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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ε ειιεληθή νηθνλνκία δέρηεθε έλα 

ηεξάζηην ζνθ. Η ρξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηηο ΗΠΑ ην 2007, 

κεηαθέξζεθε ζηελ Δπξώπε ωο θξίζε ρξένπο θαη ε Διιάδα ήηαλ απηή πνπ 

δέρηεθε ην κεγαιύηεξν πιήγκα. 

Η ειιεληθή νηθνλνκία ζα αλακνξθωζεί ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ, ζηελ παξνύζα 

εξγαζία ζα παξνπζηαζηνύλ απηέο νη ζεκαληηθέο αιιαγέο αιιά θαη νη λένη 

θόξνη πνπ ζα επηβιεζνύλ όιν απηό ην δηάζηεκα ζηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζωπα. Όπωο ζα παξνπζηάζνπκε ζηελ πνξεία ηηο εξγαζίαο νη 

κεγαιύηεξεο αιιαγέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, όπνπ ηα 

«παξαδνζηαθά» πξόηππα ζα αιιάμνπλ άξδελ θαη ζα εηζέξζνπλ λέεο επέιηθηεο 

κνξθέο εξγαζίαο θαζώο επίζεο απηνί πνπ απνιάκβαλαλ ηελ πξνζηαζία ηωλ 

ζεζκώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζα αιιάμνπλ θαζεζηώο. Οη καθξννηθνλνκηθνί 

δείθηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα επηδεηλωζνύλ. Σελ κεγαιύηεξε αιιαγή ζα 

ηελ εληνπίζνπκε ζηνπο δείθηεο αλεξγίαο πνπ ζα εθηνμεπηνύλ, αιιά θαη ζηνλ 

ιόγν ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαη ζην δεκόζην έιιεηκκα. Θα γίλνπλ 

αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίωζε ηωλ καθξννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ αιιά 

ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζα επηκείλνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί από ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε, ζα εθθξαζηνύλ αξθεηέο δηαθωλίεο θαη ζα παξαηεξεζεί όηη ηα 

ρακειόηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξώκαηα ζα επηβαξπλζνύλ ππέξκεηξα. ην 

θεθάιαην 3.2 ζα εμεηαζηεί βηβιηνγξαθηθά ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

θνξνιόγεζεο θαη ζα βγνπλ επνηθνδνκεηηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

ειιεληθή θνξνινγηθή πνιηηηθή. 

Σέινο ζα εμεηαζηεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία κεηά θαη ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ην 2015 θαζώο θαη ζε πνηά 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη νη ζπλνκηιίεο κε ηνπο εηαίξνπο δαλεηζηέο, θαζώο ε 

πνξεία ηνπο ζα επεξεάζεη αξθεηά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 : Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΗ 

ΚΡΙΗ 

1.1 Η αρτή ηης παγκόζμιας τρημαηοπιζηωηικής κρίζης 
 

Σα αίηηα ηεο θξίζεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ πνιηηηθή ηεο απνξχζκηζεο πνπ 

αθνινχζεζε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξίπνπ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ξαγδαία 

αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 2000. Μέζα ζε απηή ηελ 

πεξίνδν δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζε αλαμηφπηζηνπο 

δαλεηνιήπηεο νδήγεζαλ ζε κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία νχηε νη ηξάπεδεο νχηε νη 

δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο κπνξνχζαλ νξζά λα εθηηκήζνπλ. ηε ζπλέρεηα νη ίδηεο νη 

ηξάπεδεο κέζα απφ απηά ηα πεξίπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα , άξρηζαλ λα 

κεηαθπιχνπλ ηνλ  θίλδπλν απφ ηηο ίδηεο ζηνπο επελδπηέο. 

Απηφο ν αλεμέιεγθηνο δαλεηζκφο  είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

πιεηάδαο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ ξίζθνπ ( subprime mortgages ) ζηηο Ζ.Π.Α. 

πλέπεηα ηεο θξίζεο πνπ μέζπαζε κε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ήηαλ ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ απέλαληη ζηηο ηξάπεδεο αιιά θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Σν επηέκβξην ηνπ 2008 ηα ρξεκαηηζηήξηα παγθνζκίσο θαηέξξεπζαλ 

κπαίλνληαο ζε κηα πεξίνδν κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο έλαο αμηφινγνο αξηζκφο 

ηξαπεδψλ , επελδπηηθψλ εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ρξενθφπεζαλ κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο.  

Ζ θξίζε ησλ subprimes μέζπαζε ην 2007 έπεηηα απφ κηα καθξά πεξίνδν 

επέθηαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πνιηηηθή ησλ ρακειψλ 

επηηνθίσλ πνπ εθάξκνδε ε Federal Reserve θαη ηα ειιείκκαηα ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α δεκηνχξγεζαλ κεγάιε ξεπζηφηεηα. Έηζη ζρεκαηίζηεθε 

ζηαδηαθά κηα πηζησηηθή θνχζθα. Ζ πνιηηηθή θζελνχ ρξήκαηνο πξνθάιεζε ηελ 

έθξεμε ηεο θαηαλάισζεο κε δαλεηζκφ θαη ηελ εθδήισζε ηεο θνχζθαο ζηελ αγνξά 

θαηνηθίαο. Σα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ησλ ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ραιάξσζαλ αξθεηά ελψ επηλνήζεθαλ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κε ζηφρν ηελ 

απνθφκηζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ. 
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Ωζηφζν ηα πξάγκαηα θαίλνληαη λα αιιάδνπλ. Ήδε απφ ην 2004 ε Federal 

Reserve αξρίδεη λα εθαξκφδεη κηα απζηεξφηεξε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ( ηα επηηφθηα 

απμήζεθαλ απφ 1% ζε 5,25% κέζα ζε δχν ρξφληα) ε νπνία επηβάξπλε ηα λνηθνθπξηά 

πνπ είραλ δαλεηζηεί απφ ηξάπεδεο κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Οη αμίεο ησλ αθηλήησλ 

άξρηζαλ λα κεηψλνληαη ιφγσ ηεο θάκςεο ηεο δήηεζεο γηα αγνξά λέσλ θαηνηθηψλ, 

αθξηβψο επεηδή είραλ απμεζεί ηα επηηφθηα.  Έηζη ην 2007 παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε 

ησλ δαλείσλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ ελψ νη θαηαζρέζεηο θαηνηθηψλ 

απφ ηηο ηξάπεδεο μεπέξαζαλ ηηο 650.000
1
. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ δαλείσλ Subprimes 

δελ μεπεξλνχζε ηα 1.300 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα „φκσο ε θξίζε πνπ μέζπαζε 

εμαηηίαο ηνπο ήηαλ αξθεηή γηα λα κνιχλεη νιφθιεξν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
2
.   

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007  νη δεκίεο ησλ ηξαπεδψλ άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ 

νιφθιεξε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Οη ηξάπεδεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πεξηνξίζνπλ ην ξίζθν πνπ αλέιαβαλ κε ηα επηζθαιή ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε ρακειέο 

εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο , κεηέηξεςαλ ηα δάλεηα απηά ζε νκφινγα θαη ηα δηέζεζαλ ζηελ 

αγνξά άιισλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ. Με ηελ θξίζε ηα νκφινγα άξρηζαλ λα 

ππνβαζκίδνληαη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ηνπ ξίζθνπ. Ζ αχμεζε ησλ αλαγθψλ 

γηα ξεπζηφηεηα επεξέαζε ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη αλάγθαζε ηε Federal Reserve 

θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα  λα εληζρχζνπλ ηελ αγνξά κε πηζηψζεηο πξνο 

ηηο ηξάπεδεο. Παξάιιεια , νη ηξάπεδεο αδπλαηνχζαλ λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά 

επηπιένλ νκφινγα subprimes ελψ ήηαλ αλαγθαζκέλεο λα επηζηξέθνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξα πνζά ζηνπο θαηφρνπο ηέηνησλ νκνιφγσλ ιφγσ ηεο επηκνλήο ησλ 

ηειεπηαίσλ λα ηα ξεπζηνπνηήζνπλ. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ήηαλ ε κεηαηξνπή 

ελεξγεηηθψλ ( π.ρ. δάλεηα) ζε νκφινγα  (ηηηινπνίεζε) θαη ηα παξάγσγα δαλείσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δπν απηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ήηαλ ε κεηαθνξά 

είηε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ξίζθνπ είηε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ ξίζθνπ απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε εμσηεξηθνχο επελδπηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ε 

ηηηινπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή δαλείσλ ζε δηαπξαγκαηεχζηκα νκφινγα πνπ 

αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη απφ άιινπο επελδπηέο ( ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, μέλεο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο θ.α. ). Οη επελδπηέο πνπ αγνξάδνπλ ηα νκφινγα απηά 

                                                           
1
 Παναγιώτησ Ρουμελιώτησ,2009, Προσ ζνα πολυπολικό κόςμο, εκδ Λιβάνη ςελ 316- 317 

 
2
 CEPII, 2008, ςελ. 11-13 
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ακείβνληαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο αξρηθνχο εθδφηεο ησλ 

νκνιφγσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα εμαγνξάζνπλ ηα νκφινγα απηά φηαλ ηνπο δεηεζεί. 

Έηζη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην ξίζθν κεηαθέξνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηνπο επελδπηέο. 

Ζ ηηηινπνίεζε δηεπξχλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο  φηαλ ηα νκφινγα 

απεπζχλνληαη ζηελ δηεζλή αγνξά ελψ παξάιιεια δηαζπείξεη ην ξίζθν ζε δηάθνξνπο 

θνξείο , πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο
3
 . 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζε άξρηζε ζηηο Ζ.Π.Α απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 θαη επεθηάζεθε ζε φια ηα είδε δαλείσλ. Με ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε θαηνηθίαο  απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ηελ αιιαγή ησλ θαλφλσλ 

φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεγαζηηθψλ ηδξπκάησλ Fannie Mae θαη Freddie Mac, 

δηεπθνιχλζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Σα ηδξχκαηα απηά 

ρξεκαηνδφηεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αγνξά αθηλήησλ κέζσ ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα είηε ηηηινπνηήζεθαλ είηε παξέκεηλαλ ζην ελεξγεηηθφ 

ηνπο. Ζ ηηηινπνίεζε φπσο θαη ε αγνξά παξάγσγσλ πξντφλησλ, επλνήζεθε απφ ηελ 

πνιηηηθή ρακειψλ επηηνθίσλ ε νπνία αζθήζεθε απφ ηελ Federal Reserve κέρξη θαη ην 

2004, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ απνξχζκηζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ. 

Απφ ην 1987 ε ηηηινπνίεζε αθνξνχζε δνκεκέλα πξντφληα δειαδή δνκεκέλα 

νκφινγα , ζπλδεδεκέλα κε δαλεηζκφ (  collaterazed debt obligation - CDO ). 

Δηδηθφηεξα κηα επελδπηηθή ηξάπεδα αγνξάδεη δάλεηα ηα νκαδνπνηεί ζε έλα 

ραξηνθπιάθην πνπ κεηαπσιείηαη ζε κηα ad hoc δνκή ( π.ρ. ζεζκηθφ επελδπηή). Ζ 

κεηαπψιεζε ησλ δαλείσλ απηψλ γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηίηισλ ( π.ρ. νκφινγα , 

residential mortgages- backed securities – RMBS), πνπ δηαηίζεληαη ζε επελδπηέο. Οη 

ηίηινη απηνί είλαη εηεξνγελείο, δειαδή πεξηέρνπλ δάλεηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

ξίζθνπ: επηζθαιή , κεζαίνπ θαη κεδακηλνχ ξίζθνπ. 

Σν 2007 ε αγνξά ζηεγαζηηθήο ηηηινπνίεζεο έθηαζε ηα 5.200 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Σν κεξίδην ησλ ηξαπεδψλ ζηα δάλεηα απηά απμήζεθε απφ 25% ην 2003 ζε 

57% ην 2006. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ ήηαλ επηζθαιή ( subprimes). 

Μεηαμχ 2000 θαη 2007 ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηηηινπνίεζεο ζηηο ΖΠΑ θαη 

ζηελ Δπξψπε εμαπιαζηάζηεθε . Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο  δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά 

                                                           
3
 Ο.π. Παναγιώτησ Ρουμελιώτησ,2009,ςελ. 319 
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ηνπο θεξδνζθνπηθά επελδπηηθά ηακεία ψζηε λα βγάινπλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηα 

ηνμηθά νκφινγα πνπ αγφξαζαλ ( subprimes). Σα δηαζέζηκα ηνπ παξάιιεινπ απηνχ 

ζπζηήκαηνο  μεπέξαζαλ ην 2007 ηα 12,7 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη πιεζίαζαλ 

εθείλα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ
4
 . 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2007 φηαλ έγηλε αληηιεπηφ φηη νξηζκέλνη δαλεηνιήπηεο 

επηζθαιψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ δε ζα κπνξνχζαλ λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα ηνπο 

επεηδή ε αμία ησλ αθηλήησλ ηνπο κεηψζεθε , νη θάηνρνη δνκεκέλσλ νκνιφγσλ 

άξρηζαλ λα δεηάλε ηελ επηζηξνθή ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζε νκφινγα , ελψ ε αμία ησλ 

νκνιφγσλ άξρηζε λα πέθηεη. Πνιιά απφ ηα νκφινγα απηά είραλ αγνξαζηεί κε δάλεην . 

Οη θάηνρνη ησλ νκνιφγσλ απηψλ αλαγθάζηεθαλ λα ηα ξεπζηνπνηήζνπλ κε ζθνπφ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα πνπ είραλ ζπλάςεη γηα λα ηα αγνξάζνπλ. Ζ θαηάζηαζε 

επηδεηλψζεθε ιφγσ ηεο έιιεηςεο αγνξαζηψλ. Έηζη άξρηζε κηα αιπζηδσηή δηαδηθαζία 

κεηψζεσλ ησλ αμηψλ ησλ subprimes ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπκπαξέζπξε θαη ηα 

πγηή νκφινγα. Καλείο δελ ήζειε λα αγνξάζεη ηηηινπνηεκέλα νκφινγα δηφηη 

θνβφληνπζαλ κήπσο πίζσ απφ απηά θξχβνληαλ ηνμηθά νκφινγα ( subprimes). 

Μεγάιε επζχλε ζηελ θξίζε ησλ subprimes είραλ ηφζν νη ηξάπεδεο φζν θαη νη 

νίθνη αμηνιφγεζεο. Υσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο ειεγθηηθνχο θαη θαλνληζηηθνχο 

κεραληζκνχο νη ηξάπεδεο ηηηινπνίεζαλ ηα δάλεηα πςεινχ ξίζθνπ θαη νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο ππνβάζκηζαλ ην ξίζθν. Οη ηξάπεδεο αξρηθά απνθφκηδαλ φθεινο θαζψο 

ειαρηζηνπνηνχζαλ ην ξίζθν ηνπο θαη εηζέπξαηηαλ πξνκήζεηεο , νη ππεξεζίεο 

αμηνιφγεζεο ακείβνληαλ γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ξίζθνπ ελψ ηαπηφρξνλα ιάκβαλαλ 

πςειέο ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε εηαηξείεο  ην ξίζθν ησλ νπνίσλ 

θαινχληαλ λα βαζκνινγήζνπλ. Έηζη νη επελδπηέο δηέζεηαλ εζθαικέλε πιεξνθφξεζε 

γηα ηηο αγνξέο δνκεκέλσλ νκνιφγσλ πνπ πεξηείραλ θαη ηνμηθά νκφινγα. Ζ πησηηθή 

πνξεία ηεο αγνξάο αθηλήησλ ρεηξνηέξεςε ηελ θαηάζηαζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηηο 

δεκίεο απφ ζηεγαζηηθά δάλεηα.  

 Όηαλ ινηπφλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο ην θαινθαίξη  ηνπ 2007 δελ κπφξεζαλ λα 

αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε , ε θξίζε εμαπιψζεθε 

ζηηο ηξάπεδεο πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα επηζθαιή αιιά θαη 

άιια  δνκεκέλα νκφινγα ζηελ ρξεκαηαγνξά. Ζ θξίζε επηδεηλψζεθε κε ηηο ζπλερείο 

πσιήζεηο αθηλήησλ απφ ρξεσκέλνπο δαλεηνιήπηεο δηφηη αγσληνχζαλ λα 
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απνπιεξψζνπλ ηα ζηεγαζηηθά ηνπο δάλεηα. Όιν απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα κηα αθφκα 

κεγαιχηεξε κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαη ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

δαλείσλ εμαηηίαο ηνπ φηη ην πφζν πνπ εηζέπξαηηαλ νη δαλεηνιήπηεο δελ αληηζηνηρνχζε 

ζην αξρηθφ χςνο ηνπ δαλείνπ ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ. Έπεηηα ε 

θξίζε εμαπιψζεθε θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ είραλ θαιχςεη ηα επηζθαιή 

ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη εμαπιψζεθε έηζη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία
5
. 

Ζ θξίζε ησλ subprimes είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία δηφηη πεξηφξηζε ηηο πηζηψζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

αχμεζε ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα, κείσζε ηελ θαηαλαισηηθή δπλαηφηεηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ, απνζάξξπλε ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο ελψ παξάιιεια κεγέζπλε 

ηελ αλεξγία ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ Δπξψπε.  

 Δλψ έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 2007 επηθξαηνχζε κηα αηζηνδνμία γχξσ απφ ηελ 

εμέιημε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ν O‟ Neill ραξαθηήξηδε ηελ επνρή απηή σο ηελ 

επνρή ηεο „ππέξηαηεο επδαηκνλίαο 
6
. 

Μέζα ζε απηφ ην θιίκα αηζηνδνμίαο θαη εθεζπραζκνχ νη ππεξβνιέο θαη ηα 

ξίζθα πνπ αλαιάκβαλαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαίλνληαλ θπζηνινγηθά. 

Ωζηφζν δελ ππήξρε θακία αληίιεςε γηα ηα ξίζθα απηά ελψ παξάιιεια απνπζίαδε 

θάζε έιεγρνο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Ζ πξνζγείσζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

μεθίλεζε ήδε απφ ηελ θξίζε ησλ subprimes ζηηο ΖΠΑ. Σφηε πνιινί άξρηζαλ λα 

αλαξσηηνχληαη αλ ε πξνεγνχκελε πεξίνδνο αλάπηπμεο βαζηδφηαλ ζε γεξά ζεκέιηα ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα ζηαζεξφηεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Παξφια απηά νη πξψηεο αληηδξάζεηο θαζπζηέξεζαλ αξθεηά λα αληηιεθζνχλ ηελ 

θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη απηφ εμεγεί γηαηί ζηηο ΖΠΑ άθεζαλ ηελ επελδπηηθή 

ηξάπεδα Lehman Brothers λα ρξενθνπήζεη
7
. Ζ εζπεπζκέλε δηάζσζε ηεο πνιπεζληθήο 

AIG ηελ επφκελε θηφιαο κέξα καξηπξά ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο  Lehman Brothers. 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ην μέζπαζκα ηεο 

θξίζεο απηήο κπνξεί λα μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ θξίζε ησλ subprimes ζηηο ΖΠΑ 

                                                           
5
 Michel Aglietta, 2008, Comprendre la finance contemporaine, εκδ. La Decouverte, ςελ. 102-103 

6
 Jim O’ Neil, 2011, Κρίςθ και οικονομικό κφκλοσ : α άποψθ τθσ αγοράσ, Αρκρο Α.2 Από τθ διεκνι 

κρίςθ ςτθν κρίςθ τθσ Ευρωηϊνθσ και τθσ Ελλάδοσ. 
7
 Χαρδοφβελθσ Γκίκασ, 2009, Θ χρθματοοικονομικι κρίςθ και το μζλλον τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, 

Οικονομία και Αγορζσ, Eurobank Research, Τόμοσ 4, Τεφχοσ 8, Δεκζμβριοσ ,ςελ. 5 
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φκσο ππήξμε θαη έλαο ζπλδπαζκφο άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ 

γξήγνξε εμάπισζε ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο:  ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο. 

ηνπο θπξηφηεξνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε 

εληάζζεζαη θαηαξρήλ ε αληζνξξνπίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

απνηακίεπζεο αιιά θαη επέλδπζεο, πνπ θάλεθαλ κε ηα πςειά ειιείκκαηα ζην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο ΖΠΑ  θαη ηα πςειά πιενλάζκαηα ζηηο ρψξεο 

ηεο Αζίαο θαη θπξίσο ηεο Κίλαο. Οη αληζνξξνπίεο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ 

ζε κεηαθνξά θεθαιαίνπ απφ ηελ Αζία πξνο ηηο ΖΠΑ , δειαδή θζελφ ρξήκα, κεγάιε 

ξεπζηφηεηα θαη ρακειά επηηφθηα ζηηο ΖΠΑ. Σα ρακειά επηηφθηα κεγέζπλαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηηο ήδε ππάξρνπζεο αληζνξξνπίεο  ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. 

Έλαο αθφκα θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ήηαλ ε 

πνιηηηθννηθνλνκηθή ηδενινγία πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ΖΠΑ εθείλε ηελ επνρή. 

πγθεθξηκέλα ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη νη αγνξέο δελ κπνξνχλ λα είλαη ηίπνηα άιιν πέξα απφ 

απνηειεζκαηηθέο αιιά θαη νη νη νηθνλνκηθνί δξψληεο νξζνινγηθνί. Όκσο θάλεθε φηη 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνρψξεζαλ ζε παξάινγεο επελδχζεηο δίρσο λα 

ππνινγίδνπλ ην ξίζθν πνπ αλέιαβαλ. Αθφκα θαη νη επνπηηθέο αξρέο θαίλεηαη λα είραλ 

πιήξσο ελζηεξληζηεί ηελ άπνςε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο . πλέπεηα απηνχ ήηαλ 

ε απνξχζκηζε ηεο αγνξάο , δειαδή ε θαηάξγεζε πνιιψλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα πνπ είραλ επηβιεζεί ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 30. 

Αθφκα πνιινί ήηαλ θαη νη  ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ έπαημαλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ θξίζε ηδίσο ζηηο ΖΠΑ
8
. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο 

ε ξαγδαία αχμεζε ησλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subprimes) ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε ηξαπεδηθή εγθξάηεηα θαη έιεγρν γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ρεηξνηέξεςαλ 

ηελ θαηάζηαζε ζπκβάιινληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαηνηθηψλ. Δπίζεο λέα είδε ηηηινπνηήζεσλ, πνπ εκθαλίδνληαλ κε δηάθνξεο νλνκαζίεο  

„φπσο ηα Collateralized Debt Obligations ( CDO) νδήγεζαλ ζε αθφκα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα. Σνπο ηίηινπο απηνχο ιίγνη θαηάιαβαλ ζε βάζνο θαη κπφξεζαλ λα 

αμηνινγήζνπλ ζσζηά , ελψ νη αμηνινγηθνί νίθνη ηνπο παξείραλ πςειέο 
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βαζκνινγήζεηο. Ηδηαίηεξα νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο , ήηαλ απηέο πνπ έπαηξλαλ ην 

κεγαιχηεξν ξίζθν απσιεηψλ αιιά παξάιιεια απνιάκβαλαλ θαη ηελ πςειφηεξε 

απφδνζε, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

Δπηβαξπληηθφο παξάγνληαο ηελ θξίζεο απηήο ππήξμε θαη ε λέα θεξδνζθνπηθή 

λννηξνπία ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ φηη ηα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε θαη νη ακνηβέο πνπ ιάκβαλαλ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηα 

βξαρπρξφληα έζνδα θαη γηα θαλέλαλ ιφγν κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιάκβαλα κέζσ 

ησλ επελδπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχζαλ θαζψο επίζεο θαη ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη πηζαλέο καθξνρξφληεο επηδφζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία 

γηα ηελ ακνηβή ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε  ηελ 

επηθξαηνχζα άπνςε πεξί απνηειεζκαηηθήο αγνξάο θαη νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ
9
. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο θέξνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο , νη νπνίνη βαζκνινγνχζαλ ηα λέα θαη πνιπζχλζεηα 

παξάγσγα πξντφληα εμνκνηψλνληαο ηα κε θξαηηθά νκφινγα πςειήο δηαβάζκηζεο κε 

ζπλέπεηα νη επελδπηέο λα ππνεθηηκνχλ ηνλ. 

Σέινο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ήηαλ «η συηλή 

μότλεσζη ποσ ζημαίνει δηλαδή όηι σπήρταν λιγοζηά ίδια κεθάλαια και συηλός 

δανειζμός ζε ζύγκριζη με ηο ενεργηηικό ενός τρημαηοοικονομικού ιδρύμαηος»
10

. Ο 

ηξφπνο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ νη επελδχζεηο πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε ηνπ 2007 ήηαλ 

θαηά θχξην ιφγν βξαρπρξφληνο  . Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζηα νπνία είραλ επελδχζεη νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα κεηψλνληαη 

θαη νη αγνξέο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ θεθαιαηαθή απψιεηα ησλ 

δαλεηζκέλσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ηφηε αξλήζεθαλ ή δπζθφιεςαλ ηελ ζπλέρηζε 

ηεο βξαρπρξφληαο  ρξεκαηνδφηεζεο , αζθψληαο πηέζεηο ,θπξίσο ζηηο επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο λα πνπιήζνπλ πγηή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάηη ην νπνίν σζνχζε ηηο ηηκέο 

ησλ θαηνηθηψλ αθφκα παξαθάησ. Ζ άξλεζε λένπ δαλεηζκνχ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ επέλδπαλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ κε δαλεηθά θεθάιαηα , έπαημε ίζσο ηνλ 

θπξηφηεξν ξφιν κεηά ηελ θξίζε ησλ subprimes. 

                                                           
9 Cai, J., Cherny K., and T. Milbourn, 2010, Compensation and risk incentives in banking and finance, 
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ηφζν ε πνξεία ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

δαλείσλ subprimes ζηηο ΖΠΑ κεηαμχ 1999 – 2008, φζν θαη ε κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο 

ησλ θαηνηθηψλ φπσο δηακνξθψζεθαλ  πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

κεηά ηελ κεγάιε αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ ( 2004 – 2007)  θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ, παξαηεξείηαη κηα πησηηθή πνξεία κε ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο.  
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1.2 Σο τρονικό ηης παγκόζμια κρίζης 

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007 άξρηζαλ λα γίλνληαη νξαηά ηα πξψηα ζεκάδηα θφπσζεο 

ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο ησλ ΖΠΑ κε ηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ λα αθνινπζνχλ 

ζπλερψο κηα πησηηθή ηάζε. Σν πξψην γεγνλφο πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ αξλεηηθή 

εμέιημε ήηαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007. Σφηε ήηαλ πνπ  ε γλσζηή βξεηαληθή ηξάπεδα 

HSBC αλαθνίλσζε κηα απνκείσζε χςνπο $10,5 δηο.  Κχξηνο ιφγνο ηεο απνκείσζεο 

ήηαλ νη απψιεηεο πνπ εκθάληδε ε ακεξηθαληθή ζπγαηξηθή ηεο HSBC, Household 

Finance Corporation, ηελ νπνία είρε αγνξάζεη ην 2003
11

. Λίγν θαηξφ αξγφηεξα ε 

γλσζηή ζηεγαζηηθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ  New Century Finance δήισζε πηψρεπζε. Σνλ 

Μάξηην, ε Dr. Horton,  ε πην κεγάιε νηθνδνκηθή εηαηξία ησλ ΖΠΑ, αλαθνίλσζε 

δεκίεο εμαηηίαο ηεο ρακειήο εμαζθάιηζεο ελππφζεθσλ δαλείσλ ηα νπνία είρε 

αλαιάβεη. Παξάιιεια, αλαθνηλψζεθε ε αδπλακία κεγάισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο  ππνρξεψζεηο ηνπο γηα  ηα δάλεηα subprimes. Έηζη ηελ πεξίνδν 

απηή νη θαηαζρέζεηο θαηνηθηψλ θαη νη πιεηζηεξηαζκνί αξρίδνπλ λα πιεζαίλνπλ. 
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Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηα δνκεκέλα 

νκφινγα αξρίδεη λα θινλίδεηαη ζπκπαξαζχξνληαο ηε δήηεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξεφγξαθα πξνο ηα θάησ. Παξαηεξείηαη κία ηάζε ησλ επελδπηψλ λα αλαδεηνχλ 

πεξηζζφηεξν αζθαιή ηνπνζεηήζεηο γπξίδνληαο ηελ πιάηε ζηνλ θίλδπλν. Απηφ ζπλέβε 

θπξίσο χζηεξα απφ ηελ ζηάζε πνιιψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο   λα ππνβαζκίζνπλ πνιιά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ( φπσο νκφινγα, ABSs θαη CDOs) πνπ ηξνθνδνηνχληαη 

απφ δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. Σνλ Ηνχιην , νη ήδε επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο 

νδεγνχλ ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε νκνιφγσλ πςειήο απφδνζεο. Σξάπεδεο νη 

νπνίεο ήηαλ εγγπεηέο ηέηνησλ δαλείσλ αλαγθάζηεθαλ λα ηα απνξξνθήζνπλ ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο. Απφ ηελ άιιε παξαηεξήζεθε φηη ηα κεγάια δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο αληέδξαζαλ αξλεηηθά, αιιά ακέζσο 

κεηά επαλήιζαλ ζηα επίπεδα ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο. Σν ζεκείν 

θακπήο ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008. Σφηε ήηαλ πνπ ε νηθνλνκηθή χθεζε ρηχπεζε 

ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά αιιά θαη ηελ αγνξά νκνιφγσλ, ην άκεζν θαη απηφ 

απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαδνζεί ε θξίζε ζηα κεγάια δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Σνλ 

Ηαλνπάξην νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο αθνινχζεζαλ πησηηθή πνξεία παγθνζκίσο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή δηήξθεζε 15 πεξίπνπ κήλεο. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ε θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη εθ λένπ. Οη κέρξη ηφηε εκη-

θξαηηθνί νξγαληζκνί  Fannie Mae θαη Freddie Mac θαη νη κεγαιχηεξνη δαλεηζηέο ζηελ 

αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, εκθαλίδνληαη λα αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ αγνξά. Όκσο ιφγσ ηνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ήηαλ θάηνρνη ή εγγπεηέο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, χςνπο $5 ηξηο. , νη αξρέο 

απνθαζίδνπλ λα κελ ηηο αθήζνπλ λα πησρεχζνπλ θαη πξνρσξνχλ ζε άκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο $ 300 δηο.  κέζσ ηεο  Fed. Σειηθά , ζηηο 7 επηεκβξίνπ ηνπ 

2008 αλαθνηλψλεηαη ε δηάζσζε ησλ δπν απηψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο νκνζπνλδηαθέο 

αξρέο ιφγσ ηνπ φηη ηα επίπεδα ηνπ ρξένπο ησλ δπν ηξαπεδψλ απνηεινχζαλ 

ζπζηεκηθφ θίλδπλν γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Απφ εθεί θαη έπεηηα ε 

θξίζε απνθηά δξακαηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ πην δξακαηηθή ζηηγκή ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 15 

επηεκβξίνπ φπνπ ζα θεξχμεη πηψρεπζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

παγθνζκίσο, ε Lehman Brothers, χζηεξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεξάζηησλ απσιεηψλ 

θαη ηελ κε επηηπρή εχξεζε αγνξαζηή. Ζ Lehman Brothers ζα είλαη ε πξψηε 

ζπζηεκηθή ηξάπεδα απφ κηα ζεηξά ηξαπεδψλ πνπ ζα θεξχμνπλ πηψρεπζε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
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 Ζ θαηάζηαζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Ζ ηζηνξηθή επελδπηηθή ηξάπεδα 

Lehman Brothers , χζηεξα απφ κηα κεγάιε πνξεία 185 ρξφλσλ θαηέξξεπζε. Δπηπιένλ 

νη θξαηηθνπνηήζεηο κεγάισλ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ ( Fannie Mae θαη Freddie Mac) 

θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ( AIG) Οδήγεζαλ ηνλ πξφεδξν ησλ ΖΠΑ λα πξνηείλεη 

ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε ζθνπφ ηελ δηάζσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  Έηζη πξνηείλεηαη ζρέδην δηάζσζεο χςνπο 700 δηο. 

δνιάξηα  ηαδηαθά ε θξίζε φιν θαη πιεζηάδεη πξνο ηελ Δπξψπε, κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

εγέηεο λα αλαδεηνχλ κέηξα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ 

 

1.3 Μεηαθορά ηης κρίζης ζηην Δσρώπη 
 

Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη έλα 

ληφκηλν αλεζπρηψλ γηα ηελ πηζαλή κεηαθνξά ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

θαζψο επίζεο ππήξραλ αξθεηνί θφβνη φηη κπνξεί λα επεθηαζεί ζε έλα παγθφζκην 

επίπεδν επεξεάδνληαη νηθνλνκίαο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαλ ζην άιιν άθξν ηεο γεο. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ην δηεζλέο εκπφξην θαη ε παξαγσγή ησλ 

ρσξψλ κεηψζεθαλ δξακαηηθά. Όιεο νη ρψξεο επεξεάζηεθαλ , αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζην παξειζφλ είρε θάζε κηα εθαξκφζεη, ιφγσ ηνπ φηη νη 

νηθνλνκίεο είλαη δηεζλνπνηεκέλεο. Έηζη ην 2009 νιφθιεξε ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

βξέζεθε  κε ηελ ρεηξφηεξε χθεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, κε ην ξπζκφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο λα γίλεηαη αξλεηηθφο
12

 . 

Γπν ζα είλαη νη ηξφπνη πνπ ζα κεηαδνζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή χθεζε ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία .Ο πξψηνο ηξφπνο ζα είλαη κέζα απφ ηα ζηακάηεκα ρνξήγεζεο 

δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, πνπ ζα πξνθαιέζεη αζθπμία ζηελ αγνξά θαη 

δεπηεξεπφλησο κέζσ ηεο απνκείσζεο ηνπ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ην ζθάζηκν ησλ θνπζθψλ πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί . Δπίζεο  ην εμσηεξηθφ εκπφξην ζρεδφλ ζα θαηαξξεχζεη θαη ζα κεησζεί 

δξακαηηθά  ε θαηαλάισζε. πλέπεηα ηνχησλ ήηαλ ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ 

                                                           
12

 Ο.π Γκίκασ Χαρδοφβελθσ, ςελ.15 



 14 

παγθνζκίσο , θαζψο επίζεο ε δξακαηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο
13

 . 

Ζ κεηαθνξά ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα γίλεη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απνκφριεπζεο ησλ ηξαπεδψλ . Ζ εκθάληζε θεθαιαηαθψλ απσιεηψλ 

ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο ζρεδφλ ζε φιν ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο νη ηξάπεδεο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο 

ζα πξνβνχλ ζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο.. Σξάπεδεο πνπ ζην 

παξειζφλ δάλεηδαλ 50 θνξέο ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο αλαγθάζηεθαλ λα πεξηνξίζνπλ ην 

δαλεηζκφ πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο θαηά 50 θνξέο γηα λα θαιχςνπλ ην ράζκα 

ζηα θεθάιαηα ηνπο. Έηζη ζέζπηζαλ απζηεξφηεξα θξηηήξηα θαη πεξηφξηζαλ ηηο 

πηζηψζεηο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ζπξξηθλσζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ , πξάγκα πνπ νδεγεί ζε απνιχζεηο, ζε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο, ζε αλεξγία, θαη ζε νηθνλνκηθή χθεζε. Σαπηφρξνλα ε ίδηα ε χθεζε 

κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ λα μεπιεξψζνπλ ηα 

δάλεηα ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θαχιν θχθιν. 

Ζ θξίζε κεηαθέξζεθε ζηελ Δπξψπε θπξίσο κέζσ ηνπ βξεηαληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εμαγνξά ηεο αγγιηθήο ηξάπεδαο HBOS απφ ηελ 

Lloyds TSB , έδσζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα κηα αιιεινπρία εμαγνξψλ. Ο 

δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο θξίζεο επηβεβαηψζεθε φηαλ ε  θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Αγγιίαο 

ππνρξεψζεθε , ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007, λα παξαρσξήζεη δάλεην ζηελ ηδησηηθή 

Northern Rock, έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ. 

Ζ αθεξεγγπφηεηα δεκηνχξγεζε παληθφ νδεγψληαο πνιινχο θαηαζέηεο ζηηο 

ηξάπεδεο δεηψληαο λα απνζχξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. Ζ ζχλδεζε ησλ αγνξψλ 

κεηέθεξε  ηελ θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξψπε. Ωζηφζν νη 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Δπξσδψλε έθαλαλ ηα πξάγκαηα 

αθφκα πην ζχλζεηα. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο παξαγψγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο 

(Goldman Sachs) είραλ αγνξαζηεί απφ Αγγιηθέο, Γαιιηθέο αθφκα θαη Διβεηηθέο 

                                                           
13
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ηξάπεδεο. Ζ Goldman Sachs δεκηνχξγεζε CDO‟s (δνκεκέλα πάλσ ζε ζηεγαζηηθά 

δάλεηα θησρψλ πνπ γλψξηδε φηη δε ζα απνπιεξσζνχλ) αιιά θαη θάπνηα ηνμηθά 

παξάγσγα ζηελ θαηνρή κεγάισλ Δπξσπατθψλ Σξαπεδψλ, ηα νπνία  δεκηνχξγεζαλ 

απψιεηεο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ. 

Σα παξάγσγα απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέζα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζπζηήκα 

σο ηδησηηθφ ρξήκα αιιά απνδείρζεθαλ κνιπζκέλα. Ζ αλάγθε λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα 

πξντφληα απηά κε πξαγκαηηθφ ρξήκα, ήηαλ επηηαθηηθή. Μπξνζηά ζε απηφ ην δίιεκκα, 

ε Δπξψπε επέιεμε λα αληηγξάςεη ηελ πνιηηηθή ηεο Ακεξηθήο. 

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο FED, 

πξνζέθεξε νινθαίλνπξγν δεκφζην ρξήκα κε ζηφρν λα θξαηήζεη δσληαλέο ηηο 

ηξάπεδεο. Γηα λα κελ ακθηζβεηεζεί ην φιν εγρείξεκα ε ΔΚΣ απνθάζηζε λα κελ 

ηππψζεη λέν ρξήκα αιιά λα δαλεηζηεί απφ φζνπο είραλ θεθάιαηα δηαζέζηκα πξνο 

επέλδπζε. Αλάκεζα ζηνπο πηζησηέο ήηαλ Κηλέδνη, Ηάπσλεο. Άξαβεο, αζθαιηζηηθά 

ηακεία θ.α. νη νπνίνη πξνηηκνχζαλ πιένλ λα δαλείδνπλ ην ίδην ην θξάηνο παξά ηηο 

ηξάπεδεο. 

πλέπεηα φινπ απηνχ ήηαλ λα επσκηζηνχλ ηα θξάηε θαη νη θνξνινγνχκελνη φιν 

ην βάξνο ηελ νηθνλνκηθήο χθεζεο, ην νπνίν ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο κεηαηξάπεθε ζε 

δεκφζην ρξένο. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο Δπξσδψλεο ε θαηάζηαζε 

άξρηζε λα γίλεηαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε. Αλαιπηηθφηεξα ζην παξαθάησ δηάγξακκα, 

πεξηγξάθεηαη ην δεκφζην ρξένο νξηζκέλσλ θξαηψλ , πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008.Ζ κεηαβνιή πνπ δέρζεθαλ ηα δεκφζηα ρξέε αξθεηψλ 

θξαηψλ ήηαλ ηεξάζηηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Απηφ ζπλέβε γηαηί ε χθεζε έθεξε ηελ 

επέκβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ φπνπ κε παθέηα δηάζσζεο πξνζπάζεζαλ λα 

δψζνπλ ιχζε, επίζεο ππήξμε ηεξάζηηα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή απφ φηη ζην παξειζφλ . 



 16 

 

ηελ Δπξσδψλε , ε αχμεζε ηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δελ ήηαλ 

ζπγθξηηηθά ηφζν δξακαηηθή. Όκσο ήηαλ ηφζα πνιια ηα πξνβιήκαηα θαη νη 

παζνγέλεηεο φζνλ αθνξά ηεο ιεηηνπξγία ηεο επξσδψλεο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζσξεπηηθά αθξαίεο αληζφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελψ  νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο 

λνκηζκαηηθήο ζπγθιηζήο , θαζψο ε ΔΚΣ είλαη ππεχζπλε γηα ην θνηλφ λφκηζκα θαη ηελ 

αμία ηνπ, ηαπηφρξνλα θάζε θξάηνο – κέινο είλαη ππεπζπλν γηα ηα ρξέε ηνπ, ηα έζνδα 

ηνπ θαη γηα ην πνπ μνδεχεη ηα ρξήκαηά ηνπ. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηηο ΖΠΑ πνπ 

εθαξκφδνπλ κηα εληαία δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηα θξάηε ηεο 

Δπξσδψλεο δελ έρνπλ ηελ επειημία ηνπ δηθνχ ηνπο λνκίζκαηνο κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνπλ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηεθφηεηαο ηνπο ακβιχλνληαο έηζη ηηο 

αληζνξξνπίο αλακεζά ηνπο. Παξφηη ην επξψ αθνινχζεζε κηα πνξεία αλαηίκεζεο σο 

πξνο ην δνιάξην, ε Γεξκαλία είδε ηα εμαγσγηθά πιενλάζκαηα ηεο λα εθηνμεχνληαη 

ηελ ίδηα ζηηγκε πνπ πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη θπξίσο ε ρψξεο ηνπ Νφηνπ 

επεξεάδνληαλ δπζκελψο απφ ηελ εμέιημε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 

 πγθεθξηκέλα ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά 

πιενλάζκαηα θξαηψληαο ρακειά ηελ εγρψξηα δήηεζε. Σα πιενλάζκαηα απηά 

πέξαζαλ κε ηε κνξθή δαλεηζκνχ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο δεκηνπξγψληαο 
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πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, απμάλνληαο ηα ειιεηκαηά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

εμσηεξηθφ ρξένο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο  φηη ην 2009 ην αζξνηζηηθφ εκπνξηθφ έιιεηκα  

ηεο Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο, Διιαδαο θαη Πνξηνγαιίαο ππνινγηδφηαλ ζηα 122,5 δηο. 

δνιάξηα, ελψ ην πιεφλαζκα ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ 109,7 δηο. δνιάξηα
14

. 

Παξαδφμσο απηέο νη ρψξεο έπξεπε λα θξαηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ηα ρξέε 

θαη ηα ειείκκαηα ελψ ηαπηφρξνλα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ππφ κηα εληαία λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή. Απηή ε θαηάζηαζε είρε ζαλ ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη αληηθξνπφκελα 

νηθνλνκηθνπνιηηηθά θίλεηξα ζε κηα πεξηνρή πνπ θαλνληθά έπξεπε λα ζπκβαδίδεη. 

Οη πεξηζζφηεξεο αληζνξξνπίεο θαη αδπλακίεο ησλ ρσξψλ ηεο επξσπαηθήο  

πεξηθέξεηαο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Σν δεκνζηνλνκηθφ είλαη ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Ζ Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία 

εκθάληζαλ ηα κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά ειείκκαηα , θαζψο παξάιιεια είραλ θαη ηα 

κεγαιχηεξα ειείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά , ε Ηξιαλδία 

δέηρλεη λα κελ έρεη πξφβιεκα ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δπν ηνκείο
15

. Ζ Ηζπαλία επίζεο 

δελ είρε δηαρξνληθφ δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ,αιιά θπξίσο πξφβιεκα 

αληαγσληζηεθφηεηαο. Σν 2010 ζα βξεζεί θαη ε Ηξιαλδία  ζην επίθεληξν αθνχ νη 

αγνξέο δελ ζα ηελ ζεσξνχλ πιένλ αμηφπηζηε. Παξφηη ε ηξιαλδηθή νηθνλνκία είρε 

θαηαθέξεη λα έρεη αξθεηά κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην 1994 κέρξη ην 2007. 

Σν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο Ηξιαλδία βαζίζηεθε ζε έλα επλνηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ πξνζέιθπζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Σαπηφρξνλα κεγάιε αλάπηπμε 

γλψξηζε θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θαη o ηξαπεδηθφο ηνκέαο. Σνκείο πνπ κεηέπεηηα 

αληηκεηψπηζαλ ηα πην κεγάια πξνβιήκαηα. 

Με ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ε ηξιαλδηθή θνχζθα θαηέξξεπζε. Όπσο αλαθέξεη ν 

Γθίθαο Υαξδνχβειεο «Οι ηιμές νέφν καηοικιών έπεζαν ζηα μέζα ηοσ 2010 καηά 28% 

ζε ζτέζη με ηο 2007 ( Χαρδούβελης, 2009, ζελ.35). Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ηεο 

Ηξιαλδίαο πνπ είρε ιάβεη κεγάια πνζά  επηζθαιή δαλεηζκνχ βξέζεθε ζηα πξφζπξα 

ρξενθνπίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην 2009 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Ηξιαλδία λα 

θηάζεη ζην – 7,6% , θαη ε αλεξγία λα αγγίμεη ην 13 % ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010. 

                                                           
14

 Παξαηεξεηήξην θξίζεο : Ζ κεηάδνζε ηεο Παγθφζκηαο Κξίζεο ζηελ Δπξψπε 2008 – 2009, ζει. 4 
15

  Σν πξφβιεκα ηεο Ηξιαλδίαο εκθαλίζηεθε κεηά ην 2007,κε ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο θξίζεο. 
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 Ζ Ηζπαλία ε 4
ε
 κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο δψλεο ηνπ επξψ βξέζεθε επίζεο ζην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Διιάδα , Ηξιαλδία , Πνξηνγαιία καδί απνηεινχζαλ ην 4,8% 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΔΔ-27, ελψ ε Ηζπαλία κφλε ηεο ην 8,9%. Ζ 

Ηζπαλία είρε ινηπφ θνκβηθή ζεκαζία γη αηελ εμέιημε ηεο θξίζεο. Έπεηηα απφ κηα 

δεθαεηία πςειήο αλάπηπμεο , βξέζεθε ην 2008 ζε πεξίνδν χθεζεο. Ζ Ηζπαλία έηρε 

πνιχ ηζρπξά ζεκεία γηα λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε. Ζ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε πξηλ 

ηελ θξίζε ήηαλ ζεηηθή φκσο επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά αξγφηεξα. Απφ πιεφλαζκα 

1,9% ην 2007 έθηαζε ζε έιιεηκκα -11,1% ην 2009. Ωζηφζν ε θνχζθα ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ δελ επεξέαζε ηηο κεγάιεο ηζπαληθέο ηξάπεδεο. Ζ ηζπαληθή θπβέξλεζε 

έζπεπζε λα ιάβεη κέηξα γηα ηε κείσζε ηνζ ειιείκκαηνο θάησ ηνπ 3% εσο ην 2013. 

Παξάιιεια πξνέβεη ζε κεηψεηο κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γχξσ ζην 5%. 

 ην ηέινο ηνπ 2010 ν ηξφκνο εμαπιψζεθε κε ρψξεο φπσο ηελ Ηηαιία , ην Βέιγην 

λα έρνπλ κεγάια πνζνζηά δεκνζίνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε. Δλ ησ 

κεηαμχ αθφκα θαη νη πην ηζρπξέο νηθνλνκίεο δελ έκεηλαλ ζην αππξφβιεην. ην ηέινο 

ηνπ 2010 ηα ζελάξηα έθηαλαλ κέρξη ηελ πηζαλφηεηα δηάζπαζεο ηεο Δπξσδψλεο. 

Σέινο  ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 ηα πξηζψξηα ησλ CDS έθηαζαλ ζην 

πςειφηεξν ζεκείν απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, γηα λα απνθιηκαθσζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Όιν απηφ ην ηζνπλάκη δαλεηζκνχ θαη δεκηνπξγία ηδησηηθνχ ρξήκαηνο πνπ μεθίλεζε 

απφ ηελ Ακεξηθή ήξζε θαη ρηχπεζε ηελ Δπξψπε μεζθεπάδνληαο νπζηαζηηθά ηηο 

αδπλακίεο ηεο  θαη  δεκηνπξγψληαο έλα ληφκηλν εμειίμεσλ κέρξη θαη ζήκεξα. 

  

  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 : Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

Ζ ρξνληά πνπ άξρηζε λα βιέπεη ηα πξψηα ζεκάδηα χθεζεο ε Δπξσπατθή 

νηθνλνκία ήηαλ ην 2008, ηελ ίδηα ρξνληά άξρηζαλ λα θαίλνληαη θαη ηα πξψηα ζεκάδηα 

ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Σν 2009 ν πξαγκαηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ Α.Δ.Π. 

έπεζε αξθεηέο κνλάδεο, έλα έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ην νπνίν εθηηλάρηεθε ζην 

15% ηνπ Α.Δ.Π.,  έλα επηπξφζζεην βάξνο ζην ήδε ππάξρνλ δεκφζην ρξένο ηεο 
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Διιάδνο. Σν νπνίν έθηαζε ην 125%. Ζ επφκελε θπβέξλεζε ζα αλαζεσξήζεη ην 

έιιεηκκα πξνο ηα πάλσ, δειαδή ζην 12,5% απφ 6% πνπ είρε αλαθνηλσζεί. Μεηά απφ 

απηφ ην γεγνλφο ζα αθνινπζήζεη έλαο „ρνξφο‟ ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδνο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν νη ππνβαζκίζεηο έθεξαλ ηελ άλνδν 

ηνπ επηηνθίνπ ζηα 10εηή νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απνηέιεζκα ην 

ειιεληθφ δεκφζην λα κελ κπνξεί πιένλ λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο.  

θνπφο κνπ ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη λα αλαιχζσ ηηο επηπηψζεηο πνπ έθεξαλ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε χθεζε αιιά θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην 

δηάζηεκα απηφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο. Θα γίλεη εθηελείο αλαθνξά ησλ 

επηπηψζεσλ αιιά θαη εθηελείο αλαθνξά ζην επφκελν θεθάιαην ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ πηζησηψλ καο. Πηζηεχσ φηη νη επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία είλαη έλα ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα, ηεο χθεζεο θαη ηνπ κίγκαηνο πνιίηηθήο 

πνπ εθαξκφζηεθε. 

 

2.1 Οι επιπηώζεις ηης ύθεζης ζηην Δλλάδα 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε χθεζε έρεη αχμεζε ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ 

θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Δίλαη θαλεξφ απφ ηνπο δξφκνπο ηνλ κεγαινππφιεσλ 

πνπ έρνπλ γεκίζεη κε αλζξψπνπο πνπ είλαη άζηεγνη. Αιιά δελ είλαη κφλν νη άλζξσπνη 

πνπ έραζαλ ηελ ζηέγε ηνπ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Μεηά ηελ 

κείσζε ησλ κηζζψλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δνπλ θάησ απφ 

ην φξην ηεο θηψρεηαο.  

 

Αο δψζνπκε φκσο ηνλ νξηζκφ ηνπ νξίνπ ηεο θηψρεηαο αιιά θαη πψο κεηξάηε ην 

πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο. Ο ζπκβαηηθφο δείθηεο γηα ην φπην ηεο θηψρεηαο είλαη ην 60% 

ηνπ δηάκεζνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο
16

. H Euro stat νξίδεη σο ην ζπκβαηηθφ φξην 

θηψρεηαο ην 2011 πεξίπνπ ζηα 549 επξψ ην κήλα γηα έλα λνηθνθπξηφ κε έλα άηνκν 

θαη ζηα 1.153 επξψ γηα έλα δεπγάξη κε δχν παηδηά. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ε 

επηζήκαλζε φηη ζηελ Διιάδα έπεζε αξθεηά ην δηάκεζν εηζφδεκα θαη ην απνηέιεζκα 
                                                           
16

 Ο οριςμόσ του δείκτθ γίνετε από τθν Euro stat 
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είλαη λα πέζεη θαη ην φξην ηεο θηψρεηαο. Απηφ ην θαηλφκελν γελλά θαη ην απνηέιεζκα 

ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ. Πνπ κπνξεί λα ακείβνληαη ιίγν πάλσ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο αιιά θαη πάιη λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ. Σν πνζνζηφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο νξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηφ κε ηζνδχλακν εηζφδεκα θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο.  

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ αλαηνκία ηεο θηψρεηαο πνπ έθαλε ε νκάδα 

δεκφζηαο πνιηηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
17

 . Ζ νκάδα κειέηεζε 

ηα απνηειέζκαηα θαη είδε φηη ζηηο θαηεγνξίεο κε πςειφ πνζνζηφ θηψρεηαο αλήθνπλ 

νη κεηαλάζηεο, νη αγξφηεο, ηα λνηθνθπξηά πνπ ν αξρεγφο είλαη άλεξγνο, ζηηο 

κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο. Ωο θαηεγνξίεο φκσο πνπ αλήθεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θησρψλ είλαη νη θάηνηθνη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Οη 

ζπληαμηνχρνη, νη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη νη νηθνγέλεηεο κε 1 ή 2 παηδηά. 

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη θαηεγνξίεο φπνπ αλήθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θησρψλ είλαη θάηη λέν. Βιέπνπκε λα κεηαζρεκαηίδεηε ν ράξηεο ηεο θηψρεηαο, κε ηελ 

ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο λα αιιάδεη 

ζεκαληηθά. 

Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα ζα ήηαλ νη θνηλσληθέο δαπάλεο πνπ ζα έπξεπε λα 

μνδεπηνχλ γηα λα βνεζεζνχλ νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα. Κάηη ηέηνην είλαη αδχλαηνλ θάησ απφ ηεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο. Έηζη ην 

„δίρηπ αζθαιείαο‟ γηα ηηο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ είηε βξίζθνληαη ζην φξην ηεο 

θηψρεηαο είηε ζην θαηψθιη ζηγά ράλεηε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηε ν αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ρσξίο πνιιέο θνξέο απηφ λα 

απνηππψλεηε ζηνπο δείθηεο κέηξεζεο.  ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηεο 

πνιηηηθέο πνπ έθεξαλ κεηψζεηο ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη νδήγεζαλ ζε έλα 

θνηλσληθφ δίρηπ δηάηξεην πνπ δελ κπνξεί λα αλαθφςεη ηα νιέζξηα απνηειέζκαηα πνπ 

έρεη ε νηθνλνκηθή χθεζε γηα έλα κεγάιν πιένλ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. ην πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί ζηελ επνκέλε ζειίδα εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Euro 

stat ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζην φξην ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Αλ παξαηεξήζνπκε ηε ρξνληά πνπ έρνπκε θαη ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, 

δειαδή ην 2011. Θα δνχκε φηη ε Διιάδα βξίζθεηε κε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, 

                                                           
17

 Τα αποτελζςματα μπουν να βρεκοφν ςτον ιςότοπο του οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
http://eclass.aueb.gr/modules/document/document.php?openDir=/4ae05919w8ue 

http://eclass.aueb.gr/modules/document/document.php?openDir=/4ae05919w8ue
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ιίγν κηθξφηεξν απφ ηεο πνην αδχλακεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο φπσο ε Ρνπκαλία θαη 

ε Βνπιγαξία. 

Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ αιιαγή ηνπ ράξηε ηεο, ε θξίζε έρεη 

επηδξάζεη αξλεηηθά θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γεγνλφο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο αιιά θαη κε ηελ αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη θησρνί. 

Ζ θξίζε επηδξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο κηζζνχο, ζηελ 

απαζρφιεζε (αλεξγία) αιιά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 

πξψηνπ κλεκνλίνπ παξαηεξνχκε ηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αιιά 

θαη ηελ θαηαθφξπθε κείσζε ησλ κηζζψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμσθξεληθή άλνδν ηεο 

αλεξγίαο. 

Ζ επίπησζε ζηνπο κηζζνχο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ δεκφζην ηνκέα αιιά θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ. Ο δεκφζηνο ηνκέαο είδε λα θαηαξγείηαη ν 13
νο

 θαη 14
νο

  κηζζφο θαη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο επηδνκάησλ. Ζ κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ιεηηνχξγεζε ζαλ 

θάξνο γηα νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δθηφο απφ ηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είδαλ θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα εηζνδήκαηά ηνπο λα 

κεηψλνληαη  ιφγσ ηεο κεησκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 

θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο κε ρνξήγεζεο δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο άιιαμε αξθεηά ησλ εκπνξηθφ 

ράξηε ηεο Διιάδνο.  

 

  



 22 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 



 24 

 

Πεγή : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο/ρεδίαζε πίλαθα : Οκάδα Γεκόζηαο Πνιηηηθήο 

Ο.Π.Α 

ην παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ κεηαβνιή ησλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ πνπ δέρηεθαλ φινη νη εξγαδφκελνη ζηελ Διιάδα. Δθηφο απφ ηελ κείσζε 

ησλ κηζζψλ άιιε κηα ζεκαληηθή επίπησζε ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ε 

δξακαηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Ζ αλεξγία εθηφο απφ ηελ θηψρεηα είλαη 

κηα επίπησζε ηεο θξίζεο πνπ κεηαζρεκαηίδεηε. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαη κε 

ηελ εξκελεία ηνπο ζα παξαηεξήζνπκε φηη ην πξφηππν ηεο αλεξγίαο αιιάδεη ζηελ 

Διιάδα. 

 

κεηαβνιή αθαζάξηζηωλ απνδνρώλ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο (βάζε 

2000 = 100)  

 

2009  2013  

Γεκόζην 122,7 92,2 

ΓΔΚΟ 156,8 101,3 

ηξάπεδεο 117,1 87,4 

κε ηξαπεδηθόο ηδηωηηθόο 

ηνκέαο 
124,4 90,5 

κέζεο απνδνρέο 123,3 90,8 

θαηώηαηνη κηζζνί 119,7 90,0 
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3.2.1 Η ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΚΡΙΗ (2008) 

ηλικία 

ποζοζηό ανεργίας 

ποζοζηό μη ζσμμεηοτής 

ζηην αγορά εργαζίας 

ποζοζηό 

απαζτόληζης 

άλδξεο γπλαίθεο άλδξεο γπλαίθεο άλδξεο γπλαίθεο 

20-29 12,5% 20,1% 24,7% 36,5% 65,9% 50,7% 

30-44 4,1% 11,3% 3,2% 26,5% 92,8% 65,2% 

45-64 3,0% 6,4% 22,4% 54,5% 75,2% 42,6% 

Πεγή : Έξεπλα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ(δ ηξίκελν 2008)/ ρεδίαζε πίλαθα : 

Οκάδα Γεκόζηαο Πνιηηηθήο Ο.Π.Α 

 

Σα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα καο δείρλνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

ππήξρε κηα ρξνληά πξηλ ηελ ζεκαληηθή χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σα πνζνζηά 

ζθηαγξαθνχλ έλα παξαδνζηαθφ πξφηππν πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ απαζρφιεζε είλαη ζε αξθεηά θαιφ επίπεδν αιιά θαη ε αλεξγία επίζεο. 

Σελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε επίπεδν απαζρφιεζεο θαη 

αλεξγίαο δελ δηαθέξεη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ο άλδξαο είλαη απηφο πνπ 

παξαδνζηαθά εξγάδεηαη ζε κφληκε απαζρφιεζε θαη είλαη απηφο πνπ δέρεηαη θαη ηελ 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηνπο ζεζκνχο εξγαζίαο. Δλψ νη γπλαίθεο ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηνπο άλδξεο δελ εξγάδνληαη. Απηφ κνληέιν ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν 

ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ επνρή ηεο θξίζεο. Οη λένη φπσο ζα δνχκε θαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα πνπ αλαθέξεηε ζην 2012, θαη πξηλ ηελ θξίζε είραλ πςειά επίπεδα αλεξγίαο 

θαη ρακειή απαζρφιεζε, ζε ζρέζε κε ηεο ππφινηπεο νκάδεο. 
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3.2.2 Η ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ (2012) 

 

Απφ ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε παξαδνζηαθή 

πξνζηαζία πνπ είρε απφ ηνπο ζεζκνχο εξγαζίαο ν άλδξαο 30-44 ρξνλψλ, ζπλήζσο 

„αξρεγφο‟ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κε κφληκε απαζρφιεζε γηα πξψηε θνξά αιιάδεη. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα νιφθιεξα λνηθνθπξηά λα παξαζχξνληαη ζηελ θηψρεηα, εηδηθά 

απηά πνπ είραλ σο κνλαδηθφ εξγαδφκελν ηνλ „αξρεγφ‟ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ γπλαίθεο 

πιένλ αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ εξγαζία αιιά παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

ησλ γπλαηθψλ απμάλνληαη. Οη λένη είλαη ζίγνπξα ζε πνιιή ρεηξφηεξε ζέζε απφ φηη 

ήηαλ πξηλ ηελ θξίζε, παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ζην ζπίηη ησλ γνληψλ θαη 

δπζθνιεχνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα απηνλνκεζνχλ. Ζ ηξνκαθηηθή απηή αχμεζε 

ηεο αλεξγία έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ 

Διιάδα ηεο χθεζεο. 

ηλικία  

ποζοζηό ανεργίας  

ποζοζηό μη ζσμμεηοτής 

ζηην αγορά εργαζίας  

ποζοζηό 

απαζτόληζης  

άλδξεο  γπλαίθεο  άλδξεο  γπλαίθεο  άλδξεο  γπλαίθεο  

20-29  41,9% 48,1% 25,6% 33,9% 43,2% 34,3% 

30-44  21,6% 29,2% 3,7% 21,7% 75,5% 55,4% 

45-64  16,9% 19,9% 25,1% 51,1% 62,2% 39,2% 

Πεγή : Έξεπλα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ(δ ηξίκελν 2012)/ ρεδίαζε πίλαθα : Οκάδα 

Γεκόζηαο Πνιηηηθήο Ο.Π.Α 
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Ζ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα έδεηρλε πξηλ ηελ χθεζε λα απνηειείηε απφ ηξείο 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ
18

. Σνπο insiders νη νπνίνη ήηαλ θαιά πξνζηαηεπκέλνη απφ 

ηνπο ζεζκνχο ηεο αγνξάο εξγαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα νη ππάιιεινη ησλ ΓΔΚΟ νη 

νπνίνη είραλ κνληκφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπο, ζρεηηθά πςειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

θαη άλεηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε αξθεηέο θνηλσληθέο παξνρέο. Ζ άιιε θαηεγνξία 

είλαη νη outsiders νη νπνίνη δελ πξνζηαηεχνληαλ ζρεδφλ θαζφινπ απφ ηνπο ζεζκνχο 

ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα νη εξγαδφκελνη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηδίσο ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ζηελ νηθνδνκή. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη βξίζθνληαλ αξθεηέο 

θνξέο απξνζηάηεπηνη απέλαληη ζε παξαβηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο, αζθαιηζηηθήο θαη 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Καη ηέινο ε κεζαία θαηεγνξία ησλ mid-siders. Οη νπνίνη 

είλαη εξγαδφκελνη ζπλήζσο ζε κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη απνιακβάλνπλ 

κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο δχν άιιεο θαηεγνξίεο. Ζ αγνξά εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα έκνηαδε λα πξνζηαηεχεη έλα θνκκάηη ηεο θαη έλα άιιν λα είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα πξνο ηελ εξγαζία. ε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απαμίσζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, νπνίνο κνηάδεη λα ελδηαθέξεηε κφλν γηα 

κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληα, ε νηθνλνκηθή χθεζε ζάξσζε ηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα είλαη απνθαξδησηηθά. Μεγάια πνζνζηά αλεξγίαο θαη ην 

πνην ζεκαληηθφ ε αλεζπρεηηθή αχμεζε ησλ άηππσλ κνξθψλ εξγαζίαο. Όζνη δειαδή 

απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ηθαλνί λα εξγαζηνχλ αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη 

πνιιέο θνξέο ζαλ απηναπαζρνινχκελνη κε έλαλ κφλν πειάηε, δειαδή ηνλ εξγνδφηε 

ηνπο
19

. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη γηα 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη εξγνδφηεο κε ηελ άηππε απηή κνξθή εξγαζίαο 

θαηαθέξλνπλ λα γιπηψλνπλ έλα κεγάιν πνζφ εηζθνξψλ νη εξγαδφκελνη είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζην ΣΔΒΔ αληί ζην ΗΚΑ. Δπίζεο επσθεινχληαη θαη απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο εξγαζίαο πνπ ππάξρεη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ άιιε κεξηά αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη θάησ απφ εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα θαη πνιινί ρακειφηεξεο ακνηβέο αθφκα θαη απφ απηέο πνπ νξίδνπλ ηα 

θαηψηαηα φξηα ηεο ΔΓΔΔ. Μηα αθφκε άηππε κνξθή εξγαζίαο πνπ ηείλεη λα 

θαζηεξσζεί είλαη απηή ηεο ελνηθηαδφκελεο εξγαζίαο. Μέζσ ησλ εηαηξηψλ πξνζσξηλήο 

                                                           
18

 Θα χρθςιμοποιιςω τθν κατθγοριοποίθςθ που κάνουν οι Jessoula M., Graziano P., Madama 

I.(2010) γηα ηελ ηηαιηθή αγνξά εξγαζίαο ε νπνία κνηάδεη αξθεηά κε ηελ ειιεληθή. “Selective 

flexicurity” ”. Journal of Social Policy 39 (4) 561-583 
19

 Χαρακτθριςτικι είναι θ διατφπωςθ που κάνει ο ΟΟΣΑ ςτο “Jobs for youth: Greece” 2010, “self-

employed workers providing services to a single work provider in a continuous manner, hence acting 

de facto as employees” 
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απαζρφιεζεο νη εξγαδφκελνη βξίζθνπλ πξνζσξηλή δνπιεία
20

. Ζ κνξθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

παξακέλεη πξνζσξηλή, δειαδή νη ζπκβάζεηο έρνπλ έλα ρξνληθφ φξην 12-18 κήλεο θαη 

νη εξγαδφκελνη πνπ εξγάδνληαη θάησ απφ απηφ ην θαζεζηψο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ 

ην ίδην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο κφληκνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ εξγνδφηε πνπ 

ζα ηνπο „λνηθηάζεη‟. Κάηη πνπ ζηελ Διιάδα ηεο χθεζεο δελ ζπκβαίλεη. Πνιχ ζπρλά 

αλ φρη πάληα νη εξγαδφκελνη θάησ απφ ην θαζεζηψο ηεο ελνηθηαδφκελεο εξγαζίαο 

ακείβνληαη ιηγφηεξα απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 

ππνδεέζηεξν απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε. Έρεη παξαηεξεζεί 

επίζεο φηη νη ζπκβάζεηο ηνπο παξαηείλνληαη πέξαλ ηνπ επηηξεπηνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Μηα θαηλνχξγηα άηππε κνξθή εξγαζίαο πνπ αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη νη απαζρνινχκελνη ζε επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο ή θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Γελ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

αξθεηά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γηαηί είλαη θάηη θαηλνχξγην θαη πξέπεη λα 

εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκά ζαλ ζχλνιν. 

Απμεηηθφ είλαη επίζεο ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη part-time κε ηα 

πνζνζηά πνπ δίλεη ε ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην δ ηξίκελν ηνπ 2012 λα είλαη γηα ηνπο άλδξεο 

5,3% θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζην 13,2%. Πεξίπνπ ην 30% ηεο απαζρφιεζεο ζηε Διιάδα 

ηεο χθεζεο βξίζθεηε ζε άηππεο κνξθέο εξγαζίαο είηε ζε επηζθαιείο ζέζεηο 

εξγαζίαο
21

. 

ην επφκελν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηε ζε πξνηάζεηο γηα ηελ επάλνδν απφ ηελ 

θξίζε ζα παξνπζηαζηεί ην κνληέιν ηνπ flexicurity πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη απνηειεί κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή, αθνξά έλα πγηέο 

κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ 

Διιάδα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπληειείηε αλαθαηάηαμε ζην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ ηεο 

Διιάδνο. Απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο. Ο θαηψηαηνο κηζζφο κεηψλεηε θαηά 

22% ην 2012 ηα απνηειέζκαηα ηνπ κέηξν κπνξεί λα είλαη δηθνξνχκελα ζρεηηθά κε 

                                                           
20

 Παρακζτω τθν ντιρεκτίβα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το τι πρζπει να ιςχφει ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
μορφι εργαςιακισ ςχζςθσ “a temporary employment relationship between a temporary work agency, 

which is the employer, and a worker, where the latter is assigned to work for and under the control of 

an undertaking and/or establishment making use of his or her services (the user company)” (Directive 

91/383/EEC of 25 June 1991 
21

 Μουρίκθ «Το νζο προλεταριάτο» Το κοινωνικό πορτραίτο τθσ Ελλάδασ 2010  
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ηεο επηδξάζεηο ζην εηζφδεκα ηνλ εξγαδνκέλσλ ρακειήο εηδίθεπζεο. Ζ νηθνλνκηθή 

ζεσξία δελ είλαη μεθάζαξε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ
22

. Έλαο εξγαδφκελνο, ζηελ Διιάδα ηεο χθεζεο, πνπ ακεηβφηαλ κε ηνλ βαζηθφ 

κηζζφ είηε ζα ράζεη ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ είηε ζα δεη ην εηζφδεκα ηνπ απφ ηελ 

εξγαζία λα κεηψλεηε, αλ θξαηήζεη ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ κε αλαπξνζαξκνγή κηζζνχ 

ζην λέν θαηψηαην κηζζφ. Σν πέξαζκα απφ ηνλ επίζεκν ηνκέα εξγαζίαο ζην 

αλεπίζεκν, αλ ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ, γηα έλαλ εξγαδφκελν ρακειήο εηδίθεπζεο 

ζεκαίλεη απψιεηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαη είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα νδεγεζεί ζε 

θάπνηα άηππε κνξθή εξγαζίαο. ίγνπξα έλαο θαηψηαηνο κηζζφο ζε κηα 

αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο κεηψλεη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη απμάλεη ην 

κηζζφ επηθχιαμεο
23

, νπφηε έρνπκε κηα αχμεζε ζηα εηζνδήκαηα, εηδηθά ησλ 

ρακειφκηζζσλ. Αιιά ζηελ Διιάδα θάζε άιιν παξά αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο 

έρνπκε. 

Ζ κείσζε ηεο θνηλσληθήο δαπάλεο έρεη ηεξάζηηα αλαδηαλεκεηηθή δχλακε πάλσ 

ζηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ. Αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ην 

θξάηνο κεηψλνληαη κε απνηέιεζκα ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα βαξχλεη ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην πξφγξακκα βνήζεηα ζην ζπίηη. Σν πξφγξακκα παξαηείλεηε αιιά 

αιιάδεη άξδελ „πξφζσπν‟. Γίλνληαη πην απζηεξά ηα ειηθηαθά θαη εηζνδεκαηηθά 

θξηηήξηα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο.
24

Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη πνιίηεο πνπ 

βξίζθνληαλ ζην φξην ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην 

πξφγξακκα ράλνπλ απηφ ην δηθαίσκα θαη ην πηζαλφηεξν είλαη λα νδεγεζνχλ ζε 

θάπνηα ιχζε πνπ ζα απαηηεί δαπάλε απφ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ή ηηο απνηακηεχζεηο 

ηνπο. Παξαδείγκαηα αληίζηνηρα ππάξρνπλ αξθεηά κε πνιίηεο πνπ ήηαλ δηθαηνχρνη ζε 

θάπνην πξφγξακκα  θνηλσληθή κέξηκλα θαη πιένλ ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζε 

θάπνην ηδησηηθφ θνξέα, νη πνδηθνί ζηαζκνί θαη ην ΔΤ. Ζ αλαθνξά δελ γίλεηε ζηνπο 

πνιίηεο πνπ άδηθα ήηαλ δηθαηνχρνη αιιά γηα ηνπο πνιίηεο πνπ πιένλ έρνπλ αλάγθε 

ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ αιιά ιφγν ηεο εηζνδεκαηηθήο ζηφρεπζεο 

εμαηξνχληαη γηα κηθξά πνζνζηά δηαθνξάο. 
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 Tito Boeri & Jan van Ours, 2012, The economics of imperfect labor markets, ςελ.29-49 
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 Μιςκόσ επιφφλαξθσ : το μιςκολογικό όριο που δζχεται ζνασ εργαηόμενοσ να δουλζψει. 
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 Αφροδίτθ Καριμάλθ,2013 ,Θ βοικεια ςτο ςπίτι βγαίνει ςτθ ςφνταξθ και αλλάηει, Ζκνοσ 
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Έλα αθφκα ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη ε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ζε είδε πξψηεο αλάγθεο θαη θαηαλαισηηθά αγαζά. 

Ζ επίδξαζε ζηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα 

ρακειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπ πνιίηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη άλζξσπνη πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ρακειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα έρνπλ κεγαιχηεξε ξνπή γηα 

θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ηελ άιιε νκάδα πιεζπζκνχ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ξνπή 

πξνο απνηακίεπζε
25

. Έηζη ην απνηέιεζκα γίλεηε πξφδειν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

αλαγθάδνληαη λα δνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο λα κεηψλνληαη απιά θαη κφλν γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο ηνπο ζην ίδην επίπεδν.   

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε κείσζε ζηελ αμία ηεο ηδηφθηεηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ επεξεαζκφ ηεο θαηαλάισζεο. Αλ απηφ 

ην γεγνλφο ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ πξνθαιεί κηα αίζζεζε 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη πιηθήο πζηέξεζεο. Αλ ζπκπεξηιεθζεί  ζην νηθνγελεηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ ην βάξνο θάπνηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ηφηε ε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ είλαη ηεξάζηηα. 

Μέηξα φπσο ε κείσζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο θαη ην ζηέλεκα ησλ θξηηεξίσλ 

εηζαγσγήο ζηα επηδφκαηα αλεξγίαο, ην εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ, ε εηδηθή εηζθνξά ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ θαη άιια παξφκνηα κέηξα ζπκπηέδνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ 

πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο. Σα απνηειέζκαηα 

είλαη ηεξάζηηα, θάπνηα αλαιχνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ησλ επηδξάζεσλ. Ζ 

γεληθή εηθφλα πνπ κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη είλαη φηη πνιίηεο νδεγνχληαη ζηελ 

παγίδα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ρακειφκηζζεο εξγαζίαο ρσξίο αζθάιηζε θαη 

δηθαηψκαηα. Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο πέθηεη θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ εξγαηψλ 

κεηψλνληαη ρσξίο ηελ αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηηκψλ. Όιν απηφ ην ζελάξην πξνκελχεη 

φηη ε ρακέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ ζα έξζεη πνηέ αλ δελ 

κεησζεί  ην θφζηνο δσήο είηε κε θνηλσληθέο παξνρέο είηε κε κεηψζεηο ηηκψλ. 
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 Ηωγραφάκθσ Σ. & Μθτράκοσ Θ. 2005. Θ αναδιανεμθτικι επίδραςθ του πλθκωριςμοφ ςτθν Ελλάδα.  
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2.2 Οι επιπηώζεις ζηοσς μακροοικονομικούς δείκηες 

 

 

Πεγή: Euro stat 

 

Σν γξάθεκα ηεο Euro stat καο δείρλεη πφζν έρεη κεησζεί ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

Α.Δ.Π. ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, γίλεηε 

θαλεξφ φηη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη έρεη σο ζηφρν ηελ ζκίθξπλζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ο ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε κείσζε ηνπ πνπ θαίλεηε ζην 

γξάθεκα απνηππψλνπλ ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ άιια θαη ππεξεζηψλ 

ηεο Διιάδνο. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε παξαδνρή ηνπ Γ.Ν.Σ. γηα ιάζνο ζηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο. Οη νηθνλνκηθνί πνιιαπιαζηαζηέο 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ελφο 

παθέηνπ κέηξσλ. Δδψ νη πξνβιέςεη κάιινλ δελ ζπκβάδηζαλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα
26

.  

 

 

Πεγή: Euro stat 

 

Σν επφκελν γξάθεκα καο δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

σο πξνο ην Α.Δ.Π. Δίλαη θαλεξφ φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ησλ 

πηζησηψλ κάιινλ δελ θαξπνθνξνχλ φζν ζα ήζειαλ. Δλψ έρεη γίλεη ην πεξίθεκν 

θνχξεκα ησλ νκνιφγσλ ε επίδξαζε ηνπ πάλσ ζην δεκφζην ρξένο είλαη κηθξή. 

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζην γξάθεκα φηη αθφκα θαη νηθνλνκίεο πνπ 

παξαδνζηαθά έρνπλ πςειφ δεκφζην ρξένο φπσο ε Ηηαιία, ππνιείπεηε αξθεηά ηνπ 

ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο. Μαδί κε ην δείθηε ρξένπο αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε θαη 

                                                           
26 Π. Μονοκρούζος, Δ. Θωμάκος, 2012 Δημοζιονομικοί πολλαπλαζιαζηές ζε περιόδοσς βαθιάς ύθεζης και οθέλη από μια 

2-εηή επιμήκσνζη ηοσ νέοσ προγράμμαηος λιηόηηηας, Eurobank Research 
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ηνλ δείθηε πνπ παξνπζηάδεη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Οη δχν απηνί 

δείθηεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη καδί γηαηί έλαο ζηαζεξφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ νδεγεί ζε δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο. Τπνζηεξίδεηε βέβαηα 

φηη έλαο κε ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο, έλαο πξνυπνινγηζκφο δειαδή πνπ 

κπνξεί λα είλαη ειιεηκκαηηθφο δελ είλαη ηφζν κεγάιν πξφβιεκα γηα κηα νηθνλνκία 

πνπ δαπαλά γηα παξάδεηγκα ζε κεγάια έξγα ππνδνκήο πνπ ζα ηα γεπηνχλ θαη νη 

επφκελεο γεληέο. Έηζη νη επφκελεο γεληέο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ απνπιεξσκή 

απφ έλα  θνκκάηη ηνπ ρξένπο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηα έξγα ππνδνκήο. 

 

Πεγή: Euro stat 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα ζα δνχκε φηη θαη νη ρψξεο ηνπ βνξξά πνπ 

παξαδνζηαθά ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο εκθαλίδνπλ 

ειιείκκαηα γηα παξάδεηγκα ε Οιιαλδία ζε πεξηφδνπο χθεζεο. Οπφηε κπνξεί λα είλαη 
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θπζηνινγηθφ λα δεκηνπξγνχλην ειιείκκαηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ ζα 

μεπιεξσζνχλ ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο ηεο νηθνλνκίαο
27

.  

 

2.3 Σα μέηρα ποσ έλαβαν οι ελληνικές κσβερνήζεις 
 

ην θνκκάηη απηφ ηεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζσ λα θάλσ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ζηηο πνιηηηθέο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κε ζηφρν ηελ είζπξαμε 

ρξεκάησλ γηα ηα δεκφζηα ηακεία. Ζ αξρή γίλεηε απφ ην πξψην παθέην κέηξσλ πνπ 

πήξε ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ην πάγσκα κηζζψλ θαη επηδνκάησλ. 

Ζ αξρή ζηε ιήςε κέηξσλ ζα γίλεη κε ην παθέην κέηξσλ πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ 

ζηηο; 9 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

κείσζε ησλ κεηθηψλ απνδνρψλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, νη νπνίεο ζα θπκαλζνχλ απφ 

1% έσο 5,5% θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ επηδνκάησλ θαηά10%
28

.Σν δεχηεξν παθέην 

κέηξσλ ζα έξζεη ζηηο 3 Μαξηίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην κέηξσλ ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά ηξείο κνλάδεο, ζα απμεζεί δειαδή απφ 

19% ζε 21% θαη απφ 9% ζε 10%, παξάιιεια ζα ππάξμεη αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ 

ηζηγάξσλ θαη ησλ πνηψλ
29

.Σα δχν παθέηα απηά δελ βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο επίζεο δελ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηεζλείο αγνξέο πνπ 

έρνπλ βάιεη ζην ζηφραζηξφ ηνπο ηελ ειιεληθή νηθνλνκίαο. Σα απνηέιεζκα ζα είλαη 

λα ππνβαζκηζηεί ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδνο απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο 
30

. 

Ζ ππνβάζκηζε πνπ ζα δερηεί ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ 

πιήγκα θαη ζα είλαη απηή πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηηο 23 Απξηιίνπ ζηελ αλαθνίλσζε 

φηη εηζέξρεηαη ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο. Μηα αθφκε ζεκαληηθή αθνξκή απνηειεί ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πνπ θηάλεη πιένλ ζην 13,6%. Ο έιιελαο πξσζππνπξγφο ζα 

αλαθνηλψζεη απφ ην Καζηειφξηδν φηη ε Διιάδα δελ αληέρεη άιιν ηελ πίεζε πνπ 
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 Γεληθή άπνςε πνπ επηθξαηεί ζε φια αθαδεκατθά πνλήκαηα ηνπ John Keynes θαη εηδηθφηεξα ζην πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ηνπ 

The general theory of employment, interest and money, 1936. ην νπνίν ζα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ λενθιαζηθή ζρνιή 

ζθέςεο. 
28

 Πάγωμα μιςκϊν και περικοπζσ επιδομάτων, 9/2/2010, Ελευκεροτυπία 

29 Αξέχαςτη (!) και δυςοίωνη η 3η Μαρτίου, 4/2/2010, Ελευθεροτυπία 

 
30

 Fitch και Moody’s κα υποβακμίςουν τθν Ελλάδα ςχεδόν παράλλθλα με 12 μζρεσ διαφορά θ μια 
από τθν άλλθ και κα δϊςουν το τελικό χτφπθμα ςτθν ταλαιπωρθμζνθ διεκνι εικόνα τθσ Ελλάδοσ. 
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αζθείηαη απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο ζην δεθαεηέο νκφινγν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηνο ν δαλεηζκφο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο. 

Θα αθνινπζήζεη κηα αθφκε ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απηή ηε 

θνξά απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard & Poor, ην γεγνλφο απηφ ζα έρεη ζαο 

απνηέιεζκα ην δεθαεηέο νκφινγν ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ λα μεπεξάζεη ηηο 1000 

κνλάδεο βάζεο. Άκεζν θαη απηφ απνηέιεζκα είλαη ε αλαθνίλσζε ησλ κέηξσλ πνπ 

έρεη ππνδείμεη ε ηξφηθα 
31

.  

Απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη ε ςήθηζε ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ ζηηο 6 Μαΐνπ 

ηνπ 2010. Σα κέηξα πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ κείσζε ηεο 

δήηεζεο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο θαη ηεο 

δξαζηηθήο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Μεξηθέο απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ε Διιάδα θαη αλαθέξνληαη ζην πξψην κλεκφλην είλαη νη εμήο: κείσζε 

ησλ επηδνκάησλ ζην δεκφζην θαηά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, επίζεο πξνβιέπεηε ε 

θαζηέξσζε ηεο εηδηθήο ζχκβαζεο καζεηείαο γηα λένπο ειηθίαο 15-18 εηψλ κε ακνηβή 

ην 70% ηνπ γεληθνχ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ε απνξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζπλερίδεηε κε κέηξα φπσο ε κείσζε κέρξη θαη θαηά 3/4 ηνπ ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο 

(απφ 24 ζε 6 κήλεο) ηεο απφιπζεο. Με ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε δίλεηαη κφλν ε 

κηζή απνδεκίσζε, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εξγνδφηε λα θάλεη απνιχζεηο αθνχ 

απηέο «θνζηίδνπλ» ιηγφηεξν επίζεο ε αχμεζε ηνπ νξίνπ νκαδηθψλ απνιχζεσλ, απφ 4 

ζε 6 κεληαίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ 20-150 εξγαδφκελνπο. Απφ 2% ζην 5% γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 150 εξγαδνκέλσλ (ην φξην ηνπ 2% ίζρπε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

άλσ ησλ 200 εξγαδνκέλσλ). Γίλεηαη μεθάζαξν κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ, απφ ην πξψην κλεκφλην, φηη άκεζνο ζηφρνο είλαη ε αγνξά εξγαζία, ε 

νπνία κεηαζρεκαηίδεηαη κε εληειψο αξλεηηθνχο φξνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο .  

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2011 ζα ςεθηζηεί ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2010 . Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο πνπ ςεθίδεηε απφ ηελ ειιεληθή βνπιή 

ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζσξεία κέηξσλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ζην 7,4 % απφ 9,4%. Δπίζεο ζα ιεθζνχλ κέηξα πξφζζεηεο αμίαο 14 δηο 

επξψ ηα νπνία ζα αλαθνηλσζνχλ  κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σα κέηξα απηά  ζα 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ, ησλ ΓΔΚΟ θαη ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ 
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κεραληζκνχ. Δπίζεο νη ζπληειεζηέο ηνπ Φ.Π.Α. αλεβαίλνπλ
32

κε απνηέιεζκα λα 

πιήμνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ ρακειφκηζζσλ θαη ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ. Δπίζεο ζα 

ιάβεη ρψξα ε εμίζσζε ηνπ θφξνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε απηφλ ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν, φπσο θαη ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, ζα 

πιήμεη ηδηαίηεξα ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ ζηα θησρφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα 

πνπ έρνπλ σο κνλαδηθή πεγή ζέξκαλζεο ην πεηξέιαην.  

ηα επφκελα ρξφληα ζα αθνινπζήζνπλ κηα ζσξεία ππνβαζκίζεσλ ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδνο, πνπ θξίλεηαη φηη δελ παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζνχλ δηεμνδηθά. Παξάιιεια νη εηαίξνη καο ζα θαηαλνήζνπλ φηη 

ην πνζνζηφ ηνπ επηηνθίνπ κε ην νπνίν δαλεηδφκαζηε ιεηηνπξγεί αξλεηηθά θαη 

δηνγθψλεη ην δεκφζην ρξένο. Απνθαζίδνπλ ινηπφλ λα κεηψζνπλ ην επηηφθην θαηά 1% 

θαη λα παξαηείλνπλ ρξνληθά ην πεξηζψξην πνπ έρεη ε Διιάδα γηα λα θάλεη απφζβεζε 

ησλ δαλείσλ ηεο ζηα 7,5 ρξφληα
33

. 

Σν θιίκα ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδνο είλαη έθξπζκν, ζηηο 9 Ηνπλίνπ ηνπ 2011 

ππάξρνπλ έληνλεο δηακαξηπξίεο πνιηηψλ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο γηα ηελ ςήθηζε 

ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα έηε 2011 έσο 

2014 πνπ ηα θέξεη κηα πιεηάδα λέσλ κέηξσλ. Πξηλ ςήθηζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ έρεη 

ιάβεη ρψξα ν αλαζρεκαηηζκφο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ ζέζε ηνπ ππνπξγνχ 

νηθνλνκηθψλ έρεη αλαιάβεη ν Δπάγγεινο Βεληδέινο . Παξάιιεια κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επηθξαηεί αλαβξαζκφο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη νγθψδεο 

πνξείεο δηακαξηπξίαο γίλνληαη ζρεδφλ θάζε κέξα ζε θάζε γσλία ηεο Διιάδνο. 

 ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα πνπ ζα ςεθηζηεί, εκπεξηέρνληαη παξεκβάζεηο 

χςνπο 28 δηο γηα ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ έσο ην 2015. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ πεξηθνπέο εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ θαη κεηψζεηο ησλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ
34

. Παξάιιεια εκπεξηέρεηαη  πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ θαζψο ζα 

κπνπλ ζε εθαξκνγή θαη πξνγξάκκαηα αδεηψλ άλεπ απνδνρψλ, γηα ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο. Γίλεηαη πξφβιεςε γηα πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

ηνπ θξάηνπο θαηά 7%.
35

 Ζ θπβέξλεζε θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ δαλεηζηψλ ζα 

αλαθνηλψζεη φηη 27 νξγαληζκνί ζα θιείζνπλ ή ζα ζπγρσλεπζνχλ έσο ηηο 5 Απγνχζηνπ 
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ηνπ 2011 θαη νη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαλ ζε απηνχο ζα κεηαρζνχλ ζε άιιεο 

ππεξεζίεο
36

. 

 Ζ ζχλνδνο θνξπθήο ηεο Δ.Δ. πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 21 Ηνπιίνπ ηνπ 2011, ζα 

απνθαζίζεη ηνλ λέν δαλεηζκφ ηεο Διιάδνο ν νπνίνο ζα θηάζεηο ηα 158 δηο επξψ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνθαζίδεηε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ 

ρξένπο. Με απνηέιεζκα α Διιάδα λα κπεη ζηνλ λέν κεραληζκφ EFSF θαη ηα δάλεηα 

ηεο ζα επηκεθπλζνχλ απφ ηα 7,5 ζηα 15 κε 30
37

. Παξάιιεια ζα κεησζνχλ ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ ζην επίπεδν ηνπ 3,5%-4%, επηζεκαίλεηαη φκσο φηη ηα επηηφθηα απηά 

παξακέλνπλ αξθεηά ςειά ζχκθσλα κε θάπνηνπο νηθνλνκνιφγνπο
38

. ην 

ζπγθεθξηκέλν παθέην ζα γίλεη γηα πξψηε θφξα πξφβιεςε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη αλαθνξά γηα πξφγξακκα επαλαγνξάο νκνιφγσλ.  

Οη καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Διιάδνο δελ θαίλεηαη λα βειηηψλνληαη χζηεξα 

θαη απφ ην λέν παθέην ρξεκάησλ πνπ ζα ιάβεη ε ειιεληθή νηθνλνκίαο. Απηφ ζα έρεη 

ζαο απνηέιεζκα, χζηεξα απφ πηέζεηο ησλ δαλεηζηψλ ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ λα 

αλαθνηλψζεη κηα λέα δέζκε έθηαθησλ κέηξσλ. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ην 

άλνηγκα φισλ ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαζψο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο ρσξίο 

θακία θαζπζηέξεζε. Γπζηπρψο νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζα πέζνπλ φιεο ζην 

θελφ, θαζψο θαη ην λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα πινπνηεζεί. Ζ 

Διιάδα πξνζπαζεί  λα πινπνηήζεη έλα πγηέο θνξνινγηθφ ζχζηεκα απφ ηελ ζχζηαζε 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία.  

Γελ ζα πεξάζνπλ αξθεηέο κέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο δέζκεο κέηξσλ θαη 

ζηηο 6 επηεκβξίνπ ζα αλαθνηλσζεί ε επηβνιή ηνπ λένπ εηδηθνχ ηέινπο αθίλεηεο 

πεξηνπζία. Ζ είζπξαμε ηνπ  ζα γίλεηαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κέηξν πνπ ζα μεζεθψζεη ζχειια αληηδξάζεσλ
39

. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

λένπ απηνχ ηέινπο  ζα γίλεηε κε κεζνζηαζκηθή επηβάξπλζε θαηά 4 επξψ αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη αλάινγα πάληα κε ηελ ρξήζε. Όηαλ ην λέν απηφ ηέινο ζα 

έξζεη ζηελ Βνπιή πξνο ςήθηζε ε επηβάξπλζε γηα ηνπο πνιίηεο ζα είλαη πςειφηεξε 

απφ απηή πνπ είρε πξνβιεθηεί. Σν εηδηθφ ηέινο ζα ραξαθηεξηζηεί σο απφ ηα πην 

„επηηπρεκέλα‟ ζρέδηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο αθνχ ζα θαηαθέξεη λα απνθέξεη 
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αξθεηά έζνδα θαζψο παξάιιεια ζα κεηψζεη θη άιιν ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη 

ζα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ελεξγή δήηεζε. 

εηξά ζα ιάβεη έλα αθφκε κέηξν ην νπνίν ζα πιήμεη ηα ρακειά εηζνδεκαηηθά 

ζηξψκαηα, απηφ ζα είλαη ε κείσζε ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ ζηηο 5.000 επξψ. Ζ 

κείσζε απηή ζα ζπκπαξαζχξεη αξθεηνχο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ρακειφκηζζεο εξγαζίεο ή part time ζε λέα θνξνινγηθή ζέζε θαη παξάιιεια ζα  

θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ θφξν γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ 

αθνξνιφγεηα . ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ην πνιπλνκνζρέδην ην νπνίν ζα 

θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ζηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 201. Σν ζπγθεθξηκέλν πνιπλνκνζρέδην 

έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε φινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη κεηψζεηο ζε 

θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο 

πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ κε βάζε ην πνιπλνκνζρέδην 
40

. Θα ππάξμεη επίζεο 

κλεία γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία.  

Παξάιιεια κε ηελ ςήθηζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ θαη ησλ κεγαιεησδψλ πνξεηψλ 

δηακαξηπξίαο ζε φιε ηελ Διιάδα, ζα παξζεί ε απφθαζε απφ ην ππνπξγείν 

νηθνλνκηθψλ λα θξαηηθνπνηεζεί ε Proton Bank 
41

. Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε θίλεζε 

απηή ε νπνία ζα είλαη ε πξψηε γηα κηα ηξάπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ρξένπο. 

Ζ ηαθηηθή ηνπ κεγαινκεηφρνπ ηεο Σξάπεδαο ήηαλ γλσζηή, ρνξεγνχζε δάλεηα ζε 

δηθέο ηνπ επηρεηξήζεηο ρσξίο πνιιέο θνξέο θακία εγγχεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θξαηηθνπνίεζε ζα «βνπιηάμεη» ηηο κεηνρέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη ζα μεθηλήζεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ πηζαλή 

θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηηο 27 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 ε ζχλνδνο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ ζα απνθαζίζεη ην 

θνχξεκα ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαηά 50% θαη παξάιιεια ζα δνζεί λένο 

δαλεηζκφο ζηελ Διιάδα χςνπο 100 δηο επξψ
42

. ην ζπγθεθξηκέλν θνχξεκα ησλ 

νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζα γίλεη εηδηθή κλεία γηα ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο ζα 

ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά. Παξάιιεια κε ηηο ηξάπεδεο είλαη εθηεζεηκέλνη ζηηο 

απψιεηεο θαη νη κηθξννκνινγηνχρνη αιιά θαη αξθεηνί δεκφζηνη θνξείο θαζψο θαη 

ειιεληθά αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία ζα δνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο λα κεηψλεηε 

δξακαηηθά κεηά ηα θνχξεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. 
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ζέηεη σο ζηφρν θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο γλψκεο ησλ εηδηθψλ ηελ απνκείσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο ζην 120% έσο 2020. Οη πξνβιέςεηο απηέο πνπ ζα πέζνπλ έμσ κε 

βάζε ηα  γεγνλφηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ δέρεηαη πηέζεηο 

απφ παληνχ. Σν απνηέιεζκα είλαη κεηά απφ ζπλαληήζεηο ησλ θνκκάησλ
43

 είλαη ε 

αιιαγή ηνπ πξσζππνπξγφ κε θάπνηνλ θνηλήο απνδνρήο. Παξάιιεια ζρεκαηίδεηαη λέα 

θπβέξλεζε θαη γίλεηε ε νξθσκνζία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Λνπθά Παπαδήκνπ ζηηο 11 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2011. ηε  λέα θπβέξλεζε ζα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε θαη ησλ ηξηψλ 

θνκκάησλ
44

 πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ, ΛΑΟ, ΝΓ θαη ΠΑΟΚ.  

Ζ λέα κεηαβαηηθήο απηήο θπβέξλεζεο έρεη ζθνπφ λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα 

ηα λέα κέηξα πνπ ζα παξζνχλ αιιά θαη γηα ην PSI πνπ ζα αθνινπζήζεη. ηνπο κήλεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα δνζεί ηεξάζηην βάξνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ PSI , ηελ 

επίβιεςε ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλεη ν θαζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ Γεψξγηνο Παγνπιάηνο. Παξάιιεια  ζα γίλεηαη ζρεδηαζκφο γηα ηα κέηξα πνπ 

ζα πξέπεη λα παξζνχλ θαζ ππφδεημε  ηεο ηξφηθαο γηα λα γίλεη εθηθηή ε λέα 

δαλεηνδφηεζε ηεο Διιάδαο. 

Σν κλεκφλην 2 είλαη πξν ησλ ππιψλ. Οη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο βξίζθνληαη ζε ζπλερείο δηαβνπιεχζεηο κε ηα επηηειεία ηνπο. 

Παξάιιεια αξθεηνί βνπιεπηέο θαη απφ ηα ηξία θφκκαηα εθθξάδνπλ ηηο δηαθσλίεο κε 

ηηο πνιηηηθέο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζνχλ θαη αξθεηνί παξαηηνχληαη, φπσο ε 

αλαπιεξψηξηα ππνπξγφο εμσηεξηθψλ πνπ αλήθεη ζηηο ηάμεηο ηνπ ΠΑΟΚ. 

ηηο 12 θαη 13 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 ζηε Βνπιή ζπδεηείηαη ε πξφηαζε λφκνπ 

γηα ην κλεκφλην 2. Παξάιιεια ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αιιά θαη ζηελ ππφινηπε 

Διιάδα γίλνληαη κεγαιεηψδεο δηαδειψζεηο. Σειηθά ην κλεκφλην 2 ζα ςεθηζηεί κε 

απνηέιεζκα λα βπζηζηεί θη άιιν ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηε δχλε χθεζεο. Θα 

αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζνθ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

άιια θαη γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Σν εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη αλ νη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο ζα θαηαθέξνπλ λα εμνξζνινγήζνπλ 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ή ζα πεξάζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζε κηα θαηάζηαζε 

ρακειψλ εκεξνκηζζίσλ, απμεκέλεο θνξνιφγεζεο θαη ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ 2 φιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πέθηνπλ ζην PSI. Πην ζπγθεθξηκέλα ην PSI ραξαθηεξίδεηε απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά σο κηα δηαδηθαζία απνκείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θξαηψλ κε 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα( πρ Σξάπεδεο). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζέηεη 

σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απνκείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πηζησηέο ηνπ δεκνζίνπ. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε νηη δελ απνηειεί κνλνκεξή θίλεζε 

αιιά κηα ζηξαηεγηθή πνπ πξνεηνηκάδεηε θαη ζπκθσλείηαη θαη απφ ηα δπν κέξε. Σα 

απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη ηα αλακελφκελα αθνχ δελ ζα θαηαθέξεη απηά γηα ηα νπνία 

πξννξηδφηαλ. Σν ρξένο ηεο Διιάδνο δελ ζα κεησζεί είρε πξνβιεθηεί. Ζ δηαδηθαζία ζα 

νινθιεξσζεί  κε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηά 95,7% ζηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ 

2012. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία κεηά ην πέξα ηνπ «θνπξέκαηνο» ζα βξεζνχλ 

κε «ραξηηά» ηεο ειιεληθή θπβέξλεζεο πνπ ζα απφ ηε κία κεγαιχηεξε ρξνληθή 

δηάξθεηα απνπιεξσκήο θαη παξάιιεια κεησκέλε αμία. 

ηε ζπλέρεηα ζα ιάβνπλ ρψξα δπν ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο κέρξη ε 

ρψξα λα επαλέιζεη ζε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα κε λέα θπβέξλεζε. Ζ λέα απηή 

θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ θνκκάησλ πνπ ζα πξνθχςεη ζα ηνπνζεηήζεη σο 

ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ ηνλ θαζεγεηή θ. ηνπξλάξα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζα αλαιάβεη λα 

νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζε ζπλεξγαζία κε κε ηνπο 

δαλεηζηέο. Γπζηπρψο νη πθεζηαθέο πνιηηηθέο ζα ζπλερηζηνχλ αθνχ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 

2012 ζα πεξάζεη απφ ηε Βνπιή έλα αθφκε κεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθή 

ζηξαηεγηθήο κε ηε δηαθνξά νηη απηή ηε θνξά ζα πινπνηεζεί ηνλ θ. ηνπξλάξα. 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε ε πξνζπάζεηα λα δνκεζεί έλα ρξνλνιφγην ηεο 

ειιεληθήο θξίζεο κε ζηφρν λα θαηαγξαθνχλ ηα κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

πάξζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξφηθα .  

 



 41 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 :ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΤΒΔΡΝΗΗ 

3.1 Οι έκηακηοι θόροι από ηο 2009 
 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη αιιά θαη λα αλαιχζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ έθηαθησλ θφξσλ πνπ επηβιήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009 

έσο 2013 ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ο ζηφρνο ήηαλ ε άληιεζε 

ρξεκάησλ γηα ηα δεκφζηα ηακεία αιιά παξάιιεια νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα ηνπο 

έιιελεο πνιίηεο έγηλαλ δπζβάζηαρηεο κέζσ ηεο έθηαθηεο θνξνινγίαο θαζψο επίζεο 

θαη νη επηρεηξήζεηο είδαλ ηα ηακεηαθά ηνπο δηαζέζηκα λα εμαλεκίδνληαη απφ ηελ 

απμεκέλε έθηαθηε θνξνιφγεζε. 

Θα μεθηλήζνπκε ηελ παξνπζίαζε κε ην έθηαθην εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ (ΔΔΣΑ), 

ν ζπγθεθξηκέλνο έθηαθηνο θφξνο απνηέιεζε ην γλσζηφ «ραξάηζη» πνπ θιήζεθαλ νη 

έιιελεο πνιίηεο λα πιεξψζνπλ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

θφξνο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ηηκή δψλεο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, ην εκβαδφ 

ηνπ αθηλήηνπ, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηέινπο ζε επξψ αλ η.κ. θαη ηέινο ν 

ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί αληηζηξφθσο αλάινγα πξνο ηελ 

παιαηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζπληειεζηήο ζα θηάλεη απφ 3 έσο 16 

επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν θαζψο επίζεο θαη ε πξνζαχμεζε ζα θηάλεη ην 25% γηα ηα 

λέα θηήξηα, ελψ γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ. Τπφρξενη 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θφξν είλαη φινη νη ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηέο αθηλήησλ νη νπνίνη 

θαινχληαη λα πιεξψζνπλ ηνλ θφξν κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ
45

. Σν 

λνκνζρέδην θάλεη εηδηθή κλεία γηα απαιιαγέο πνπ πξνβιέπεη ν λ. 2130/1993 αξζ.24, 

παξ.7. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εμαίξεζεο είλαη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ, νη λανί, ηα 

θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θ.α. Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφξνπ.   
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 15/9/2011, Ποντίκι, Πωσ κα υπολογίηεται το τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 
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Πεγή : εθεκεξίδα ην Πνληίθη 

Θα ζπλερίζνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ έθηαθησλ θφξσλ κε ηνλ λ.3808/2009
46

 

φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο ζηα κεγάια θέξδε 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηελ έθηαθηε εηζθνξά ζηε κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

Με ην άξζξν 1ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά ζηα 

κεγάια θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
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 Available online at http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/89 
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2009 (ρξήζε 2008). Δηδηθφηεξα, ε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζε φια ηα λνκηθά πξφζσπα  

φπσο είλαη νη Α.Δ., Δ.Π.Δ., δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζπλεηαηξηζκνί, ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ) θαζψο θαη ζηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο, θιπ. Γίλεηαη μεθάζαξν  φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

εηζθνξά επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα αλ ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αθνχ ε εηζθνξά απηή δελ 

απνηειεί θφξν εηζνδήκαηνο, αιιά ηδηφηππε έθηαθηε εθάπαμ επηβάξπλζε. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έθηαθηε εηζθνξά ζα επηβάιιεηαη ζηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2009.Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

είζπξαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έθηαθηνπ θφξνπ είλαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

μεπεξλνχλ ηα 5.000.000 επξψ. 

Με βάζε ην άξζξν 2 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο κε δηαθνξνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο νη νπνίνη 

απμάλνληαη αλάινγα ηα θαζαξά θέξδε ηεο θάζε επηρείξεζεο. Οη ζπληειεζηέο είλαη νη 

παξαθάησ:  

 5% γηα θαζαξά θέξδε κέρξη 10.000.000 επξψ 

 7% γηα θαζαξά θέξδε απφ 10.000.001 επξψ έσο 25.000.000 

 10% γηα θαζαξά θέξδε απφ 25.000.001 επξψ θαη άλσ 

Σέινο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 μεθαζαξίδεηαη φηη ε θαηαβνιή 

ηνπ έθηαθηνπ θφξνπ ζα γίλεηαη ζε 12 ηζφπνζεο δφζεηο θαη φηη ζα ρνξεγείηαη έθπησζε 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζα γίλεηαη κέζα 

ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο. Ζ έθπησζε νξίδεηαη ζην 3%. 

Ο επφκελνο θφξνο πνπ ζα παξνπζηάζνπκε είλαη ε έθηαθηε εηζθνξά ζηε κεγάιε 

αθίλεηε πεξηνπζία θπζηθψλ πξνζψπσλ. Με βάζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ .3808/2009 επηβιήζεθε έθηαθηε εθάπαμ εηζθνξά ζηε κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία γηα 

ην έηνο 2009 κε πξννδεπηηθφ ζπληειεζηή πνπ κπνξνχκε λα δνχκε πσο θηλήζεθε γηα 

ηα πςειά εηζνδήκαηα: 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 400.000,00€ κέρξη θαη 600.000,00€, 1 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 600.001,00€ κέρξη θαη 800.000,00€, 2 ‰. 
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 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 800.001,00€ κέρξη θαη 1.000.000,00€, 3 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 1.000.001,00€ κέρξη θαη 1.300.000,00€, 4 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 1.300.001,00€ κέρξη θαη 1.600.000,00€, 5 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 1.600.001,00€ κέρξη θαη 2.000.000,00€, 6 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 2.000.001,00€ κέρξη θαη 2.500.000,00€, 7 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ 2.500.001,00€ κέρξη θαη 3.000.000,00€, 8 ‰. 

 Γηα θνξνινγεηέα αμία, απφ3.000.001,00€ θαη άλσ, 9 ‰. 

Καη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ εμαίξεζεο απφ ηελ θαηαβνιή ηεο 

έθηαθηεο εηζθνξάο. Οη απαιιαζζφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνχκελα 

γηα ηελ απαιιαγή δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκφδηα ΓΤΟ γηα λα γίλεη εθ λένπ 

εθθαζάξηζε. 

Σν 2010 ζα ηζρχζεη αθφκε κηα έθηαθηε εηζθνξά γηα ηέζζεξα ρξφληα ε νπνία ζα 

νλνκαζηεί σο έθηαθηε εηζθνξά «θνηλσληθήο επζχλεο» θαη ζα επηβιεζεί ζην ζπλνιηθφ 

θαζαξφ εηζφδεκα απφ 100.000 επξψ θαη πάλσ ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο εηαηξίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εηζθνξάο ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα: 

 Γηα πνζά κέρξη 300.000 επξψ 4% 

 Γηα πνζά απφ 300.001 έσο 1.000.000 6% 

 Γηα πνζά απφ 1.000.001 έσο 5.000.000 8% 

 Γηα πνζά άλσ ησλ 5.000.001 10% 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηζθνξά ζα θαηαβιεζεί ζε 12 ηζφπνζεο δφζεηο θαη ζα δνζεί 

έθπησζε 2% αλ θαηαβιεζνχλ εθάπαμ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηζθνξά εθηηκήζεθε φηη ζα 

εμνηθνλνκνχζε πεξίπνπ 800.000.000 επξψ γηα ην έηνο 2010 θαη 600.000.000 γηα ηα 

έηε 2011 έσο ην 2013
47

. 

Σν 2011 ζα παξαηαζεί ε εηζθνξά αιιειεγγχεο έσο ην 2015 θαη ζα αθνξά  φζνπο 

θαηέρνπλ δεκφζηα αμηψκαηα, κε ζπληειεζηέο απφ 1% έσο 5%. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

επηβιεζνχλ ηα εμήο:  
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 5/5/2010 Express.gr, Εκτακτθ ειςφορά ςτισ επιχειριςεισ ζωσ το 2013,available online at 
http://www.express.gr/news/finance/299072oz_20100505299072.php3 
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 Δηζθνξά 5% γηα βνπιεπηέο, αηξεηνχο άξρνληεο θαη κεηαθιεηά ζηειέρε 

(γεληθνχο θαη εηδηθνχο γξακκαηείο, δηνηθεηέο νξγαληζκψλ, θιπ). 

 Δηζθνξά 4% γηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 100.000 

 Δηζθνξά 3% γηα εηζνδήκαηα κέρξη 100.000 επξψ 

 Δηζθνξά 2% γηα εηζνδήκαηα κέρξη 50.000 επξψ 

 Δηζθνξά 1% γηα εηζνδήκαηα απφ 12.000-20.000 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε έθηαθηε εηζθνξά ζα εθαξκνζηεί 

ζην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη αλαθέξεηαη ξεηά φηη φζνη βξίζθνληαη ζηα φξηα θάζε 

θιίκαθαο ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή αλ ην θαζαξφ ηνπο 

εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο είλαη ρακειφηεξν απφ ην φξην ηεο 

θιίκαθαο. 

Ζ επφκελε εηζθνξά δελ απνηειεί έθηαθηε θαζψο ζα επηβιεζεί ζε κφληκε βάζε 

θαη ζα αθνξά ηελ θνξνιφγεζε ησλ θσηνβνιηαΐθψλ. Σα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ επέλδπζαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα γλψξηδαλ κέρξη ην 2011 φηη ε επέλδπζή 

ηνπο ήηαλ αθνξνιφγεηε αιιά απφ ην 2012 ςεθίζηεθε ε κνληκνπνίεζε ηνπ θφξνπ 

40% επη ησλ θεξδψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θφξνο 

παξνπζηάδεηαη αθφκε θαη αο κελ απνηειεί έθηαθηε εηζθνξά γηαηί θαηάθεξε λα 

ζπγθεληξψζεη αξθεηά ρξήκαηα ζηα Γεκφζηα ηακεία αθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο 

βξηζθφηαλ ζε άλζεζε. Έλαο αθφκε κφληκνο θφξνο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ κλεκνλίνπ θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ην κφληκν εηδηθφ ηέινο άζθεζεο 

επηηεδεχκαηνο πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Σν νπνίν 

κεζνζηαζκηθά ζα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 300 επξψ εηεζίσο θαη ζα δηαθέξεη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηα πέληε πξψηα έηε ηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη δελ ζα 

ζπκςεθίδεηαη κε άιιεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο . Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν ηέινο δελ αθνξά ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε κπινθάθη αιιά 

ακείβνληαη κε ιηγφηεξα απφ 700 επξψ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ 

κηζζσηνχο αιιά ζε θαζεζηψο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία.  

Σν 2012 ζα είλαη ε ρξνληά φπνπ ζα επηβιεζνχλ αξθεηνί έθηαθηνη θφξνη κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ησλ Γεκφζησλ ηακείσλ, ηα νπνία παξά ηηο ηεξάζηηεο επηβνιέο 

θνξνιφγεζεο ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο ηδηψηεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα 

θηάζνπλ ζε επαξθεί δηαζέζηκα. 
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 Αξρηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ηνπ έηνπο 2012. Όπνπ ζην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 πεξίπνπ 900.000 κηθξνκεζαίνη επηηεδεπκαηίεο ζα 

πιεξψζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηέινο επηηεδεχκαηνο. Απηή ηε θνξά  ζα είλαη 

απμεκέλν απφ ηα 300 ζηα 500 επξψ γηα φζνπο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο άλσ 

ησλ 200.000 θαηνίθσλ θαη ζηα 400 επξψ γηα φζνπο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο 

θάησ ησλ 200.000 θαηνίθσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηεξνχλ θάπνην ππνθαηάζηεκα 

ζα επηβαξπλζνχλ κε επηπιένλ πνζφ ηέινπο επηηεδεχκαηνο χςνπο 300 επξψ. 

Δπίζεο ην 2012 ζα ηζρχζεη θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζα θιεζνχλ λα 

πιεξψζνπλ πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην λνηθνθπξηά. Σν 2012 ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο 

ζα είλαη πνιιαπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. ηελ αχμεζε απηή 

ζπκβάιιεη ε κείσζε ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ, θαζψο επίζεο  νη ζεκαληηθέο 

πεξηθνπέο ζε θνξναπαιιαγέο θαη εθπηψζεηο θφξσλ πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε ηζρχ. 

Σέινο ζπκβάιινπλ αξλεηηθά θαη ηα λέα απμεκέλα ηεθκήξηα δηαβίσζεο. 

Σελ ίδηα ρξνληά ζα ηζρχζεη θαη ην εηδηθφ ηέινο ειεθηξνδνηνχκελσλ θηηζκάησλ. 

Σν εηδηθφ ηέινο επί ησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα ην πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 5 

εθαη. λνηθνθπξηά κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ. Αλαθέξεηαη μαλά ην 

ζπγθεθξηκέλν ηέινο γηαηί ιφγν ηεο αχμεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμίψλ ησλ αθηλήησλ, 

θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο 2012, ηα πνζά ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζα είλαη 

απμεκέλα ζε ζχγθξηζε κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο.  

 Σν ΦΑΠ επίζεο ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ πεξίπνπ  2 εθαη. θνξνινγνχκελνη, 

νη νπνίνη είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θηίζκαηα ηφζν εληφο 

ζρεδίσλ πφιεσλ φζν θαη νηθφπεδα ησλ νπνίσλ ε αληηθεηκεληθή αμία μεπεξλά ην 

αθνξνιφγεην φξην ησλ 400.000 επξψ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ έρεη ππνινγίζεη φηη ζα ζηαινχλ εθθαζαξηζηηθά ζε πεξίπνπ 600.000 

ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, νη νπνίνη έρνπλ αηνκηθή αθίλεηε πεξηνπζία αληηθεηκεληθήο 

αμίαο άλσ ησλ 200.000 επξψ. Σν κέζν πνζφ πιεξσκήο ζα αλέιζεη ζε 1.000 επξψ. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη θνξνινγνχκελνη γηα ην έηνο 2012 ζα θιεζνχλ 

λα πιεξψζνπλ θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο έηνπο 2013.Σα ηέιε θπθινθνξίαο κπνξεί λα 

κελ απνηεινχλ έθηαθηε εηζθνξά αιιά κέζα ζε έλα ηφζν επηβαξπκέλν θνξνινγηθά 

έηνο φπσο ην 2012, ε πξνζζήθε θαη απηνχ ηνπ ηέινπο θάλεη ηελ θαηάζηαζε 

αζθπθηηθή. Μέζα δίκελν Ννεκβξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2012 ζα θαηαβιεζνχλ απ' φινπο 
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ηνπο θαηφρνπο νρεκάησλ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο 2013, ηα νπνία αλακέλεηαη 

λα είλαη θαη πάιη απμεκέλα ηνπιάρηζηνλ θαηά 10%. 

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζε φιεο ηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη ε θνξνιφγεζε πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηα εθθαζαξηζηηθά, ηα νπνία ζα ζηείιεη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ζα αθνξνχλ ζε πξψηε θάζε ην ΔΣΑΚ ηνπ 2009. 

Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ν 

ΔΣΑΚ ηνπ 2009 ζα ζηαιεί ζε πεξίπνπ 200,000 ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη ν κέζνο 

θφξνο ζα θπκαλζεί ζηα 250 επξψ. Δπίζεο κέζα ζην 2012 ζα ζηαιεί θαη ν ΦΑΠ ηνπ 

2010 ζε πεξίπνπ 170.000 ηδηνθηήηεο αθηλήησλ κε αηνκηθή αληηθεηκεληθή πεξηνπζία 

άλσ ησλ 400.000. Ο κέζνο θφξνο ζα θπκαλζεί πεξίπνπ ζηα 2.350 επξψ. 

3.2 Η αποηελεζμαηικόηηηα ηης θορολόγηζης 
 

Όπσο παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ε θνξνιφγεζε γηα ηα έηε 

2009 έσο 2013 ήηαλ ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε ηφζν γηα ηνπο κηζζσηνχο φζν θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο.  Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή απηή είρε σο ζηφρν λα θαηαθέξεη λα 

ζπγθεληξψζεη ρξήκαηα ζηα Γεκφζηα ηακεία γηα λα γίλεη δπλαηή ε εμνξζνιφγεζε ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία εγείξνληαη 

αξθεηά εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε θνξνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηφζν ζηελ απνκείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο φζν θαη ζηνλ γεληθφηεξν εμνξζνινγηζκφ 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Θα παξνπζηαζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην 

δηάθνξεο κειέηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνξνιφγεζεο. Θα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θφξνη επηβξαδχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, γεγνλφο πνπ 

έρεη άκεζα απνηειέζκαηα ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο είλαη απηή ησλ David & 

Christina Romer 
48

. Οη ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο ζα εμεηάζνπλ ηελ νκνζπνλδηαθή 

θνξνιφγεζε ησλ ΖΠΑ απφ ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη χζηεξα θαη ζα βαζηζηνχλ 

ζηηο αλαθνηλψζεηο γηα ηελ επηβνιή θνξνινγίαο πνπ είραλ σο ζηφρν γηα παξάδεηγκα 

ηελ απνκείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
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έξεπλαο  έθαλαλ θαλεξφ φηη ππήξμαλ κεγάιεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηνπο θφξνπο 

θαη εηδηθφηεξα απφ απηνχο πνπ δελ επηβιήζεθαλ καδηθά πάλσ ζε κηα βάζε θαιά 

κειεηεκέλεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Γειαδή κεγαιχηεξε αξλεηηθή επίδξαζε είραλ 

νη έθηαθηνη θφξνη πνπ επηβιήζεθαλ κε ζηφρν θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα φπσο 

είλαη ε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην φηη κηα θνξνινγηθή 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ θαηά 3% έπεηηα απφ 

ηξία ρξφληα, ηέινο αλαθέξεηαη φηη νη κεγαιχηεξεο επηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα απφ 

θνξνινγηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε κέζσ ησλ επελδχζεσλ. Παξαηεξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε κπνξεί 

λα εμεγήζεη αξθεηά απφ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Διιάδα ηα ρξφληα ηεο επηβνιήο 

ηνπ κλεκνλίνπ. Ζ έληνλε θνξνιφγεζε έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ρσξίο λα 

έρεη θαηαθέξεη λα κεηψζεη ην Γεκφζην ρξένο. 

Ζ επφκελε κειέηε πνπ ζα παξνπζηάζνπκε είλαη απηή ησλ Alesina & Aragna
49

. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο ζα βαζηζηνχλ ζηελ δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε, 

δειαδή ζηηο πξνζπάζεηεο λα κεησζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο. Οη Alesina & Aragna ζα 

αλαιχζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηέηνησλ επεηζνδίσλ ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ην 1970 έσο θαη ην 2006. Θα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπεξαζκα φηη ηα 

δεκνζηνλνκηθά εξεζίζκαηα πνπ εδξάδνληαη ζηε κείσζε ησλ θφξσλ είλαη πνιχ πην 

πηζαλφ λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα 

δεκνζηνλνκηθή εξεζείζκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο απμήζεηο ησλ δαπαλσψλ έρνπλ 

αληίζηξνθα απνηειέζκαηα. Οη δπν κειεηεηέο θάλνπλ κηα  πνιχ ζεκαληηθή 

παξαηεξήζεη θαη κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχλ φηη νη δεκνζηνλνκηθέο 

ζηαζεξνπνηήζεηο νη νπνίεο ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη φρη ηελ 

αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο είλαη δπλαηφ λα επηηχρνπλ ηελ κείσζε ησλ δεκφζησλ 

ειιεηκκάησλ αιιά θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Δπίζεο επηζεκαίλνπλ φηη ε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα νδεγήζεη ζε πθέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ζηαζεξνπνηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο. 

Με ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Alesina & Aragna θαίλεηαη πσο ζπκθσλεί θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Αθνχ ζε κειέηε ηνπ Σακείνπ φπνπ αλαιχζεθαλ 170 

πεξηπηψζεηο δεκνζηνλνκηθψλ ζηαζεξνπνηήζεσλ ζε 15 αλεπηπγκέλεο ρψξεο απφ 1980 
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θαη χζηεξα βγαίλνπλ ζρεδφλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Σακείν 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηψζεηο δαπαλψλ είλαη πηζαλφλ ιηγφηεξν 

δεκηνγφλεο γηα ηελ ηε βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή 

αχμεζεο θφξσλ. Καηαιήγεη ην Σακείν φηη 1% κείσζε ησλ δαπαλψλ δελ είλαη δπλαηφ 

λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά κηα αχμεζε ηεο 

θνξνιφγεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1% είλαη δπλαηφ λα κεηψζεη ην ΑΔΠ θαηά 1,3% ζηα 

επφκελα δχν ρξφληα. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε κειέηε ησλ Arnold, J., 

et al
50

 γηα ηελ ηαμηλφκεζε πνπ θάλoπλ ζε ζρέζε κε ηνπο θφξνπο θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο. Καηαιήγεη ινηπφλ ε έξεπλα φηη νη θφξνη εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

απνηεινχλ ηνπο πην δεκηνγφλνπο θφξνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ακέζσο 

κεηά αθνινπζνχλ νη θφξνη εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ακέζσο κεηά είλαη 

νη θφξνη θαηαλάισζεο  θαη ηέινο νη θφξνη ηδηνθηεζίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα 

λνηθνθπξηά. Οη ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα 29 ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ απφ ην 1971 έσο ην 2004 ειέγρνληαο έλα κεγάιν εχξνο παξαγφλησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαηέιεμαλ φηη κηα αχμεζε 1% ζηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ ζα πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο (θαη λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ) πξνο ηνπο 

θφξνπο θαηαλάισζεο θαη ηδηνθηεζίαο ζα ήηαλ ηθαλή λα απμήζεη ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ πεξίπνπ 0,25% θαη 1% ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Σέινο θάλνπλ κηα πνιχ 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε φηη απμάλνληαο ην κέγηζην νξηαθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη δπλαηφ λα κεησζεί θαη ε παξαγσγηθφηεηα. Με 

απνηέιεζκα λα νδεγνχκαζηε ζηε ζθέςε φηη κηα κείσζε ησλ κέγηζησλ νξηαθψλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αχμεζε ηεο 

θνξνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιε θαη λα αιιάδεη άξδελ ηηο θνξνινγηθέο 

δνκέο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαλνχλ επηδξάζεηο πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε κειέηε ηνπ Harberger
51

 αιιά θαη ησλ Mendoza, 
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Ferreti & Asea
52

 πνπ αλαθέξνπλ φηη νη αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο δελ 

είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αθφκε θαη φηαλ επηθέξνπλ 

αιιαγέο ζηνλ ζπληειεζηή κεγέζπλζεο. 

Σέινο κηα αθφκε έξεπλα ησλ Katz, Mahler & Franz
53

ζε 22 αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

θαηά ην δηάζηεκα 1970 έσο 1979 , φπνπ εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ θφξσλ, 

κεγέζπλζεο, επελδχζεσλ αιιά θαη δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαηέιεμε ζην φηη νη 

θφξνη είλαη ηθαλνί λα κεηψζνπλ ηελ απνηακίεπζε αιιά φρη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ή ηηο επελδχζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θφξνη εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ αιιά 

θαη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο δελ παξνπζίαζαλ θακία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Κιείλνληαο απηφ ην ππνθεθάιαην ζα πξέπεη λα ζπλνςίδνπκε φηη ππάξρεη αξρηθά 

νκνθσλία φηη νη θφξνη εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη νη θφξνη 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη ηδηαίηεξα δεκηνγφλνη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ελψ αθνινπζνχλ νη θφξνη θαηαλάισζεο. Με βάζε ηελ αλσηέξσ 

παξνπζίαζε ησλ κειεηψλ κπνξνχλ λα βγνπλ αξθεηά ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. Οη 

άθξαηνη θφξνη εηζνδήκαηνο ηφζν ζηα λνκηθά φζν θαη ζηα θπζηθά πξφζσπα, έρνπλ 

θαηαθέξεη λα θάλνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα θηλείηαη ζπλερψο ζε αξλεηηθνχο 

ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ελψ παξάιιεια έρνπλ πξνθαιέζεη ην θιείζηκν 

αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ (λνκηθά πξφζσπα) θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο είλαη γεγνλφο φηη έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα πξέπεη ινηπφλ λα εμεηαζηνχλ νη δηεζλείο 

κειέηεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα εμαξζνχλ ζα πξέπεη λα αθνκνησζνχλ ζην θξαηηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα λα βειηησζεί ε θνξνινγηθή δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

πνπ κέρξη ζηηγκήο δείρλεη λα είλαη ππεξβνιηθά πςειή. 
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3.3 Κριηική ζηην ελληνική περίπηωζη (θορολόγηζη) 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην λέν θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ, δεκηνπξγήζεθε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε έθαλε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα λα εμνξζνινγίζεη ηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά. Καζψο παξάιιεια ηεο αζθνχηαλ ηεξάζηηα πίεζε απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη νη δηεζλείο αγνξέο θαη ε ηξφηθα, γηα ηελ εμνξζνιφγεζε 

Κιήζεθε ινηπφλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα λνκνζεηήζεη ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο, 

γεγνλφο πνπ είλαη θπζηθφ λα νδεγήζεη ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή ζε αηνπήκαηα αιιά 

θαη παξαβηάζεηο ζεκειησδψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζέπζηζε 

θνξνινγηθψλ λφκσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη 

θαλφλεο πνπ νξίδεη ην χληαγκα. Οη θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε είλαη: 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 πνπ αλαθέξεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο 

θαη θαζνιηθφηεηαο ηνπ θφξνπ 

 Ζ παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ε αξρή ηεο θνξνδνηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 παξ. 1 θαη 2 φπνπ αλαθέξεηαη ε αξρή ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αλαδξνκηθφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ηεξήζεθαλ νη παξαπάλσ αξρέο θαη θαλφλεο θαη ζε πην 

βαζκφ ή αλ βνήζεζαλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηηο παξαηεξήζεηο 

πνπ έγηλαλ απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαηππψζεθαλ δηάθνξεο 

επηζεκάλζεηο, επηθπιάμεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζηελ έθζεζε πνπ εθπνλήζεθε απφ ην 

επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηεο Βνπιήο. ηελ έθζεζε
54

 απηή αλαθέξζεθε φηη ππήξμε 

αδηθαηνιφγεηνο πεξηνξηζκφο θαη πηζαλή δπζαξκνλία ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ κε 

ηηο θνηλνηηθέο ειεπζεξίεο εγθαηάζηαζεο θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ, θπθινθνξίαο 

εκπνξεπκάησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή πνιηηηθή φηη 

δπζηπρψο  ε λνκνζέηεζε θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ζηελ ρψξα καο είλαη ζπρλή θαη 

ζπλερψο αιιάδεη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη ζπρλή κεηαβνιή 

ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ θαη ζηε θνξνινγία ησλ κε 

δηαλεκφκελσλ θαη δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. Οη ζπρλέο απηέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπ μέλνπο επελδπηέο. Αθνχ ηνπο 

είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςνπλ ην θνξνινγηθφ θφζηνο πνπ ζα έρεη ζε βάζνο ρξφλνπ 

κηα επέλδπζε ζηελ Διιάδα θαζψο παξάιιεια ηνπο είλαη δχζθνιν λα εκπηζηεπζνχλ 

ηελ Διιάδα σο έλαλ ρψξν θηινμελίαο επελδχζεσλ
55

.  

Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην λέν θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο , κε απμεκέλνπο ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο, είλαη πηζαλφ λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα. Αθνχ δελ ζα θαηαθέξνπλ λα είλαη 

αληαγσληζηηθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην ηνκέα αιιά 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ρψξεο κε ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο θφξνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη απηνχο πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

πνιηηηθή, αθνχ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ δελ ζα αθήζεη 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

 

3.4 Η ζημερινή καηάζηαζη ηης ελληνικής οικονομίας 
 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη απηή ε εξγαζία βξίζθεηαη ζε κηα 

ζεκαληηθή θακπή ηφζν ζε επίπεδν δηαπξαγκαηεχζεσλ φζν θαη γηα ηελ βησζηκφηεηα 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ύζηεξα απφ εζληθέο εθινγέο ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο 

άιιαμε. Αλέιαβε ηα ελία ηεο ρψξαο κηα θπβέξλεζε ε νπνία ζην πξνεθινγηθφ ηεο 

ιφγν αλέθεξε φηη δελ ζα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα πνιηηηθή ιηηφηεηαο κε ηηο 

πξνεγνχκελεο θαη φηη ζα μαλά δηαπξαγκαηεπζεί ηνπο φξνπο δηάζσζεο κε ηνπο 

εηαίξνπο καο ζηελ Δ.Δ. 

Μέρξη ζηηγκή δελ έρεη επηηεπρζεί κηα κφληκε ζπκθσλία κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κηα δπζθνιία θαη αξθεηά 
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νηθνλνκηθά δεηήκαηα βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα ελ αλακνλή ηεο ηειηθήο έθβαζεο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο πηζησηέο – εηαίξνπο. Απηή ε αλακνλή φπσο 

επηζεκαίλεη θαη ν ΗΟΒΔ
56

 επηβαξχλεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα. 

Με βάζε ηε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ ε θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014 ήηαλ ζρεηηθά θαιή. Παξαηεξείηαη αχμεζε ζην ΑΔΠ 

(Οθη. – Γεθ.) ηεο ηάμεο ηνπ 1,3%. Γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2014 παξαηεξείηαη 

αλάπηπμε  ηεο ηάμεο ηνπ 0,7%, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2007, γεγνλφο πνιχ 

ζεκαληηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη 7 ρξφληα λα πεηχρεη 

θάηη παξφκνην. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 12,7% θπξίσο απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, νπνίνο είλαη ν ζηπινβάηεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα πάξα πνιιά ρξφληα. Καζψο επίζεο θαη κηα αχμεζε ηεο 

εηζαγσγηθήο δήηεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 7,4%. Σέινο, παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ. Ζ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ην ηέινο ηνπ 2014 ήηαλ ζρεηηθά θαιή αιιά κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ειιήλσλ πνιηηψλ λα είλαη δπζαξεζηεκέλε κε ην κείγκα πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχηαλ 

θαη κε ηελ αλακνλή λέσλ κέηξσλ.  

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ε ίδηα ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα θαηαθέξεη 

ε ειιεληθή νηθνλνκία λα βγεη απφ ην νηθνλνκηθφ ηέικα ζην νπνίν βξίζθεηαη είλαη έλα 

πιήζνο ελεξγεηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη λα αλαδεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

εμσηεξηθφ ιφγσ ρακειήο απνηακίεπζεο ζην εζσηεξηθφ κε επλντθφηεξνπο φξνπο. 

Γεπηεξεπφλησο  λα άξεη νπζηαζηηθά εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζε νξηζκέλεο αγνξέο,  

θαζψο παξάιιεια ζα πξέπεη λα απινπζηεχζεη δξαζηηθά ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε. Σέινο λα αλαβαζκίζεη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηθαηνζχλεο, γηα λα 

κπνξεί λα θαξπσζεί νθέιε ζην κέιινλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζα πξέπεη ε ειιεληθή πιεπξά λα πείζεη ηνπο 

εηαίξνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία λα επηζηξέςεη ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Γελ ζα πξέπεη φκσο ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα μερλά φηη είλαη απαξαίηεηεο νη βαζηέο δνκηθέο αιιαγέο θαη νη 

εηαίξνη, φηη απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πεξαηηέξσ ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο κέρξη ζηηγκήο 

                                                           
56
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δπζθνιίεο πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα πείζεηο ηνπο εηαίξνπο 

δαλεηζηέο γηα ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα 

αθνινπζήζεη. 
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Δπίλογος – σμπεράζμαηα 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε ε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε πεξίπησζε ηεο 

Διιάδνο θαη πσο εμειίρζεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δίλαη γεγνλφο 

φηη ην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηηο ΖΠΑ δελ ζα κπνξνχζε λα 

αθήζεη ηελ επξσπατθή ήπεηξν αλεπεξέαζηε. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε «έθηαζε» ζηελ 

Δπξψπε αιιά έιαβε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνχ εθδειψζεθε σο θξίζε 

ρξένπο. Αξθεηέο ρψξεο κέζα ζε απηέο θαη ε Διιάδα βίσζαλ ζεκαληηθά 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ πεξίπησζε φκσο ηεο Διιάδνο ήηαλ μερσξηζηή αθνχ 

αληηκεηψπηδε ρξφληα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία επηδεηλψζεθαλ κε ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

 Οη αιιαγέο πνπ βίσζε ε ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ ξηδηθέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο. Οη βαζηθνί καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο επηδεηλψζεθαλ αξθεηά. Ζ αγνξά 

εξγαζίαο άιιαμε άξδελ, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ θαηαθφξπθα ηα επίπεδα 

αλεξγίαο αιιά θαη λα αιιάμεη φιν ην πξνθίι ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έδεημαλ αδπλακία λα αληηκεησπίζνπλ θαίξηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηκνλή ηεο ηξφηθαο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

επηδεηλψζεθε. Σν κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε ππέπεζε ζε 

νξηζκέλα ιάζε, ηφζν ην PSI φζν θαη ην αλαγλσξηζκέλν ιάζνο ,απφ αμησκαηνχρνπο 

ηνπ ΓΝΣ, ζρεηηθά κε ηνπ πνιιαπιαζηαζηέο δεκηνχξγεζαλ κηα δχζθνιε θαηάζηαζε 

γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Σν κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε δελ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ζρεδηάζηεθε απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πξνσζήζεθε απφ ηελ ηξφηθα θαη νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ήηαλ ππεχζπλεο λα ηνλ 

θέξνπλ εηο πέξαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πέξα απφ κηα ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο επηθεληξσζήθακε 

πεξηζζφηεξν ζηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε. 

Πξνζπαζήζεθε λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ησλ έθηαθησλ θφξσλ πνπ επηβιήζεθαλ 

ηφζν ζηα λνκηθά φζν θαη ζηα θπζηθά πξφζσπα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζε θάπνηνπο 

θφξνπο πνπ έιαβαλ κφληκε κνξθή θαη επεξέαζαλ ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο 

Διιάδνο. Δπίζεο έγηλε κηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο 
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απμεκέλεο θνξνιφγεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θαηά πφζν απηά ηα δχν 

αιιεινεπεξεάδνληαη. Σέινο έγηλε κηα πξνζπάζεηα θξηηηθήο ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κε ζηφρν λα θαηαδεηρηνχλ ηα ιάζε 

θαη νη παξαιείςεηο πνπ ηπρφλ λα ππάξρνπλ ζην λέν θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο Διιάδνο. 

Ζ ζηηγκή πνπ βξηζθφκαζηε είλαη αξθεηά θξίζηκε ηφζν γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ Διιάδα σο θξάηνο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα απηή ηε ζηηγκή αιιά θαη ην «πάγσκα» ηεο ιήςεο ρξεκάησλ απφ 

ηνπο εηαίξνπο- δαλεηζηέο κπνξεί λα απνβνχλ κνηξαία γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε. 

Μέλεη λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 
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