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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η διάρθρωση του 

Ελληνικού Δημόσιου χρέους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των βασικών 

ορισμών και εννοιών του δημόσιου χρέους και της σχέσης του με το δημόσιο έλλειμμα 

και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το δεύτερο κεφάλαιο  αναφέρεται στην 

εξέλιξη  των δημοσίων δαπανών και του δημόσιου χρέους την περίοδο 1974-2009 και 

στα αίτια που οδήγησαν στην διόγκωσή του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των 

συνεπειών του δημόσιου χρέους και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να 

αντιμετωπιστεί. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικονομετρική ανάλυση 

της διάρθρωσης του δημόσιου χρέους με τη μέθοδο των διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) , η οποία βασίζεται στη μελέτη του Benjamin M. 

Friedman (NBER, 2005). Η έρευνά μας πραγματεύεται το βαθμό ¨εμμονής¨ 

(persistence) των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και την (ανα)- 

αποτελεσματικότητά τους ως μέτρο άσκησης αντικυκλικής μακροοικονομικής 

πολιτικής. 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιο χρέος, δημόσιο έλλειμμα, κρατικός προϋπολογισμός, VAR. 

Κωδικοί Jel: Η60, H62, H63,C32 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the structure of Greek Public Debt. 

In the first chapter the basic definitions and economic significance of public debt are 

presented as well as its relation with government budget deficits and the current account 

balance.  The second chapter concerns in the development of government spending and 

public debt in 1974-2009 and the reasons that led to its substantial growth. In the third 

chapter we highlight the consequences of public debt and the ways that may be used in 

order to face it. Finally, the fourth chapter uses the VAR method to present an 

econometric analysis of the structure of public debt following the work of Benjamin M. 

Friedman (NBER, 2005). Our research deals with the persistence of government budget 

deficits and their (in)efficiency as a means of exercising counter-cyclical 

macroeconomic policy. 

 

Key words: Public debt, public deficit, government budget, VAR. 

Jel classification: H60, H62, H63, C32 
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Κεφάλαιο 1  

Γενικά για το Δημόσιο Χρέος 

1.1.Έννοια του Δημόσιου χρέους 

Ένα από τα πιο ανησυχητικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας τα 

τελευταία χρόνια είναι η ταχεία αύξηση του δημόσιου χρέους σε ύψος που κάνει 

αμφίβολη τη δυνατότητα της χώρας να το εξυπηρετήσει. Δημόσιο Χρέος είναι το 

σύνολο των δανειακών οφειλών σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, δηλαδή του τομέα που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης. Το 

δημόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε έτος κατά το ποσό που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα, ή αντιστρόφως μειώνεται κατά το ποσό που 

παρουσιάζει πλεόνασμα. 

Ο ορισμός του δημόσιου χρέους μπορεί, όμως, να λάβει διάφορες μορφές, 

αναλόγως αν αναφερόμαστε στο ακαθάριστο χρέος, δηλαδή το σύνολο των 

υποχρεώσεων του δημοσίου ή το καθαρό, δηλαδή τις υποχρεώσεις του δημοσίου μείον 

τις απαιτήσεις που έχει  έναντι τρίτων. Το καθαρό χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

προκύπτει από το ακαθάριστο χρέος του, αφού αφαιρεθούν τα διαθέσιμα ρευστά και οι 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το 

ακαθάριστο δημόσιο χρέος είναι  χρήσιμη έννοια, επειδή σχετίζεται άμεσα µε το ύψος 

των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους (κυρίως χρεολύσια και τόκοι) οι 

οποίες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες όψεις του προβλήματος του δημόσιου 

χρέους. 

Επίσης το χρέος μπορεί να εκφραστεί ως εγχώριο ή εξωτερικό αναλόγως εάν οι 

πιστωτές βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης χώρας, ή  εδρεύουν στο εξωτερικό και 

μπορεί να εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα ή σε συνάλλαγμα, αναλόγως του νομίσματος 

στο οποίο έχει γίνει η έκδοση του χρέους. Το εξωτερικό δημόσιο χρέος διαφέρει από το 

χρέος σε συνάλλαγμα, γιατί το δεύτερο εκτός από το εξωτερικό δημόσιο χρέος, 

περιλαμβάνει και τα εσωτερικά δάνεια που έχουν εκδοθεί σε ξένο νόμισμα και το 

κράτος έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση τους στο νόμισμα αυτό. Στο εξωτερικό δημόσιο 

χρέος περιλαμβάνεται μέρος μόνο των δανείων του Δημοσίου που έχουν εκδοθεί με 

ασφαλιστικές ρήτρες ευρώ ή νομισμάτων άλλων χωρών.  

Το δημόσιο χρέος διακρίνεται επιπλέον σε χρέος Γενικής Κυβέρνησης και σε 

χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, το λεγόμενο 
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“δημόσιο χρέος” σε ταμειακή βάση περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία των ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου τα οποία βρίσκονται στα χέρια μη κατοίκων, ενώ το χρέος της 

κεντρικής κυβέρνησης, αποτελείται από το χρέος της γενικής κυβέρνησης συν το 

ενδοκυβερνητικό χρέος που αφορά τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου 

που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Μια άλλη κοινή διάκριση του δημοσίου χρέους είναι με βάση την διάρκεια 

αποπληρωμής. Έτσι το δημόσιο χρέος διακρίνεται  σε : 

 βραχυπρόθεσμο, το οποίο συνίσταται από δάνεια των οποίων η διάρκεια 

δεν υπερβαίνει το ένα έτος 

 σε μεσοπρόθεσμο, το οποίο συνίσταται από δάνεια των οποίων η διάρκεια 

είναι από ένα έως δέκα έτη και 

 μακροπρόθεσμο, το οποίο έχει διάρκεια μεγαλύτερη από δέκα έτη. 

Ο βραχυπρόθεσμος δημόσιος δανεισμός δημιουργείται κυρίως για την 

αντιμετώπιση ταμειακών δυσχερειών του δημόσιου τομέα που προκύπτουν από τον 

ετεροχρονισμό των δημόσιων εσόδων (εισπράξεις φόρων) και των δημόσιων δαπανών 

(πληρωμές σε μισθούς, συντάξεις κ.α.), οπότε οι δημόσιοι φορείς αναγκάζονται να 

προσφύγουν σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις 

εμπορικές τράπεζες ή το ευρύ κοινό µέσω των  ομολόγων. Ο µεσο-µακροπρόθεσµος 

δημόσιος δανεισμός εξυπηρετεί τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων αλλά και 

καταναλωτικών δημόσιων δαπανών ή και μεταβιβαστικών πληρωμών του ∆ηµοσίου, 

δηλαδή μεταβιβάσεων και τόκων του δημόσιου χρέους. 

Το δημόσιο χρέος δεν αποτελείται µόνο από δάνεια ορισμένης διάρκειας 

(βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα), αλλά και από δάνεια που γίνονται 

απαιτητά µε την εμφάνιση του τίτλου, καθώς και από δάνεια τα οποία ή το Δημόσιο δεν 

αναλαμβάνει την ευθύνη να εξοφλήσει (γνήσια πάγια δάνεια) ή δεν δεσμεύεται µεν να 

εξοφλήσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία, διατηρεί όμως το δικαίωμα εξόφλησής τους 

όταν αυτό κρίνει (µη γνήσια πάγια δάνεια). Οι τελευταίες δύο κατηγορίες δανείων, τα 

γνήσια και τα µη γνήσια πάγια δάνεια, συνιστούν το πάγιο δημόσιο χρέος. Είναι 

προφανές, ότι οι κάτοχοι τίτλων του πάγιου δημόσιου χρέους μπορούν να τους 

ρευστοποιήσουν µόνο µε την πώλησή τους στο χρηματιστήριο. 

Το δημόσιο χρέος μιας χώρας  συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο είναι η συνολική χρηματική αξία 

όλων των αγαθών και υπηρεσιών, που παράγει μια οικονομία στη διάρκεια ενός έτους. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:21 EEST - 52.53.217.230



 10 

Στη χώρα μας υπεύθυνος για τη Διαχείριση του Δημόσιου χρέους και τη 

χρηματοδότηση του Ελληνικού δημοσίου είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο 

ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2628/6.7.1998. και εποπτεύεται από τον 

Υπουργό των Οικονομικών
1
. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη 

χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η 

επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους ανάλογα με τις 

ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. 

 

1.2. Έλλειμμα και δημόσιο χρέος  

Το υπόλοιπο των Δημόσιων εσόδων μείον τις Δημόσιες δαπάνες καλείται 

“αποτέλεσμα”, το οποίο μπορεί να είναι πλεονασματικό δηλαδή να έχει θετικό πρόσημο  

ή ελλειμματικό με αρνητικό πρόσημο που αποτελεί το λεγόμενο Δημόσιο έλλειμμα. 

Σημαντικό ρόλο στον τρόπο προσδιορισμού του ελλείμματος και κατ’ επέκταση του 

χρέους παίζουν ποιες δαπάνες και ποια έσοδα περιλαμβάνονται στους ορισμούς που 

επίσημα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε) ως έλλειμμα 

θεωρείται  ο καθαρός δανεισμός σύμφωνα με τα πρότυπα της Διαδικασίας 

Υπερβολικού Ελλείμματος(ΔΥΕ) της συνθήκης του Μάαστριχ, όπως μετεξελίχθηκε 

στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι συναλλαγές που περιέχονται στο 

έλλειμμα είναι αυστηρά προκαθορισμένες από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., 

αλλά  η πολυπλοκότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των συναλλαγών, όπως 

το θέμα της πώλησης δημόσιας περιουσίας, οι δοσοληψίες του δημοσίου με τις 

δημόσιες επιχειρήσεις, η καταγραφή των φόρων και των τόκων και οι συναλλαγές σε 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δημιουργούν  ερωτήματα για τον ενδεδειγμένο χειρισμό. 

Από την εθνικολογιστική οπτική οι δαπάνες και τα έσοδα  αποτελούν συναλλαγές που 

έχουν δύο όψεις: η μια είναι της δαπάνης (πληρωμή) και η άλλη του εσόδου 

(είσπραξη). Υπ’ αυτή την έννοια, διακρίναμε τρία βασικά είδη συναλλαγών που 

καλύπτουν όλα τα είδη οικονομικής δραστηριότητας:  

α) τις συναλλαγές προϊόντος, που περιγράφουν την παραγωγική δραστηριότητα,  

β) τις διανεμητικές συναλλαγές, που καλύπτουν την αναδιανεμητική πλευρά της 

οικονομίας, και  

                                                
1
 www.pdma.gr : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
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γ) τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, που αναφέρονται στις συναλλαγές 

χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τρεις βασικές έννοιες του δημόσιου 

ελλείμματος: 

Σύνολο εσόδων - Σύνολο δαπανών  = Ακαθάριστο αποτέλεσμα  

                                                - Χρεολύσια = Καθαρό αποτέλεσμα  

                                                -        Τόκοι                    =     Πρωτογενές      αποτέλεσμα 

Το ακαθάριστο αποτέλεσμα, περιλαμβάνει και τις δαπάνες για τόκους και 

χρεολύσια, που καλύπτονται με δανεισμό του δημοσίου  από το εσωτερικό ή το 

εξωτερικό, γι’ αυτό συχνά αναφέρεται και ως  “ακαθάριστες δανειακές ανάγκες”. Το 

καθαρό αποτέλεσμα ή καθαρές δανειακές ανάγκες, προκύπτει αν δεν συμπεριληφθούν 

τα χρεολύσια στο ακαθάριστο αποτέλεσμα και εκφράζει το δανεισμό του Δημοσίου για 

να εξοφλήσει νέες υποχρεώσεις. Επιπλέον το  πρωτογενές αποτέλεσμα περιλαμβάνει 

τις καταναλωτικές δαπάνες, τις δαπάνες επένδυσης και τις μεταβιβάσεις εισοδήματος ή 

κεφαλαίου που μετατρέπονται σε κατανάλωση ή επενδύσεις και δεν περιλαμβάνει τους 

τόκους που προκύπτουν  από δανεισμό του παρελθόντος. Συνεπώς το πρωτογενές 

αποτέλεσμα αναφέρεται στους πραγματικούς πόρους που απορροφά το Δημόσιο από 

την οικονομία, του οποίους είτε τους δαπανά είτε τους αναδιανέμει σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις. Άρα το πρωτογενές αποτέλεσμα δείχνει σε ποιο βαθμό το Δημόσιο δρα 

επεκτατικά στην πραγματική οικονομία.  

Γενικά, το δημόσιο χρέος επηρεάζεται από την πορεία του ελλείμματος γι’ αυτό 

και η μεταβολή του θα έπρεπε να ισούται  με το καθαρό αποτέλεσμα. Αυτό όμως, δεν 

ισχύει πάντα λόγω των παραγόντων που επηρεάζουν το δημόσιο χρέος απευθείας δίχως 

να επηρεάζουν το έλλειμμα. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ενταχθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες
2
: 

  

 

α)  Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. Εδώ 

περιλαμβάνονται συναλλαγές όπως η αύξηση στην κυκλοφορία κερμάτων, η αγορά ή 

πώληση ομολόγων, μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, κυρίως από 

ασφαλιστικά Ταμεία , και δάνεια  

                                                
2
 Νικόλαος Καραβίτης: Δημόσιο Χρέος και Έλλειμμα.  Κεφ. 1 «Ορισμοί και Έννοιες για το 

Δημόσιο Τομέα» 
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β)  Υποχρεώσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό του χρέους της Ε.Ε., όπως 

συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα  και λοιπές υποχρεώσεις. 

γ) Αποτελέσματα αποτίμησης που αφορούν  εκδόσεις ή εξαγορές χρέους υπέρ ή υπό  

την ονομαστική τιμή, καθώς και για διαφορές μεταξύ πληρωμών τόκων και τόκων κατά 

τα πρότυπα της ΔΥΕ. 

δ)  Αποτελέσματα ανατίμησης που αφορούν μεταβολές στην αξία του χρέους λόγω 

ανατίμησης ή υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ή ως αποτέλεσμα 

συμφωνιών ανταλλαγής (swaps). 

ε) Λοιπές μεταβολές όγκου, λόγω μεταβολών ταξινόμησης ή λοιπών μεταβολών 

όγκου. 

στ) Στατιστικές διαφορές που οφείλονται σε παράγοντες όπως η ποιότητα των 

στοιχείων, οι διάφοροι ετεροχρονισμοί κ.λπ.  

Οι μεταβολές του χρέους, που δεν οφείλονται στο έλλειμμα, ονομάζονται και 

προσαρμογές ελλείμματος-χρέους και είναι σημαντικές γιατί έχουν άμεση επίπτωση 

στη διαμόρφωση του ύψους του χρέους και της δυναμικής του, καθώς και λόγω  του 

μεγάλου αριθμού παραγόντων που περιλαμβάνουν, όπως για παράδειγμα οι 

ιδιωτικοποιήσεις που είναι αντικείμενο της οικονομικής πολιτικής,  είναι δύσκολη η 

διάκριση τους από τις συναλλαγές που καταχωρούνται στο έλλειμμα. Υπάρχουν κυρίως 

τρεις πηγές αυτών των προσαρμογών:  

i) Η διαφορά μεταξύ ταμειακής και εθνικολογιστικής βάσης. Ο 

υπολογισμός του ελλείμματος γίνεται όταν λαμβάνει χώρα η οικονομική 

δραστηριότητα που δημιουργεί μια συναλλαγή, π.χ. η προμήθεια αγαθών 

εντός του έτους , ενώ το χρέος είναι ένα ταμειακό μέγεθος που θα 

επιβαρυνθεί εάν υπάρχει δανεισμός για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής.  

ii) Η διαφορά μεταξύ ακαθάριστης και καθαρής αξίας των 

χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. Οι χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές, όπως π.χ. μία πώληση μετοχών από το δημόσιο, δεν 

καταγράφονται στο έλλειμμα γιατί αυτό καταγράφει μόνο τις καθαρές αξίες, 

ενώ αντίθετα το χρέος επηρεάζεται από τις ακαθάριστες αξίες.  

iii) Οι επιπτώσεις από την ανατίμηση ή υποτίμηση διαφόρων 

αποθεματικών μεγεθών. Μπορεί η εξόφληση του χρέους να γίνει σε 

διαφορετικές τιμές από την ονομαστική του αξία λόγω της μεταβολής της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας για χρέος σε συνάλλαγμα. 
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1.3. Η διαμόρφωση του Δημόσιου Χρέους 

Αν ορίσουμε με Β το δημόσιο χρέος, D το έλλειμμα(έχει θετικό πρόσημο) και F 

τη μεταβολή του χρέους που δεν ερμηνεύεται από το ύψος των καθαρών δανειακών 

αναγκών, δηλαδή τις προσαρμογές ελλείμματος χρέους, έχουμε:
3
  

                                                      Β1= Β0+D1+F1                                                                                    (1) 

Αν διαιρέσουμε όλους τους όρους με το ονομαστικό ΑΕΠ, Y1=(1+y)Υ0, όπου y 

είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησής του, έχουμε:  

                                               
1

1 0 1 1
1

b b d f
y

  


 (2)  

 

Τα μικρά γράμματα δηλώνουν τα αντίστοιχα μεγέθη ως σχετικά ποσοστά του 

ΑΕΠ.  

          Αφαιρούμε το b0 και από τα δύο μέλη της σχέσης (2) και έχουμε τον υπολογισμό 

της μεταβολής του χρέους:  

                                           1 1
1

y
b bo d f

y
    


                                                 (3)  

 

          Ο λόγος 
1

y

y



 εκφράζει τη μεταβολή του χρέους η οποία οφείλεται σε 

μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ και λόγω του αρνητικού πρόσημου του οι θετικές 

τιμές της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ τείνουν να ελαφρύνουν το λόγο του χρέους.  

          Από τη σχέση (3) προκύπτει ότι το έλλειμμα d* όπως δίνεται παρακάτω είναι η 

συνθήκη για τη σταθεροποίηση του λόγου του χρέους (Δb=0): 

d1*= 1
1

y
bo f

y



 (4)  

 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός 

μεταβολής του ΑΕΠ, τόσο υψηλότερο είναι το κατώφλι για το έλλειμμα, ώστε το χρέος 

να βαίνει μειούμενο. Επιπλέον όσο υψηλότερος είναι ο αρχικός λόγος του χρέους, τόσο 

υψηλότερο είναι το ανώτατο ανεκτό ύψος του ελλείμματος. Όσο κι αν αυτό φαίνεται 

                                                
3 Νικόλαος Καραβίτης: Δημόσιο Χρέος και Έλλειμμα.  Κεφ. 4 «Η Δυναμική του Δημόσιου 

Χρέους» 
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παράδοξο είναι απόλυτα σωστό γιατί το ποσοστό της μεταβολής του ΑΕΠ επηρεάζει 

περισσότερο την υψηλότερη βάση ελλείμματος από ότι την χαμηλότερη.  

Για παράδειγμα εάν μια χώρα έχει έλλειμμα 40 μονάδες και μια άλλη χώρα έχει 

100 μονάδες και οι δύο χώρες έχουν την ίδια αύξηση του ΑΕΠ(ανάπτυξη) έστω 5% 

περισσότερο θα επηρεάσει  αυτή η ανάπτυξη την χώρα με το υψηλότερο έλλειμμα, 

γιατί στην πρώτη χώρα έχουμε 40%*105=42 μονάδες, μεταβολή 2 μονάδες, ενώ στη 

δεύτερη χώρα 100% *105= 105 μονάδες, μεταβολή 5 μονάδες. Σύμφωνα με τη σχέση 

(4) το ανεκτό έλλειμμα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, για την πρώτη χώρα είναι 2/105=1,9% 

και για τη δεύτερη 5/105=4,8%.  

Από τα παραπάνω προκύπτει και ο λόγος που το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης της Ευρωζώνης προβλέπει ανεκτό έλλειμμα της τάξεως του 3% εφόσον 

τηρείται το κριτήριο της συνθήκης του Μάαστριχτ για χρέος 60% ως ποσοστό του ΑΕΠ 

αλλά και επιπλέον πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη 5% όπως μας δίνει η εφαρμογή της 

σχέσης (4). Σύμφωνα όμως με το όριο του 3% ως ανεκτό έλλειμμα, οι χώρες με υψηλό 

ρυθμό μεγέθυνσης και υψηλό λόγο χρέους καλούνται να καταβάλλουν μεγαλύτερη 

δημοσιονομική προσπάθεια που δεν φαίνεται και τόσο επιθυμητό από τις χώρες αυτές. 

Βέβαια αν δεν υπήρχε ο περιορισμός του 3% θα μπορούσε μια χώρα με αυξανόμενους 

ρυθμούς ανάπτυξης να παρουσιάζει αυξανόμενο έλλειμμα, χωρίς να ανησυχεί για 

αύξηση του χρέους της, αλλά θα διακινδύνευε η πιθανή υπερθέρμανση της οικονομίας 

της και τότε θα δημιουργούσε αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια αλλά και στην συνολική  

ευρωπαϊκή οικονομία.  

Εάν ορίσουμε το έλλειμμα ως το άθροισμα του πρωτογενούς ελλείμματος (π) 

και των δαπανών για τόκους (Ι), όπου Ι1=iΒ0 με i το οριζόμενο εξωγενώς μέσο επιτόκιο 

η σχέση (2) θα μπορούσε να γραφεί ως εξής:  

b1=
1

1 1
1

i
bo f

y



 


                                                                  (5) 

Από τη παραπάνω σχέση φαίνεται η ιδιαίτερη σημασία που έχουν το ύψος του 

επιτοκίου και ο ρυθμός μεγέθυνσης στην εξέλιξη του χρέους. Εάν η μεγέθυνση (y) του 

ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη του επιτοκίου(i), τότε 
1

1

i

y




<1 και το χρέος θα έχει μειούμενη 

πορεία. Επιπλέον μπορούμε να υπολογίσουμε την μεταβολή του χρέους αν 

αφαιρέσουμε και από τα δύο σκέλη της σχέσης (5) το bo, οπότε θα έχουμε: 

                                              Δb= 1 1
1

i y
bo f

y



 


                                              (6) 
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Ο λόγος  
1

i y

y




  μας δίνει την επίπτωση της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ και του 

ονομαστικού επιτοκίου στη μεταβολή του χρέους. Από την παραπάνω σχέση μπορούμε 

να εξάγουμε την σχέση που μας δίνει το όριο του πρωτογενούς ελλείμματος για τη 

σταθεροποίηση του χρέους:  

                                              π1*=
1

i y

y




bo-f1                                                       (7) 

 

Η σχέση (7) είναι ανάλογη της (4) αφού π και d συνδέονται γραμμικά με τη σχέση:  

                                             π1*=d1*
1

i

y
bo                                                           (8)  

 

 Αν i>y, τότε είναι αναγκαία η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, δηλαδή οι 

πρωτογενείς δαπάνες θα πρέπει να υπολείπονται των εσόδων. Το θέμα βέβαια που 

προκύπτει ανεξάρτητα από τις τιμές του i και y είναι ποιο θεωρείται ως αναγκαίο ύψος 

δαπανών και εσόδων από την σχεδιαζόμενη δημοσιονομική πολιτική της εκάστοτε 

χώρας. Κάθε κράτος αρχικά θέτει ένα στόχο για το έλλειμμα, όπως δείχνουν οι σχέσεις 

(4) και (7),  ώστε ο λόγος του χρέους να μειώνεται και  στη συνέχεια οι υπεύθυνοι 

σχεδιασμού της δημοσιονομικής πολιτικής χρησιμοποιούν το ένα από τα δύο 

δημοσιονομικά μέσα, δαπάνες ή έσοδα, ως σημείο εκκίνησης, προσαρμόζοντας στην 

πορεία το άλλο, σε μία διαδικασία συνεχών εναλλαγών, μέχρι να καταλήξουν σε έναν 

τεχνικά και πολιτικά αποδεκτό συμβιβασμό των δύο μεγεθών.   

 

1.4 Σχέση του ελλείμματος ισοζυγίου πληρωμών με το δημόσιο έλλειμμα και 

το χρέος 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης [(Ig + Cg – Τn), όπου Ig, ακαθάριστες 

δημόσιες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, Cg δημόσια κατανάλωση και Τn καθαρά 

φορολογικά έσοδα] χρηματοδοτείται από το άνοιγμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) του 

ιδιωτικού τομέα [(Sp – Ip), όπου Sp ακαθάριστη ιδιωτική αποταμίευση και Ip 

ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου],  και από το άνοιγμα (πλεόνασμα 

ή έλλειμμα) του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών [(M + Trf – X), όπου Μ εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τα εκρέοντα εισοδήματα από την αλλοδαπή, Τrf 

καθαρές μεταβιβάσεις από τον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό και Χ εξαγωγές αγαθών 
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υπηρεσιών καθώς και τα εισρέοντα εισοδήματα από την αλλοδαπή]. Από αυτό 

προκύπτει η παρακάτω σχέση: 

 

Ig + Cg – Τn = (Sp – Ip) + (M + Trf – X) 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, ένα έλλειμμα του δημόσιου τομέα πρέπει να 

συνδυάζεται με ένα πλεόνασμα του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή έναν ιδιωτικό τομέα που 

να αποταμιεύει περισσότερα από ό,τι επενδύει, και με ένα έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή η συνθήκη οδηγεί στην κατάσταση που είναι γνωστή ως 

τα  “Δίδυμα Ελλείμματα” (Twin Deficits). 

 Τα δημόσια ελλείμματα συνδέονται με τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, ως εξής: Η εμφάνιση υψηλών δημοσίων ελλειμμάτων προκαλεί αύξηση 

των εγχώριων πραγματικών επιτοκίων, για την προσέλκυση κεφαλαίων που θα 

χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα. Αυτό θα αυξήσει  τα εγχώρια πραγματικά επιτόκια σε 

επίπεδα υψηλότερα από τα διεθνή, αρχικά του δημόσιου δανεισμού, αλλά στη συνέχεια 

και του ιδιωτικού. Έτσι οι επενδυτές θα στραφούν από τα ξένα στα εγχώρια κρατικά ή 

ιδιωτικά χρεόγραφα, γεγονός που θα προκαλέσει ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος 

στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Με την σειρά της η ανατίμηση του εγχώριου 

νομίσματος, σε συνδυασμό με τα σχετικά υψηλά εγχώρια πραγματικά επιτόκια, θα 

προκαλέσει αύξηση των τιμών των εγχώριων προϊόντων σε σχέση  με τα αντίστοιχα του 

εξωτερικού, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών και μείωση των 

εξαγωγών με συνέπεια την διεύρυνση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Άρα τα δημόσια ελλείμματα δημιουργούν ελλείμματα και στο  ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών μέσω της προσπάθειας αύξησης των κεφαλαίων για την 

χρηματοδότησή τους, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού (δημόσιου και 

ιδιωτικού) εξωτερικού χρέους.  

Το συνολικό εξωτερικό χρέος αυξάνεται από : 

α) τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία δεν 

χρηματοδοτούνται με άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό,  

β) τον δανεισμό για αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας, και  

γ) τις καθαρές εξαγωγές κεφαλαίων από τη χώρα στο εξωτερικό  

Η παρακάτω σχέση καταγράφει τους παραπάνω παράγοντες μεταβολής του συνολικού  

εξωτερικού χρέους : 
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( ) ( )
( ( ) ( )) ( ) ( )

dEg t dR t
M t X t If t Ka t

dt dt
    

4
 

  

όπου 
( )dEg t

dt
 είναι η μεταβολή του ακαθάριστου συνολικού (δημόσιου και ιδιωτικού) 

εξωτερικού χρέους το έτος t, (Μ(t) — Χ(t)) είναι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών το έτος t, If(t) είναι άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό το έτος t, 
( )dR t

dt
 

είναι η μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων το έτος t και Κa(t) είναι οι λοιπές 

καθαρές εκροές ιδιωτικών κεφαλαίων προς το εξωτερικό το έτος t.  

Επιπρόσθετα τα μεγάλα δημόσια ελλείμματα και το υψηλό δημόσιο χρέος που 

δημιουργούν, διευρύνουν άμεσα το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

μέσω των  τόκων του εξωτερικού δημόσιου χρέους που αποτελούν χρεωστικό στοιχείο 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συγκεκριμένα του ισοζυγίου εισοδημάτων. 

 Συνεπώς τα μεγάλα δημόσια ελλείμματα αντανακλώνται στη διεύρυνση των 

ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό προκύπτει και από τα 

στοιχεία της Ελληνικής Οικονομίας, όπου παρατηρούμε ότι την δεκαετία του 1970 τα 

δημόσια ελλείμματα συνδυάστηκαν με ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα (Ιp—Sp>0), με 

αποτέλεσμα τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να αντανακλούν 

ελλείμματα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Στην δεκαετία όμως του 

1980 και εν μέρει του 1990, τα δημόσια ελλείμματα συνδυάστηκαν με πλεονάσματα 

στον ιδιωτικό τομέα (Ιp - Sp<0), τα οποία συγκράτησαν τη διεύρυνση των ελλειμμάτων 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

 

1.5. Η  Ρικαρδιανή προσέγγιση του Δημόσιου χρέους 

 

Το θεώρημα της Ρικαρδιανής ισοδυναμίας διατυπώθηκε το 1817 από το 

Βρετανό κλασικό οικονομολόγο David Ricardo, όπου η βασική του ιδέα ήταν ότι όταν 

οι άνθρωποι επιλέγουν την τρέχουσα κατανάλωση, λαμβάνουν υπόψη τους 

μελλοντικούς φόρους που υπονοούνται από το υφιστάμενο δημόσιο χρέος. Οι 

ορθολογικοί καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι οι χαμηλότεροι φόροι στο παρόν 

                                                
4
 Βαβούρας Ιωάννης: «Οικονομική Πολιτική» (Κεφ. 12 Περιορισμός Δημοσίων Ελλειμμάτων 

και Δημόσιου Χρέους σελ 506), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005 
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σημαίνουν υψηλότερους φόρους αργότερα, κάτι που αφήνει την κατανάλωση 

αμετάβλητη
5
. Όταν η κυβέρνηση δανείζεται προκειμένου να πληρώσει για την 

τρέχουσα δαπάνη της, οι ορθολογικοί καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τους 

μελλοντικούς φόρους που είναι απαραίτητοι προκειμένου να υποστηριχθεί αυτό το 

χρέος. Η Ρικαρδιανή προσέγγιση του δημοσίου χρέους υποθέτει ότι οι καταναλωτές 

βασίζουν τη δαπάνη τους όχι μόνο στο τρέχον αλλά στο εισόδημα που θα αποκτήσουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, κάτι το οποίο περιλαμβάνει τόσο το τρέχον όσο 

και το μελλοντικό εισόδημα. 

Τη Ρικαρδιανή προσέγγιση όσον αφορά το Δημόσιο χρέος  φαίνεται να υιοθετεί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική στην 

Ευρωζώνη, όπου διακρίνεται η πρόθεση να δημιουργηθεί ένα Ρικαρδιανό καθεστώς 

(Antonio Afonso, ECB 2005). Αυτό φαίνεται κυρίως  με την ανεξαρτητοποίηση της 

νομισματικής από τη δημοσιονομική πολιτική, με την απαγόρευση χρηματοδότησης 

του ελλείμματος με έκδοση χρήματος, με την επιβολή δημοσιονομικών κανόνων που 

ασκούν πιέσεις για δημοσιονομική πολιτική που περιορίζει το χρέος σε ανεκτά επίπεδα 

σε σχέση με την αποπληρωμή του. Οι υπεύθυνοι της χάραξης αυτής της πολιτικής στην 

ευρωζώνη θεωρούν ότι το Ρικαρδιανό καθεστώς προσδίδει αυξημένη αξιοπιστία στο 

σύστημα και αποτελεί  σοβαρή εγγύηση για τη συνοχή του ενιαίου νομισματικού 

χώρου. 

Ένα επιχείρημα ενάντια στη Ρικαρδιανή Ισοδυναμία είναι ότι οι άνθρωποι στην 

πραγματικότητα είναι ‘μύωπες’, εννοώντας ότι αντιλαμβάνονται μια μείωση των φόρων 

με τέτοιο τρόπο που η τρέχουσα κατανάλωσή τους αυξάνεται. Δεν αντιλαμβάνονται 

δηλαδή ότι όταν η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική χρηματοδοτείται από ομολογίες, 

θα έχουν απλά να πληρώσουν περισσότερους φόρους στο μέλλον, αφού ουσιαστικά οι 

ομολογίες είναι ένας τρόπος αναβολής επιβολής φορολογίας
6
. 

Οι υποστηρικτές της παραδοσιακής θεωρίας γύρω από το δημόσιο χρέος 

πιστεύουν ότι η προοπτική των μελλοντικών φόρων δεν έχει τόσο μεγάλη επίπτωση 

πάνω στην τρέχουσα κατανάλωση όπως υποστηρίζει η Ρικαρδιανή προσέγγιση. Οι 

συνήγοροι της παραδοσιακής προσέγγισης του δημοσίου χρέους υποστηρίζουν ότι η 

τρέχουσα κατανάλωση είναι περισσότερο σημαντική για εκείνους τους καταναλωτές 

                                                
5
 Gregory Mankiw : Μακροοικονομική Θεωρία  Κεφ.15 «Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του 

Κρατικού Προϋπολογισμού» 
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που αντιμετωπίζουν δανειοληπτικούς περιορισμούς, που είναι κατ’ ουσία όρια πάνω 

στο πόσο ένα άτομο μπορεί να δανειστεί από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 

Ένα άτομο που θέλει να καταναλώσει περισσότερο από ότι το τρέχον εισόδημά 

του πρέπει να δανειστεί. Εάν δεν μπορεί να δανειστεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει 

την τρέχουσα κατανάλωσή του, το τρέχον εισόδημά του προσδιορίζει τι μπορεί να 

καταναλώσει, άσχετα από το μελλοντικό του εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση, μια 

μείωση της φορολογίας που χρηματοδοτείται με την έκδοση χρέους αυξάνει το τρέχον 

εισόδημα και συνεπώς την κατανάλωση, ακόμη κι αν το μελλοντικό εισόδημα είναι 

χαμηλότερο. Στην πραγματικότητα, όταν μια κυβέρνηση μειώνει την τρέχουσα 

φορολογία και αυξάνει την μελλοντική φορολογία, είναι σαν να δίνει στους 

φορολογούμενους ένα δάνειο. 

 

1.6. Το Άριστο μέγεθος του Δημόσιου χρέους 

 

Το άριστο μέγεθος του Δημόσιου χρέους δεν είναι κάτι δεδομένο, αφού θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το ιδανικό για μια χώρα είναι το μηδενικό χρέος κάτι 

όμως που δεν είναι εφικτό. Το κριτήριο με το οποίο εξετάζουμε το άριστο μέγεθος του 

χρέους κάθε χώρας είναι η διατηρησιμότητα ή βιωσιμότητα του χρέους
7
 και γενικότερα 

των δημόσιων οικονομικών. Βέβαια δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να 

ορίζουν τη διατηρησιμότητα και συνεπώς ούτε το άριστο μέγεθος του χρέους, το οποίο 

προσδιορίζεται από το πώς αντιλαμβάνεται κάθε χώρα την έννοια της οικονομικής της 

βιωσιμότητας. Για παράδειγμα η δημοσιονομική πειθαρχία(έλλειμμα ως 3% του ΑΕΠ) 

που προσπαθεί να επιβάλει το Σύμφωνο Σταθερότητας  στις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει το πώς αυτή αντιλαμβάνεται τη έννοια της βιωσιμότητας 

των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών. 

Ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη διατηρησιμότητα είναι η χρονική διάσταση 

του δημοσιονομικού σχεδιασμού. Το βασικό μέλημα ενός τέτοιου σχεδιασμού θα 

πρέπει να είναι η εξεύρεση των πόρων για την χρηματοδότηση του ακαθάριστου 

ελλείμματος που δημιουργείται από τα ανοίγματα του Κρατικού προϋπολογισμού. Για 

την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης του χρέους θα πρέπει η δημοσιονομική πολιτική που 

ακολουθεί η χώρα να είναι αξιόπιστη, αποτελεσματική και συνεπείς στους στόχους της. 

Για παράδειγμα μια ανεξέλεγκτη και διαρκής αύξηση του δημόσιου χρέους μιας 

                                                
7
 Νικόλαος Καραβίτης: Δημόσιο Χρέος και Έλλειμμα Κεφ.4 «Η Δυναμική του Δημόσιου 
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χώρας(π.χ. Ελλάδα), δεν δείχνει εικόνα αξιοπιστίας και αποτελεσματικής διαχείρισης 

των δημόσιων οικονομικών και ωθεί τους δανειστές αυτής της χώρας να κάνουν 

ακριβότερο τον δανεισμό(π.χ. εκτίναξη των spreads πάνω από 10 μονάδες μεταξύ 

Ελληνικών και Γερμανικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας, με την έναρξη της Ελληνικής 

Κρίσης, τον Ιανουάριο του 2009) προς αυτή αρχικά, δυσχερέστερο στη συνέχεια και 

αδύνατο στο τέλος εφόσον συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια στάση. Οι δανειστές κάθε 

χώρας είναι βέβαιο ότι επιθυμούν να εξοφλούνται τα δάνεια στη λήξη τους, ώστε να 

συνεχίζουν αν δανείζουν μια χώρα. Θεωρητικά η δημοσιονομική κατάσταση μιας 

χώρας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή  η αποπληρωμή του μέχρι το ‘τέλος 

του κόσμου’, με την έννοια ότι ο δανεισμός ενός κράτους πρέπει να οδηγεί σε 

διαχρονική εξομάλυνση της εξυπηρέτησης του χρέους ώστε να ανακυκλώνει το 

κεφάλαιο που λήγει συν τις πληρωμές που προκύπτουν από τυχόν πρωτογενή 

ελλείμματα ή ιδανικά μείον τις εισροές από τυχόν πρωτογενή πλεονάσματα. 

Για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τους δανειστές πρέπει να ακολουθείται 

δημοσιονομική πολιτική επάρκειας τωρινών και μελλοντικών εσόδων και λογικών 

κρατικών δαπανών. Η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να αφορά μόνο το άμεσο μέλλον 

αλλά και το απώτερο ώστε να μπορεί να εκτιμά πότε το χρέος  είναι πιθανό να 

ακολουθήσει πορεία εκρηκτικής αύξησης, με αποτέλεσμα η ανατροφοδότηση του 

ελλείμματος με τόκους να απαιτεί τέτοια έσοδα που η οικονομία δεν θα μπορεί να 

παρέχει  χωρίς σοβαρά οικονομικά προβλήματα όπως αύξηση πληθωρισμού, μείωση 

ανταγωνιστικότητας, μείωση διαθέσιμου εισοδήματος, μείωση καταναλωτικής ζήτησης, 

αύξηση ανεργίας κ.α. Για παράδειγμα η αδυναμία της χώρας μας να επιβραδύνει ή 

αντιστρέψει την πορεία που θα ακολουθούσε η συνεχής διόγκωση του χρέους της, 

οδήγησε σε συνδυασμό με την παρούσα ύφεση και το ακολουθούμενο μείγμα πολιτικής 

από την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 

Ευρωπαϊκή Ένωση) δημιουργεί τουλάχιστον έμμεσα αύξηση του πληθωρισμού, μείωση 

της ανταγωνιστικότητας, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, μείωση της  

καταναλωτικής ζήτησης και αύξηση της ανεργίας.  

Οι υπεύθυνοι του δημοσιονομικού σχεδιασμού θα πρέπει να αντιλαμβάνονται 

ότι το ανώτατο ανεκτό όριο του δημόσιου χρέους δεν θα χειροτερεύει την κατάσταση 

της οικονομίας δεδομένου της διάρθρωσής της και της εν γένει οικονομικής συγκυρίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες πληρωμές για τόκους καθώς και ένα πραγματοποιήσιμο 

πρωτογενές αποτέλεσμα. Βέβαια, η άριστη δημοσιονομική πολιτική μπορεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις να αυξάνει τεχνητά το έλλειμμα οδηγώντας σε διόγκωση του 

χρέους. Μία τέτοια περίπτωση είναι όταν επιδιώκεται η Σταθεροποίηση της 
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Οικονομίας. Όταν η οικονομία μπαίνει σε μια φάση ύφεσης, οι φόροι μειώνονται και οι 

μεταβιβαστικές πληρωμές αυτόματα αυξάνουν. Αν και αυτές οι αυτόματες αποκρίσεις 

βοηθάνε στην σταθεροποίηση της οικονομίας, προκαλούν έλλειμμα στον 

προϋπολογισμό. Ένας αυστηρός κανόνας ισοσκελισμένου προϋπολογισμού θα 

απαιτούσε η κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους ή να μειώσει τη δαπάνη στην 

περίπτωση μιας ύφεσης, αλλά αυτές οι ενέργειες συμπιέζουν περαιτέρω τη 

συναθροιστική ζήτηση
8
. 

Ένα δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει 

τη στρέβλωση των κινήτρων που προκαλούνται από το φορολογικό σύστημα. Υψηλοί 

φορολογικοί συντελεστές επιβάλλουν ένα κόστος στην κοινωνία αποθαρρύνοντας την 

οικονομική δραστηριότητα. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με την πολιτική της 

Φορολογικής εξομάλυνσης, με την οποία διατηρούμε τους φορολογικούς συντελεστές 

σχετικά σταθερούς σε σχέση με το να τους κάνουμε υψηλούς σε κάποιες περιόδους και 

χαμηλούς σε κάποιες άλλες, πετυχαίνοντας ελαχιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού 

κόστους. Για να επιτευχθεί αυτή η πολιτική χρειαζόμαστε ένα έλλειμμα σε περιόδους 

ασυνήθιστα χαμηλού εισοδήματος ή ασυνήθιστα υψηλής δαπάνης. 

Άλλη μια περίπτωση χρησιμοποίησης του δημοσιονομικού ελλείμματος μπορεί 

να αφορά την μετακίνηση ενός φορολογικού βάρους από τις τρέχουσες στις 

μελλοντικές γενεές. Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα γενεά έρθει αντιμέτωπη με ένα 

σημαντικά αρνητικό γεγονός όπως για παράδειγμα με έναν πόλεμο, οι μελλοντικές 

γενεές θα έπρεπε να φέρουν κάποιο από το βάρος που αυτός συνεπάγεται. Μπορεί αυτό 

το αρνητικό γεγονός να χρηματοδοτηθεί με την δημιουργία ελλείμματος από την 

τρέχουσα γενεά το οποίο θα αυξήσει το χρέος που θα κληθεί να αποπληρώσει η 

επόμενη γενεά.  
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Κεφάλαιο 2 

Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος. Εξέλιξη και Αίτια 

 

2.1. Η εξέλιξη του  δημόσιου χρέους της Ελλάδας ως το 1974 

 

Από την  περίοδο σύστασης του Ελληνικού Κράτους, λόγω έλλειψης επαρκών 

κεφαλαίων για την δημιουργία βασικών υποδομών, ξεκινά και ο εξωτερικός δανεισμός 

του. Το Κράτος την περίοδο  1824-1897 σύναψε 10 δάνεια από την Αγγλία και την 

Γαλλία, εκ των οποίων τα μισά από αυτά την περίοδο του Χαριλάου Τρικούπη. Η 

πελατειακή διαχείριση των δανείων είχε στρέψει την αιχμή του δόρατος προς τη 

δύναμη της εποχής που αποτελούσαν οι οπλικές δυνάμεις και οι πολλοί έμμισθοι,  το 

κόστος των οποίων καλύπτονταν με δανεισμό. Εξαιτίας του υψηλού αυτού κόστους, το 

1825 η κυβέρνηση θα κηρύξει την πρώτη πτώχευση, ενώ το 1843 θα οδηγηθεί και σε 

δεύτερη πτώχευση εξαιτίας των αποικιοκρατικών δανείων που σύναψε κατά την 

Οθωνική περίοδο.  

Κατά την περίοδο του Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε την τρίτη χρεοκοπία της 

χώρας το1893
9
, εξαιτίας της κατασκευής μεγάλων δημόσιων έργων (Ισθμός Κορίνθου, 

σιδηρόδρομοι Λαυρίου, Θεσσαλίας κλπ.), μέσω εξωτερικού δανεισμού. Μέχρι το 1897, 

το συνολικό χρέος της χώρας άγγιζε τα 640 εκ. γαλλικά φράγκα, ενώ την ίδια χρονιά τα 

ετήσια έσοδα ήταν μόλις 64 εκ. γαλλικά φράγκα,  δηλαδή μόλις το 10% του εξωτερικού 

δημόσιου χρέους. Το 1898 η Ελλάδα θα τεθεί υπό τον Διεθνή Οικονομικό 

Έλεγχο(ΔΟΕ) και ταυτόχρονα θα της παραχωρηθεί δάνειο 150 εκ. γαλλικών φράγκων. 

Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος της χώρας μας διήρκεσε 80 χρόνια αφού έληξε το 

1978, ενώ  η οικονομική «βοήθεια» που πρόσφερε συνοδεύτηκε με σκληρούς 

πολιτικούς όρους και με την παραχώρηση του δικαιώματος ελέγχου στην ελληνική 

οικονομία. Ο έλεγχος που επιβλήθηκε τότε στην Ελλάδα ήταν βαρύτερος σε σχέση με 

τους ελέγχους που επιβλήθηκαν σε άλλες υπανάπτυκτες χώρες, όπως η Τυνησία, το 

Μαρόκο, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Για την υπηρεσία του δημοσίου χρέους 

εκχωρήθηκαν στη ΔΟΕ οι ακόλουθες πηγές εσόδων
10

:  

                                                
9
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α) μονοπώλια άλατος, πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, τσιγαρόχαρτων, σμυρίδας 

Νάξου, 

β) φόρος καταναλώσεως καπνού,  

γ) τέλη χαρτοσήμου και 

δ) δασμοί τελωνείου Πειραιά. 

Η περίοδος 1902-1914 χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα 

και την υποχώρηση του κρατικού. Την περίοδο αυτή συνομολογήθηκαν τέσσερα 

εξωτερικά δάνεια ύψους 521
 
εκ. γαλλικών φράγκων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως για την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων.  

Η περίοδος 1915-1923 χαρακτηρίζεται από έξαρση του εσωτερικού δανεισμού 

και σχεδόν έλλειψης εξωτερικού. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η πτώχευση 

αποφεύχθηκε με τη συνδρομή ενός δανείου από την Κοινωνία των Εθνών για τους 

πρόσφυγες αλλά και ένα αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο. Ο τότε υπουργός 

Οικονομικών Π. Πρωτοπαπαδάκης έκοψε στη μέση τα χαρτονομίσματα, κράτησε το 

ένα μέρος στην κυκλοφορία και αντάλλαξε το υπόλοιπο μισό με τίτλους εσωτερικού 

δανείου. 

Από το 1924 μέχρι το 1930 εισέρευσαν στην Ελλάδα 1,16 δισ. χρυσά φράγκα, 

εκ των οποίων το 78% ήταν δάνεια. Τα δάνεια αυτά προήλθαν  από την Αγγλία κατά 

48%, τις ΗΠΑ κατά 31% και τα υπόλοιπα από Βέλγιο, Σουηδία, Γαλλία, Ολλανδία, 

Ελβετία, Αίγυπτο και Ιταλία και χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των 

προσφύγων, την εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού, τη σταθεροποίηση της 

δραχμής και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Συνολικά, από το 1824 έως το 

1932 η Ελλάδα δανείστηκε από το εξωτερικό 2,2 δισ. χρυσά φράγκα, είχε αποσβέσει 

2,38 δισ., δηλαδή 183 περισσότερα αλλά και πάλι χρωστούσε 2 δισ. λόγω των 

δυσβάστακτων όρων δανεισμού.  

Η διεθνής κρίση του 1929, αρχίζει  να γίνεται ορατή στην πραγματική Ελληνική 

οικονομία, με αποκορύφωμα τον Σεπτέμβριο του 1931 όταν εγκαταλείπει τον κανόνα 

και η αγγλική λίρα με την οποία ήταν συνδεδεμένη  η δραχμή. Μέσα σε έξι μέρες η 

Τράπεζα της Ελλάδος έχασε συνάλλαγμα συνολικής αξίας 3,6 εκατ. δολαρίων, σε ένα 

όργιο κερδοσκοπίας και φυγάδευσης κεφαλαίων στο εξωτερικό
11

. Η ελληνική 

χρηματοπιστωτική κρίση θα κορυφωθεί την άνοιξη του 1932, όταν τα αποθέματα σε 

χρυσό και συνάλλαγμα μειώνονται δραματικά και η κυβέρνηση του Βενιζέλου 

                                                
11
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κηρύσσει «στάση πληρωμών», με αποτέλεσμα την τέταρτη κατά σειρά πτώχευση του 

ελληνικού κράτους.  

Τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μέχρι το 1952-53 θα τα αντιμετωπίσουν 

συνολικά 18 κυβερνήσεις που θα προχωρήσουν σε οκτώ υποτιμήσεις. Κατά μέσο όρο 

κάθε 5,5 μήνες και άλλη κυβέρνηση και κάθε χρονιά και υποτίμηση. Το δημόσιο χρέος 

χωρίζεται σε προπολεμικό και μεταπολεμικό. Το προπολεμικό, μέχρι το 1962 ήταν 

υπερτριπλάσιο του μεταπολεμικού. Την περίοδο 1962-67 οι ελληνικές κυβερνήσεις θα 

διακανονίσουν το 97% του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους, το οποίο μαζί 

με τους τόκους ανερχόταν στα 6,41 δισ. δρχ. 

Τέλος η περίοδος της δικτατορίας (1967-1974) χαρακτηρίζεται από έντονο 

εσωτερικό δανεισμό που οφείλεται στα  δάνεια σε συνάλλαγμα τα οποία συνάπτουν 

από το εξωτερικό με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου εργοληπτικές εταιρείες και 

στη συνέχεια τα παραχωρούν στο Κράτος, για εκτέλεση δημοσίων έργων, με ανάδοχους 

τις ίδιες εταιρείες. Έτσι ο δανεισμός σε συνάλλαγμα αντιπροσώπευε το 23,6% , ενώ ο 

εξωτερικός δανεισμός μόλις το 6,4% του νέου δημόσιου χρέους. 

  

2.2. Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους την περίοδο 1974-2009 

 Την περίοδο της Μεταπολίτευσης (1974-1981) έχουμε την σύναψη 24 

εξωτερικών δανείων κυρίως σε δολάρια ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο εσωτερικός 

δανεισμός. Το 1974, η χώρα χρωστούσε 400 εκατ. ευρώ και μέχρι τον Οκτώβριο του 

1981 το χρέος έφτασε στα 2,2 δις ευρώ
12

. Έτσι από 24% του ΑΕΠ το 1977, έφτασε στο 

30% του ΑΕΠ το 1978 και από εκεί το δημόσιο χρέος σκαρφάλωσε στο 39% του ΑΕΠ 

στο τέλος του 1981. Αντίστοιχα το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού του 

Κράτους ενώ διπλασιάστηκε στην δεκαετία 1970-1980, πέτυχε το ίδιο αποτέλεσμα 

μέσα σε μόλις ένα χρόνο, από 5,9% του ΑΕΠ το 1980 αυξήθηκε σε 12,7% το 1981
13

. 

Μεγάλο ρόλο σε αυτή την αύξηση έπαιξε η τεράστια αύξηση των δαπανών που 

συμπεριλαμβάνουν την κρατική κατανάλωση, τις αμοιβές υπαλλήλων, τις κοινωνικές 

δαπάνες και τις επενδύσεις. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα(2.1) είναι η 

εποχή που αρχίζουν τα έξοδα του προϋπολογισμού να αυξάνονται ταχύτερα από τα 

έσοδα, κάτι που συνεχίζει να συμβαίνει ως σήμερα.  

                                                
12

 Βάμβουκας Γ. : «Κρατικά Ελλείμματα: Αίτια, Παρενέργειες, Προτάσεις Οικονομικής 

Πολιτικής» από το βιβλίο  «Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», ενότητα 17, σελ 419  

13
Βάμβουκας Γ. : «Κρατικά Ελλείμματα: Αίτια, Παρενέργειες, Προτάσεις Οικονομικής 

Πολιτικής» από το βιβλίο  «Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», ενότητα 17,  σελ 414 
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Πίνακας 2.1.:1974-1981: Σύγκριση  μεγεθών σχετικά με το χρέος 

Βασικά Μεγέθη(δις €) 1974 1981 

Έσοδα Προϋπολογισμού 0,5 2,12 

Έξοδα Προϋπολογισμού 0,56 2,82 

Κρατική κατανάλωση 0,071 0,384 

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων 0,173 0,794 

Κοινωνικές Δαπάνες 0,169 0,868 

Τόκοι 0,015 0,163 

Επενδύσεις 0,052 0,205 

Λοιπές Δαπάνες 0,085 0,409 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 1/8/2010 

H διόγκωση του δημόσιου χρέους που ξεκίνησε από το 1978 συνεχίστηκε και 

στη δεκαετία του 1980.  Από 39% του AEΠ το 1981, ανήλθε σε 54,7% του AEΠ το 

1985, φτάνοντας στο τέλος του 1989 στο 93% του ΑΕΠ ,  δηλαδή σε διάστημα οκτώ 

ετών το δημόσιο χρέος υπερδιπλασιάστηκε. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι το 

1985  η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρώτη στο κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος το οποίο έχει 

αρχίσει να προσδιορίζει την ύπαρξη της οικονομίας και όχι την ανάπτυξή της. Έτσι το 

πρώτο πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας λαμβάνει χώρα το 1985, αλλά 

εγκαταλείπεται στο τέλος του 1987 όπου  η χώρα βυθίζεται σε μια παρατεταμένη 

περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων. Το σύντομο σταθεροποιητικό πρόγραμμα αποδίδει 

καρπούς αφού αποκλιμακώνει το έλλειμμα στο 9,5% του ΑΕΠ το 1986 και στο 9,2% το 

1987, ενώ με την εγκατάλειψή του προγράμματος το 1988 το έλλειμμα σκαρφαλώνει 

πάλι σε διψήφιο ποσοστό και φτάνει στο 11,5% του ΑΕΠ.  

Σε απόλυτους αριθμούς το χρέος από 2,2 δισ. ευρώ το 1981 εκτινάσσεται στα 23 

δις ευρώ το 1989, δηλαδή δεκαπλασιάζεται. Σε αυτόν τον εκτροχιασμό  όπως φαίνεται 

και από τον παρακάτω πίνακα (2.2) έχουν συντελέσει οι τεράστιες αυξήσεις στις 

αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, η διόγκωση των κοινωνικών δαπανών και της 

κρατικής κατανάλωσης, αλλά και των τόκων δανεισμού.  Το 1981 οι τόκοι δανεισμού 

αφορούσαν το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή 44 εκατ. ευρώ, ενώ το 

1989 οι τόκοι έφτασαν στο  7,5% που αντιστοιχούσε σε 1,75 δισ. ευρώ. Οι τόκοι  μέσα 

σε μόλις έναν χρόνο(1987-1988) αυξήθηκαν κατά 2,3% του ΑΕΠ, όσο δηλαδή είχαν 

αυξηθεί συνολικά σε μία δεκαετία, από το 1974 έως το 1984. 
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Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν  από 35% σε 45% του ΑΕΠ,  αλλά αυτή η 

αύξηση οφείλονταν κατά 7,5% σε τόκους, συνεπώς οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,5% 

του ΑΕΠ ενώ από το 1974 ως το 1981 είχαν αυξηθεί κατά 7% του ΑΕΠ και 

συγκεκριμένα από 25,4% στο 32,4% του ΑΕΠ. 

Πίνακας 2.2.: 1981-1989: Σύγκριση μεγεθών  σχετικά με το χρέος  

Βασικά Μεγέθη(δις €) 1981 1989 

Έσοδα Προϋπολογισμού 2,12 11,5 

Έξοδα Προϋπολογισμού 2,82 16,5 

Κρατική κατανάλωση 0,384 1,38 

Αμοιβές Δημοσίων 

Υπαλλήλων 

0,794 4,39 

Κοινωνικές Δαπάνες 0,868 5,34 

Τόκοι 0,163 2,72 

Επενδύσεις 0,205 1,05 

Λοιπές Δαπάνες 0,409 1,63 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 1/8/2010 

Το διάστημα 1989-1990 παρά το γεγονός ότι είχαμε οικουμενική κυβέρνηση  

το χρέος αυξήθηκε κατά 6,8% του ΑΕΠ, από 64,2% σε 71%, ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο έως εκείνη τη χρονιά.  Την πρώτη θέση 

κατείχε η περίοδος 1983-84 με 7% άνοδος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μέσα σε 

ένα χρόνο. Επιπλέον το έλλειμμα εκτινάσσεται σε 14,4% του ΑΕΠ το 1989 και σε 

16,1%  το 1990 εξαιτίας των συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.  

Το διάστημα 1990-1993,  πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ, όταν 

μέσα σε ένα μόλις έτος, 1992-1993, το χρέος αυξήθηκε κατά 20% του ΑΕΠ από 78,3% 

το 1992 έφτασε το 98,2% του ΑΕΠ το 1993. Η ιλιγγιώδης αυτή αύξηση του χρέους 

οφείλεται εκτός από τον διπλασιασμό των τόκων και της κρατικής κατανάλωσης, όπως 

φαίνεται στο επόμενο πίνακα(2.3),  και στην ρύθμιση των χρεών από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, ώστε να γίνει η εκκαθάριση των υποχρεώσεων της χώρας μας ως το 1992 

όπου ψηφίστηκε η συνθήκη του Μάαστριχτ, σύμφωνα με την οποία, το δημόσιο 

έλλειμμα πρέπει να βρίσκεται κάτω από 3% και το δημόσιο χρέος κάτω από το 60% 

του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ρύθμιση αυτή, ό,τι χρήματα είχε τυπώσει στο παρελθόν η 

Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων θεωρούνταν πλέον 

χρέος, γι’ αυτό το Δημόσιο εξέδωσε ομόλογα στην Τράπεζα της Ελλάδος για να 
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εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις της. Από το 1990 έως το 1993, το χρέος συνολικά 

αυξήθηκε κατά 27,2% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας τον μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό 

ανόδου, κατά 6,8% του ΑΕΠ. Η απόπειρα δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας κατά 

την περίοδο 1990-1993 φαίνεται ότι έπεσε στο κενό αφού το 1993 το Δημόσιο χρέος 

έφτασε στο 110% του ΑΕΠ, με κυριότερη αιτία τους πολύ υψηλούς τόκους 

εξυπηρέτησης του χρέους που υπερδιπλασιάστηκαν κατά την περίοδο αυτή. 

Πίνακας 2.3. :1990-1993: Σύγκριση  μεγεθών σχετικά με το χρέος  

Βασικά Μεγέθη(δις €) 1990 1993 

Έσοδα Προϋπολογισμού 15,1 27,2 

Έξοδα Προϋπολογισμού 22 36,6 

Κρατική κατανάλωση 1,53 3,24 

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων 5,48 7,68 

Κοινωνικές Δαπάνες 6,4 10,28 

Τόκοι 4,38 8,88 

Επενδύσεις 1,18 2,18 

Λοιπές Δαπάνες 3,02 4,37 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 1/8/2010 

Η περίοδος 1994-2004, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια  δημοσιονομικής 

εξυγίανσης λόγω της εφαρμογής του προγράμματος σύγκλισης για την ένταξη της 

χώρας στην ΟΝΕ. Η αποκλιμάκωση του Δημόσιου χρέους ξεκίνησε από το 1997 όταν 

από 115 δις ευρώ ή 108% του ΑΕΠ έφτασε  το 2000  σε 141 δις ευρώ ή 102,2% του 

ΑΕΠ
14

. Η  δημοσιονομική εξυγίανση αυξάνει τα έσοδα και συγκρατεί τις δαπάνες,  

οδηγεί συνεπώς σε πλεονάσματα και πτώση των επιτοκίων που μειώνουν αισθητά τις 

δαπάνες για τόκους(πίνακας 2.4), ενώ επιπλέον οι ρυθμοί ανάπτυξης ξεπερνούν το 4% 

του ΑΕΠ και οι επενδύσεις τριπλασιάζονται(πίνακας 2.4). Η θετική πορεία της 

Οικονομίας αντανακλάται και στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν από 

το 110% το 1993 πέφτει στο 98% του ΑΕΠ τον Δεκέμβριο του 2003 παρά τις 

αυξημένες δαπάνες κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. 

  

                                                
14
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Πίνακας 2.4. :1993-2003: Σύγκριση  μεγεθών σχετικά με το χρέος  

 

Βασικά Μεγέθη(δις €) 1993 2003 

Έσοδα Προϋπολογισμού 27,2 67,2 

Έξοδα Προϋπολογισμού 36,6 77,9 

Κρατική κατανάλωση 3,24 10,3 

Αμοιβές Δημοσίων 

Υπαλλήλων 

7,68 18,6 

Κοινωνικές Δαπάνες 10,28 27,4 

Τόκοι 8,88 8,6 

Επενδύσεις 2,18 6 

Λοιπές Δαπάνες 4,37 7 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 1/8/2010 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι δαπάνες για τόκους  μειώνονται έως και 6,2% του 

ΑΕΠ, από 9,8 δισ. ευρώ το 1994 σε 8,6 δις το 2003, ενώ το ΑΕΠ  έχει 

υπερδιπλασιαστεί, από 80 δις το 1993 φτάνει τα 185 δις ευρώ το 2004. Βέβαια στο ίδιο 

διάστημα τριπλασιάζεται η κρατική κατανάλωση, υπερδιπλασιάζεται το μισθολογικό 

κόστος στο δημόσιο και οι κοινωνικές δαπάνες από 10 δισ. ευρώ το 1993 

εκτινάσσονται στα 27,5 δισ. το 2003.  

Την  περίοδο 2004-2009,  οι ακολουθούμενες οικονομικές πολιτικές και οι 

λανθασμένοι χειρισμοί αποκλίνουν του στόχου μείωσης του δημόσιου χρέους. Το 

πρώτο δείγμα των λανθασμένων χειρισμών δόθηκε με την οικονομική απογραφή του 

2005, που διόγκωσε το χρέος του 2000 κατά 8%, λόγω της αλλαγής του τρόπου 

καταγραφής των αμυντικών δαπανών, οδηγώντας και το χρέος του 2005 στο 100% του 

ΑΕΠ ύστερα από μια περίοδο αποκλιμάκωσής του. Από το 2005 έως το 2007 το χρέος 

ως ποσοστό του ΑΕΠ  μειώνεται και φτάνει στο 95,6% για να ακολουθήσει το 2008 και 

το 2009 αυξητική πορεία και να φτάσει στο 126,8% του ΑΕΠ. Τα έσοδα του 

προϋπολογισμού αυξήθηκαν το διάστημα 2003-2009 κατά 30% ή 20 δις ευρώ, ενώ οι 

δαπάνες κατά 55% ή 40 δις ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (2.5). Το ίδιο 

διάστημα η κρατική κατανάλωση και οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν κατά 50%. 
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Πίνακας 2.5. :2003-2009: Σύγκριση  μεγεθών σχετικά με το χρέος 

  

Βασικά Μεγέθη(δις €) 2003 2009 

Έσοδα Προϋπολογισμού 67,2 87,63 

Έξοδα Προϋπολογισμού 77,9 120,4 

Κρατική κατανάλωση 10,3 14,5 

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων 18,6 29,4 

Κοινωνικές Δαπάνες 27,4 48,9 

Τόκοι 8,6 11,9 

Επενδύσεις 6 6,9 

Λοιπές Δαπάνες 7 8,8 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 1/8/2010 

Η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2005 ως το 2007 

συνοδεύεται και από αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 12-15 δισ. τον χρόνο σε 

σχέση με τους τόκους που έφταναν τα 10 δισ. κατά μέσο όρο. Το διάστημα  2008-2009  

η Ελλάδα προσθέτει στο χρέος της 35 δισ. ευρώ, δύο φορές πάνω από το συνηθισμένο 

των προηγούμενων χρόνων, με αποτέλεσμα αυτό να διαμορφωθεί από 110,3% του 

ΑΕΠ το 2008, σε  126,8% το 2009. Την αύξηση αυτή του χρέους ως ποσοστού του 

ΑΕΠ ενισχύει και η συρρίκνωση του  ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΠ) 

εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης. 

Συμπερασματικά το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στα έξοδα και τα έσοδα κάθε 

χρόνο διόγκωσε τις συνολικές υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους τρίτους, καθώς το 

έλλειμμα της μιας χρονιάς συν τις δαπάνες που δεν αποτυπώνονταν  γίνονταν χρέος την 

επόμενη. Το 1975 το χρέος της χώρας αναλογούσε στο 24,7% του ΑΕΠ., το 1980 ήταν 

στο 28,6%, όμως, μία δεκαετία αργότερα, το 1990, τριπλασιάστηκε στο 80,7% του 

ΑΕΠ και το  1993 το χρέος ξεπέρασε το 100% του ΑΕΠ για να φτάσει στο υπερβολικό 

111,6% του ΑΕΠ. Από το 1997 ως το 2000 το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται για την 

ένταξη της χώρα μας στην ΟΝΕ. Μετά από μια μικρή πορεία ανόδου φτάνει το 2007 

στο 95,6% του ΑΕΠ για να σκαρφαλώσει ξανά, μετά και την πρόσφατη αναθεώρηση 

στο 126,8% του ΑΕΠ το 2009 
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2.3. Τα Αίτια της διόγκωσης του χρέους την περίοδο 1974-2009 

Η Ελλάδα χρησιμοποίησε τον δημόσιο δανεισμό ως πηγή χρηματοδότησης από 

τη μεταπολεμική περίοδο. Η σημαντική αύξηση του δανεισμού, κυρίως εξωτερικού, 

προήλθε από την κακή πορεία της ελληνικής οικονομίας αρχικά με την πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση. Συγκεκριμένα, ο κρατικός τομέας αλλά και ολόκληρος ο δημόσιος 

τομέας παρουσίασε την περίοδο μετά το 1973, μεγάλα ελλείμματα. Αποτέλεσμα των 

διογκωμένων ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα είναι η υπερβολική αύξηση του χρέους. 

Η υπερβολική αύξηση του χρέους στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα τη 

σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η κύρια πηγή της αύξησης των 

ελλειμμάτων και κατά συνέπεια του χρέους, χρεώνεται στα πρωτογενή ελλείμματα και 

στους τόκους. Επιπλέον παράγοντες όπως χρέη κρατικών τραπεζών, ελλείμματα 

οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων, καταπτώσεις εγγυήσεων κ.α. συντέλεσαν 

αισθητά στην διόγκωση του δημοσίου χρέους. 

Από το 1974 ξεκινά η διόγκωση του Δημόσιου τομέα, ενώ ταυτόχρονα οι 

πραγματικές αμοιβές αυξάνονται πολύ πάνω από την άνοδο της παραγωγικότητας όχι 

μόνο του συνόλου της Οικονομίας αλλά και της βιομηχανίας που αποτελούσε τον 

δυναμικότερο τομέα της Οικονομίας. Δύο σημαντικές κρατικοποιήσεις που 

συντελέστηκαν το 1975  αποτέλεσαν την αφετηρία της μετέπειτα γιγάντωσης του 

δημόσιου τομέα στη χώρα μας και της κακοδιαχείρισής του που έφερε την διόγκωση 

των ελλειμμάτων και των χρεών  Α) Η Κρατικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας 

που εξελίχθηκε σε μια διαρκώς ζημιογόνα επιχείρηση με ολέθριες επιπτώσεις στα 

δημόσια ελλείμματα. Οι ανεξέλεγκτες προσλήψεις που ακολούθησαν σε συνδυασμό με 

τους υψηλούς μισθούς και τα προνόμια που δόθηκαν στους εργαζομένους της 

εταιρείας, δημιουργούσαν υπέρογκα ελλείμματα που καλύπτονταν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό επηρεάζοντας αυξητικά το δανεισμό.     

 Β) Η  Κρατικοποίηση ενός μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων που απαριθμούσε 22  

εταιρείες μεταξύ των οποίων  τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, βιομηχανίες κ.α. Οι 

εταιρείες αυτές  στη συνέχεια έγιναν όλες σχεδόν προβληματικές, δημιουργώντας 

ελλείμματα και χρέη που καλύπτονταν από το ελληνικό δημόσιο.  Σήμερα οι εταιρείες 

αυτές έχουν ήδη επανέλθει στον ιδιωτικό τομέα. 

Την περίοδο 1981- 1989 ακολουθήθηκε μια διαφορετική οικονομική πολιτική 

που περιείχε σημαντική δημοσιονομική επέκταση με αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό 

των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση των δαπανών του κράτους που διόγκωσαν τα 

ελλείμματα και το χρέος. Κρατικοί πόροι ,προερχόμενοι κυρίως από δανεισμό 
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διοχετεύθηκαν στην κατανάλωση και στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης, όμως οι  

Έλληνες καταναλωτές δεν επέλεξαν εγχώρια προϊόντα αλλά εισαγόμενα, με 

αποτέλεσμα τις γνωστές δύο υποτιμήσεις της δραχμής το 1983 και το 1985. 

Υπήρξαν βέβαια και ορισμένες επιτυχίες σε κοινωνικό επίπεδο, αφού 

εξασφαλίστηκαν τα κατώτερα εισοδήματα και προωθήθηκε μία πολιτική κοινωνικής 

πρόνοιας. Ωστόσο, λόγω υψηλών πληθωρισμών και ελλειμμάτων τα κέρδη αυτά για 

τους Έλληνες πολίτες σχεδόν εξανεμίστηκαν. Σημαντικές αλλαγές που έγιναν τότε στον 

τρόπο λειτουργίας της οικονομίας οι οποίες διόγκωσαν το δημόσιο χρέος, ήταν: 

 i) Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων με τον ταυτόχρονο 

διπλασιασμό των αποδοχών τους. Η χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα δεν 

δικαιολογούσε την μεγάλη αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που σε 

συνδυασμό με τα προνόμια που τους δόθηκαν, όπως ειδικές άδειες, αργίες, μείωση του 

εργάσιμου χρόνου, κ.α., διόγκωσαν το μισθολογικό κόστος και δημιούργησαν  την 

νοοτροπία ότι μπορούμε στο δημόσιο να  εργαζόμαστε ελάχιστα ή καθόλου αλλά να 

αμειβόμαστε  αρκετά καλά και σίγουρα. Αυτό κατέστησε το ελληνικό δημόσιο τον πιο 

αφελή εργοδότη και δημιούργησε σε όλους  σχεδόν τους πολίτες την επιθυμία να 

διοριστούν στο δημόσιο.  

Επιπλέον αυξήθηκε υπέρογκα το κόστος των συντάξεων λόγω των μειωμένων 

ορίων συνταξιοδότησης και των πολλών αδικαιολόγητων συντάξεων αναπηρίας και 

εθνικής αντίστασης που δόθηκαν χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους.   

 ii) Η κοινωνικοποίηση των χρεοκοπημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό 

την εξυγίανσή τους που δεν έγινε ποτέ, ενώ αντίθετα, αύξησε σημαντικά τις δαπάνες 

του κράτους και δημιούργησε σημαντικά ελλείμματα στον Κρατικό προϋπολογισμό. Το 

1983 κρατικοποιήθηκαν, με την ένταξη στον  Οργανισμό Ανασυγκρότησης 

Επιχειρήσεων, δεκάδες ζημιογόνες ιδιωτικές επιχειρήσεις (Πειραϊκή-Πατραϊκή, 

Πυρκάλ, Αθηναϊκή, Κεραφίνα, ΑΓΕΤ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,  Πλαστικά Καβάλας, 

Λάρκο, κ.λ.π), των οποίων η διοίκηση γίνονταν από κομματικά στελέχη πολλές φορές 

ανίκανα να ασκήσουν διοίκηση.        

 iii) Η υψηλή φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων που έφερε τη μείωση 

της ανταγωνιστικότητά τους, την αύξηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. 

Η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή άρχισε να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς 

λόγω των μηδενικών ελέγχων και της αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Τα 

δημόσια έσοδα ήταν ελάχιστα και οι δαπάνες του κράτους μεγάλες με αποτέλεσμα ο 

δανεισμός να αυξάνεται και οι υποτιμήσεις του νομίσματος να διαδέχεται η μια την 

άλλη ώστε να περιοριστούν τα ελλείμματα. 
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 Η εισφοροδιαφυγή σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση  των αποθεματικών 

των ταμείων από το κράτος για την εξυπηρέτηση δικών του αναγκών, δημιούργησε στα  

ασφαλιστικά ταμεία διαχρονικό οικονομικό πρόβλημα που έφτασε στις μέρες μας και 

στην αδυναμία καταβολής των συντάξεων σε ορισμένα από αυτά. Το οικονομικό 

άνοιγμα των ταμείων καλύπτονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό αρχικά και 

αργότερα με δανεισμό μέσω εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου οι οποίες μέχρι το 

2009 δεν εμφανίζονταν στο δημόσιο χρέος.      

 iv)  Οι επιδοτήσεις που πήραν ορισμένοι επιχειρηματίες για να κάνουν 

επενδύσεις, που τελικά κατέληξαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 

επιχειρηματιών σε ξένες τράπεζες.        

 v) Η αδυναμία εκμετάλλευσης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρείχε 

στη χώρα μας η τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα( ΕΟΚ) για τη σύγκλιση της 

οικονομίας, όπως έκαναν οι άλλες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία).  

Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην διόγκωση του δημόσιου χρέους την 

δεκαετία 1981-1990 όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα(2.1)   

 

 

            

Διάγραμμα 2.1. Πηγή: economics.gr 
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Συμπερασματικά, την δεκαετία του 1980 η παραγωγικότητα της εργασίας 

κατέρρευσε, οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν εντελώς ασταθές οικονομικό περιβάλλον 

ενώ είχαν επιπλέον να αντιμετωπίσουν πανίσχυρα συνδικάτα, αντιπαραγωγική 

εργασιακή κουλτούρα, μεγάλες αυξήσεις μισθών και περιορισμούς στις αυξήσεις των 

τιμών των προϊόντων τους. Η εγχώρια παραγωγή  αποδιαρθρώθηκε και  στήριξε την 

επιβίωσή της στο ρουσφέτι, την διαπλοκή και τις ελάχιστες ή μηδενικές επενδύσεις.  

Παρόλο που κάποιες χρονιές το ΑΕΠ μειώθηκε και η ανεργία αυξήθηκε από το 

2,4% το 1980 στο 6,4% το 1990, η δεκαετία του 1980 μείωσε τις εισοδηματικές 

διαφορές, ενώ το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε παρόλο που το 

συνολικό δημόσιο χρέος εκτοξεύτηκε. 

Μετά την Οικουμενική Κυβέρνηση(1989-1990) και εξαιτίας των συνεχών  

πιέσεων που ασκούσε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση διαρθρωτικών 

αλλαγών στην ελληνική οικονομία, το κλίμα άρχιζε να αλλάζει. Υπήρξαν προσπάθειες 

να περιορισθούν τα υπερβολικά ελλείμματα κυρίως των ΔΕΚΟ αλλά και άλλων 

ζημιογόνων επιχειρήσεων του Δημοσίου. Ορισμένες από αυτές ιδιωτικοποιήθηκαν την 

περίοδο αυτή αλλά με τρόπο που δημιουργούσε αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα που 

είχαν αυτές στην μείωση του χρέους. Σε ορισμένες ΔΕΚΟ  έγιναν προσπάθειες 

ιδιωτικοποίησης για τον περιορισμό της σπατάλης τους αλλά οι προσπάθειες αυτές 

έπεσαν στο κενό υπό την πίεση που ασκούσαν τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα της 

εποχής στις ανίσχυρες, αδύναμες και ανήμπορες να εφαρμόσουν την κεντρική τους 

πολιτική, διοικήσεις που απέτυχαν παταγωδώς να αλλάξουν τη ροπή προς τα 

ελλείμματα  και τα χρέη αυτών των δημόσιων επιχειρήσεων. Κλασικό παράδειγμα 

παταγώδους αποτυχίας στην εφαρμογή της απόφασης για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας 

αποτέλεσαν το 1992 οι Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας(ΕΑΣ). 

Οι σπατάλες στο Δημόσιο τομέα περιορίστηκαν αλλά η κομματική νοοτροπία 

που είχε διαβρώσει καθετί δημόσιο σε συνδυασμό με την χαμηλή παραγωγικότητα των 

δημοσίων υπαλλήλων, την έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης στις επιχειρήσεις και του 

οργανισμούς του κράτους, εκτόξευσαν το δημόσιο χρέος από 80,7% του ΑΕΠ το 1990  

στο 111,6% του ΑΕΠ  στο τέλος του 1993.  

Η απόπειρα δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας κατά την περίοδο 1990-1993 

φαίνεται ότι έπεσε στο κενό. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη του Δημόσιου χρέους 

οφείλονταν κυρίως  στην αυξημένη επιβάρυνση για πληρωμή τόκων  (από 4,38 δις 

ευρώ το 1990 σε 8,88 δις το 1993) από ήδη συσσωρευμένα χρέη και, κυρίως, από την 

ενσωμάτωση σωρείας χρεών τα οποία υπήρχαν αλλά δεν είχαν μέχρι τότε 

συμπεριληφθεί στο δημόσιο χρέος, όπως, συναλλαγματικές διαφορές της Τράπεζας της 
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Ελλάδας,  οφειλές από καταπτώσεις εγγυήσεων, ελλείμματα ΔΕΚΟ κ.ά., τα οποία 

έπρεπε να εμφανιστούν εφόσον η χώρα όδευε προς την Ε.Ε. 

Την περίοδο 1992-1993 εξαιτίας της φθίνουσας πορείας της παγκόσμιας 

οικονομίας, η  χώρα εισέρχεται σε ύφεση και η κατάσταση επιδεινώνεται από τους 

μεγάλους έμμεσους φόρους που επιβάλλει η κυβέρνηση, αλλά και την μείωση της 

παραγόμενης αξίας προϊόντων και των υπηρεσιών. Έτσι, λόγω μείωσης του ΑΕΠ, το 

1993 το δημόσιο  έλλειμμα εκτινάσσεται στο 13,8% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να 

διογκώσει το χρέος στο 111,6% του ΑΕΠ. 

Σημαντικό λοιπόν ρόλο στην εκτίναξη του χρέους την περίοδο αυτή φαίνεται 

πως έπαιξε το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων και κόστος δανεισμού, που 

δημιουργούσε η ύφεση, παρά τα  πρωτογενή πλεονάσματα που εμφανίστηκαν  για 

πρώτη φορά  από το 1980 και μετά, όπως αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα(2.2). 

 

Διάγραμμα 2.2.  Πηγή: Global Insight. Τα πρωτογενή πλεονάσματα και ελλείμματα από το 

1978 - 2009   
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Όπως καταγράφει το παραπάνω διάγραμμα(2.2.) τα πρωτογενή πλεονάσματα 

συνεχίστηκαν με αυξητική τάση την περίοδο 1994 – 2004. Αυτό οφείλονταν στην 

προώθηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων στο χώρο των δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών, εξαιτίας των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Μάαστριχτ και του 

εθνικού στόχου ένταξης της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

(Ζώνη Ευρώ) το 2000. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές δεν έφεραν το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα κυρίως στο σκέλος των δαπανών του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ενώ μεν το 

χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να αρχίσει να αποκλιμακώνεται ειδικά από το 1996 και ως 

το 2000,  οι δε κρατικές δαπάνες να αυξάνονται. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου 

χρέους την περίοδο ως το 2000 βοήθησε τη χώρα να πιάσει τον στόχο του βασικού 

κριτηρίου ένταξής της στη ζώνη του ευρώ που προέβλεπε ότι το χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ πρέπει να βαίνει μειούμενο πριν την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ(όπως είχε 

τροποποιηθεί μετά την αρχική θέση ότι αυτό έπρεπε να είναι ως 60% του ΑΕΠ για να 

εισαχθεί μια χώρα στην Ευρωζώνη). Αυτή η αποκλιμάκωση καταγράφεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα(2.3) 

 

 

Διάγραμμα 2.3.  Πηγή: Global Insight. Η εξέλιξη του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 

1978 - 2009   
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Μια βασική μεταρρύθμιση αυτής της περιόδου, που ενώ ψηφίστηκε με νόμο δεν 

τηρήθηκε μέχρι και την ένταξη της χώρα μας φέτος στον μηχανισμό στήριξης υπό την 

επίβλεψη της τρόικας, ήταν ο Νόμος 2469/97 με τον οποίο δημιουργούνταν ένα πλαίσιο 

εξορθολογισμού και ελέγχου των δημόσιων δαπανών και ιδιαίτερα των δαπανών των 

πολυπληθών δημόσιων φορέων, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν μεν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, δεν ήταν  όμως υποχρεωμένοι να ακολουθούν το Δημόσιο Λογιστικό. 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι η μη εφαρμογή αυτού του νόμου ως σήμερα συντέλεσε σε 

μεγάλο βαθμό στην εκτίναξη των κρατικών δαπανών που συμπαρέσυραν το έλλειμμα 

και το χρέος στα σημερινά υπερβολικά ποσά. 

 Άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενώ ψηφίστηκε το 1998 δεν 

εφαρμόστηκε ποτέ    προέβλεπε την αλλαγή των γενικών κανονισμών προσωπικού στις 

ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις είτε ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

διοικήσεων είτε με νόμο, εάν εντός έξι μηνών οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληγαν σε 

αποτέλεσμα. προέβλεπε η ρύθμιση.  Οι γενικοί κανονισμοί δεν άλλαξαν και οι ΔΕΚΟ 

συνέχισαν να βουλιάζουν στα χρέη τους, καθώς οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών αυτών  συνέχισαν να εγκρίνουν δαπάνες για αυξήσεις μεγαλύτερες της 

εισοδηματικής πολιτικής, για επιδόματα, πλασματικές υπερωρίες και άλλες 

έκτακτες αμοιβές, που αύξαναν τις συνολικές αποδοχές των αντιπαραγωγικών 

εργαζομένων του δημοσίου κατά 30%, 40%ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 

50%. 

 Το χρέος λοιπόν από τα 68,8 δις ευρώ(110%του ΑΕΠ) το 1993 φτάνει στα 170 

δις ευρώ το 2003 και σε ποσοστό 98% του ΑΕΠ. Το  ποσοστό αυτό του χρέους στο 

ΑΕΠ οφείλεται και στα διάφορα swaps(δικαιώματα ανταλλαγής) που μετέφεραν ένα 

ορισμένο μέρος του  χρέους στα επόμενα χρόνια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ που αποτελούσε στόχο πρώτης προτεραιότητας 

εκείνη την περίοδο. Στόχο που επεδίωκαν με κάθε τρόπο οι πολιτικοί της περιόδου 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά που είχαν εκφράσει έντονες 

επιφυλάξεις ορισμένοι τεχνοκράτες, οικονομολόγοι που έβλεπαν την ένταξη 

περισσότερο από μακροοικονομική σκοπιά, γνωρίζοντας πάντα και τις αδυναμίες του 

ελληνικού πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει μια άλλη οικονομική πολιτική μετά την 

ΟΝΕ.  

Η περίοδος αυτή υπήρξε πτωτικού κόστους δανεισμού, λόγω της τάσης 

εναρμόνισης με τις οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης κάτι που θα μπορούσε να 

βοηθήσει ουσιαστικά στην σημαντική μείωση του χρέους, κάτι όμως που δεν 

πραγματοποιήθηκε γιατί το κέρδος των χαμηλών επιτοκίων εξανεμίζονταν σε 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:21 EEST - 52.53.217.230



 37 

αδικαιολόγητες δαπάνες του κομματικού κράτους που είχε απλώσει τις δραστηριότητές 

του σε όλους σχεδόν τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Η περίοδος αυτή των 

χαμηλών επιτοκίων παρουσιάζεται εμφανώς στο παρακάτω διάγραμμα(2.4)  

Την ίδια περίοδο και ειδικά μετά την επίτευξη των στόχων της ένταξης 

συνεχίστηκαν οι άσκοπες κομματικές προσλήψεις στο ήδη επιβαρυμένο Δημόσιο 

τομέα, σε συνδυασμό με την αδυναμία ουσιαστικής οργάνωσης των υπηρεσιών, των 

οργανισμών και των επιχειρήσεων, επιβάρυνε συνεχώς τις δημόσιες δαπάνες με 

αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους. Ιδιαίτερης 

σημασίας γεγονός που σημάδεψε αρνητικά την περεταίρω εξέλιξη των αποθεματικών 

των ασφαλιστικών ταμείων, υπήρξε η απόσυρση του νομοσχεδίου που νοικοκύρευε τα 

οικονομικά των ταμείων και που  έδινε μακροχρόνια  πνοή στην επιβαρυμένη 

κατάστασή τους. 

 

 

 

Διάγραμμα 2.4. Πηγή: Global Insight. Οι περίοδοι των υψηλών και των χαμηλών 

επιτοκίων από το 1978 - 2009   
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Επιβαρυντική για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας 

υπήρξε και η ανάληψη των Ολυμπιακών αγώνων που τελέστηκαν το 2004. Οι δαπάνες 

ξέφυγαν από κάθε έλεγχο στην προσπάθεια έγκαιρης εκτέλεσης των απαραίτητων 

έργων λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν εξαιτίας της κακής οργάνωσης, της 

αδιαφάνειας και της διαπλοκής. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να τριπλασιαστούν 

σχεδόν οι δαπάνες για την εκτέλεση των αγώνων που σε συνδυασμό με τα ελλιπή 

έσοδα από την εκμετάλλευση τους δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα στο χρέος της 

χώρας ιδιαίτερα στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 2004.      

Μεγάλο ρόλο στην εκτίναξη του ελλείμματος που οδήγησε στον εκτροχιασμό 

έπαιξαν η αύξηση των εισαγωγών σε είδη πολυτελείας, η ευνοϊκή μεταχείριση των 

υπεράκτιων εταιρειών, η κατάργηση των υψηλών τεκμηρίων, καθώς και η επιδότηση 

της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων μέσα στην κρίση. Ακόμα, το 2009 για εξοπλισμούς 

γίνονται νέα δάνεια 2,5 δισ. ευρώ, η ενίσχυση των τραπεζών φτάνει τα 5,5 δισ. και τα 

ασφαλιστικά ταμεία εκταμιεύουν περίπου 2 δισ. από τα αποθεματικά τους. Η άνοδος 

των spread διογκώνει τους τόκους των εντόκων γραμματίων κατά 1 δισ. και όλα μαζί 

οδηγούν στην αύξηση ρεκόρ κατά 36 δισ. Γίνεται έτσι φανερό ότι περιήλθαμε στο 

σημερινό αδιέξοδο λόγω του κρατικού υπερδανεισμού που μαζί με την υπέρμετρη 

ιδιωτική κατανάλωση ξεπέρασε κάθε όριο αντοχής τα τελευταία δύο χρόνια.  

Την τελευταία δεκαετία το Δημόσιο χρέος διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 280δις 

ευρώ το 2009 από τα 141 δις  ευρώ το 2000. Η  διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

το 2004 και η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται  ως 

σήμερα, σε συνδυασμό με τις χρόνιες παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην διόγκωση του Δημόσιου χρέους.  

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:21 EEST - 52.53.217.230



 39 

2.4. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των δημόσιων ελλειμμάτων 

και του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα  

Τα αίτια διόγκωσης των ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

οφείλονται τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς παράγοντες. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι:          

 1. Η άνοδος των κρατικών ελλειμμάτων σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού 

της εθνικής μας οικονομίας, που συντελέστηκε την περίοδο 1980-90 όταν η μέση 

ετήσια ποσοστιαία αύξηση των ελλειμμάτων του Γενικού Προϋπολογισμού ήταν 

36,1%, του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 19,3%και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 19%, με 

αποτέλεσμα το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ από      -

5,9% το 1980 να εκτιναχθεί σε -21,3% το 1990.     

 2. Η εκτόξευση του ακαθάριστου ελλείμματος του Γενικού 

Προϋπολογισμού και των ΔΕΚΟ, καθώς και του ταμιακού ελλείμματος του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μόνο  την περίοδο 1980-90 το ακαθάριστο έλλειμμα από 

-8,9% του ΑΕΠ ανήλθε σε -28,2% και  το ταμιακό έλλειμμα από 8,1% του ΑΕΠ 

υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας στο 19,0% του ΑΕΠ .     

 3. Η αδυναμία της κυβερνητικής δημοσιονομικής πολιτικής να ελέγξει την 

ανοδική τάση των ανελαστικών δαπανών για τόκους, χρεολύσια, μισθούς, 

συντάξεις, κλπ.. Ουσιαστικό αίτιο της γρήγορης ανόδου των δαπανών και κατ’ 

επέκταση των ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποτέλεσε την περίοδο 

1980-90 η μεγάλη  αύξηση των τοκοχρεολυτικών δαπανών για την εξυπηρέτηση του 

συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας, που από 4,7% του ΑΕΠ το 1980 ανήλθαν σε 

23,2% του ΑΕΠ το 1990.  Οι ανελαστικές δαπάνες του Γενικού Προϋπολογισμού από 

51,1% το 1980 έφτασαν στο 81,7% των συνολικών δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην άσκηση αποτελεσματικής 

δημοσιονομικής πολιτικής
15

.        

 4. Οι σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ 

προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων τακτικών φορολογικών εσόδων. Στα 

περισσότερα από τα τριάντα τελευταία έτη  η Κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική, 

απέτυχε στο στόχο της συγκέντρωση των προϋπολογισθέντων εσόδων από άμεση 

φορολογία, σε αντιδιαστολή με την πλευρά της έμμεσης φορολογίας όπου οι 

                                                
15

 Βάμβουκας Γ. : «Κρατικά Ελλείμματα: Αίτια, Παρενέργειες, Προτάσεις Οικονομικής 

Πολιτικής» από το βιβλίο  «Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», ενότητα 17, σελ 413  
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προβλέψεις προσέγγιζαν το στόχο τους. Βέβαια σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται 

και τα τελευταία 20 έτη  στη συγκέντρωση έμμεσων φόρων από ΦΠΑ, με αποτέλεσμα 

το κράτος να χάνει πολύτιμα έσοδα λόγω μεγάλης φοροδιαφυγής.    

 5. Οι αποτυχημένες προσπάθειες πάταξης της φοροδιαφυγής και της 

διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Η αποτυχία είναι μεγάλη και διαχρονική αφού 

μέχρι σήμερα τα φορολογικά βάρη επωμίζονται οι οικονομικές τάξεις του πληθυσμού 

που προσφέρουν μισθωτή εργασία. Η πρόθεση να συλλέξουν φόρους από παρελθόντα 

οικονομικά έτη υπήρχε από όλες τις κυβερνήσεις αλλά καμία δεν κατάφερε να 

συγκεντρώσει το ποσό των εσόδων που προϋπολόγιζε από άμεσους ή έμμεσους φόρους 

παρελθόντων οικονομικών ετών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αδυναμία της 

κυβερνητικής δημοσιονομικής πολιτικής να ελέγξει τη φοροδιαφυγή στη χώρα μας. 

 6. Η επιταχυνόμενη αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών για επιδοτήσεις-

επιχορηγήσεις και για μισθούς και συντάξεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχορηγήσεων του Κρατικού προϋπολογισμού προορίζεται για τη χρηματοδότηση των 

διαχειριστικών ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ και κυρίως του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Τα 

ελλείμματα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ιδιαίτερα του 

ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕΔ, , αποτελούν το αγκάθι της γενικότερης οικονομικής 

πολιτικής για την ελάττωση των ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ τα οποία επιβαρύνουν  τα 

ελλείμματα της Κεντρικής Διοίκησης. Επιπλέον οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις 

παρουσίασαν, για πολλά έτη, μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση αισθητά υψηλότερη από 

την αντίστοιχη μέση ποσοστιαία μεταβολή της ονομαστικής αξίας του ΑΕΠ 

 7. Η αλματώδης αύξηση του διαχειριστικού τους ελλείμματος των  ΔΕΚΟ.  

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση του ελλείμματος των ΔΕΚΟ οφείλεται κυρίως στα έξοδα 

εκμετάλλευσης για μισθοδοσία, τόκους κ.ά. τα οποία διαμόρφωσαν ένα ελλειμματικό 

αποτέλεσμα από την δεκαετία του 1980 ως σήμερα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η    

άνοδος των εσόδων των ΔΕΚΟ λόγω της αύξησης των τιμολογίων τους, δεν συνέβαλε 

στη πτώση του ελλείμματος του αποτελέσματος εκμετάλλευσης, γεγονός που δείχνει 

ότι η ελάττωση του ελλείμματος των ΔΕΚΟ εξαρτάται κυρίως από τη συμπίεση των 

δαπανών τους για έξοδα εκμετάλλευσης και χρεολυσίων  και όχι από την υιοθετούμενη 

εκάστοτε τιμολογιακή τους πολιτική. Επιπλέον σημαντική υπήρξε και η αύξηση των 

δαπανών των ΔΕΚΟ για χρεολύσια και τόκους λόγω του  εσωτερικού και εξωτερικού 

δανεισμού τους, για την αντιμετώπιση των ανερχόμενων οικονομικών τους αναγκών 

εφόσον δεν επαρκούσαν τα έσοδα του λογαριασμού εκμετάλλευσης και οι λοιπές πηγές 

χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό προϋπολογισμό. Η διάσταση του προβλήματος 

του διαχειριστικού ελλείμματος των  ΔΕΚΟ, γίνεται αντιληπτή όταν την περίοδο 1980-
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90 οι επενδυτικές δαπάνες από 58,1 αυξήθηκαν σε 420,8 δις δρχ. δηλαδή 

επταπλασιάστηκαν, ενώ οι δαπάνες για χρεολύσια από 11,3 δις ανήλθαν σε 376,5 δις 

δηλαδή αυξήθηκαν πάνω από 33 φορές.
16

      

 8. Ο γραφειοκρατικός τρόπος παραγωγής στο δημόσιο τομέα. Το επίπεδο 

του παραγόμενου προϊόντος του αναποτελεσματικού Ελληνικού δημόσιου τομέα δεν 

είναι το κοινωνικά επιθυμητό και επιπλέον το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο από 

εκείνο που απαιτεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, με αποτέλεσμα να  

οδηγεί σε υψηλότερους προϋπολογισμούς από εκείνους που θα ήταν δυνατόν να 

επιτευχθούν. Η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα είναι χαμηλή και αυξάνεται με 

αργούς ρυθμούς λόγω του γραφειοκρατικού τρόπου παραγωγής του Δημοσίου. Η 

χαμηλή αυτή επίδοση ταυτόχρονα ενισχύεται διαρκώς από αύξηση των δημοσίων 

δαπανών, για να διατηρήσει ένα σταθερό σχετικό μερίδιο παραγόμενου προϊόντος, με 

αποτέλεσμα να δημιουργεί αυξανόμενα ελλείμματα.     

 9. Η ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Ο αναδιανεμητικός 

ρόλος του Ελληνικού κράτους άρχισε να ενισχύεται από το 1974, με τη διεύρυνση των 

δημόσιων ελλειμμάτων, και εντάθηκε τις δεκαετίες του 1980 , του 1990, αλλά και του 

2000. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, οι οποίες το 1973 αποτελούσαν μόλις το 8,3% του 

ΑΕΠ, το 1980 είχαν αυξηθεί στο 11% του ΑΕΠ,  το 1990 είχαν ανέλθει στο 14,6%, ενώ 

το 2000 στο 16,6%, είχαν δηλαδή διπλασιαστεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σχέση με το 

1973, γεγονός που συντέλεσε στη διόγκωση των δημόσιων ελλειμμάτων
17

.  

 10. Η εκτεταμένη παραοικονομία. Η παραοικονομία αποτελεί διαρθρωτικό 

φαινόμενο στην Ελλάδα που ασκεί σημαντικότατες επιδράσεις στη δημοσιονομική 

πολιτική της χώρας. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή αποτελούν τους 

δύο πιο σημαντικούς παράγοντες διόγκωσης της παραοικονομίας στην Ελλάδα τα 

τελευταία τριάντα χρόνια. Η επέκταση της φοροδιαφυγής οδηγεί στην αύξηση του 

φορολογικού βάρους στην επίσημη οικονομία, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για 

αύξηση της ροπής για φοροδιαφυγή, γιατί αυτή καθορίζεται και από το ύψος της 

φορολογικής επιβάρυνσης. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις λοιπόν εμπλέκονται σε ένα 

«φαύλο κύκλο», όπου όσο περιορίζεται η φορολογική βάση εξαιτίας της 

                                                
16

 Βάμβουκας Γ. : «Κρατικά Ελλείμματα: Αίτια, Παρενέργειες, Προτάσεις Οικονομικής 

Πολιτικής» από το βιβλίο  «Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», ενότητα 17, σελ 423  
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και Δημόσιου Χρέους σελ 510), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005 
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παραοικονομίας, τόσο καθίσταται αναγκαία η αύξηση του φορολογικού βάρους στην 

επίσημη οικονομία. 

Η παραοικονομία δεν επηρεάζει μόνο τα έσοδα αλλά και τις δαπάνες μέσω των 

πιέσεων που ασκεί για αύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών. Αν εκφράσουμε το 

δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως δείχνει η παρακάτω σχέση 

 

(G - R)/Υ 

 

όπου G οι δημόσιες δαπάνες, R τα δημόσια έσοδα και Υ το ΑΕΠ, η 

παραοικονομία  επηρεάζει θετικά τον αριθμητή του κλάσματος(«αποτέλεσμα 

αριθμητή»), γιατί αυξάνει το G και μειώνει το R, και αρνητικά τον 

παρονομαστή(«αποτέλεσμα παρονομαστή») γιατί το Υ εμφανίζεται σημαντικά 

χαμηλότερο από ότι στην πραγματικότητα είναι. Στην Ελλάδα όπου  η παραοικονομία 

είναι εκτεταμένη, οι δύο αυτές επιδράσεις επηρεάζουν σημαντικά τόσο το απόλυτο όσο 

και το σχετικό μέγεθος του δημόσιου ελλείμματος και κατά συνέπεια  του δημόσιου 

χρέους. Ενδεικτικά έχει εκτιμηθεί για παράδειγμα για το έτος  1999, που το «επίσημο» 

δημόσιο έλλειμμα και χρέος ανερχόταν στο 1,9% και το 105,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα,  

ότι το «πραγματικό» δημόσιο έλλειμμα και χρέος ανερχόταν αντίστοιχα στο -4,1% και 

76,6% του ΑΕΠ. Δηλαδή, το 1999, χωρίς την παραοικονομία θα είχαμε σημαντικό 

δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξεως του 4,1% του ΑΕΠ
18

. 

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, σημαντικές επιδράσεις στη διεύρυνση 

των δημόσιων ελλειμμάτων και τη διόγκωση του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα  

φαίνεται ότι άσκησε η ακολουθούμενη πολιτική συμπεριφορά. Οι σχετικές εκτιμήσεις 

που έχουν γίνει δείχνουν ότι κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 εμφανίστηκαν 

στην Ελλάδα έντονοι εκλογικοί-δημοσιονομικοί κύκλοι ή πολιτικοί-δημοσιονομικοί 

κύκλοι, οι οποίοι συνεχίστηκαν με μικρότερη όμως ένταση και τη δεκαετία του 2000. 

Με άλλα λόγια  τα δημόσια ελλείμματα. ως ποσοστά του ΑΕΠ, αυξάνονταν πριν τις 

εκλογές και κατόπιν καταβάλλονταν προσπάθειες να περιορισθούν.  

Η σημαντικότερη αρνητική συνέπεια των πολιτικών - δημοσιονομικών κύκλων 

είναι ότι όταν επαναλαμβάνονται διαμορφώνουν στα άτομα την πεποίθηση ότι ακόμη 

                                                
18

 Βαβούρας Ιωάννης: «Οικονομική Πολιτική» (Κεφ. 12 Περιορισμός Δημοσίων Ελλειμμάτων 

και Δημόσιου Χρέους σελ 511), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005  
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και τα πιο  αυστηρά σταθεροποιητικά προγράμματα δεν θα έχουν αποτέλεσμα γιατί δεν  

πρόκειται να συνεχιστούν αφού θα εγκαταλειφθούν   πριν τις εκλογές, ώστε το κόμμα 

που κυβερνά να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες παραμονής του στην εξουσία. 

 

 

2.5. Οι Δημόσιες Δαπάνες, η διαχρονική τους εξέλιξη και η αξιολόγησή τους 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος σε άλλες χώρες(ΟΟΣΑ, Ε.Ε)  

 

Οι δημόσιες δαπάνες στη χώρα μας αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς 

από ό,τι επέτρεπε η δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω του φορολογικού 

συστήματος με αποτέλεσμα την αυξανόμενη  προσφυγή του κράτους στο δανεισμό από 

την Κεντρική και τις εμπορικές τράπεζες, τους ιδιώτες και το εξωτερικό. Η 

αναπόφευκτη υπερχρέωση του Κράτους αποτέλεσε και την κύρια αιτία των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ελληνικής οικονομίας με αποκορύφωση την 

κρίση χρέους και δανεισμού που οδήγησε την χώρα στον Μηχανισμό Στήριξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η επέκταση του δημόσιου τομέα στη χώρα μας που πραγματοποιήθηκε τη 

δεκαετία του ΄80 οδήγησε σε  αύξηση των δημοσίων δαπανών η οποία όμως 

συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς ως σήμερα. Ορισμένοι οικονομολόγοι 

υποστηρίζουν την άποψη  ότι, σε σύγκριση με άλλες χώρες το ύψος των δημοσίων 

δαπανών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διογκωμένο και ότι παρά τις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες που δημιούργησε, συνέβαλε στην αποκατάσταση κάποιων κοινωνικών 

ισορροπιών από τη σφικτή δημοσιονομική διαχείριση πριν το 1980. Επιπλέον η 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των δημοσίων δαπανών δεν πρέπει να γίνεται στα στενά 

πλαίσια της εφαρμογής των οικονομικών στόχων(σταθεροποίηση, ανάπτυξη κλπ.),  

αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται  η επίτευξη κοινωνικών στόχων(δικαιότερη διανομή 

του εθνικού εισοδήματος), πολιτικών (αύξηση του αριθμού των ψήφων στις επόμενες 

εκλογές), ιδεολογικών (κεϋνσιανή ή φιλελεύθερη προσέγγιση) και ηθικών στόχων.  

Μια άλλη ομάδα οικονομολόγων υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προάγεται ο 

στόχος της ανάπτυξης μέσα από την ενθάρρυνση της ιδιωτικής επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας και τη διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος και ενός 

προγράμματος  δημοσίων δαπανών που να ενισχύει τα κίνητρα για εργασία, 

αποταμίευση και επένδυση. Το κράτος που από τη μερίδα αυτή των οικονομολόγων 

θεωρείται λιγότερο παραγωγικό, θα πρέπει να διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο που 
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προωθεί τους αναπτυξιακούς στόχους και να περιορίζεται στην κατασκευή των 

αναγκαίων υποδομών. Η άποψη αυτή δημιουργεί μια διάσταση μεταξύ του 

αναπτυξιακού και του κοινωνικού ρόλου του κράτους. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, 

προκαλεί αναδιανομή του εισοδήματος και μεταθέτει πόρους από την επένδυση στην 

κατανάλωση  θίγοντας και τα κίνητρα για εργασία και αποταμίευση. Συνεπώς, οι 

δημόσιες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα δικαιολογούνται μέχρι το σημείο εκείνο που 

δεν επηρεάζουν τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. 

Οι παραπάνω απόψεις  αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο της ιδεολογικής 

διαμάχης στην Ελλάδα και έκριναν το αποτέλεσμα πολλών εκλογικών αναμετρήσεων. 

Η ορθότητα της κάθε άποψης πρέπει να αξιολογηθεί μέσα από τη συμβολή τους στην 

οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία του πληθυσμού. Η κριτική θεώρηση 

του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα κατά την τελευταία 35ετία  προϋποθέτει την 

αποτύπωση της πραγματικής του διάστασης, την ανάλυση του ρυθμού αύξησης των 

δημόσιων δαπανών, καθώς και τη διαχρονική τους σύνθεση. Για να αποτυπωθεί η 

πραγματική  διάσταση  του δημόσιου τομέα θα πρέπει να εντάξουμε  σ’ αυτόν τόσο τις 

κρατικές επιχορηγήσεις στα ΝΠΔΔ, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις υπαχθείσες στο 

Δημόσιο προβληματικές εταιρείες και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς,  όσο και το μη 

επιχορηγούμενο τμήμα των δαπανών τους. Το κράτος έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

καλύπτει τα ελλείμματα όλων αυτών των φορέων είτε με επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις 

είτε με εγγυήσεις. 

Η επέκταση του δημόσιου τομέα στη χώρα μας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί 

εάν η οικονομία παρουσίαζε ικανοποιητικές αναπτυξιακές επιδόσεις, επειδή η βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού διευρύνει τη φορολογική βάση και τη 

δυνατότητα αύξησης των φορολογικών εσόδων που επιτρέπουν με την σειρά τους τη 

χρηματοδότηση των αυξημένων δαπανών. Επιπρόσθετα αυξημένες δαπάνες 

δικαιολογούνται όταν η οικονομία παρουσιάζει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, λόγω 

της ανεπαρκούς κεφαλαιουχικής υποδομής και άλλων διαρθρωτικών αδυναμιών. Όταν 

η οικονομία βρίσκεται στην καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου, λόγω 

ανεπάρκειας της ζήτησης, μπορεί να εφαρμοστεί επεκτατική-ελλειμματική 

δημοσιονομική πολιτική για να τονωθεί η ιδιωτική κατανάλωση και η επένδυση, ενώ τα 

ελλείμματα που δημιουργούνται καλύπτονται από τα πλεονάσματα των περιόδων 

ανόδου, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να εμφανίζεται κυκλικά ισοσκελισμένος.  
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Πίνακας 2.6. Η εξέλιξη των  Δημοσίων Δαπανών στην Ελλάδα 

(δις €) 1974 1981 1989 1990 1993 2003 2009 

Δαπάνες Προϋπολογισμού 0,56 2,82 16,5 22 36,6 77,9 120,4 

Κρατική κατανάλωση 0,071 0,384 1,38 1,53 3,24 10,3 14,5 

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων 0,173 0,794 4,39 5,48 7,68 18,6 29,4 

Κοινωνικές Δαπάνες 0,169 0,868 5,34 6,4 10,28 27,4 48,9 

Τόκοι 0,015 0,163 2,72 4,38 8,88 8,6 11,9 

Επενδύσεις 0,052 0,205 1,05 1,18 2,18 6 6,9 

Λοιπές Δαπάνες 0,085 0,409 1,63 3,02 4,37 7 8,8 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 1/8/2010 

Από τον πίνακα 2.6  παρατηρούμε  ότι την περίοδο μεταξύ των ετών 1975 ως 

1993 και ιδίως στο μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας του ‘80, οι δημόσιες δαπάνες 

της χώρας μας έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τη δεκαετία του ΄80, το μερίδιο του 

δημόσιου τομέα αυξήθηκε κατά 67%, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές μακροοικονομικό 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα όπως καταγράφει έκθεση 
19

του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα:  

 Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε μόλις σε 1% ενώ στις χώρες 

του  ΟΟΣΑ κατά  2,7%. Το πρόβλημα φαντάζει μεγαλύτερο αν δούμε ότι την 

δεκαετία του ’70 γίνονταν ακριβώς το αντίθετο δηλαδή στην Ελλάδα το ΑΕΠ 

αυξάνονταν με 5,4% (μέσο ετήσιο ποσοστό)   έναντι αύξησης  3,4% στον ΟΟΣΑ. 

 Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής ανήλθε σε 0,4%  

ενώ στον  ΟΟΣΑ 3%. Τα αντίστοιχα ποσοστά την δεκαετία του ’70 ήταν  7,8% 

στην Ελλάδα και   3,5% στον ΟΟΣΑ. 

 Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 1,9%(μέσος 

ετήσιος ρυθμός), ενώ στον  ΟΟΣΑ αυξήθηκαν κατά  3%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

την προηγούμενη δεκαετία του ’70 ήταν αύξηση 4% για την χώρα μας και 3,1% για 

τον ΟΟΣΑ. 

                                                
19

 Δαλαμάγκας Β. : «Οι Δημόσιες Δαπάνες: Προβλήματα και Προοπτικές», από το βιβλίο «Τα 

Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα» ενότητα 3, σελ 75 
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  Η παραγωγικότητα βελτιώθηκε μόλις κατά 0,6% (μέσος ετήσιος ρυθμός)ενώ στον  

ΟΟΣΑ η αύξηση ήταν 1,8%. Την δεκαετία του ’70 η  βελτίωση της 

παραγωγικότητας στην χώρα μας ήταν 4,8% και στον ΟΟΣΑ 2,2%. Ειδικά στον 

μεταποιητικό κλάδο, η παραγωγικότητα μειώθηκε κατά 0,8% την δεκαετία του ΄80 

έναντι αύξησης 4,7% την προηγούμενη δεκαετία. 

 Ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτοξεύθηκε στο 20,1% (μέσο ετήσιο ρυθμό) ενώ 

στον  ΟΟΣΑ έτρεχε μόλις με  6,2%. Την δεκαετία του ’70 αντίστοιχα η  αύξηση 

ήταν 12,3% στην χώρα μας και  8,3% στον ΟΟΣΑ 

 Η ακαθάριστη αποταμίευση ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 15,4% ενώ 

στον ΟΟΣΑ ήταν 20,8%, ενώ αντίστοιχα την προηγούμενη δεκαετία ήταν  25,2% 

στην Ελλάδα και 23,2% στον ΟΟΣΑ. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η επέκταση του δημόσιου τομέα στην 

Ελλάδα, κατά τη δεκαετία του ‘80, δεν μπορούσε να αυτοτροφοδοτηθεί γιατί η 

οικονομία  είχε ήδη εισέλθει σε μια παρατεταμένη κατάσταση στασιμοπληθωρισμού, με 

έντονα τα σημάδια από-επένδυσης και από-βιομηχάνισης, με φθίνουσα 

παραγωγικότητα και με εντεινόμενα προβλήματα στο εμπορικό της ισοζύγιο. Ενώ 

συνέβησαν αυτά, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 59%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

ενώ τα φορολογικά έσοδα περιορίστηκαν στο 19%, με αποτέλεσμα να διογκωθεί το 

έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και το δημόσιο χρέος.   

Η διόγκωση του δημόσιου τομέα την δεκαετία του ’80 στη χώρα μας, θα 

μπορούσε να δικαιολογηθεί στα πλαίσια της άσκησης μιας  αντικυκλικής 

δημοσιονομικής πολιτικής για τη σταθεροποίηση της οικονομίας,  για την 

καταπολέμηση της ύφεσης και τον περιορισμό της ανεργίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

αυτό δεν επιτεύχθηκε γιατί η επέκταση των καταναλωτικών δαπανών του Δημοσίου, 

χωρίς αντίστοιχη περικοπή της ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνθήκες υπερβάλλουσας 

ζήτησης, υψηλού πληθωρισμού και έντονων διαρθρωτικών αδυναμιών αποτελεί πηγή 

ανατροφοδότησης της ύφεσης και όχι μέσο για την εξάλειψή της. Συνεπώς η 

δημοσιονομική πολιτική, που ασκήθηκε  την δεκαετία του ‘80, ενώ λειτούργησε σε 

βάρος των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, χειροτέρευσε την κατανομή των 

παραγωγικών πόρων και αποσταθεροποίησε το οικονομικό σύστημα, βοήθησε 

σημαντικά στη δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μέσω της επέκτασης των 

προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Στη δεκαετία του ‘80 παρατηρείται μια 

σημαντική επέκταση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα των δημόσιων δαπανών, που 

βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, μέσω της 

επέκτασης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτό 
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συντελέστηκε κάτω από συνθήκες χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, υψηλού πληθωρισμού 

και έντονης εισαγωγικής διείσδυσης, με παράλληλη διόγκωση των διαρθρωτικών 

αδυναμιών. Η αναδιανομή του εισοδήματος, υπέρ των ασθενέστερων  στράφηκε 

σήμερα εναντίον τους αφού καλούνται τώρα να υποβιβάσουν το βιοτικό τους επίπεδο, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα δάνεια, που συνάφθηκαν στο παρελθόν για τη 

χρηματοδότηση ενός επίπλαστου επιπέδου ευημερίας. 

 Από τη σύγκριση των δημοσίων δαπανών της χώρας μας με άλλες χώρες της 

ΕΕ και του ΟΟΣΑ προκύπτουν ορισμένα  χρήσιμα συμπεράσματα για το μέγεθος του 

δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αγνοεί άλλες παραμέτρους όπως 

π.χ. το δυναμισμό της οικονομίας, τον τρόπο χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών 

κλπ. Το σημαντικότερο στοιχείο, που διαφοροποιεί τη Θέση του Ελληνικού δημόσιου 

τομέα από τα συμβαίνοντα στις άλλες χώρες, δεν είναι τόσο το απόλυτο μέγεθός του 

όσο ο ρυθμός μεταβολής του.  

 Ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες φαίνεται ότι 

μεγεθύνεται από το 1980 και μετά, όπου παρατηρείται και η στροφή στην ασκούμενη 

οικονομική πολιτική. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χώρες με διευρυμένο δημόσιο τομέα 

την δεκαετία του 80 είναι οι αναπτυγμένες οικονομικά Ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. η 

Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, ενώ στις αναπτυσσόμενες 

χώρες δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο.  Το μέγεθος του δημόσιου τομέα δεν φαίνεται να 

συνδέεται με τον πληθωρισμό, γιατί χώρες με αυξημένες δημόσιες δαπάνες έχουν 

χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού ενώ αντίθετα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

πληθωρισμού χώρες με περιορισμένο δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει επίσης άμεση σχέση 

μεταξύ δημοσίων δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης γιατί τόσο οι χώρες με υψηλό 

ποσοστό δημοσίων δαπανών όσο κι αυτές με χαμηλό καταγράφουν ικανοποιητικό 

ρυθμό ανάπτυξης, αν και μικρότερα ποσοστά καταγράφονται σε χώρες με διευρυμένο 

δημόσιο τομέα.  

Συμπερασματικά οι μακροοικονομικές ανισορροπίες που καταγράφηκαν στην 

ελληνική οικονομία αλλά και διεθνώς δεν μπορεί να οφείλονται αποκλειστικά στο ύψος 

των δημοσίων δαπανών αλλά και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες, όπως οι πετρελαϊκές κρίσεις, η εισοδηματική πολιτική, τα 

νομισματοπιστωτικά μέτρα, οι πολιτικές και κοινωνικές διαταραχές κ.α..  
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2.6. Το Δημόσιο Χρέος του Βορρά και του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύμφωνα  με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat (Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία) τα δεκατρία από τα δεκαέξι κράτη-μέλη της Ευρωζώνης 

κατέγραψαν το 2009 δημοσιονομικά ελλείμματα πάνω από το όριο του 3% του ΑΕΠ, 

ενώ δέκα κράτη-μέλη κατέγραψαν χρέος υψηλότερο από το όριο του 60% του ΑΕΠ 

που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο παρακάτω πίνακας 

(2.7.)παρουσιάζει τις χώρες με τα υψηλότερα  δημοσιονομικά ελλείμματα ως ποσοστό 

του ΑΕΠ.  

Πίνακας 2.7.: Κράτη – Μέλη της ΕΕ με υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα 

ΧΩΡΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (Ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

Ελλάδα  15,4%  

Ιρλανδία 14,4% 

Μ. Βρετανία 11,4% 

Ισπανία 11,1% 

Λετονία 10,2% 

Πορτογαλία 9,3% 

Λιθουανία 9,2% 

Ρουμανία 8,6% 

Σλοβακία 7,9% 

Γαλλία 7,5% 

Πολωνία 7,2% 

Πηγή: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes  

Τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα σημείωσαν το Λουξεμβούργο 

(0,7%), η Σουηδία (0,9%) και η Εσθονία (1,7%). Το δημοσιονομικό έλλειμμα της 

Ελλάδας για  το 2009 αναθεωρήθηκε από το 13,6% του ΑΕΠ στο 15,4% του ΑΕΠ 

δηλαδή μια αύξηση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες που οφείλεται κυρίως στα εξής: 

- Ένταξη στη Γενική Κυβέρνηση δημοσίων οργανισμών (αύξηση του ελλείμματος κατά 

0,7% ΑΕΠ) 
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- Προσαρμογή των λογαριασμών των ασφαλιστικών ταμείων και των ΟΤΑ (αύξηση 

ελλείμματος κατά 0,9% ΑΕΠ) 

- Μείωση του ΑΕΠ του 2009 (αύξηση του ελλείμματος κατά 0,2%). 

Η αναθεώρηση επηρεάζει προφανώς και τα στοιχεία του δημοσίου χρέους, στο 

οποίο ενσωματώθηκαν τα συσσωρευμένα χρέη των δημοσίων επιχειρήσεων που 

εντάχθηκαν στην Γενική Κυβέρνηση. Στον παρακάτω πίνακα(2.8.) παρουσιάζονται οι 

χώρες της Ε.Ε με δημόσιο χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ  

Πίνακας 2.7.: Κράτη – Μέλη της ΕΕ με υψηλό δημόσιο χρέος 

ΧΩΡΕΣ  (Ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

Ελλάδα 126,8% 

Ιταλία 116% 

Βέλγιο 96,2% 

Ουγγαρία 78,4% 

Γαλλία 78,1% 

Πορτογαλία 76,1% 

Γερμανία 73,4% 

Μάλτα 68,6% 

Μ. Βρετανία 68,2% 

Αυστρία 67,5% 

Ιρλανδία 65,5% 

Ολλανδία 60,8% 

Πηγή: Eurostat  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes  

Το χαμηλότερο δημοσιονομικό χρέος κατέγραψαν η Εσθονία (7,2%), το 

Λουξεμβούργο (14,5%), η Βουλγαρία (14,7%), η Ρουμανία (23,9%) και η Λιθουανία 

(29,5%). 

 Το χρέος Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα το 2009 αναθεωρήθηκε στο 

126,8% του ΑΕΠ από το 115,4% του ΑΕΠ, μια αύξηση 11,4 μονάδων  που οφείλεται 

κυρίως στα εξής: 

 - Ένταξη ΔΕΚΟ στα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης (αύξηση χρέους κατά 7,75% του 

ΑΕΠ ) 

- Προσαρμογή των off-market swaps (αύξηση χρέους κατά 2,3% του ΑΕΠ ) 
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Τα ποσά που προκύπτουν από τους παραπάνω πίνακες δείχνουν μία διαφορά 

που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες του Βορρά της Ε.Ε και στις χώρες του Νότου. Η 

ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία στην Ε.Ε δεν προέρχεται σε 

όλες τις χώρες από την ίδια πηγή. Οι Βόρειες χώρες πραγματοποίησαν ανάπτυξη μέσω 

της συσσώρευσης αποθεματικού κεφαλαίου και της τεχνολογικής προόδου ενώ οι 

Νότιες χώρες κυρίως μέσω της υψηλής κατανάλωσης . Αυτό προκύπτει και από το 

γεγονός ότι οι  χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) 

παρουσιάζουν αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα που τροφοδοτήθηκαν πέραν των 

άλλων και από τα ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών τους μέσω των αυξημένων 

εισαγωγών. Αντίθετα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ευνοήθηκαν από τις εξαγωγές 

που πραγματοποίησαν προς τις χώρες του Νότου συγκρατώντας τα ελλείμματά τους ή 

δημιουργώντας πλεονάσματα. Η ανάπτυξη λοιπόν που πραγματοποιήθηκε στην Ε.Ε δεν 

ήταν ισόρροπη με αποτέλεσμα να εντείνει τα οικονομικά προβλήματα των χωρών του 

Ευρωπαϊκού Νότου που αναδείχθηκαν εντονότερα μετά την παγκόσμια οικονομική 

κρίση που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται ως σήμερα.  

Παρόλο όμως που υπάρχει τεράστια διαφορά στα ποσά του χρέους Βόριων και 

Νότιων  υπάρχουν και   ομοιότητες στο επίπεδο της εξέλιξης στο χρόνο. Το δημόσιο 

χρέος  στο Βορρά διογκώθηκε  στη δεκαετία του 1970, όταν η γενικευμένη ύφεση της 

περιόδου 1973-1975 υποχρέωσε τις δημόσιες αρχές να υπερχρεωθούν για να 

προκαλέσουν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως μέσω της 

δημιουργίας δημόσιων θέσεων εργασίας εξαιτίας της πολιτικής μεγάλων βιομηχανικών 

και στρατιωτικών έργων.  Το δημόσιο χρέος τους αυξήθηκε πολύ γρήγορα καθώς 

αναγκάστηκαν να συνάψουν νέα δάνεια για να αποπληρώσουν τα παλιά , όπως σήμερα 

κάνει  ο Ευρωπαϊκός Νότος,  εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων στο γύρισμα της 

δεκαετίας του 1980. Με αφετηρία τη διεθνή κρίση που ξέσπασε στο Βορρά το 2007, το 

δημόσιο χρέος των πιο βιομηχανικών χωρών, που έχει κρατηθεί μέχρι τότε σε υψηλό 

επίπεδο ειδικά εξαιτίας των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, διογκώθηκε και πάλι ως 

επακόλουθο των συνδυασμένων συνεπειών των σχεδίων διάσωσης των τραπεζών  και 

της πτώσης των φορολογικών εσόδων που οφείλονταν στην οικονομική ύφεση.  

Μία δεύτερη ομοιότητα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τόσο στο Βορρά όσο και 

στο Νότο, το μεγάλο χρέος οδήγησε τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα σκληρής 

λιτότητας.  Αυτές οι πολιτικές, που εφαρμόστηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1980 στο 

Βορρά παράλληλα με τα σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής στο Νότο, βρήκαν ένα 

γενικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συνθήκης του Μάαστριχτ. Δόθηκε 

προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δημοσίων ελλειμμάτων, πράγμα που 
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συνεπαγόταν τη συνέχεια της πολιτικής λιτότητας, ειδικά των ιδιωτικοποιήσεων, την 

αμφισβήτηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και του διανεμητικού συστήματος 

συνταξιοδότησης, τη μείωση των δαπανών για την υγεία και τη παιδεία. Παρατηρούμε 

σήμερα ότι τόσο στις χώρες του Νότου(Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία) όσο και 

σε αυτές του Βορρά(Γερμανία, Ολλανδία) αυξάνονται τα γενικά  όρια συνταξιοδότησης 

στα 67 ή ακόμα και στα 70 χρόνια. Επιπλέον μειώνονται οι μισθοί των δημοσιών 

υπαλλήλων που συμπαρασύρουν και σε γενική πτώση των μισθών και των 

εισοδημάτων συνολικά τόσο στις Νότιες όσο και στις Βόρειες χώρες της Ε.Ε.  

Μια τρίτη ομοιότητα αφορά τους κατόχους αυτών των απαιτήσεων και τις 

χρηματιστικές ροές που επιβάλλουν. Το μερίδιο του δημόσιου χρέους στο Βορρά που 

κατέχεται από πολίτες με χαμηλά εισοδήματα είναι πολύ μικρό ενώ αντίθετα είναι 

τεράστιο αυτό που κατέχουν οι μεγάλοι ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί όπως 

τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, mutual funds, συνταξιοδοτικά ταμεία, hedge funds. 

Συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Βόρειων χωρών που αφορά πολίτες 

με χαμηλά εισοδήματα, δεν ευνοείται κάτι που συμβαίνει βέβαια με μεγαλύτερη ένταση 

στους πολίτες των κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου. Τα Κράτη αποπληρώνουν τα χρέη 

τους  αντλώντας τα απαραίτητα ποσά από τα φορολογικά έσοδα. Όμως, τα εισοδήματα 

από την εργασία φορολογούνται περισσότερο από τα εισοδήματα του κεφαλαίου. 

Επιπλέον, το μερίδιο των έμμεσων φόρων τείνει να αυξάνεται, όπως ο ΦΠΑ, ενώ με 

σχετικούς όρους, κοστίζει περισσότερο στις λαϊκές και μεσαίες τάξεις.  Έτσι, το Κράτος 

αποπληρώνει ουσιαστικά τους πλούσιους ιδιωτικούς θεσμούς με τα χρήματα που 

αφαιρεί μαζικά από τους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχει λοιπόν μια βαθιά 

αντικειμενική αλληλεγγύη μεταξύ αυτών που επωμίζονται την αποπληρωμή των χρεών 

τόσο στο Νότο όσο και στον Βορρά.  

Οι αγορές τίτλων του δημόσιου χρέους (αγορές κρατικών ομολόγων), που 

δημιουργήθηκαν από τις κυριότερες χώρες που ωφελήθηκαν από την οικονομική 

παγκοσμιοποίηση και που επιβλήθηκαν κατόπιν στις άλλες χώρες είναι, σύμφωνα με το 

ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο «ακρογωνιαίος λίθος» της χρηματιστικής 

παγκοσμιοποίησης. Με άλλα λόγια, πρόκειται ακριβώς για τον πιο στέρεο μηχανισμό 

μεταφοράς πλούτου από ορισμένες τάξεις και κοινωνικά στρώματα και ορισμένες 

χώρες προς άλλες, που δημιούργησε η χρηματιστική απελευθέρωση.  

Συνεπώς, στην αφετηρία, στον ίδιο το μηχανισμό, στις συνέπειές του, το χρέος 

χτυπάει τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο με μεγάλη δύναμη. Σε κάθε χώρα οι ενεργοί 

πολίτες αρνούνται να βλέπουν τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να επιβάλλουν τη 

δημοσιονομική λιτότητα στους πολίτες ως πληρωμή των τόκων του δημόσιου χρέους. 
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Γι αυτό σήμερα πληθαίνουν οι φωνές που προτείνουν την επιβολή φόρου στις 

βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές ροές κεφαλαίου  (φόρος Tόμπιν).  Αρχικά, η ιδέα του 

φόρου Τόμπιν
20

 υποστηρίχθηκε για την προώθηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας και την παροχή κάποιας μορφής προστασίας σε οικονομίες που 

αντιμετώπιζαν κερδοσκοπικές κρίσεις - συχνά, η προστασία αυτή κρίνεται αναγκαία 

ακόμη και σε οικονομίες τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των οποίων είναι καλά και 

των οποίων οι οικονομικές πολιτικές θεωρούνται "αξιόπιστες" ακόμη και στο πλαίσιο 

των ορθόδοξων οικονομικών κριτηρίων. Ωστόσο, σε ένα άλλο επίπεδο, ένας τέτοιος 

φόρος είναι δυνατό να βοηθήσει τις οικονομίες να εισέλθουν σε μια διαδικασία 

ανάκτησης αυτόνομης οικονομικής πολιτικής. 

Παρόλο που υπάρχουν πράγματι πολλά τεχνικά ζητήματα ως προς το πώς θα 

λειτουργήσει ένας τέτοιος φόρος ή αν έχει τα ίδια αποτελέσματα τόσο βραχυχρόνια όσο 

και μακροχρόνια, είναι σημαντικό να δούμε αν μπορεί ο φόρος Τόμπιν να συμβάλει 

σημαντικά στην ανάκτηση της αυτόνομης οικονομικής πολιτικής όλων των κρατών από 

την παντοδυναμία των χρηματοπιστωτικών αγορών.  Επειδή όμως ένας τέτοιος φόρος 

εμποδίζει την ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων είναι δύσκολο να υιοθετηθεί τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή ταυτόχρονα από όλες τις οικονομικές δυνάμεις (Ε.Ε., 

ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία κ.α.). Σήμερα στην Ε.Ε. προτείνετε η πολιτική της 

αναδιάρθρωσης των χρεών των χωρών του Νότου μέσω του ολοκαίνουργιου 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Αυτό που απομένει να κατοχυρωθεί είναι  αν στον 

Μηχανισμό αυτό θα συμμετέχουν ή όχι  οι μεγάλοι ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί 

που κατέχουν σημαντικό μέρος των δημοσιονομικών χρεών. Η συμμετοχή των ιδιωτών 

στην αναδιάρθρωση των χρεών θεωρείται αναγκαία από τα ισχυρά Βόρεια Κράτη της 

Ε.Ε. αλλά μπορεί να καταστεί καταστροφική για τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου 

δεδομένου ότι θα κάνει τη μελλοντική χρηματοδότησή τους ασύμφορη με αποτέλεσμα 

να οδηγηθούν στην χρεοκοπία και στην έξοδό τους από τη ζώνη του ευρώ.  

 

 

                                                
20

 Ο φόρος αυτός πήρε το όνομα του από τον Αμερικανό Νομπελίστα οικονομολόγο James 

Tobin. Στην αρχική μορφή του, είχε σχεδιασθεί ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός 

συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ο Tobin πρότεινε την επιβολή 

φόρου ως 1% επί των συναλλαγών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος προκειμένου να 

περιοριστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας επί των νομισμάτων.  
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Κεφάλαιο 3 

 Οι Συνέπειες του Δημόσιου Χρέους και η Αντιμετώπισή τους  

 

 3.1. Δημοσιονομικά ελλείμματα και νομισματική πολιτική 

  

           Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα απαιτούν  εξεύρεση τρόπων 

χρηματοδότησής τους με αποτέλεσμα  να προκαλούν σημαντικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Τα ελλείμματα ουσιαστικά 

μπορούν να καλυφθούν είτε με αύξηση του δημόσιου χρέους είτε με εκτύπωση 

πρόσθετου χρήματος. Η κάλυψη του ελλείμματος με δανεισμό γίνεται μέσω της 

έκδοσης κρατικών χρεογράφων και πώλησης τους είτε στις τράπεζες είτε στους ιδιώτες 

επενδυτές με αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση της 

ποσότητας χρήματος στο χαρτοφυλάκιο των ιδιωτών. Αντίθετα, αν η χρηματοδότηση 

του ελλείμματος γίνεται  με πώληση χρεογράφων στην Κεντρική τράπεζα, αυξάνεται η 

συνολική προσφορά χρήματος(νομισματική επέκταση).  

Η κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος με πώληση χρεογράφων στους 

ιδιώτες επενδυτές προκαλεί μια ανοδική πορεία στα ονομαστικά και πραγματικά 

επιτόκια, που μπορεί να οδηγήσει σε απορρόφηση  των κρατικών τίτλων σε υψηλές 

τιμές από την Κεντρική τράπεζα με σκοπό την εξουδετέρωση ή την άμβλυνση της 

αύξησης των επιτοκίων, γεγονός όμως που δημιουργεί νομισματική επέκταση. Η 

συνεχής χρηματοδότηση των ελλειμμάτων με πώληση χρεογράφων μπορεί να 

καταλήξει σε αδιέξοδο εφόσον μια άνοδος του επιτοκίου πέρα από το ρυθμό αύξησης 

του ΑΕΠ, αυξάνει το χρέος σε πραγματικούς όρους γρηγορότερα  από το ΑΕΠ, σε 

περίπτωση που η οικονομία δεν εμφανίσει πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε η έκδοση 

νέου χρέους να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή των τόκων και των 

χρεολυσίων. Δηλαδή όταν τα ελλείμματα δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της 

φορολογίας, τότε αναπόφευκτα η Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί το δημόσιο 

έλλειμμα με αύξηση της νομισματικής βάσης(νομισματική επέκταση).  

Τα παραπάνω εξηγούν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε περιόδους 

υψηλών ελλειμμάτων, κάτι που συνδέεται  και με την επιδίωξη μείωσης της 
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πραγματικής αξίας του δημόσιου χρέους μέσα από τη δημιουργία πληθωρισμού 

υψηλότερου του αναμενόμενου κατά το χρόνο έκδοσης των κρατικών τίτλων, γνωστό 

και ως πρόβλημα της «χρονικής ασυνέπειας» που αντιμετωπίζει η Κεντρική τράπεζα. 

Όταν ο δανεισμός πραγματοποιείται με σταθερά ονομαστικά επιτόκια, η πραγματική 

αξία του χρέους προσδιορίζεται από τον αναμενόμενο πληθωρισμό  μέχρι την 

εξόφληση των κρατικών χρεογράφων. Συνεπώς, μέσα από την απαξίωση του χρέους, η 

δημιουργία μη αναμενόμενου πληθωρισμού μειώνει τις μελλοντικές πραγματικές 

δαπάνες για τοκοχρεολύσια κάτι που σημαίνει και  αντίστοιχη μείωση της μελλοντικής 

φορολογίας. Το δημοσιονομικό όφελος από μια τέτοια συνειδητή χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής είναι παροδικό και μακροχρόνια δημιουργείται με υψηλότερο 

πληθωρισμό και υψηλότερους συγκριτικά ρυθμούς νομισματικής επέκτασης και 

πληθωρισμού.  

Η μόνιμη αύξηση των ελλειμμάτων σχετίζεται θετικά με τον πληθωρισμό, 

τονίζοντας την  αλληλεξάρτηση μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, 

ενώ η παροδική αύξηση των ελλειμμάτων δεν προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις ειδικά 

όταν  συνδέονται με την καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου. Πρακτικά μια 

χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις είναι 

δυνατό να καταστεί αναπόφευκτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πιθανή 

χρεοκοπία του Κράτους λόγω υπερβολικής αύξησης των επιτοκίων, εφόσον η 

χρηματοδότηση του χρέους γίνεται αποκλειστικά μέσω της έκδοσης και πώλησης 

χρεογράφων στους ιδιώτες επενδυτές(εκδοτικό προνόμιο)
21

.  

 Η δημοσιονομική πολιτική της χώρας μας μετά το 1975  χαρακτηρίζεται από 

συνεχή διεύρυνση των ελλειμμάτων του Δημοσίου (αμιγούς και ευρύτερου) ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. Η αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στις αυξημένες πληρωμές τόκων και λιγότερο στα πρωτογενή ελλείμματα τα 

οποία παρουσιάζουν συγκριτικά με τα διεθνή δεδομένα σημαντικές αυξομειώσεις.  

Αυξημένα πρωτογενή ελλείμματα καταγράφονται κυρίως κατά τις προεκλογικές 

περιόδους, ενώ  προσπάθειες συγκράτησης τους εμφανίζονται  κατά τις περιόδους 

μεταξύ των εκλογών. 

  

 

 

                                                
21

 Μόσχος  Δ. : «Δημοσιονομικά ελλείμματα και νομισματική πολιτική», από το βιβλίο «Τα 

Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα» ενότητα 19, σελ 460 
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Πίνακας 3.1. Δημόσια Ελλείμματα και πρωτογενή αποτελέσματα  

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

(Ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(Ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

1976 3,2 -2,1 

1977 2,5 -0,8 

1978 2,8 -0,2 

1979 2,5 0,9 

1980 2,9 0,1 

1981 10,9 6,8 

1982 7,6 5,4 

1983 8,1 4,4 

1984 9,9 5,4 

1985 13,5 8,2 

1986 10,7 4,9 

1987 12,3 4,7 

1988 15,3 7,2 

1989 18,4 10,4 

1990 15,9 6,5 

1991 11,4 3,0 

1992 12,6 2,1 

1993 13,6 2,2 

1994 9,8 -2,7 

1995 10,2 -2,5 

1996 7,4 -4,6 

1997 6,0 -4,0 

1998 4,3 -5,0 

1999 3,4 -4,9 

2000 3,7 -3,6 

2001 4,5 -2,0 

2002 4,8 -0,7 

2003 5,7 0,7 

2004 7,5 2,6 
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2005 5,1 0,7 

2006 2,0 -1,3 

2007 3,6 -0,5 

2008 7,2 -2,7 

2009* 15,6 -5,6 

 

Πηγή :Τράπεζα της Ελλάδας, Εκθέσεις του Διοικητή 

           * (Στοιχεία μετά την πρόσφατη αναθεώρηση) 

 

Η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων, πραγματοποιείται κυρίως μέσω 

εσωτερικού δανεισμού και σε μικρότερη έκταση με εξωτερικό δανεισμό. Μέχρι το 

1987 ο τραπεζικός τομέας(εμπορικές τράπεζες, ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, Τράπεζα 

της Ελλάδας) αποτελούσε την αποκλειστική εγχώρια πηγή για τη χρηματοδότηση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Αυτό επιτυγχάνονταν με την υποχρέωση που είχαν οι 

εμπορικές τράπεζες να επενδύουν ορισμένα ποσοστά των καταθέσεων τους σε έντοκα 

γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα επιτόκια των οποίων καθορίζονταν κάτω του 

πληθωρισμού και των τραπεζικών επιτοκίων ώστε να εξασφαλίζεται το χαμηλό κόστος 

εξυπηρέτησης του χρέους.  Από το 1987 και μέχρι την ένταξη στην  ζώνη του ευρώ, η 

πώληση κρατικών χρεογράφων κάλυψε σημαντικά ποσοστά των ελλειμμάτων, λόγω 

των ελκυστικών αποδόσεων.  

Εκτός από την έκδοση κρατικών χρεογράφων, η κάλυψη των ελλειμμάτων 

πραγματοποιούνταν και με  πιστώσεις των εμπορικών τραπεζών και των ειδικών 

πιστωτικών οργανισμών  προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον  

τα δημοσιονομικά ελλείμματα καλύπτονταν μέσω προκαταβολών από τους 

λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος είχε ενεργό ρόλο στην κάλυψη του ελλείμματος με εξωτερικό δανεισμό γιατί 

σύναπτε απ’ ευθείας μακροχρόνια δάνεια σε συνάλλαγμα για λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου.  Η ανυπαρξία όμως μιας ανεπτυγμένης αγοράς χρεογράφων δεν 

επέτρεπε την άσκηση πολιτικής ανοικτής αγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία 

ταυτόχρονα δεν χρησιμοποιούσε το αναπροεξοφλητικό επιτόκιο ως μέσο επηρεασμού 

της ρευστότητας, με αποτέλεσμα τα κύρια μέσα ελέγχου της ρευστότητας να είναι το 

ποσοστό δέσμευσης των τραπεζικών καταθέσεων, και ο καθορισμός των επιτοκίων. 

Έτσι μέχρι το 1986 λόγω αρνητικών πραγματικών επιτοκίων η νομισματική πολιτική 

που ασκούσε η Κεντρική Τράπεζα ήταν ενταγμένη στη λογική εξυπηρέτησης των 

απαιτήσεων της δημοσιονομικής πολιτικής. Η Κεντρική Τράπεζα μέσω της 
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νομισματικής επέκτασης και  ο εξωτερικός δανεισμός είχαν μεγαλύτερη συμβολή στην 

χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε σχέση με την υποχρέωση των 

τραπεζών να επενδύουν σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. 

 Μετά το 1987 η συμβολή της νομισματικής βάσης στην χρηματοδότηση των 

ελλειμμάτων του δημοσίου περιορίστηκε αισθητά εξαιτίας της εξωτραπεζικής 

χρηματοδότησης των δημόσιων δανειακών αναγκών. Αρχίζει μια περίοδος ευελιξίας 

στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής με  μεγαλύτερη νομισματική πειθαρχία  παρά 

τη χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, η οποία βελτιώθηκε σημαντικά μετά το 1996 

εξαιτίας της προενταξιακής διαδικασίας στην ζώνη του ευρώ. Την  ίδια περίοδο η 

ενίσχυση  της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής συνδυάστηκε και  με 

τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος, με συνέπεια την μετάβαση σε ένα 

καθεστώς ελεύθερης διαμόρφωσης των επιτοκίων που συνέβαλε στην άσκηση της  

νομισματικής πολιτικής με πιο ορθόδοξα μέσα. Η Τράπεζα της Ελλάδος μετά το 1989 

άρχισε να παρεμβαίνει απ’ ευθείας στη διατραπεζική αγορά και να προβαίνει σε 

συμφωνίες πράξεων πώλησης και επαναγοράς έντοκων γραμματίων του Δημοσίου με 

το σύστημα της δημοπρασίας
22

. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς 

χρεογράφων δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την άσκηση μιας ευέλικτης και 

αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου της ρευστότητας μέσα από το μηχανισμό 

διαμόρφωσης των επιτοκίων. 

Η βαθμιαία μείωση της χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων από 

την τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από τις εμπορικές τράπεζες με τη μορφή 

υποχρεωτικών τοποθετήσεων σε  έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, συνέβαλλε στην 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση όμως των 

πραγματικών επιτοκίων της αγοράς μετά το 1992 που δημιούργησε η ύφεση, η 

συνέχιση της δημοσιονομικής απειθαρχίας τουλάχιστον ως το 1996 και η ενσωμάτωση 

σωρείας χρεών τα οποία υπήρχαν αλλά δεν είχαν μέχρι τότε συμπεριληφθεί στο 

δημόσιο χρέος, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκτίναξη του χρέους, παρά τα  

πρωτογενή πλεονάσματα που εμφανίστηκαν  για πρώτη φορά  από το 1980. 

 

 

 

                                                
22

 Μόσχος  Δ. : «Δημοσιονομικά ελλείμματα και νομισματική πολιτική», από το βιβλίο « Τα 
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3.2. Οι επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία από την είσοδο στην ΟΝΕ & 

την άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής.  

 

Η ΟΝΕ ως μορφή περιφερειακής ολοκλήρωσης  δημιουργεί ευκαιρίες 

ανάπτυξης, αφού προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο ενσωμάτωσης κάθε 

Ευρωπαϊκής οικονομίας στο παγκόσμιο πλέγμα οικονομικών σχέσεων. Το αν οι 

επιπτώσεις αυτές είναι θετικές ή αρνητικές εξαρτάται ωστόσο από τις οικονομικές και 

παραγωγικές δομές και τη θεσμική συγκρότηση κάθε επιμέρους χώρας και τη 

δυνατότητα της να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η ΟΝΕ και η ενιαία 

αγορά. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα και την 

αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τα οφέλη που τελικά  

αποκομίζει κάθε εθνική οικονομία από τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ. Η προσπάθεια 

αξιοποίησης των ευκαιριών που δυνητικά μπορεί να προσφέρει η ΟΝΕ είναι υπόθεση 

εθνική και προϋποθέτει τη συλλογική και αποτελεσματική δράση όλων των κοινωνικών 

δυνάμεων. Διαφορετικά το κόστος από την ΟΝΕ θα προκαλέσει πολλαπλά επίπεδα 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αντιθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της 

Ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ πρέπει να κατανοείται ως μία δυναμική διαδικασία 

προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης βάσει ενός 

νεοφιλελεύθερου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης 

Το κόστος μιας νομισματικής ένωσης προκύπτει από το γεγονός ότι όταν μια 

χώρα εγκαταλείπει το εθνικό της νόμισμα, παράλληλα παραιτείται από τη χρήση ενός 

εργαλείου οικονομικής πολιτικής, χάνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής εθνικής 

νομισματικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι μια χώρα που εντάσσεται σε μια 

νομισματική ένωση δεν είναι πλέον σε θέση να αλλάζει την τιμή του νομίσματός της 

(μέσω εκούσιων υποτιμήσεων ή εκούσιων ανατιμήσεων) ή να καθορίζει την ποσότητα 

του εθνικού της νομίσματος που βρίσκεται σε κυκλοφορία.  

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ την 1/1/2001 και η κυκλοφορία του ευρώ σε 

φυσική μορφή την 1/1/2002 συνοδεύτηκε αρχικά από μία αισθητή αύξηση στο επίπεδο 

του ελληνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), που οφείλονταν στην ύπαρξη 

ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που προϋπήρχαν της ένταξης στην ΟΝΕ. Στην 

δημιουργία των πιέσεων αυτών συντέλεσαν διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν το 

διάστημα 1998-2000 όπως, π.χ., το πάγωμα τιμολογίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας 

και οι συμφωνίες κυρίων για συγκράτηση τιμών που επιτεύχθηκαν μεταξύ των 

οικονομικών αρχών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν 
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στην ικανοποίηση του κριτηρίου πληθωρισμού που είχε ορισθεί από την συνθήκη του 

Μάαστριχτ, προκειμένου να επιτευχθεί η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ τον Ιανουάριο 

του 2001. Ο στόχος αυτός πράγματι επιτεύχθηκε, όχι όμως αποκλειστικά μέσα από 

δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας, αλλά και με την βοήθεια διοικητικών μέτρων 

που εξ ορισμού είχαν βραχυχρόνιο χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, το κόστος ήταν η 

δημιουργία ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που αναπόφευκτα απελευθερώθηκαν μετά 

την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ.  

Η εξέλιξη αυτή, και οι υψηλοί (σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο) ρυθμοί 

πληθωρισμού, μπορεί να οφείλονται και στην ασυμβατότητα ανάμεσα στην κοινή 

νομισματική πολιτική και τις εσωτερικές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα 

με την υπόθεση αυτή, ο Ελληνικός πληθωρισμός παραμένει σχετικά υψηλός γιατί η 

πολιτική επιτοκίων της ΕΚΤ δεν είναι συμβατή με τα επιτόκια που θα ήταν απαραίτητα, 

για να συγκρατηθεί ο Ελληνικός πληθωρισμός σε χαμηλότερα επίπεδα. Η 

ασυμβατότητα ανάμεσα στην κοινή νομισματική πολιτική και τις εσωτερικές 

οικονομικές ανάγκες αποτελεί ισχυρή ένδειξη έλλειψης συγχρονισμού ανάμεσα στον 

Ελληνικό και τον μέσο κοινοτικό επιχειρηματικό κύκλο, που υποδηλώνει ότι η Ελλάδα 

δεν κατάφερε να πετύχει ικανό βαθμό πραγματικής σύγκλισης πριν από την είσοδό της 

στην ΟΝΕ. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσίασε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 

σημαντικά υψηλότερους από τον κοινοτικό μέσο όρο και με βάση τις συνθήκες υψηλής 

ζήτησης που δημιούργησε η ανάπτυξη αυτή, η Ελλάδα χρειαζόταν μια σχετικά 

περιοριστική νομισματική πολιτική, για να αποτρέψει αύξηση του ρυθμού 

πληθωρισμού. Αντιθέτως, η Ελλάδα αντιμετώπισε μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, που 

αποσκοπούσαν στην τόνωση της χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας στην 

Ευρωζώνη και σε συνδυασμό με την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που 

ακολούθησαν οι Ελληνικές αρχές, η κοινή νομισματική πολιτική επέτεινε αντί να 

περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα.  

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σημαντικά 

μετά την  ένταξη της Ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ στον εξωτερικό τομέα. Η 

διατήρηση υψηλού, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΟΝΕ, εγχώριου πληθωρισμού 

οδήγησε σε ανατίμηση της πραγματικής Ελληνικής ισοτιμίας (της πραγματικής τιμής 

των Ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών σε όρους ξένων), γεγονός που μείωσε την 

Ελληνική ανταγωνιστικότητα και τελικά κατέληξε σε διεύρυνση του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η σημαντική επιδείνωση του εξωτερικού 

ελλείμματος μετά την ένταξη στην ΟΝΕ οφείλεται στην σημαντική πραγματική 

ανατίμηση που υπέστη η Ελληνική πραγματική ισοτιμία εξ’ αιτίας των πληθωριστικών 
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πιέσεων που υπήρχαν πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ, και στην ασυμβατότητα της 

κοινής νομισματικής πολιτικής με τις Ελληνικές οικονομικές ανάγκες. Το διευρυνόμενο 

εξωτερικό έλλειμμα οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση ανταγωνιστικότητας που 

παρατηρείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των βασικών Ελληνικών εξαγωγικών 

κλάδων. Τα παραπάνω αποτελούν ακόμη μια ισχυρή ένδειξη ότι η Ελλάδα προσχώρησε 

στην ΟΝΕ χωρίς να έχει πετύχει τον απαιτούμενο βαθμό πραγματικής σύγκλισης. Ως 

αποτέλεσμα, η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και η συνακόλουθη απώλεια της εθνικής 

νομισματικής πολιτικής φαίνεται να έχουν συνεισφέρει σε μια σημαντική επιδείνωση 

του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και επακόλουθα στην αύξηση 

του δανεισμού και του χρέους. 

Η μακροοικονομική πολιτική, που εφαρμόσθηκε προ της ένταξης της Ελλάδας 

στην ΟΝΕ,  ήταν μια πολιτική περιορισμένων δυνατοτήτων, γιατί ενώ  πέτυχε πρόοδο 

στον τομέα της ονομαστικής σύγκλισης, δεν πέτυχε επαρκή πρόοδο στον τομέα της 

πραγματικής σύγκλισης και, ως αποτέλεσμα, δεν προετοίμασε την Ελληνική οικονομία 

στον βαθμό που ήταν απαραίτητος προκειμένου να ενταχθεί στο κοινό νόμισμα. Η 

συνέχιση της πολιτικής αυτής και μετά την ένταξη στην ΟΝΕ οδήγησε την οικονομία 

στην κρίση δανεισμού και την κρίση χρέους, η οποία αντιμετωπίζεται με απότομη 

δημοσιονομική προσαρμογή, υπό την πίεση και τον αυστηρό έλεγχο των δανειστών 

μας, αλλά και από την  χάραξη και άσκηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής 

διαρθρωτικών αλλαγών που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη 

μακροχρόνιας και αυτοτροφοδοτουμένης οικονομικής ανάπτυξης.  
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3.3. Οι επιπτώσεις των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ εσόδων και δαπανών, με αποτέλεσμα τη συνεχή εμφάνιση δημόσιων 

ελλειμμάτων και τη διαρκή διόγκωση του δημόσιου χρέους, τουλάχιστον σε απόλυτα 

μεγέθη. Οι σημαντικότερες δυσμενείς επιπτώσεις από την μακροχρόνια εμφάνιση 

μεγάλων δημόσιων ελλειμμάτων σε μια χώρα  αναφέρονται:  

1.  Διόγκωση του Συνολικού Δημόσιου Χρέους  

Μια από τις περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών δημόσιων 

ελλειμμάτων στην ανάπτυξη της  οικονομίας, αποτελεί η διόγκωση του 

συνολικού(εσωτερικού και εξωτερικού) δημόσιου χρέους. Η διόγκωση του χρέους 

ξεκινά τη δεκαετία του 80 όταν η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων του δημόσιου τομέα 

αυξήθηκε κατά τριάντα περίπου φορές σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ενώ 

ταυτόχρονα η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε μόνο κατά 

έξι φορές. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 1978 η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων του 

δημοσίου μαζί με τα χρεολύσια αποτελούσε το 43,1% της συνολικής ζήτησης 

κεφαλαίων, το 1990 το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 80%. Η διαχρονική 

διεύρυνση  του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και του ελλείμματος του 

νομισματοπιστωτικού ισοζυγίου οδήγησαν στη διόγκωση του εσωτερικού και 

εξωτερικού δανεισμού με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση των τοκοχρεολυτικών 

δαπανών της Ελλάδος για την εξυπηρέτησή του. Το 1980 μόνο το 4,7% του ΑΕΠ  

προορίζονταν για την εξυπηρέτηση του συνολικού δημόσιου χρέους, ενώ το 1990 το 

αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 23,2% του ΑΕΠ. Επιπλέον η εντυπωσιακή αύξηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού δεν κατευθύνθηκε  σε παραγωγικές επενδύσεις 

που επιταχύνουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και περιορίζουν τα ελλείμματα και 

το χρέος, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη παλαιότερων χρεών, με αποτέλεσμα 

τη διαιώνιση του προβλήματος. Επιπρόσθετα τα έντοκα γραμμάτια και τα ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου, αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο των Ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών, με αποτέλεσμα τα χρέη του δημόσιου τομέα να συνιστούν ένα 

σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών. Μέχρι το 

1980 οι πιστώσεις των εμπορικών τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα ξεπερνούσαν το 

50% του ενεργητικού τους ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1990 μειώθηκε στο 23,5%.  

 

2. Ενθάρρυνση των πληθωριστικών πιέσεων  
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Η διαχρονική αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων προκαλεί αύξηση της 

νομισματικής βάσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ο πληθωρισμός  ως νομισματικό 

φαινόμενο, ενώ προέρχεται από την διόγκωση των ελλειμμάτων. Το φαινόμενο αυτό 

εμφανίστηκε έντονα την δεκαετία του 80 και συνεχίστηκε την δεκαετία του 90, όπου 

και άρχισε να υποχωρεί προς τα τέλη της δεκαετίας λόγω των προενταξιακών μέτρων 

εισόδου της χώρας στην ευρωζώνη. Η διατήρηση του πληθωρισμού στη χώρα μας σε  

επίπεδα υψηλότερα από το μέσο όρο  πληθωρισμού στις χώρες της Ε.Ε. αποδυνάμωσε 

την  ανταγωνιστικότητα της  οικονομίας, με αποτέλεσμα την  ραγδαία αύξηση των 

εισαγωγών και την μείωση των εξαγωγών εξαιτίας της εκτόπισης των ελληνικών 

προϊόντων από τα ξένα στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά
23

. 

Η αδυναμία ελέγχου της ανοδικής τάσης του γενικού επιπέδου τιμών, έχει 

παρατηρηθεί από την δεκαετία του 80 στη χώρα μας, όπου σε περιόδους ανάκαμψης 

του ΑΕΠ ο πληθωρισμός εκτινάσσεται σε επίπεδα άνω του 20%, ενώ σε περιόδους 

ύφεσης δεν υποχωρεί κάτω από το 13,5%. Η άνθηση της οικονομίας την δεκαετία του 

80 βέβαια οφείλεται στις κρατικές δαπάνες όπου η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση 

του ΑΕΠ ξεπερνά το 50% με αποτέλεσμα η διεύρυνση των ελλειμμάτων να συντελεί 

στην αύξηση του ΑΕΠ και ο περιορισμός τους να οδηγεί σε μηδενική μεταβολή της 

οικονομικής μεγέθυνσης.  

 

3. Αρνητικά Πραγματικά Επιτόκια 

 Ο  πληθωρισμός στη χώρα μας την δεκαετία του 80 ήταν σταθερά υψηλότερος 

από  τα ονομαστικά  βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιτόκια με αποτέλεσμα τα 

πραγματικά επιτόκια να παρουσιάζουν μέση ετήσια ποσοστιαία μείωση 5%. Την ίδια 

περίοδο σε πολλές χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ η μεταβολή των πραγματικών 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων ήταν θετική με αποτέλεσμα την αύξηση της 

εξαγωγής αποταμιευτικών πόρων από τους ισχυρότερα οικονομικά Έλληνες προς τις 

χώρες αυτές. Τα αρνητικά βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιτόκια, .  αποθαρρύνουν 

τόσο τη ροπή προς αποταμίευση όσο και τη ροπή προς επένδυση, αλλά στη χώρα μας 

αυξήθηκαν τα αποταμιευτικά διαθέσιμα εξαιτίας της παραοικονομίας. Επιπλέον τα 

αρνητικά επιτόκια  πλήττουν κυρίως τους μικροκαταθέτες γιατί μειώνεται η 

αγοραστική δύναμη των καταθέσεων τους με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της 

οικονομικής τους κατάστασης. και ταυτόχρονα  ενθαρρύνουν τους μεγαλοκαταθέτες  να 

                                                
23

 Στουρνάρας  Ι. : « Το Δημόσιο Χρέος: Αίτια, Συνέπειες και Μακροχρόνια Δυναμική»,  από 

το βιβλίο « Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», ενότητα 19, σελ 449 
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εξάγουν τις καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Έτσι η οικονομία στερήθηκε 

πόρους που θα μπορούσαν να επενδυθούν  ή να χρησιμοποιηθούν για την μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών ή του δημοσιονομικού ελλείμματος.  

Τα ονομαστικά επιτόκια των διάφορων τίτλων του δημοσίου την δεκαετία του 

80 προσέγγιζαν το 25% ποσοστό υψηλότερο από το ονομαστικό επίπεδο του ποσοστού 

μεταβολής του ΑΕΠ με αποτέλεσμα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ να 

προορίζεται για την εξυπηρέτηση του συνολικού δημόσιου χρέους. Η άνοδος των 

ονομαστικών επιτοκίων των εντόκων γραμματίων και των ομολόγων του δημοσίου της 

χώρας μας την δεκαετία του 80 συντέλεσε κρίσιμα στην άνοδο των ελλειμμάτων και 

των χρεών της Ελληνικής Οικονομίας.  

Μετά το 2000 η προσπάθεια του κράτους να προσελκύσει αποταμιευτικούς 

πόρους, για να καλύψει τα ελλείμματα, άσκησε αυξητικές πιέσεις στα επιτόκια. 

Εξαιτίας όμως της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΟΝΕ και  λόγω της ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής που ακολουθείται, τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων, όπως 

άλλωστε και των καταθέσεων, τείνουν να συγκλίνουν με αυτά των υπολοίπων χωρών 

που ανήκουν στην ΟΝΕ και είναι σε πολλές περιπτώσεις χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 

στην Ελλάδα. 

4. Αρνητική Αποταμίευση Δημόσιου Τομέα 

 Μετά το 1980 ο δημόσιος τομέας αδυνατεί να συμμετέχει θετικά στην 

χρηματοδότηση των συνολικών επενδύσεων της Ελληνικής οικονομίας, εξαιτίας της 

στροφής των αποταμιεύσεων του προς την κάλυψη των ταμιακών ελλειμμάτων του, με 

αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.  

Οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές,  δεν πραγματοποιηθήκαν στο βαθμό που 

θα έπρεπε τα τελευταία 35 χρόνια, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ε.Ε,  με 

αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και 

χρεών της χώρα μας . Η προσκόλληση της κυβερνητικής πολιτικής στην ίδια φιλοσοφία 

επιδείνωσε το πρόβλημα και οδήγησε την χώρα το 2010 στην χρεοκοπία, η οποία θα 

οδηγούσε και σε στάση πληρωμών εάν δεν προσχωρούσαμε στο μηχανισμό στήριξης 

της Ε.Ε.  

 

5. Χρηματοδοτική “εκτόπιση” του ιδιωτικού από το δημόσιο τομέα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ένα σημαντικό μέρος της αποταμίευσης κατευθύνεται στη 

χρηματοδότηση των δημόσιων ελλειμμάτων και όχι στη χρηματοδότηση των 
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επενδύσεων, εφόσον βέβαια τα δημόσια ελλείμματα χρηματοδοτούνται από την 

εγχώρια αποταμίευση.  

 

6. Η δημιουργία υπερτιμημένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, με αποτέλεσμα τη 

διεύρυνση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  

 Ο εξωτερικός δημόσιος δανεισμός, οδηγεί σε ανατίμηση του νομίσματος της 

χώρας που έχει δανεισθεί με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εισαγωγές και να μειώνονται 

οι εξαγωγές, γεγονός που συμβάλλει στη διεύρυνση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας που είναι 

περισσότερο εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα. Βέβαια λόγω ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ αυτός ο κίνδυνος 

δεν υφίσταται. 

 

7. Ο περιορισμός των δυνατοτήτων της δημοσιονομικής πολιτικής  

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι δαπάνες του Δημοσίου για τόκους είναι υψηλές, 

όπως στην περίπτωση της  Ελλάδας που ανέρχονται περίπου στο 1/4 των συνολικών 

δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού
24

, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής ως μέσου σταθεροποίησης της 

οικονομίας. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι οι τόκοι του δημόσιου χρέους αποτελούν  

μη παραγωγικές δημόσιες δαπάνες,  όπως είναι η δημόσια κατανάλωση και οι δημόσιες 

επενδύσεις, αλλά ανακατανομή πόρων μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου 

διαμέσου του δημόσιου τομέα. Οι μη παραγωγικές δημόσιες δαπάνες, όπως είναι οι 

τόκοι δημόσιου χρέους δεν συντελούν στη δημιουργία εισοδημάτων και δεν 

συνυπολογίζονται στο ΑΕΠ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 Βαβούρας Ιωάννης: Οικονομική Πολιτική (Κεφ. 12 Περιορισμός Δημοσίων Ελλειμμάτων 

και Δημόσιου Χρέους σελ 509), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005 
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3.4. Η Ελληνική κρίση χρέους και η παγκόσμια οικονομική κρίση 

 

Ο εκτροχιασµός των δηµόσιων οικονοµικών της Ελλάδας άρχισε να 

εκδηλώνεται µετά τη δεκαετία του 1980 και ιδίως µετά τη δεκαετία του 1990, αλλά  µε 

την έκρηξη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, το τέταρτο τρίµηνο του 2007, η 

επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας έλαβε τη µορφή χιονοστιβάδας, 

λόγω του τεράστιου κρατικού χρέους, της πτωτικής τάσης των εγχώριων 

αποταµιευτικών πόρων, της αισθητής µείωσης των φορολογικών εσόδων και των 

σοβαρών χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. 

Το υπέρµετρο δηµόσιο χρέος προκαλεί έντονους κλυδωνισµούς στη λειτουργία του 

τραπεζοπιστωτικού συστήµατος. Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδοµένα που 

πιστοποιούν την κρίση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας είναι: 

1) Την περίοδο 1980-2009 οι δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού από 

7,8 και 6,1 δις ευρώ αυξήθηκαν σε 50,5 και 118,7 δις ευρώ, µε συνέπεια το ακαθάριστο 

έλλειµµα του προϋπολογισµού από -1,7 δις ευρώ ή -4,4% του ΑΕΠ (Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος) να εκτιναχθεί σε -68,2 δις ευρώ ή -28,7% του ΑΕΠ. Παράλληλα, 

την περίοδο 1980-2009 τα τοκοχρεολύσια για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους 

της κεντρικής κυβέρνησης και οι δαπάνες για την αναχρηµατοδότηση παρελθόντων 

χρεών, από 0,92 δις ευρώ ή 2,4% του ΑΕΠ εκτοξεύτηκαν σε 84,2 δις ευρώ ή 35,4% του 

ΑΕΠ. Πώς είναι δυνατόν να ασκηθεί αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική, όταν το 

35,4% του εθνικού εισοδήµατος προορίζεται για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου 

χρέους; 

2) Η αλματώδης άνοδος των κρατικών ελλειμμάτων συνετέλεσε στη δραματική αύξηση 

του κρατικού χρέους. Την περίοδο 1980-2009 το συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος, 

δηλαδή το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης και των ∆ΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμοί), από 11,5 δις ευρώ ή 29,4% του ΑΕΠ εκτοξεύτηκε σε 350 δις ευρώ ή 

147,4% του ΑΕΠ. Η δυναμική του δημόσιο χρέους είναι πρωτοφανής. Αρκεί να 

επισημανθεί ότι το 2009 οι δαπάνες ικανοποίησης των χρηματοοικονομικών αναγκών 

του δημόσιου χρέους ήταν υψηλότερες των συνολικών εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού κατά 33,7 δις ευρώ. 

3) Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αδυνατεί πλέον να χρηματοδοτεί το σύνολο των 

δανειακών αναγκών του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα µε τα στοιχεία 

της Τράπεζας της Ελλάδας, την περίοδο 2004-2009 το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας 

από 185,2 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 420 δις ευρώ. Εκ των 420 δις ευρώ που ήταν το 
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εξωτερικό χρέος το 2009, τα 238 και 182 δις ευρώ, αντίστοιχα, αφορούσαν το χρέος της 

κεντρικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Από το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος των 

182 δις ευρώ, τα 160 δις ευρώ ήταν χρέος των εγχώριων τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, 

Eurobank, Alpha Bank, κ.ά.). Αξιοσημείωτο είναι ότι την περίοδο 2004-2009 το 

εξωτερικό χρέος των εγχώριων τραπεζών από 44 ανήλθε σε 160 δις ευρώ, 

πιστοποιώντας την άμεση εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ξένο κεφάλαιο. 

4) Η εντυπωσιακή αύξηση του εξωτερικού χρέους των ελληνικών τραπεζών, κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη στασιμότητα 

των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές τράπεζες 

αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια χρηματοδότησης των 

δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, µε αρνητική συνέπεια τη μείωση του 

βαθμού πιστοληπτικής φερεγγυότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι την περίοδο 2008-2009, λόγω της ύφεσης που 

διέρχεται η εθνική οικονομία, το σύνολο των ιδιωτικών καταθέσεων στις ελληνικές 

τράπεζες από 280,2 μειώθηκε σε 275,5 δις ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι την πτώση της 

οριακής ροπής προς αποταμίευση των νοικοκυριών στη χώρα. Όταν το πραγματικό 

εισόδημα των νοικοκυριών ελαττώνεται, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής 

φορολογικής πολιτικής και της καθήλωσης των ονομαστικών μισθών, η μείωση των 

ιδιωτικών αποταμιεύσεων στο τραπεζικό σύστημα είναι επακόλουθη, επιφέροντας στη 

συνέχεια την ελάττωση της ρευστότητας στο σύνολο της οικονομίας. Η Ελληνική 

οικονομία βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, με το δημόσιο 

χρέος να φτάνει στο 126,8% του ΑΕΠ με προοπτική περεταίρω ανόδου εξαιτίας και του 

πρόσθετου δανεισμού των 110 δις ευρώ από την Τρόικα (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ) μέχρι το 

2013. Η ανοδική πορεία του χρέους οφείλεται στους τόκους που το αυξάνουν κατά 6% 

ετησίως, αλλά και της ύφεσης, που το 2010 βρίσκεται στο -4,2% του ΑΕΠ και για το 

2011 προβλέπεται στο -2% του ΑΕΠ.  

Η διόγκωση του χρέους που δημιούργησε και την κρίση χρέους στη χώρα μας 

οφείλεται και στην πολιτική των κυβερνήσεων των τελευταίων 35 ετών όπου 

εισέπρατταν λιγότερα και ξόδευαν περισσότερα από αυτά που προέβλεπαν όταν 

συνέτασσαν τους προϋπολογισμούς του κράτους, με αποτέλεσμα την εκ των υστέρων 

αναθεώρηση  των  ελλειμμάτων και κατ' επέκταση του συνολικού χρέους. Η διόγκωση 

του χρέους αποδείχθηκε ότι δεν γινόταν εικονικά, αφού οι  κυβερνήσεις έκρυβαν  το 

έλλειμμα, ξεγελώντας τους ψηφοφόρους και τη Eurostat, που συχνά αδιαφορούσε για 

τις περίεργες αλλαγές και τα ελληνικά τρικ. Επιπλέον, είχαν ανακαλύψει τρόπους 

μεταφοράς του στο απώτερο μέλλον, μέσω σύναψης συμφωνιών swaps (συμφωνία 
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ανταλλαγής νομισμάτων, επιτοκίων κ.λπ.) με επενδυτικές τράπεζες και επιπρόσθετα 

βρήκαν τρόπους να μεγαλώνουν το ΑΕΠ της χώρας, ώστε να  δείχνουν ότι το έλλειμμα 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ότι είναι μικρότερο. 

Για την εξέλιξη, όμως, αυτή όλοι είναι υπεύθυνοι, γιατί η Ελλάδα δεν 

προχώρησε σ' έναν αυτοπεριορισμό ex ante, αλλά ακολούθησε μια οπορτουνιστική 

συμπεριφορά προσφεύγοντας σε δημόσιες δαπάνες κατά πολύ υψηλότερες των 

δυνατοτήτων της οικονομίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλών δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων και τον εκτροχιασμό του δημόσιου χρέους. Ακολούθησε δημοσιονομικές 

πολιτικές που ενώ όλοι οι κανόνες προέβλεπαν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε 

χρηματοοικονομική κατάρρευση, ιδιαίτερα στις περιόδους ύφεσης και καθοδικής 

πορείας του οικονομικού κύκλου, οι πολιτικοί γεμάτοι αλαζονεία ισχυριζόταν ότι όλα 

αυτά είναι προϊόν «σκοτεινών κύκλων» και «κέντρων συνωμοσίας» που απεργάζονται 

την καταστροφή της χώρας. Αγνόησαν, έτσι, ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών απαιτεί όπως η παρούσα αξία των πρωτογενών κυβερνητικών 

ελλειμμάτων συν την αξία του τρέχοντος χρέους να είναι μηδέν. Αντιθέτως, μείνανε 

στο δικό τους μοντέλο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της επ' άπειρον αύξησης 

του δημόσιου χρέους. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Καλούνται να 

πληρώσουν το κόστος της οπορτουνιστικής αυτής πολιτικής με την επιβολή ενός 

σκληρού ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου με αντάλλαγμα τη διασφάλιση 

μακροπρόθεσμης ρευστότητας για την ικανοποίηση των δανειακών αναγκών. 

  

3.5. Η  αντιμετώπιση των υψηλών ελλειμμάτων και του χρέους  

Το θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική 

Οικονομία, είναι η δραματική αύξηση του συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας λόγω 

της ανοδικής τάσης των κρατικών ελλειμμάτων. Η μείωση των κρατικών ελλειμμάτων 

ως ποσοστό του εθνικού μας προϊόντος μπορεί να προέλθει, είτε από την απόλυτη 

πτώση των ελλειμμάτων, είτε από την μεταβολή της ονομαστικής αξίας του ΑΕΠ με 

γρηγορότερους ρυθμούς αύξησης απ’ ότι των Κρατικών ελλειμμάτων. Η απόλυτη 

μείωση των Κρατικών ελλειμμάτων ως κεντρικός στόχος οικονομικής πολιτικής είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς η Θεσμική δυσλειτουργία του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα συμβάλλει στη γρήγορη αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών, και σε 

συνδυασμό με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με το σκέλος των φορολογικών 

εσόδων, τα κρατικά ελλείμματα ακολουθούν την εντεινόμενη ανοδική τους πορεία. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί μακροχρόνια αν 

ακολουθηθούν οι παρακάτω κατευθύνσεις: 
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Α) Βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων του 

γραφειοκρατικού τρόπου παραγωγής του δημόσιου τομέα που προϋποθέτει αύξηση της 

παραγωγικότητας των απασχολούμενων μέσω: 

 της βελτίωσης των μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης,  

 της χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας και  

 της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης των απασχολούμενων στο 

Δημόσιο. 

Β) Περιορισμός της παραοικονομίας, μέσω του περιορισμού της  φοροδιαφυγής 

και της εισφοροδιαφυγής.  

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας μακροχρόνιας πολιτικής που θα στοχεύει 

στον έλεγχο των παραγόντων που μεγεθύνουν την  φοροδιαφυγή.  Η πολιτική αυτή θα 

πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση: 

 της διάρθρωσης του φορολογικού συστήματος, 

 της οργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών του κράτους, 

 της βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, 

 του βαθμού λογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων, 

 του νομισματοπιστωτικού συστήματος,  

 της φορολογικής ηθικής 

 των τεχνικών κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών, ώστε να καταγράφεται 

σωστά η οικονομική δραστηριότητα. 

 Μεταβολή της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτικών και του εκλογικού 

σώματος.  

Αυτό προϋποθέτει την εξάλειψη των πολιτικών-δημοσιονομικών κύκλων μέσω 

της αλλαγής συμπεριφοράς και των δύο μερών. Οι πολιτικοί θα πρέπει να δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους από ότι στα πολιτικά 

τους οφέλη και οι ψηφοφόροι θα πρέπει να τιμωρούν με την ψήφο τους τις πρακτικές 

δημιουργίας των πολιτικών-δημοσιονομικών κύκλων.  

Το κύριο βάρος της δημοσιονομικής πολιτικής που αποτελεί πλέον τη βασική 

οικονομική πολιτική θα πρέπει να εστιαστεί στο θεσμικό εκσυγχρονισμό της Ελληνικής 

οικονομίας μέσα από την εφαρμογή αποδοτικών μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής,  που 

θα βγάλουν την οικονομία της χώρας μας από την ύφεση. Η κρίση χρέους και η 
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εξωτερική εξάρτηση ήταν αναπόφευκτο να συμβούν όταν από την δεκαετία του 80 το 

ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνονταν 19% κατά μέσο όρο ενώ το ακαθάριστο έλλειμμα του 

δημοσίου κατά 35%. Η ανάπτυξη είναι η μόνη λύση στο σημερινό αδιέξοδο, η οποία 

για να έχει στέρεες βάσεις πρέπει να έχει θεσμικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις. Η 

αναβάθμιση της κεντρικής διοίκησης, της ιδιωτικής επιχείρησης,  του τραπεζικού 

συστήματος, της παιδείας, της έρευνας κλπ, αποτελούν σήμερα για την έξοδο από την 

ύφεση και την ταχύρρυθμη ανάπτυξη της Εθνικής μας οικονομίας.  

Τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας επί 

σειρά ετών,  όπως η ανεργία, το διευρυνόμενο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η υψηλή 

φοροδιαφυγή κ.α. προέρχονται από  θεσμικά-διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα. Παράλληλα με την προσπάθεια αναβάθμισης του 

θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να αλλάξει και η φιλοσοφία της δημοσιονομικής και 

εισοδηματικής πολιτικής. Το κύριο βάρος της δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να 

πέσει κυρίως στο σκέλος των κρατικών δαπανών γιατί το σκέλος των εσόδων έχει 

ενισχυθεί ήδη με την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων, που σε περίοδο ύφεσης 

δεν αποδίδουν  και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Επιπλέον η παραοικονομία και η 

φοροδιαφυγή στη χώρα μας δεν μπορούν να  αντιμετωπιστούν εύκολα και άμεσα, αλλά 

σίγουρα πρέπει να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό τους αλλά και για 

την αλλαγή της νοοτροπίας των Ελλήνων φορολογουμένων. Η μείωση των κρατικών 

δαπανών πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί μέσα από τη μείωση της σπατάλης του 

δημόσιου τομέα, την μεταφορά δραστηριοτήτων του δημοσίου στους κατάλληλους 

ιδιωτικούς φορείς, τον περιορισμό των υπαλλήλων του δημοσίου και την αύξηση της 

παραγωγικότητας τους, την κατάργηση των προνομίων ειδικών ομάδων, την 

δημιουργία ίδιων συμβάσεων εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και 

γενικότερα μείωση της εκτεταμένης  δραστηριότητας του κράτους.   

Τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα μας, όπως το δημόσιο χρέος, έχουν 

κυρίως κοινωνιολογικές διαστάσεις. Η διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

που συντελέστηκε μετά το 1980, οφείλεται κυρίως  στην καταρράκωση των κοινωνικών 

και των οικονομικών θεσμών. Οι δυσλειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησης, των ΔΕΚΟ 

και γενικότερα των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, οδήγησαν αναπόφευκτα στη 

συσσώρευση ζημιών και ελλειμμάτων τα οποία προκάλεσαν την ιλιγγιώδη αύξηση του 

συνολικού δημόσιου χρέους και την μείωση της ευημερίας του ελληνικού λαού. 

Συνεπώς η απάντηση στο πρόβλημα του χρέους περνά και μέσα από την αναπτυξιακή 

πολιτική που θα στηρίζεται σε υγιές θεσμικό πλαίσιο. Η  εμπειρία  των αρνητικών 
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οικονομικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων δεκαετιών θα πρέπει να γίνουν 

δίδαγμα για την επιλογή των καλύτερων λύσεων στο μέλλον. Μια νέα 

κοινωνικοοικονομική πολιτική, θωρακισμένη θεσμικά, κρίνεται αναγκαία για να βγάλει 

από τα σημερινά αδιέξοδα την Ελληνική οικονομία,  διαφορετικά οι φιλόδοξοι στόχοι 

της αναπτυξιακής πολιτικής, θα παραμείνουν απλές σκέψεις και η ασυνειδησία και η 

προχειρότητα θα συνεχίσουν να διακατέχουν τη συμπεριφορά των εκάστοτε 

κυβερνώντων.
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Κεφάλαιο 4 

Οικονομετρική ανάλυση 

4.1 Σκοπός και δομή 

Η παρούσα ανάλυση βασίζεται στη μελέτη του Benjamin M. Friedman 

(NBER 2005), που παρουσιάζει την εξέλιξη των ελλειμμάτων και του χρέους των 

ΗΠΑ σε διάφορες χρονικές περιόδους. Σκοπός της  είναι να διατυπώσουμε και να 

προσπαθήσουμε να  απαντήσουμε σε ερωτήματα, που σχετίζονται με την παρούσα 

κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας: Ποιος είναι ο βαθμός “εμμονής” (persistence) 

των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού; Σε ποιο βαθμό πράγματι οι 

ελλειμματικοί προϋπολογισμοί τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα; Είναι τα 

ελλείμματα αποτελεσματικό μέτρο άσκησης αντικυκλικής μακροοικονομικής 

πολιτικής; 

4.2 Περιγραφή των δεδομένων 

Για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιούνται ετήσια στοιχεία από το 

International Financial Statistics (IFS) και το Ministry of National Economy για την 

ελληνική οικονομία για την περίοδο 1975-2009. Όλες οι αξίες εκφράζονται σε Ευρώ. 

Οι σειρές που χρησιμοποιούνται (όλες μετασχηματισμένες σε λογαρίθμους), είναι το 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, οι δημόσιες δαπάνες, η 

ιδιωτική επένδυση, το έλλειμμα  και το δημόσιο χρέος της χώρας. 

Όσον αφορά το εύρος της περιόδου το δείγμα περιορίζεται από το 1975 έως 

το 2009, καθώς αποφασίσαμε το δείγμα να καλύπτει όλη την περίοδο μετά την 

μεταπολίτευση. Τέλος, όσον αφορά το νόμισμα θα ήταν σαφώς προτιμότερο να 

υπάρχουν δύο περίοδοι, λόγω του ότι την περίοδο της δραχμής η κυβέρνηση είχε τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης των ελλειμμάτων με αύξηση της προσφοράς χρήματος. 

Ωστόσο, αποφασίσαμε να μην χωρίσουμε το δείγμα μας σε δύο περιόδους (δραχμής 

και ευρώ), επειδή η περίοδος του ευρώ δεν περιλαμβάνει αρκετές παρατηρήσεις.  

Αυτό αφήνει περαιτέρω ανάλυση  σε επόμενη μελέτη, όταν το δείγμα της εποχής 

ευρώ θα είναι μεγαλύτερο για να έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε την πορεία 

της Ελλάδας  εν μέσω κρίσης και μετά. 

Η οικονομετρική τους ανάλυση γίνεται με τη μέθοδο των διανυσματικών 

παλινδρομήσεων VAR. Συνολικά τρέξαμε πέντε υποδείγματα VAR. Αρχικά, οι 
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μεταβλητές που τρέξαμε είναι το ονομαστικό ΑΕΠ, ο αποπληθωριστής και το 

έλλειμμα (Β1). Σκοπός μας ήταν να δείξουμε τη διαδικασία με την οποία το έλλειμμα 

«ξεφεύγει», χωρίς να έχουμε συμπεριλάβει πολιτικές και δημοσιονομικές 

αντιδράσεις. Σε δεύτερη φάση προσθέτουμε στο προαναφερθέν υπόδειγμα VAR και 

το χρέος(Β2), επειδή μεταβολές στο έλλειμμα είναι επίμονες και καθώς τα 

ελλείμματα προστίθενται στο επίπεδο του χρέους, είναι φυσικό να αναμένουμε ότι τα 

επίπεδα χρέους να εμφανίζουν υψηλότερη τάση αύξησης ως αντίδραση  σε μια 

διαταραχή (shock). Σε επόμενο στάδιο στο αρχικό μας υπόδειγμα(Β1) προσθέτουμε 

ένα βασικό συστατικό στοιχείο του προϋπολογισμού τις δημόσιες δαπάνες(Β3), για 

να ελέγξουμε σε κάθε περίπτωση πώς το έλλειμμα αντιδρά σε μια διαταραχή των 

δαπανών. Το ίδιο κάνουμε και για την περίπτωση του χρέους(Β4). Τέλος, 

αντικαθιστούμε τις δημόσιες δαπάνες με τις συνολικές ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς 

θεωρούμε ότι αυτή η μεταβλητή έχει σημαντική επίπτωση στη μακροχρόνια επίδοση 

της οικονομίας (Β5). για να δούμε και πάλι πώς αντιδρά το έλλειμμα(Β5). 
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4.3 Αποτελέσματα 

4.3.1 Συναρτήσεις Αιφνίδιων Αντιδράσεων ( Impulse Response Functions) 

 

Διάγραμμα 4.1                                                       Διάγραμμα 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

                            Διάγραμμα 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πρώτο σχήμα (διάγραμμα 4.1.) παρατηρούμε ότι μια θετική διαταραχή 

του ελλείμματος,  έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ  ήδη από τον πρώτο 

χρόνο και η αύξηση αυτή συνεχίζεται για τα επόμενα έτη με φθίνοντα ρυθμό. Το 

σημείο αυτό μας θυμίζει τον Keynes και την αναφορά του στην αύξηση της ενεργού 

ζήτησης (της επένδυσης και της κατανάλωσης και άρα των εισοδημάτων και της 

απασχόλησης), μέσω της αύξησης των κρατικών δαπανών (δημοσίων επενδύσεων). 

Σχετικά με το δεύτερο σχήμα (διάγραμμα 4.2.) βλέπουμε ότι μια θετική 

διαταραχή του ελλείμματος αυξάνει τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ από τον πρώτο 

χρόνο και η αύξηση αυτή συνεχίζεται για τα επόμενα έτη με φθίνοντα ρυθμό. Η 
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Μακροοικονομική θεωρία μάς λέει 

ότι, στην ενδιάμεση περιοχή 

(θετική κλίση της AS) μία αύξηση 

της  συναθροιστικής ζήτησης, 

εμμέσως μέσω του ελλείμματος, 

μετατοπίζει την AD προς τα πάνω 

και δεξιά προκαλώντας ταυτόχρονη αύξηση και του επιπέδου προϊόντος Υ και του 

επιπέδου τιμών Ρ. 

 Στο τρίτο σχήμα(διάγραμμα 4.3.) παρουσιάζεται η εμμονή του ελλείμματος. 

Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται πώς το έλλειμμα αντιδρά σε μία θετική 

διαταραχή του ελλείμματος. Βλέπουμε, πως η επίπτωση ενός σοκ στο έλλειμμα 

παραμένει για αρκετές περιόδους μέχρι να προσεγγίσει πάλι την κατάσταση 

ισορροπίας (μηδέν). 

 

 

Διάγραμμα 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση όπου στο υπόδειγμά μας προσθέτουμε την μεταβλητή του 

χρέους(διάγραμμα 4.4.), αξίζει να αναφερθεί ότι η αντίδραση του ΑΕΠ σε μια θετική 

διαταραχή του χρέους είναι η εξής: η μικρή αύξηση του ΑΕΠ εξανεμίζεται από το 2
ο
 

έτος και μετά το 3
ο
 έτος σταθεροποιείται. Μια  εξήγηση θα ήταν  πως στην 

περίπτωση της Ελλάδας ο δανεισμός της εν τέλει δεν καταλήγει σε παραγωγικές 

δραστηριότητες (επενδύσεις), που να αυξάνουν  μακροχρόνια το ΑΕΠ της χώρας. 
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Διάγραμμα 4.5                                                                       Διάγραμμα 4.6 

 

 

 

 

      Διάγραμμα 4.7  

 

 

 

 

 

 

Μια θετική διαταραχή των δημοσίων δαπανών προκαλεί μικρή μεταβολή στο  

ΑΕΠ της χώρας. Η δημοσιονομική πολιτική εμφανίζεται ως αναποτελεσματική, ή 

στην πιο αισιόδοξη παραδοχή της, οι επιδράσεις της είναι μικρές έως ασήμαντες και 

προσωρινές, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.5. 

Στην περίπτωση που η κυβέρνηση ασκεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική 

και χρηματοδοτεί το έλλειμμα με δανεισμό προκαλεί τη μείωση των ιδιωτικών 

επενδύσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή δεδομένου του επιπέδου της αποταμίευσης, η 

κυβέρνηση θα ανταγωνιστεί με τους ιδιώτες που θέλουν επίσης να δανειστούν για το 

ποιος τελικά θα χρησιμοποιήσει τις δεδομένες αποταμιεύσεις. Έτσι τα επιτόκια θα 
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αυξηθούν. Αναπόφευκτα εφ’όσον η κυβέρνηση συμμετέχει στην αγορά κεφαλαίου, 

κάποιοι ιδιώτες θα εκτοπιστούν. Έτσι, η ελλειμματική πολιτική της κυβέρνησης 

αποβαίνει εις βάρος της ιδιωτικής δαπάνης και κυρίως των επενδύσεων. Πρόκειται 

για το γνωστό αποτέλεσμα εκτοπίσεως (crowding-out effect). Για την ίδια 

ελαστικότητα της ζήτησης χρήματος ως προς το επιτόκιο (κλίση καμπύλης LM), όσο 

πιο ελαστικές είναι οι επενδύσεις ως προς το επιτόκιο (κλίση της καμπύλης IS), τόσο 

λιγότερο αποτελεσματική είναι η δημοσιονομική πολιτική (θέση Μονεταριστικής 

σχολής).  Αντίστοιχα, είναι τα αποτελέσματα στο διάγραμμα 4.6, όπου έχουμε την 

αντίδραση σε μια διαταραχή στο έλλειμμα. 

Στο διάγραμμα 4.7 βλέπουμε ότι μια θετική διαταραχή του ΑΕΠ έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων δαπανών μέχρι και το 3
ο
 έτος, μια αύξηση η 

οποία συνεχίζεται για τα επόμενα έτη με φθίνοντα ρυθμό. Επομένως, παρατηρούμε 

ότι ένα μέρος της αύξησης του ΑΕΠ πηγαίνει στις δημόσιες δαπάνες, παρ’όλο που 

είδαμε ότι οι δημόσιες δαπάνες εν τέλει δεν αποφέρουν μια αντίστοιχη αύξηση στο 

ΑΕΠ της χώρας. 

 

Διάγραμμα 4.8 

 

   

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση, που βάζουμε και τη μεταβλητή του χρέους στο υπόδειγμα 

των δημοσίων δαπανών βλέπουμε και πάλι πως το χρέος ελάχιστα μεταβάλλει το 

ΑΕΠ της χώρας.(διάγραμμα 4.8)   
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Διάγραμμα 4.9                                                           Διάγραμμα 4.10 

 

 

 

                      Διάγραμμα 4.11 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε, πως μια θετική διαταραχή του ελλείμματος έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση 

χρηματοδοτεί τις επενδύσεις μέσω ελλειμματικών προϋπολογισμών(διάγραμμα 4.9). 

Επομένως στην περίπτωση που η ιδιωτική επένδυση εξαρτάται θετικά από το 

εισόδημα, τότε η ελλειμματική πολιτική μπορεί τελικά να οδηγήσει όχι σε μείωση 

αλλά σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Πρόκειται για το γνωστό αποτέλεσμα 

προωθήσεως (crowding-in effect) όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Benjamin M. 

Friedman (Brooking Papers on Economic Activity, 1978), το οποίο είναι πιθανό να 

κυριαρχεί του αποτελέσματος εκτοπίσεως όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. 

Ενώ, όταν η οικονομία λειτουργεί περίπου σε πλήρη απασχόληση, τότε μάλλον το 

αποτέλεσμα εκτοπίσεως κυριαρχεί. 

Στη συνέχεια αυτή η αύξηση των επενδύσεων έχει ως αποτέλεσμα την επίσης 

αύξηση του ΑΕΠ (διάγραμμα 4.10). Στο υπόδειγμα της συναθροιστική ζήτησης, μία 

αύξηση των επενδύσεων μετατοπίζει την AD προς τα πάνω και δεξιά, προκαλώντας  

έτσι αύξηση του επιπέδου προϊόντος Υ. 
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Τέλος, συνολικά η θετική διαταραχή του ελλείμματος έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του ΑΕΠ(διάγραμμα 4.11). Επομένως, παρατηρούμε ότι η πολιτική 

προϋπολογισμού, που χρηματοδοτείται με έλλειμμα τονώνει παρά εκτοπίζει τις 

δαπάνες για ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει, επειδή η πολιτική αυτή θα 

αυξήσει το επίπεδο προϊόντος και εκ των υστέρων θα αυξήσει τις επενδύσεις μέσω 

του μηχανισμού του επιταχυντή (PA Samuelson, Japan and the world economy 1988). 

 

 4.3.2 Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση που κάναμε προηγουμένως, μπορούμε να πούμε ότι μόνο 

στην περίπτωση των επενδύσεων το έλλειμμα έχει θετική επίδραση στο ΑΕΠ της 

χώρας, εν αντιθέσει με την περίπτωση των δημοσίων δαπανών, όπου οι ελλειμματικοί 

προϋπολογισμοί προκαλούν το λεγόμενο αποτέλεσμα εκτοπίσεως. Τα αποτελέσματα 

αυτά είναι σύμφωνα με τον Roberto Perotti (NBER 2004), που σημειώνει ότι οι 

επιδράσεις των δημοσίων δαπανών είναι όλο και μικρότερες πάνω στο ΑΕΠ με το 

πέρασμα των χρόνων, όπως και με τους Favero& Marcellino (OBES 2005). Τέλος, 

όσον αφορά το κομμάτι των επενδύσεων, η ανάλυση μας είναι συμβατή με τη μελέτη 

του Benjamin M. Friedman (Brooking Papers on Economic Activity 1978), όπου 

διαπιστώνει ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα χρηματοδοτούμενα με δανεισμό 

ελλείμματα όντως δεν εκτοπίζουν την ιδιωτική επένδυση ,αλλά της δίνουν ώθηση. 
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Παράρτημα  

Έλεγχος στασιμότητας όλων των μεταβλητών σε επίπεδα 

Πίνακας Α1: Έλεγχος στασιμότητας του LNGDP σε επίπεδα 

 

Null Hypothesis: LNGDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=8) 

83     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.281081  0.9999 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNGDP)   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 18:41   

Sample (adjusted): 1976 2009   

Included observations: 34 after adjustments 
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNGDP(-1) 0.029286 0.022860 1.281081 0.2097 

C 0.198509 0.027493 7.220280 0.0000 

@TREND(1975) -0.009584 0.003325 -2.882497 0.0071 

     
     R-squared 0.748132     Mean dependent var 0.136313 

Adjusted R-squared 0.731882     S.D. dependent var 0.062578 

S.E. of regression 0.032403     Akaike info criterion -3.937024 

Sum squared resid 0.032549     Schwarz criterion -3.802345 

Log likelihood 69.92941     Hannan-Quinn criter. -3.891095 

F-statistic 46.04018     Durbin-Watson stat 2.102027 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

Πίνακας Α2: Έλεγχος στασιμότητας του LNDEFLATOR σε επίπεδα 

Null Hypothesis: LNDEFLATOR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.671980  0.9993 

Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  

 10% level  -3.212361  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNDEFLATOR)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 18:53   

Sample (adjusted): 1977 2008   

Included observations: 32 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNDEFLATOR(-1) 0.038465 0.057241 0.671980 0.5071 

D(LNDEFLATOR(-1)) -0.418011 0.182308 -2.292888 0.0296 

C 0.271617 0.072049 3.769891 0.0008 

@TREND(1975) -0.013395 0.007809 -1.715294 0.0973 

     
     R-squared 0.387342     Mean dependent var 0.115317 

Adjusted R-squared 0.321700     S.D. dependent var 0.110364 

S.E. of regression 0.090895     Akaike info criterion -1.841758 

Sum squared resid 0.231332     Schwarz criterion -1.658541 

Log likelihood 33.46813     Hannan-Quinn criter. -1.781027 

F-statistic 5.900839     Durbin-Watson stat 2.081759 

Prob(F-statistic) 0.002974    
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Πίνακας Α3: Έλεγχος στασιμότητας του LNDEF σε επίπεδα 

 

Null Hypothesis: LNDEF has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.957348  0.6022 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNDEF)   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 18:56   

Sample (adjusted): 1977 2009   

Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNDEF(-1) -0.172623 0.088192 -1.957348 0.0600 

D(LNDEF(-1)) 0.170249 0.184523 0.922646 0.3638 
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C 0.753456 0.309928 2.431067 0.0215 

@TREND(1975) 0.020052 0.014386 1.393887 0.1739 

     
     R-squared 0.138441     Mean dependent var 0.181447 

Adjusted R-squared 0.049314     S.D. dependent var 0.410425 

S.E. of regression 0.400178     Akaike info criterion 1.119396 

Sum squared resid 4.644121     Schwarz criterion 1.300791 

Log likelihood -14.47003     Hannan-Quinn criter. 1.180430 

F-statistic 1.553304     Durbin-Watson stat 1.886727 

Prob(F-statistic) 0.221954    

     
     
 

Πίνακας Α4: Έλεγχος στασιμότητας του LNDEBT σε επίπεδα 

 

Null Hypothesis: LNDEBT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.371363  0.0722 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNDEBT)   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 18:59   

Sample (adjusted): 1976 2009   

Included observations: 34 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNDEBT(-1) -0.373773 0.110867 -3.371363 0.0020 

C 0.378359 0.427503 0.885042 0.3829 

@TREND(1975) 0.058180 0.020617 2.821968 0.0083 

     
     R-squared 0.295676     Mean dependent var -0.021401 

Adjusted R-squared 0.250236     S.D. dependent var 1.172103 

S.E. of regression 1.014912     Akaike info criterion 2.951577 

Sum squared resid 31.93141     Schwarz criterion 3.086256 

Log likelihood -47.17681     Hannan-Quinn criter. 2.997507 

F-statistic 6.506929     Durbin-Watson stat 1.982948 

Prob(F-statistic) 0.004370    

     
     
 

 

Πίνακας Α5: Έλεγχος στασιμότητας του LNGOVEXPEND σε επίπεδα 

 

Null Hypothesis: LNGOVEXPEND has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
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Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.034287  0.9940 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNGOVEXPEND)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:00   

Sample (adjusted): 1976 2009   

Included observations: 34 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNGOVEXPEND(-1) -0.000980 0.028574 -0.034287 0.9729 

C 0.273060 0.131203 2.081199 0.0458 

@TREND(1975) -0.006318 0.004710 -1.341497 0.1895 

     
     R-squared 0.562299     Mean dependent var 0.155296 

Adjusted R-squared 0.534060     S.D. dependent var 0.085996 

S.E. of regression 0.058701     Akaike info criterion -2.748624 
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Sum squared resid 0.106820     Schwarz criterion -2.613945 

Log likelihood 49.72661     Hannan-Quinn criter. -2.702695 

F-statistic 19.91228     Durbin-Watson stat 1.902573 

Prob(F-statistic) 0.000003    

     
     
 

Πίνακας Α6: Έλεγχος στασιμότητας του LNINVEST σε επίπεδα 

 

Null Hypothesis: LNINVEST has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.146722  0.9918 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNINVEST)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:04   

Sample (adjusted): 1976 2009   

Included observations: 34 after adjustments  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNINVEST(-1) -0.008299 0.056560 -0.146722 0.8843 

C 0.302064 0.382612 0.789478 0.4358 

@TREND(1975) -0.005797 0.007647 -0.758035 0.4542 

     
     R-squared 0.422551     Mean dependent var 0.125369 

Adjusted R-squared 0.385296     S.D. dependent var 0.105728 

S.E. of regression 0.082894     Akaike info criterion -2.058414 

Sum squared resid 0.213013     Schwarz criterion -1.923735 

Log likelihood 37.99303     Hannan-Quinn criter. -2.012484 

F-statistic 11.34218     Durbin-Watson stat 1.447108 

Prob(F-statistic) 0.000201    

     
     
 

Έλεγχος στασιμότητας των μεταβλητών σε πρώτες διαφορές 

Πίνακας Α7: Έλεγχος στασιμότητας του LNGDP σε πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.311088  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  
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     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNGDP,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:10   

Sample (adjusted): 1977 2009   

Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LNGDP(-1)) -1.019458 0.191949 -5.311088 0.0000 

C 0.236036 0.046283 5.099882 0.0000 

@TREND(1975) -0.005526 0.001154 -4.789500 0.0000 

     
     R-squared 0.487420     Mean dependent var -0.006819 

Adjusted R-squared 0.453248     S.D. dependent var 0.045665 

S.E. of regression 0.033766     Akaike info criterion -3.852235 

Sum squared resid 0.034204     Schwarz criterion -3.716189 

Log likelihood 66.56187     Hannan-Quinn criter. -3.806459 

F-statistic 14.26371     Durbin-Watson stat 1.832000 

Prob(F-statistic) 0.000044    
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Πίνακας Α8: Έλεγχος στασιμότητας του LNDEFLATOR σε πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNDEFLATOR) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.090376  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  

 10% level  -3.212361  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNDEFLATOR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:12   

Sample (adjusted): 1977 2008   

Included observations: 32 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LNDEFLATOR(-1)) -1.377114 0.170216 -8.090376 0.0000 
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C 0.305715 0.050664 6.034169 0.0000 

@TREND(1975) -0.008324 0.001986 -4.190455 0.0002 

     
     R-squared 0.693098     Mean dependent var -0.003308 

Adjusted R-squared 0.671932     S.D. dependent var 0.157185 

S.E. of regression 0.090031     Akaike info criterion -1.888260 

Sum squared resid 0.235063     Schwarz criterion -1.750847 

Log likelihood 33.21216     Hannan-Quinn criter. -1.842711 

F-statistic 32.74636     Durbin-Watson stat 2.050088 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

Πίνακας Α9: Έλεγχος στασιμότητας του LNDEF σε πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNDEF) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.673858  0.0036 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNDEF,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:13   

Sample (adjusted): 1977 2009   

Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LNDEF(-1)) -0.889698 0.190356 -4.673858 0.0001 

C 0.234578 0.167972 1.396532 0.1728 

@TREND(1975) -0.003982 0.007840 -0.507948 0.6152 

     
     R-squared 0.424342     Mean dependent var 0.013237 

Adjusted R-squared 0.385965     S.D. dependent var 0.534243 

S.E. of regression 0.418635     Akaike info criterion 1.182874 

Sum squared resid 5.257660     Schwarz criterion 1.318920 

Log likelihood -16.51742     Hannan-Quinn criter. 1.228649 

F-statistic 11.05715     Durbin-Watson stat 1.869343 

Prob(F-statistic) 0.000253    
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Πίνακας Α10: Έλεγχος στασιμότητας του LNDEBT σε πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNDEBT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.755086  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNDEBT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:15   

Sample (adjusted): 1977 2009   

Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LNDEBT(-1)) -1.045184 0.181611 -5.755086 0.0000 

C -0.521654 0.454053 -1.148883 0.2597 

@TREND(1975) 0.027330 0.022349 1.222870 0.2309 
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R-squared 0.524803     Mean dependent var -0.002184 

Adjusted R-squared 0.493123     S.D. dependent var 1.684123 

S.E. of regression 1.199016     Akaike info criterion 3.287388 

Sum squared resid 43.12920     Schwarz criterion 3.423434 

Log likelihood -51.24190     Hannan-Quinn criter. 3.333163 

F-statistic 16.56584     Durbin-Watson stat 2.020471 

Prob(F-statistic) 0.000014    

     
     
 

Πίνακας Α11: Έλεγχος στασιμότητας του LNGOVEXPEND σε πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNGOVEXPEND) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.342343  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNGOVEXPEND,2)  

Method: Least Squares   
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Date: 05/20/11   Time: 19:17   

Sample (adjusted): 1977 2009   

Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LNGOVEXPEND(-1)) -0.965706 0.180764 -5.342343 0.0000 

C 0.265442 0.054621 4.859683 0.0000 

@TREND(1975) -0.006520 0.001608 -4.054408 0.0003 

     
     R-squared 0.487685     Mean dependent var -0.004341 

Adjusted R-squared 0.453531     S.D. dependent var 0.079702 

S.E. of regression 0.058919     Akaike info criterion -2.738810 

Sum squared resid 0.104142     Schwarz criterion -2.602764 

Log likelihood 48.19036     Hannan-Quinn criter. -2.693034 

F-statistic 14.27889     Durbin-Watson stat 2.020904 

Prob(F-statistic) 0.000044    

     
     
 

Πίνακας Α12: Έλεγχος στασιμότητας του LNINVEST σε πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNINVEST) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.008742  0.0182 

Test critical values: 1% level  -4.262735  
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 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNINVEST,2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/20/11   Time: 19:19   

Sample (adjusted): 1977 2009   

Included observations: 33 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LNINVEST(-1)) -0.745876 0.186062 -4.008742 0.0004 

C 0.184031 0.054574 3.372156 0.0021 

@TREND(1975) -0.005329 0.001882 -2.831401 0.0082 

     
     R-squared 0.352327     Mean dependent var -0.010974 

Adjusted R-squared 0.309149     S.D. dependent var 0.098401 

S.E. of regression 0.081788     Akaike info criterion -2.082855 

Sum squared resid 0.200680     Schwarz criterion -1.946809 

Log likelihood 37.36710     Hannan-Quinn criter. -2.037079 

F-statistic 8.159845     Durbin-Watson stat 1.897674 

Prob(F-statistic) 0.001480    
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Εκτίμηση διανυσματικών υποδειγμάτων αυτοπαλινδρομήσεων ( VAR ) 

Πίνακας Β1 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 05/09/11   Time: 19:27  

 Sample (adjusted): 1976 2008  

 Included observations: 33 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
     LNGDP LNDEFLATOR LNDEF 

    
    LNGDP(-1)  0.932940  0.176607  0.343523 

  (0.03983)  (0.10712)  (0.49352) 

 [ 23.4236] [ 1.64871] [ 0.69606] 

    

LNDEFLATOR(-1)  0.012293  0.664402 -0.278895 

  (0.04771)  (0.12831)  (0.59115) 

 [ 0.25767] [ 5.17825] [-0.47179] 

    

LNDEF(-1)  0.021691  0.079950  0.842745 

  (0.00924)  (0.02486)  (0.11452) 

 [ 2.34686] [ 3.21637] [ 7.35868] 

    

C  0.221395  0.147138  0.704688 

  (0.02057)  (0.05531)  (0.25485) 

 [ 10.7645] [ 2.66005] [ 2.76513] 
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     R-squared  0.999541  0.995736  0.943561 

 Adj. R-squared  0.999493  0.995295  0.937722 

 Sum sq. Resids  0.028163  0.203705  4.324080 

 S.E. equation  0.031163  0.083811  0.386143 

 F-statistic  21042.15  2257.630  161.6093 

 Log likelihood  69.76824  37.12029 -13.29189 

 Akaike AIC -3.985954 -2.007291  1.047993 

 Schwarz SC -3.804559 -1.825896  1.229388 

 Mean dependent  3.687013  3.361807  5.570407 

 S.D. dependent  1.384428  1.221916  1.547325 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  9.63E-07  

 Determinant resid covariance  6.53E-07  

 Log likelihood  94.50108  

 Akaike information criterion -5.000065  

 Schwarz criterion -4.455881  

    
    
 

Β1.1: Κριτήριο επιλογής αριθμού υστερήσεων 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LNGDP LNDEFLATOR LNDEF     

Exogenous variables: C      

Date: 05/20/11   Time: 19:28     

Sample: 1975 2009      

Included observations: 30     
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 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -53.30096 NA   0.008564  3.753398  3.893517  3.798223 

1  85.42391   240.4565*   1.51e-06*  -4.894928*  -4.334449*  -4.715625* 

2  92.39542  10.68964  1.77e-06 -4.759694 -3.778856 -4.445916 

3  99.37776  9.309796  2.13e-06 -4.625184 -3.223987 -4.176929 

4  104.5438  5.854790  3.05e-06 -4.369584 -2.548027 -3.786852 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 

Β1.2 Έλεγχος σταθερότητας του υποδείγματος VAR 
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Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: LNGDP LNDEFLATOR LNDEF  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 1 

Date: 05/20/11   Time: 19:30 

  
       Root Modulus 

  
   0.963092  0.963092 

 0.738497 - 0.103989i  0.745783 

 0.738497 + 0.103989i  0.745783 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

 

B1.3 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων  

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/20/11   Time: 19:32 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 33 

   
   Lags LM-Stat Prob 
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1  10.37255  0.3212 

2  7.516169  0.5835 

3  4.232883  0.8954 

4  22.94194  0.0063 

5  9.495764  0.3928 

6  16.02494  0.0664 

7  3.295602  0.9514 

8  5.694626  0.7700 

9  8.346376  0.4997 

10  8.051626  0.5290 

11  1.968882  0.9920 

12  3.239673  0.9540 

   
   
Probs from chi-square with 9 df. 

 

 

Β1.4 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/20/11   Time: 19:33    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 33    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    
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       43.44496 36  0.1839    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(6,26) Prob. Chi-sq(6) Prob. 

      
      res1*res1  0.160271  0.827061  0.5596  5.288937  0.5073 

res2*res2  0.152358  0.778888  0.5939  5.027814  0.5403 

res3*res3  0.170216  0.888912  0.5172  5.617142  0.4674 

res2*res1  0.069261  0.322463  0.9192  2.285599  0.8916 

res3*res1  0.150098  0.765293  0.6038  4.953233  0.5498 

res3*res2  0.199738  1.081562  0.3990  6.591363  0.3603 

      
      
      

 

Β1.5 Εκτίμηση διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών VECM 

  

 Vector Error Correction Estimates  

 Date: 05/09/11   Time: 19:28  

 Sample (adjusted): 1977 2008  

 Included observations: 32 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    LNGDP(-1)  1.000000   
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LNDEFLATOR(-1)  0.180948   

  (0.20624)   

 [ 0.87738]   

    

LNDEF(-1) -0.611291   

  (0.12591)   

 [-4.85484]   

    

C -0.862607   

    
    

Error Correction: D(LNGDP) 

D(LNDEFLATO

R) D(LNDEF) 

    
    CointEq1 -0.064978 -0.119855  0.244906 

  (0.01427)  (0.03623)  (0.17511) 

 [-4.55298] [-3.30819] [ 1.39857] 

    

D(LNGDP(-1)) -0.011277 -0.063614  3.778308 

  (0.18671)  (0.47398)  (2.29094) 

 [-0.06040] [-0.13421] [ 1.64924] 

    

D(LNDEFLATOR(-1)) -0.066631 -0.471683  0.638411 

  (0.06544)  (0.16611)  (0.80288) 

 [-1.01827] [-2.83953] [ 0.79515] 

    

D(LNDEF(-1)) -0.009188 -0.027685  0.114585 
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  (0.01748)  (0.04438)  (0.21452) 

 [-0.52554] [-0.62377] [ 0.53415] 

    

C  0.149132  0.184545 -0.470948 

  (0.02843)  (0.07216)  (0.34880) 

 [ 5.24612] [ 2.55727] [-1.35020] 

    
     R-squared  0.711042  0.497404  0.122629 

 Adj. R-squared  0.668233  0.422946 -0.007352 

 Sum sq. resids  0.029448  0.189774  4.433397 

 S.E. equation  0.033025  0.083837  0.405216 

 F-statistic  16.60977  6.680277  0.943436 

 Log likelihood  66.44797  36.63646 -13.78092 

 Akaike AIC -3.840498 -1.977278  1.173807 

 Schwarz SC -3.611477 -1.748257  1.402828 

 Mean dependent  0.138232  0.115317  0.163574 

 S.D. dependent  0.057336  0.110364  0.403734 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1.09E-06  

 Determinant resid covariance  6.53E-07  

 Log likelihood  91.64461  

 Akaike information criterion -4.602788  

 Schwarz criterion -3.778312  
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Β1.6 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/20/11   Time: 19:37 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 32 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  6.914836  0.6460 

2  10.87565  0.2843 

3  7.397305  0.5958 

4  19.74631  0.0195 

5  9.407600  0.4005 

6  14.48124  0.1062 

7  4.164591  0.9002 

8  4.891929  0.8436 

9  11.78649  0.2256 

10  6.750925  0.6630 

11  1.920651  0.9927 

12  2.360608  0.9844 

   
   
Probs from chi-square with 9 df. 
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Β1.7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/20/11   Time: 19:40    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 32    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       45.19606 48  0.5884    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(8,23) Prob. Chi-sq(8) Prob. 

      
      res1*res1  0.107726  0.347103  0.9375  3.447219  0.9032 

res2*res2  0.174224  0.606574  0.7630  5.575174  0.6947 

res3*res3  0.029095  0.086156  0.9993  0.931053  0.9986 

res2*res1  0.501243  2.889325  0.0220  16.03976  0.0418 

res3*res1  0.273871  1.084349  0.4081  8.763858  0.3626 

res3*res2  0.119496  0.390177  0.9147  3.823884  0.8727 
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Β1.8 Johansen Cointegration Test 

 

Date: 05/20/11   Time: 19:44   

Sample (adjusted): 1977 2008   

Included observations: 32 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: LNGDP LNDEFLATOR LNDEF    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. Of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.642348  56.89167  42.91525  0.0012 

At most 1  0.432076  23.98943  25.87211  0.0842 

At most 2  0.167983  5.884872  12.51798  0.4751 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. Of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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None *  0.642348  32.90223  25.82321  0.0049 

At most 1  0.432076  18.10456  19.38704  0.0760 

At most 2  0.167983  5.884872  12.51798  0.4751 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     LNGDP LNDEFLATOR LNDEF @TREND(76)  

-1.404843  2.596656 -1.178431  0.246112  

 27.31571 -16.43399 -2.008988 -1.617018  

 1.477728  1.109343 -1.697782 -0.184299  

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(LNGDP) -0.025935 -0.007135  0.008808  

D(LNDEFLATOR

) -0.054286  0.036616 -0.010398  

D(LNDEF)  0.082891  0.130452  0.128631  

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  91.83029  

     
      

 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
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LNGDP LNDEFLATOR LNDEF @TREND(76)  

 1.000000 -1.848361  0.838835 -0.175188  

  (0.63948)  (0.24043)  (0.05958)  

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LNGDP)  0.036434    

  (0.00835)    

D(LNDEFLATOR

)  0.076263    

  (0.01984)    

D(LNDEF) -0.116449    

  (0.10178)    

     
          

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  100.8826  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LNGDP LNDEFLATOR LNDEF @TREND(76)  

 1.000000  0.000000 -0.513833 -0.003224  

   (0.06868)  (0.01645)  

 0.000000  1.000000 -0.731820  0.093036  

   (0.11128)  (0.02666)  
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LNGDP) -0.158468  0.049916   

  (0.15820)  (0.09623)   

D(LNDEFLATOR

)  1.076444 -0.742701   

  (0.33485)  (0.20369)   

D(LNDEF)  3.446939 -1.928607   

  (1.85876)  (1.13067)   

     
     
 

 

Β1.9 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

  

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 05/20/11   Time: 19:45  

Sample: 1975 2009   

Included observations: 33  

    
        

Dependent variable: LNGDP  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNDEFLATOR  0.066394 1  0.7967 

LNDEF  5.507743 1  0.0189 

    
    All  6.960855 2  0.0308 
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Dependent variable: LNDEFLATOR  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNGDP  2.718257 1  0.0992 

LNDEF  10.34505 1  0.0013 

    
    All  11.76858 2  0.0028 

    
        

Dependent variable: LNDEF  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNGDP  0.484503 1  0.4864 

LNDEFLATOR  0.222583 1  0.6371 

    
    All  1.161335 2  0.5595 
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Διάγραμμα Β1.10 Impulse Responses Functions 
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Πίνακας Β2 

 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 05/21/11   Time: 11:53   

 Sample (adjusted): 1977 2008   

 Included observations: 32 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
      WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF 
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WDEBT(-1)  0.335751 -0.014899  0.001008  0.225930 

  (0.07943)  (0.02675)  (0.00072)  (0.10575) 

 [ 4.22710] [-0.55698] [ 1.40063] [ 2.13652] 

     

WDEBT(-2) -0.093350 -0.008552 -0.002643  0.058126 

  (0.07553)  (0.02543)  (0.00068)  (0.10055) 

 [-1.23600] [-0.33624] [-3.86146] [ 0.57808] 

     

LNDEFLATOR(-1)  0.011795  0.379438  0.003394  0.349445 

  (0.53865)  (0.18140)  (0.00488)  (0.71713) 

 [ 0.02190] [ 2.09173] [ 0.69533] [ 0.48729] 

     

LNDEFLATOR(-2) -0.513579  0.456946 -0.010058 -0.618787 

  (0.48466)  (0.16322)  (0.00439)  (0.64525) 

 [-1.05967] [ 2.79959] [-2.29016] [-0.95898] 

     

WGDP(-1) -70.02649  0.704185  0.539036 -15.74084 

  (7.22451)  (2.43299)  (0.06546)  (9.61835) 

 [-9.69291] [ 0.28943] [ 8.23406] [-1.63654] 

     

WGDP(-2)  53.99620 -0.361058  0.209197  4.849433 

  (4.39285)  (1.47938)  (0.03981)  (5.84842) 

 [ 12.2918] [-0.24406] [ 5.25550] [ 0.82919] 

     

LNDEF(-1)  0.189569  0.043514 -0.002608  0.450770 
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  (0.15885)  (0.05350)  (0.00144)  (0.21149) 

 [ 1.19335] [ 0.81338] [-1.81195] [ 2.13140] 

     

LNDEF(-2) -0.221712  0.061991  0.001454 -0.394380 

  (0.15772)  (0.05311)  (0.00143)  (0.20998) 

 [-1.40576] [ 1.16713] [ 1.01770] [-1.87822] 

     

C  6.232619  0.063789  0.085167  9.345275 

  (2.33748)  (0.78719)  (0.02118)  (3.11200) 

 [ 2.66638] [ 0.08103] [ 4.02096] [ 3.00298] 

     
      R-squared  0.940485  0.996164  0.999860  0.961207 

 Adj. R-squared  0.919784  0.994830  0.999812  0.947714 

 Sum sq. Resids  1.422964  0.161383  0.000117  2.522192 

 S.E. equation  0.248733  0.083766  0.002254  0.331150 

 F-statistic  45.43192  746.6229  20587.37  71.23614 

 Log likelihood  4.401872  39.22930  154.9212 -4.756315 

 Akaike AIC  0.287383 -1.889331 -9.120078  0.859770 

 Schwarz SC  0.699621 -1.477093 -8.707840  1.272008 

 Mean dependent  0.988861  3.435320  0.316855  5.675209 

 S.D. dependent  0.878217  1.164970  0.164295  1.448208 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  2.22E-10   

 Determinant resid covariance  5.94E-11   

 Log likelihood  195.1306   

 Akaike information criterion -9.945662   
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 Schwarz criterion -8.296709   

     
     
 

Β2.1: Κριτήριο επιλογής αριθμού υστερήσεων 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF     

Exogenous variables: C      

Date: 05/21/11   Time: 11:56     

Sample: 1975 2009      

Included observations: 32     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -48.13430 NA   0.000306  3.258394  3.441611  3.319125 

1  143.0899  322.6908  5.41e-09 -7.693118 -6.777033 -7.389462 

2  195.1306   74.80852*   6.00e-10*  -9.945662*  -8.296709*  -9.399081* 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Β2.2 Έλεγχος σταθερότητας του υποδείγματος VAR 
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B2.3 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 11:59 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 32 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  33.59641  0.0062 

2  12.28477  0.7242 

3  20.30310  0.2069 
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4  19.49975  0.2436 

5  17.38146  0.3613 

6  22.95630  0.1149 

7  13.31372  0.6497 

8  8.343269  0.9380 

9  6.976821  0.9737 

10  5.731989  0.9907 

11  4.632482  0.9973 

12  5.187468  0.9947 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 

 

Β2.4 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/21/11   Time: 12:01    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 32    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       178.0497 160  0.1562    

      
            

   Individual components:    
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Dependent R-squared F(16,15) Prob. Chi-sq(16) Prob. 

      
      res1*res1  0.783615  3.395050  0.0113  25.07567  0.0685 

res2*res2  0.617970  1.516494  0.2130  19.77503  0.2305 

res3*res3  0.474282  0.845775  0.6293  15.17702  0.5117 

res4*res4  0.712256  2.320608  0.0554  22.79220  0.1194 

res2*res1  0.645238  1.705116  0.1541  20.64761  0.1925 

res3*res1  0.681854  2.009258  0.0922  21.81932  0.1491 

res3*res2  0.766002  3.068946  0.0178  24.51207  0.0789 

res4*res1  0.737933  2.639828  0.0336  23.61385  0.0983 

res4*res2  0.551462  1.152622  0.3939  17.64677  0.3450 

res4*res3  0.833073  4.678735  0.0023  26.65834  0.0454 

      
      
      

 

Β2.5 Εκτίμηση διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών VECM 

 

 Vector Error Correction Estimates   

 Date: 05/21/11   Time: 12:02   

 Sample (adjusted): 1978 2008   

 Included observations: 31 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    

     
     WDEBT(-1)  1.000000    

     

LNDEFLATOR(-1)  0.017685    
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  (0.02552)    

 [ 0.69300]    

     

WGDP(-1)  0.559943    

  (0.69723)    

 [ 0.80309]    

     

LNDEF(-1) -0.023517    

  (0.02167)    

 [-1.08512]    

     

C -1.096312    

     
     

Error Correction: D(WDEBT) 

D(LNDEFLATO

R) D(WGDP) D(LNDEF) 

     
     CointEq1 -0.950525 -0.112546  5.00E-05 -0.225460 

  (0.01424)  (0.06227)  (0.00186)  (0.20912) 

 [-66.7274] [-1.80740] [ 0.02693] [-1.07812] 

     

D(WDEBT(-1))  0.015501 -0.016939  0.001947  0.360294 

  (0.00930)  (0.04066)  (0.00121)  (0.13656) 

 [ 1.66636] [-0.41656] [ 1.60538] [ 2.63828] 

     

D(WDEBT(-2)) -0.005040  0.011499 -0.001828  0.226455 

  (0.00672)  (0.02938)  (0.00088)  (0.09866) 
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 [-0.74995] [ 0.39144] [-2.08615] [ 2.29538] 

     

D(LNDEFLATOR(-1))  0.073224 -0.219342 -0.002213  0.066838 

  (0.04558)  (0.19924)  (0.00594)  (0.66912) 

 [ 1.60655] [-1.10089] [-0.37237] [ 0.09989] 

     

D(LNDEFLATOR(-2))  0.055487  0.163151 -0.013202 -0.166706 

  (0.04407)  (0.19263)  (0.00575)  (0.64691) 

 [ 1.25920] [ 0.84698] [-2.29787] [-0.25770] 

     

D(WGDP(-1))  2.381376  6.134642  0.423754 -19.25874 

  (1.26600)  (5.53414)  (0.16506)  (18.5856) 

 [ 1.88102] [ 1.10851] [ 2.56723] [-1.03622] 

     

D(WGDP(-2))  1.977958 -5.444919  0.259523  0.795712 

  (0.82734)  (3.61661)  (0.10787)  (12.1459) 

 [ 2.39073] [-1.50553] [ 2.40588] [ 0.06551] 

     

D(LNDEF(-1)) -0.007900  0.030413 -0.003588 -0.268382 

  (0.01301)  (0.05689)  (0.00170)  (0.19107) 

 [-0.60700] [ 0.53457] [-2.11425] [-1.40466] 

     

D(LNDEF(-2)) -0.015324  0.111301  0.001195 -0.667191 

  (0.01523)  (0.06659)  (0.00199)  (0.22363) 

 [-1.00598] [ 1.67149] [ 0.60173] [-2.98352] 
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C -0.035143  0.074814  0.000339 -0.028159 

  (0.00825)  (0.03606)  (0.00108)  (0.12112) 

 [-4.25969] [ 2.07445] [ 0.31482] [-0.23249] 

     
      R-squared  0.999589  0.385274  0.991134  0.475951 

 Adj. R-squared  0.999412  0.121820  0.987335  0.251358 

 Sum sq. resids  0.012127  0.231730  0.000206  2.613581 

 S.E. equation  0.024031  0.105047  0.003133  0.352784 

 F-statistic  5669.421  1.462397  260.8576  2.119174 

 Log likelihood  77.63076  31.90352  140.7869 -5.651474 

 Akaike AIC -4.363275 -1.413130 -8.437862  1.009773 

 Schwarz SC -3.900698 -0.950554 -7.975285  1.472349 

 Mean dependent -0.147681  0.114525 -0.020734  0.171716 

 S.D. dependent  0.991255  0.112096  0.027840  0.407729 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  5.62E-12   

 Determinant resid covariance  1.18E-12   

 Log likelihood  249.7160   

 Akaike information criterion -13.27200   

 Schwarz criterion -11.23667   
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Β2.6 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων του VECM 

   

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 12:03 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 31 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  34.22366  0.0051 

2  11.69294  0.7648 

3  24.25629  0.0841 

4  23.86782  0.0924 

5  11.72194  0.7629 

6  25.85475  0.0561 

7  12.87573  0.6818 

8  8.481240  0.9332 

9  11.71793  0.7632 

10  22.17690  0.1376 

11  14.17081  0.5860 

12  13.82432  0.6118 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 
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Β2.7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/21/11   Time: 12:04    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 31    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       181.9374 180  0.4456    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(18,12) Prob. Chi-sq(18) Prob. 

      
      res1*res1  0.558874  0.844619  0.6376  17.32511  0.5009 

res2*res2  0.854900  3.927871  0.0098  26.50190  0.0888 

res3*res3  0.718660  1.702943  0.1748  22.27845  0.2199 

res4*res4  0.528334  0.746764  0.7206  16.37837  0.5662 

res2*res1  0.558193  0.842288  0.6396  17.30398  0.5023 

res3*res1  0.308034  0.296772  0.9900  9.549059  0.9456 

res3*res2  0.764808  2.167903  0.0874  23.70906  0.1648 

res4*res1  0.402017  0.448192  0.9398  12.46252  0.8225 

res4*res2  0.490727  0.642388  0.8078  15.21253  0.6473 
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res4*res3  0.744652  1.944154  0.1213  23.08423  0.1874 

      
      
      

 

 

Β2.8 Johansen Cointegration Test 

 

Date: 05/21/11   Time: 12:11    

Sample (adjusted): 1978 2008    

Included observations: 31 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)  

Series: WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF     

Lags interval (in first differences): 1 to 2   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  

      
      None *  0.999147  275.6614  63.87610  0.0000  

At most 1 *  0.606684  56.58404  42.91525  0.0013  

At most 2 *  0.478727  27.65664  25.87211  0.0297  

At most 3  0.213897  7.460695  12.51798  0.2989  

      
       Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  

      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  

      
      None *  0.999147  219.0773  32.11832  0.0000  

At most 1 *  0.606684  28.92740  25.82321  0.0189  

At most 2 *  0.478727  20.19595  19.38704  0.0381  

At most 3  0.213897  7.460695  12.51798  0.2989  

      
       Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):   

      
      WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF @TREND(76)  

-3.404250  0.196621 -4.754161  0.080805 -0.038600  

 1.412282  2.554616  163.7664  2.986838  0.056801  

-0.983839 -2.608592 -43.43715  2.055394 -0.199605  

-2.716974  5.642708  30.89203  3.193483 -0.297628  

      
            

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):    

      
      D(WDEBT)  0.288540  0.001631 -0.000609  0.000741  

D(LNDEFLATOR

)  0.035161  0.019494  0.053036 -0.013865  

D(WGDP)  3.93E-05 -0.001719  0.000792  0.000316  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:21 EEST - 52.53.217.230



 128 

D(LNDEF)  0.066349 -0.160418 -0.037755 -0.091538  

      
            

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  273.5290   

      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF @TREND(76)  

 1.000000 -0.057757  1.396537 -0.023736  0.011339  

  (0.01496)  (0.31426)  (0.00993)  (0.00116)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(WDEBT) -0.982262     

  (0.00659)     

D(LNDEFLATOR

) -0.119696     

  (0.06391)     

D(WGDP) -0.000134     

  (0.00192)     

D(LNDEF) -0.225869     

  (0.21604)     

      
            

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  287.9927   

      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF @TREND(76)  

 1.000000  0.000000  4.941363  0.042438  0.012232  

   (0.60934)  (0.02243)  (0.00202)  
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 0.000000  1.000000  61.37434  1.145732  0.015472  

   (9.54385)  (0.35133)  (0.03161)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(WDEBT) -0.979959  0.060899    

  (0.00702)  (0.00488)    

D(LNDEFLATOR

) -0.092165  0.056713    

  (0.06739)  (0.04685)    

D(WGDP) -0.002562 -0.004384    

  (0.00155)  (0.00107)    

D(LNDEF) -0.452425 -0.396762    

  (0.19509)  (0.13562)    

      
            

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  298.0907   

      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

WDEBT LNDEFLATOR WGDP LNDEF @TREND(76)  

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.164361  0.018218  

    (0.03514)  (0.00363)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -1.422821  0.089818  

    (0.41111)  (0.04244)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.041851 -0.001211  

    (0.00833)  (0.00086)  
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(WDEBT) -0.979359  0.062489 -1.078204   

  (0.00725)  (0.00694)  (0.32193)   

D(LNDEFLATOR

) -0.144343 -0.081635  0.721569   

  (0.05400)  (0.05176)  (2.39958)   

D(WGDP) -0.003341 -0.006450 -0.316148   

  (0.00146)  (0.00140)  (0.06476)   

D(LNDEF) -0.415280 -0.298274 -24.94663   

  (0.19946)  (0.19119)  (8.86253)   

      
      
 

Β2.9 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 05/21/11   Time: 12:13  

Sample: 1975 2009   

Included observations: 32  

    
        

Dependent variable: WDEBT  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNDEFLATOR  8.100746 2  0.0174 

WGDP  188.3814 2  0.0000 

LNDEF  2.621443 2  0.2696 

    
    All  203.4450 6  0.0000 
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Dependent variable: LNDEFLATOR  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEBT  0.403763 2  0.8172 

WGDP  0.092666 2  0.9547 

LNDEF  2.868375 2  0.2383 

    
    All  13.43336 6  0.0366 

    
        

Dependent variable: WGDP  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEBT  17.52595 2  0.0002 

LNDEFLATOR  20.72417 2  0.0000 

LNDEF  3.522230 2  0.1719 

    
    All  118.2341 6  0.0000 

    
        

Dependent variable: LNDEF  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEBT  4.776651 2  0.0918 

LNDEFLATOR  2.152636 2  0.3408 

WGDP  7.765155 2  0.0206 
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All  17.79087 6  0.0068 

    
    
    

 

Διάγραμμα Β2.10 Impulse Responses Functions 
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Πίνακας Β3 

 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 05/12/11   Time: 20:15   

 Sample (adjusted): 1978 2008   

 Included observations: 31 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
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 WDEF WGDP LNDEFLATOR 

LNGOVEXPEN

D 

     
     WDEF(-1) -0.185129 -0.010388  0.111060 -0.060235 

  (0.29202)  (0.00599)  (0.28197)  (0.17408) 

 [-0.63395] [-1.73560] [ 0.39388] [-0.34601] 

     

WDEF(-2) -0.070474  0.001205  0.027901 -0.053544 

  (0.23201)  (0.00476)  (0.22402)  (0.13831) 

 [-0.30376] [ 0.25331] [ 0.12455] [-0.38714] 

     

WDEF(-3) -0.053666 -0.009855  0.041199  0.022271 

  (0.14370)  (0.00295)  (0.13876)  (0.08567) 

 [-0.37345] [-3.34583] [ 0.29692] [ 0.25997] 

     

WGDP(-1)  12.19398  0.466278  1.382972  1.749937 

  (11.0138)  (0.22574)  (10.6345)  (6.56567) 

 [ 1.10715] [ 2.06553] [ 0.13005] [ 0.26653] 

     

WGDP(-2) -13.56893  0.021390 -1.663493 -2.344521 

  (5.42924)  (0.11128)  (5.24227)  (3.23653) 

 [-2.49923] [ 0.19222] [-0.31732] [-0.72439] 

     

WGDP(-3)  1.789199  0.142678  0.072570  0.322280 

  (3.39029)  (0.06949)  (3.27354)  (2.02106) 

 [ 0.52774] [ 2.05327] [ 0.02217] [ 0.15946] 
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LNDEFLATOR(-1)  0.081217  0.001571  0.299659 -0.024884 

  (0.24782)  (0.00508)  (0.23929)  (0.14773) 

 [ 0.32772] [ 0.30921] [ 1.25229] [-0.16844] 

     

LNDEFLATOR(-2) -0.172061 -0.011980  0.282264  0.202244 

  (0.24318)  (0.00498)  (0.23480)  (0.14497) 

 [-0.70755] [-2.40354] [ 1.20212] [ 1.39511] 

     

LNDEFLATOR(-3) -0.392765  0.002396  0.164357 -0.127957 

  (0.28190)  (0.00578)  (0.27220)  (0.16805) 

 [-1.39326] [ 0.41474] [ 0.60382] [-0.76141] 

     

LNGOVEXPEND(-1)  0.648682 -0.020370 -0.078423  0.846563 

  (0.62995)  (0.01291)  (0.60826)  (0.37553) 

 [ 1.02974] [-1.57764] [-0.12893] [ 2.25430] 

     

LNGOVEXPEND(-2) -0.499889  0.006299  0.303329 -0.040710 

  (0.52611)  (0.01078)  (0.50799)  (0.31363) 

 [-0.95016] [ 0.58415] [ 0.59711] [-0.12980] 

     

LNGOVEXPEND(-3) -0.040370  0.002429 -0.113590  0.038629 

  (0.43101)  (0.00883)  (0.41617)  (0.25694) 

 [-0.09366] [ 0.27498] [-0.27294] [ 0.15034] 
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C  2.789383  0.235294  0.041954  1.421497 

  (2.19478)  (0.04498)  (2.11919)  (1.30837) 

 [ 1.27092] [ 5.23053] [ 0.01980] [ 1.08646] 

     
      R-squared  0.916055  0.999871  0.995537  0.998955 

 Adj. R-squared  0.860092  0.999784  0.992561  0.998258 

 Sum sq. resids  0.175590  7.38E-05  0.163705  0.062400 

 S.E. equation  0.098767  0.002024  0.095366  0.058878 

 F-statistic  16.36891  11587.20  334.5691  1433.470 

 Log likelihood  36.20354  156.7164  37.28992  52.23971 

 Akaike AIC -1.497003 -9.272026 -1.567092 -2.531594 

 Schwarz SC -0.895653 -8.670677 -0.965742 -1.930245 

 Mean dependent  1.570642  0.300453  3.509062  7.637669 

 S.D. dependent  0.264054  0.137828  1.105703  1.410609 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  2.71E-13   

 Determinant resid covariance  3.08E-14   

 Log likelihood  306.2735   

 Akaike information criterion -16.40474   

 Schwarz criterion -13.99934   
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Β3.1: Κριτήριο επιλογής αριθμού υστερήσεων 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: WDEF WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND    

Exogenous variables: C      

Date: 05/21/11   Time: 12:19     

Sample: 1975 2009      

Included observations: 31     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  53.04868 NA   4.96e-07 -3.164431 -2.979400 -3.104116 

1  270.6467   365.0032*  1.13e-12 -16.17076  -15.24560*  -15.86918* 

2  285.6185  21.25023  1.28e-12 -16.10442 -14.43914 -15.56158 

3  306.2735  23.98647   1.10e-12*  -16.40474* -13.99934 -15.62064 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Β3.2 Έλεγχος σταθερότητας του υποδείγματος VAR 
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B3.3 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 12:30 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 31 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  22.35784  0.1320 

2  10.30402  0.8503 

3  12.95284  0.6762 
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4  17.04007  0.3830 

5  19.30656  0.2531 

6  10.96621  0.8116 

7  7.975930  0.9496 

8  13.26026  0.6536 

9  7.715295  0.9569 

10  14.83882  0.5365 

11  14.80965  0.5386 

12  11.46905  0.7797 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 

 

 

Β3.4 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/21/11   Time: 12:31    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 31    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       236.7291 240  0.5476    
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   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(24,6) Prob. Chi-sq(24) Prob. 

      
      res1*res1  0.938746  3.831395  0.0503  29.10114  0.2163 

res2*res2  0.464941  0.217238  0.9970  14.41317  0.9368 

res3*res3  0.766468  0.820518  0.6688  23.76051  0.4754 

res4*res4  0.773916  0.855786  0.6445  23.99141  0.4621 

res2*res1  0.642525  0.449349  0.9245  19.91827  0.7014 

res3*res1  0.920406  2.890944  0.0947  28.53259  0.2382 

res3*res2  0.572559  0.334876  0.9747  17.74933  0.8150 

res4*res1  0.711807  0.617476  0.8150  22.06603  0.5753 

res4*res2  0.584269  0.351350  0.9692  18.11233  0.7975 

res4*res3  0.840136  1.313829  0.3927  26.04421  0.3509 

      
      
      

 

Β3.5 Εκτίμηση διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών VECM 

 

 

 Vector Error Correction Estimates   

 Date: 05/21/11   Time: 12:33   

 Sample (adjusted): 1979 2008   

 Included observations: 30 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    
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WDEF(-1)  1.000000    

     

WGDP(-1)  9.498916    

  (2.67232)    

 [ 3.55456]    

     

LNDEFLATOR(-1)  0.440390    

  (0.08202)    

 [ 5.36902]    

     

LNGOVEXPEND(-1)  0.285704    

  (0.15906)    

 [ 1.79620]    

     

C -8.162418    

     
     

Error Correction: D(WDEF) D(WGDP) 

D(LNDEFLATO

R) 

D(LNGOVEXPE

ND) 

     
     CointEq1 -2.049410 -0.010372  0.276657 -0.551174 

  (0.24643)  (0.00935)  (0.40575)  (0.25471) 

 [-8.31653] [-1.10943] [ 0.68185] [-2.16394] 

     

D(WDEF(-1))  0.999825 -0.008342 -0.242235  0.467482 

  (0.24068)  (0.00913)  (0.39628)  (0.24876) 

 [ 4.15425] [-0.91363] [-0.61128] [ 1.87922] 
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D(WDEF(-2))  0.657759  0.002780  0.086578  0.174303 

  (0.12932)  (0.00491)  (0.21293)  (0.13367) 

 [ 5.08621] [ 0.56666] [ 0.40660] [ 1.30399] 

     

D(WDEF(-3))  0.409929 -0.007067  0.023120  0.187776 

  (0.11715)  (0.00444)  (0.19289)  (0.12109) 

 [ 3.49919] [-1.59019] [ 0.11986] [ 1.55075] 

     

D(WGDP(-1)) -5.308683  0.354260  11.97398 -6.137160 

  (6.41828)  (0.24349)  (10.5678)  (6.63400) 

 [-0.82712] [ 1.45490] [ 1.13306] [-0.92511] 

     

D(WGDP(-2)) -16.93432  0.006646 -5.494485 -2.039022 

  (2.59503)  (0.09845)  (4.27276)  (2.68224) 

 [-6.52568] [ 0.06751] [-1.28593] [-0.76019] 

     

D(WGDP(-3)) -11.96891  0.089608 -0.008286 -2.709502 

  (1.73534)  (0.06583)  (2.85727)  (1.79367) 

 [-6.89715] [ 1.36111] [-0.00290] [-1.51059] 

     

D(LNDEFLATOR(-1))  1.013510  0.002764 -0.615785  0.316582 

  (0.16333)  (0.00620)  (0.26893)  (0.16882) 

 [ 6.20523] [ 0.44613] [-2.28977] [ 1.87525] 
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D(LNDEFLATOR(-2))  0.982115 -0.009171 -0.168732  0.578114 

  (0.16483)  (0.00625)  (0.27140)  (0.17037) 

 [ 5.95833] [-1.46656] [-0.62172] [ 3.39328] 

     

D(LNDEFLATOR(-3))  0.498467  0.000725  0.043186  0.253859 

  (0.14723)  (0.00559)  (0.24242)  (0.15218) 

 [ 3.38556] [ 0.12972] [ 0.17814] [ 1.66813] 

     

D(LNGOVEXPEND(-1)) -0.037149 -0.001643  0.506651 -0.090194 

  (0.29902)  (0.01134)  (0.49235)  (0.30907) 

 [-0.12424] [-0.14487] [ 1.02905] [-0.29182] 

     

D(LNGOVEXPEND(-2)) -0.655856  0.002080  0.383054  0.060129 

  (0.20699)  (0.00785)  (0.34081)  (0.21395) 

 [-3.16857] [ 0.26493] [ 1.12395] [ 0.28105] 

     

D(LNGOVEXPEND(-3)) -0.750203 -0.005518  0.295420 -0.061074 

  (0.22411)  (0.00850)  (0.36900)  (0.23164) 

 [-3.34748] [-0.64906] [ 0.80059] [-0.26366] 

     

C -0.971268 -0.005548  0.127636 -0.225512 

  (0.12112)  (0.00460)  (0.19943)  (0.12519) 

 [-8.01889] [-1.20729] [ 0.64000] [-1.80131] 

     
      R-squared  0.906576  0.993914  0.580721  0.726507 
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 Adj. R-squared  0.830669  0.988969  0.240056  0.504295 

 Sum sq. resids  0.058268  8.39E-05  0.157965  0.062250 

 S.E. equation  0.060347  0.002289  0.099362  0.062375 

 F-statistic  11.94328  201.0051  1.704670  3.269422 

 Log likelihood  51.09044  149.2448  36.13055  50.09871 

 Akaike AIC -2.472696 -9.016317 -1.475370 -2.406581 

 Schwarz SC -1.818804 -8.362425 -0.821478 -1.752689 

 Mean dependent -0.012314 -0.017542  0.114047  0.152594 

 S.D. dependent  0.146651  0.021798  0.113980  0.088593 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  2.10E-13   

 Determinant resid covariance  1.70E-14   

 Log likelihood  305.3450   

 Akaike information criterion -16.35633   

 Schwarz criterion -13.55394   

     
     
 

Β3.6 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 12:37 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 30 

   
   Lags LM-Stat Prob 
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1  20.32354  0.2060 

2  12.76964  0.6895 

3  12.52444  0.7072 

4  11.41804  0.7830 

5  24.58950  0.0774 

6  12.59177  0.7023 

7  8.654184  0.9270 

8  11.49213  0.7781 

9  10.91902  0.8145 

10  14.39547  0.5693 

11  17.85642  0.3324 

12  10.93960  0.8132 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 

 

 

Β3.7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/21/11   Time: 12:37    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 30    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    
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 253.3280 260  0.6048    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(26,3) Prob. Chi-sq(26) Prob. 

      
      res1*res1  0.762411  0.370263  0.9337  22.87233  0.6402 

res2*res2  0.572854  0.154744  0.9980  17.18561  0.9034 

res3*res3  0.973225  4.194104  0.1313  29.19676  0.3022 

res4*res4  0.641405  0.206384  0.9917  19.24214  0.8260 

res2*res1  0.965031  3.184195  0.1849  28.95092  0.3133 

res3*res1  0.937970  1.744748  0.3622  28.13909  0.3516 

res3*res2  0.975484  4.591074  0.1169  29.26451  0.2992 

res4*res1  0.912823  1.208179  0.5094  27.38468  0.3894 

res4*res2  0.535088  0.132801  0.9991  16.05264  0.9349 

res4*res3  0.993524  17.70157  0.0180  29.80572  0.2757 

      
      
      

 

Β3.8 Johansen Cointegration Test 

 

Date: 05/21/11   Time: 13:05    

Sample (adjusted): 1979 2008    

Included observations: 30 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)  

Series: WDEF WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND    

Lags interval (in first differences): 1 to 3   
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  

      
      None *  0.834825  125.7435  63.87610  0.0000  

At most 1 *  0.717466  71.72090  42.91525  0.0000  

At most 2 *  0.551198  33.80219  25.87211  0.0042  

At most 3  0.277881  9.766958  12.51798  0.1382  

      
       Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  

      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  

      
      None *  0.834825  54.02255  32.11832  0.0000  

At most 1 *  0.717466  37.91872  25.82321  0.0008  

At most 2 *  0.551198  24.03523  19.38704  0.0098  

At most 3  0.277881  9.766958  12.51798  0.1382  

      
       Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:21 EEST - 52.53.217.230



 147 

      

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):   

      
      WDEF WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76)  

 24.97464  144.1212  16.68254 -4.388195  0.447790  

-6.505080  285.1048 -24.80069  41.76308 -1.644417  

-6.508345  445.6057 -3.193912  22.99180  0.012627  

-0.946040 -175.7985  3.216918 -8.486869  0.397442  

      
            

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):    

      
      D(WDEF) -0.087336 -0.028045  0.005402  0.003814  

D(WGDP) -0.000617  0.000558 -0.000210  0.000753  

D(LNDEFLATOR

)  0.001052  0.043960 -0.034176 -0.012963  

D(LNGOVEXPE

ND) -0.017189 -0.032244 -0.012093 -0.013061  

      
            

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  306.0401   

      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

WDEF WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76)  

 1.000000  5.770701  0.667979 -0.175706  0.017930  

  (2.58707)  (0.10397)  (0.20395)  (0.00712)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(WDEF) -2.181180     

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:21 EEST - 52.53.217.230



 148 

  (0.32507)     

D(WGDP) -0.015404     

  (0.01013)     

D(LNDEFLATOR

)  0.026276     

  (0.45955)     

D(LNGOVEXPE

ND) -0.429282     

  (0.30504)     

      
            

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  324.9994   

      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

WDEF WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76)  

 1.000000  0.000000  1.033839 -0.902224  0.045255  

   (0.09758)  (0.10808)  (0.00696)  

 0.000000  1.000000 -0.063399  0.125898 -0.004735  

   (0.00998)  (0.01106)  (0.00071)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(WDEF) -1.998747 -20.58262    

  (0.28302)  (3.50332)    

D(WGDP) -0.019034  0.070208    

  (0.00982)  (0.12161)    

D(LNDEFLATOR

) -0.259689  12.68488    
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  (0.38088)  (4.71469)    

D(LNGOVEXPE

ND) -0.219529 -11.67030    

  (0.23681)  (2.93132)    

      
            

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  337.0170   

      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

WDEF WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76)  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.365636 -0.033364  

    (0.07137)  (0.01073)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.048147  8.61E-05  

    (0.00330)  (0.00050)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -1.226362  0.076046  

    (0.07448)  (0.01119)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(WDEF) -2.033906 -18.17536 -0.778709   

  (0.28966)  (5.96694)  (0.32713)   

D(WGDP) -0.017669 -0.023233 -0.023459   

  (0.01004)  (0.20673)  (0.01133)   

D(LNDEFLATOR

) -0.037261 -2.544051 -0.963537   

  (0.32028)  (6.59787)  (0.36172)   

D(LNGOVEXPE

ND) -0.140821 -17.05919  0.551559   
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  (0.23059)  (4.75006)  (0.26042)   

      
      
 

Β3.9 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 05/21/11   Time: 13:07  

Sample: 1975 2009   

Included observations: 31  

    
        

Dependent variable: WDEF  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WGDP  18.10323 3  0.0004 

LNDEFLATOR  4.261006 3  0.2346 

LNGOVEXPEN

D  1.299601 3  0.7292 

    
    All  38.34115 9  0.0000 

    
        

Dependent variable: WGDP  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEF  21.13956 3  0.0001 

LNDEFLATOR  6.657772 3  0.0836 

LNGOVEXPEN

D  4.685204 3  0.1964 
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All  87.37139 9  0.0000 

    
        

Dependent variable: LNDEFLATOR  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEF  0.629487 3  0.8897 

WGDP  1.346185 3  0.7182 

LNGOVEXPEN

D  0.653925 3  0.8840 

    
    All  8.642212 9  0.4709 

    
        

Dependent variable: LNGOVEXPEND  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEF  0.638596 3  0.8875 

WGDP  4.439550 3  0.2177 

LNDEFLATOR  2.092521 3  0.5534 

    
    All  11.00159 9  0.2756 
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Διάγραμμα Β3.10 Impulse Responses Functions 
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Πίνακας Β4 

 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 05/12/11   Time: 20:44   

 Sample (adjusted): 1977 2008   

 Included observations: 32 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     

 WDEBT WGDP LNDEFLATOR 

LNGOVEXPEN

D 
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WDEBT(-1)  0.339374  0.001000  0.011579  0.013256 

  (0.06317)  (0.00057)  (0.02298)  (0.01449) 

 [ 5.37215] [ 1.76273] [ 0.50396] [ 0.91487] 

     

WDEBT(-2) -0.086768 -0.002675  0.011720 -0.001669 

  (0.06318)  (0.00057)  (0.02298)  (0.01449) 

 [-1.37334] [-4.71184] [ 0.51006] [-0.11516] 

     

WGDP(-1) -74.17824  0.533673 -1.724173 -0.978334 

  (5.65374)  (0.05080)  (2.05618)  (1.29676) 

 [-13.1202] [ 10.5062] [-0.83853] [-0.75444] 

     

WGDP(-2)  56.27600  0.213249  0.594413  0.224856 

  (3.94349)  (0.03543)  (1.43419)  (0.90449) 

 [ 14.2706] [ 6.01887] [ 0.41446] [ 0.24860] 

     

LNDEFLATOR(-1)  0.032016  0.003108  0.339403 -0.069507 

  (0.55218)  (0.00496)  (0.20082)  (0.12665) 

 [ 0.05798] [ 0.62644] [ 1.69008] [-0.54881] 

     

LNDEFLATOR(-2)  0.238338 -0.009098  0.290434  0.204067 

  (0.54049)  (0.00486)  (0.19657)  (0.12397) 

 [ 0.44096] [-1.87345] [ 1.47752] [ 1.64612] 

     

LNGOVEXPEND(-1) -1.432396 -0.020096  0.012262  0.655690 
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  (0.92982)  (0.00835)  (0.33816)  (0.21327) 

 [-1.54051] [-2.40563] [ 0.03626] [ 3.07451] 

     

LNGOVEXPEND(-2)  0.576456  0.017831  0.121902  0.107778 

  (0.86000)  (0.00773)  (0.31277)  (0.19725) 

 [ 0.67030] [ 2.30771] [ 0.38975] [ 0.54639] 

     

C  10.58108  0.096411  0.744151  1.734437 

  (2.29636)  (0.02063)  (0.83515)  (0.52670) 

 [ 4.60777] [ 4.67300] [ 0.89104] [ 3.29303] 

     
      R-squared  0.944528  0.999872  0.995830  0.998985 

 Adj. R-squared  0.925233  0.999828  0.994380  0.998632 

 Sum sq. resids  1.326303  0.000107  0.175426  0.069774 

 S.E. equation  0.240136  0.002157  0.087334  0.055078 

 F-statistic  48.95254  22468.03  686.6267  2829.438 

 Log likelihood  5.527421  156.3197  37.89435  52.64575 

 Akaike AIC  0.217036 -9.207482 -1.805897 -2.727859 

 Schwarz SC  0.629274 -8.795243 -1.393659 -2.315621 

 Mean dependent  0.988861  0.316855  3.435320  7.542191 

 S.D. dependent  0.878217  0.164295  1.164970  1.489074 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  4.06E-12   

 Determinant resid covariance  1.08E-12   

 Log likelihood  259.1953   

 Akaike information criterion -13.94970   
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 Schwarz criterion -12.30075   

     
     
 

Β4.1: Κριτήριο επιλογής αριθμού υστερήσεων 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: WDEBT WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND    

Exogenous variables: C      

Date: 05/21/11   Time: 13:15     

Sample: 1975 2009      

Included observations: 32     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -16.53563 NA   4.24e-05  1.283477  1.466694  1.344208 

1  200.5266  366.2925  1.49e-10 -11.28291 -10.36683 -10.97926 

2  259.1953   84.33621*   1.09e-11*  -13.94970*  -12.30075*  -13.40312* 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Β4.2 Έλεγχος σταθερότητας του υποδείγματος VAR 
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B4.3 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 13:17 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 32 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  70.14218  0.0000 

2  15.22948  0.5079 

3  22.25585  0.1351 

4  20.59476  0.1946 
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5  24.98971  0.0700 

6  9.510905  0.8909 

7  13.30615  0.6503 

8  9.382012  0.8969 

9  3.659940  0.9994 

10  4.863452  0.9964 

11  4.139219  0.9986 

12  5.195846  0.9947 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 

 

 

Β4.4 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  

Date: 05/21/11   Time: 13:19    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 32    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       317.6977 300  0.2309    

      
            

   Individual components:    
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Dependent R-squared F(30,1) Prob. Chi-sq(30) Prob. 

      
      res1*res1  0.999971  1162.070  0.0232  31.99908  0.3676 

res2*res2  0.999059  35.40340  0.1323  31.96990  0.3689 

res3*res3  0.999942  571.4999  0.0331  31.99813  0.3676 

res4*res4  0.996326  9.039984  0.2582  31.88244  0.3730 

res2*res1  0.999999  23616.96  0.0051  31.99995  0.3675 

res3*res1  0.999999  55891.45  0.0033  31.99998  0.3675 

res3*res2  0.999984  2039.456  0.0175  31.99948  0.3676 

res4*res1  0.996039  8.381025  0.2678  31.87323  0.3734 

res4*res2  0.988072  2.761149  0.4482  31.61830  0.3855 

res4*res3  0.999726  121.5887  0.0717  31.99123  0.3679 

      
      
      

 

Β4.5 Εκτίμηση διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών VECM 

  

 Vector Error Correction Estimates   

 Date: 05/21/11   Time: 13:21   

 Sample (adjusted): 1978 2008   

 Included observations: 31 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    

     
     WDEBT(-1)  1.000000    

     

WGDP(-1)  0.830444    
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  (0.49603)    

 [ 1.67417]    

     

LNDEFLATOR(-1) -0.174222    

  (0.03933)    

 [-4.42948]    

     

LNGOVEXPEND(-1)  0.136938    

  (0.03960)    

 [ 3.45840]    

     

C -1.688598    

     
     

Error Correction: D(WDEBT) D(WGDP) 

D(LNDEFLATO

R) 

D(LNGOVEXPE

ND) 

     
     CointEq1 -0.965209  0.001962 -0.099093 -0.047367 

  (0.00926)  (0.00177)  (0.05325)  (0.03243) 

 [-104.209] [ 1.10762] [-1.86094] [-1.46040] 

     

D(WDEBT(-1)) -0.003458  0.002327 -0.033602  0.032116 

  (0.00618)  (0.00118)  (0.03555)  (0.02165) 

 [-0.55936] [ 1.96745] [-0.94534] [ 1.48333] 

     

D(WDEBT(-2)) -0.012072 -0.002081 -0.007308  0.036170 

  (0.00461)  (0.00088)  (0.02652)  (0.01615) 
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 [-2.61709] [-2.35827] [-0.27560] [ 2.23922] 

     

D(WGDP(-1))  4.728939  0.301967  8.221408 -1.221349 

  (0.87457)  (0.16728)  (5.02791)  (3.06254) 

 [ 5.40716] [ 1.80516] [ 1.63516] [-0.39880] 

     

D(WGDP(-2))  0.347164  0.356196 -5.813616 -1.028118 

  (0.55712)  (0.10656)  (3.20288)  (1.95090) 

 [ 0.62314] [ 3.34266] [-1.81512] [-0.52700] 

     

D(LNDEFLATOR(-1)) -0.036364 -0.003172 -0.385450  0.076986 

  (0.03251)  (0.00622)  (0.18693)  (0.11386) 

 [-1.11839] [-0.51011] [-2.06202] [ 0.67615] 

     

D(LNDEFLATOR(-2))  0.007899 -0.015317 -0.011172  0.297192 

  (0.03127)  (0.00598)  (0.17980)  (0.10951) 

 [ 0.25257] [-2.56057] [-0.06213] [ 2.71372] 

     

D(LNGOVEXPEND(-1))  0.293055 -0.017609  0.620764  0.029289 

  (0.05480)  (0.01048)  (0.31504)  (0.19189) 

 [ 5.34778] [-1.68002] [ 1.97042] [ 0.15263] 

     

D(LNGOVEXPEND(-2))  0.175092  0.018332  0.606994  0.007209 

  (0.04846)  (0.00927)  (0.27857)  (0.16968) 

 [ 3.61343] [ 1.97793] [ 2.17894] [ 0.04249] 
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C -0.093925  0.000324 -0.028102  0.053048 

  (0.00765)  (0.00146)  (0.04396)  (0.02678) 

 [-12.2821] [ 0.22158] [-0.63920] [ 1.98097] 

     
      R-squared  0.999812  0.991263  0.513090  0.705346 

 Adj. R-squared  0.999731  0.987518  0.304415  0.579066 

 Sum sq. resids  0.005553  0.000203  0.183548  0.068099 

 S.E. equation  0.016262  0.003110  0.093490  0.056946 

 F-statistic  12382.90  264.7153  2.458796  5.585561 

 Log likelihood  89.73635  141.0124  35.51654  50.88507 

 Akaike AIC -5.144281 -8.452413 -1.646228 -2.637746 

 Schwarz SC -4.681704 -7.989836 -1.183652 -2.175170 

 Mean dependent -0.147681 -0.020734  0.114525  0.154534 

 S.D. dependent  0.991255  0.027840  0.112096  0.087771 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  5.84E-14   

 Determinant resid covariance  1.23E-14   

 Log likelihood  320.5084   

 Akaike information criterion -17.83925   

 Schwarz criterion -15.80391   
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Β4.6 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων του VECM 

  

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 13:23 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 31 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  32.09336  0.0097 

2  16.68087  0.4065 

3  18.76891  0.2808 

4  17.68025  0.3430 

5  9.288296  0.9011 

6  15.44432  0.4924 

7  5.154435  0.9949 

8  9.694440  0.8821 

9  6.984829  0.9736 

10  9.360794  0.8978 

11  7.330062  0.9664 

12  7.554231  0.9610 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 
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Β4.7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων του VECM 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/21/11   Time: 13:24    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 31    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       187.7574 180  0.3306    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(18,12) Prob. Chi-sq(18) Prob. 

      
      res1*res1  0.637880  1.174344  0.3964  19.77428  0.3457 

res2*res2  0.733577  1.835620  0.1428  22.74089  0.2007 

res3*res3  0.720444  1.718070  0.1708  22.33378  0.2175 

res4*res4  0.258258  0.232118  0.9972  8.005988  0.9785 

res2*res1  0.617824  1.077731  0.4587  19.15255  0.3825 

res3*res1  0.776771  2.319803  0.0704  24.07990  0.1524 

res3*res2  0.858524  4.045542  0.0087  26.61423  0.0865 

res4*res1  0.380660  0.409747  0.9575  11.80045  0.8574 

res4*res2  0.215560  0.183197  0.9993  6.682367  0.9925 

res4*res3  0.645624  1.214576  0.3727  20.01436  0.3320 
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Β4.8 Johansen Cointegration Test 

 

Date: 05/21/11   Time: 13:25   

Sample (adjusted): 1978 2008   

Included observations: 31 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: WDEBT WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND   

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.999030  289.6573  63.87610  0.0000 

At most 1 *  0.805658  74.56276  42.91525  0.0000 

At most 2  0.344391  23.78051  25.87211  0.0891 

At most 3  0.291725  10.69261  12.51798  0.0990 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
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No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.999030  215.0946  32.11832  0.0000 

At most 1 *  0.805658  50.78225  25.82321  0.0000 

At most 2  0.344391  13.08790  19.38704  0.3210 

At most 3  0.291725  10.69261  12.51798  0.0990 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     WDEBT WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76) 

 3.208607  0.845107 -0.046372 -0.394458  0.046537 

-2.246790 -200.0077 -0.091927 -7.424489 -0.036339 

 0.010242  58.60879 -18.31195  24.79769 -1.217981 

 2.380719 -32.20905  4.382109 -12.88227  0.509540 

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(WDEBT) -0.304484  0.002749 -0.001245  0.000991 

D(WGDP)  0.000596  0.001896  0.000352 -0.000717 

D(LNDEFLATOR

) -0.032295  0.000505  0.042007  0.014585 

D(LNGOVEXPE

ND) -0.014429  0.014341 -0.011308  0.021502 
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  329.0042  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

WDEBT WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76) 

 1.000000  0.263387 -0.014452 -0.122938  0.014504 

  (0.42110)  (0.04182)  (0.06088)  (0.00302) 

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(WDEBT) -0.976969    

  (0.00725)    

D(WGDP)  0.001912    

  (0.00180)    

D(LNDEFLATOR

) -0.103623    

  (0.05357)    

D(LNGOVEXPE

ND) -0.046297    

  (0.03293)    

     
          

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  354.3953  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

WDEBT WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76) 

 1.000000  0.000000 -0.014617 -0.133109  0.014499 

   (0.04031)  (0.04717)  (0.00269) 

 0.000000  1.000000  0.000624  0.038616  1.88E-05 
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   (0.01018)  (0.01192)  (0.00068) 

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(WDEBT) -0.983145 -0.807118   

  (0.00853)  (0.43576)   

D(WGDP) -0.002347 -0.378644   

  (0.00148)  (0.07545)   

D(LNDEFLATOR

) -0.104756 -0.128205   

  (0.06540)  (3.33941)   

D(LNGOVEXPE

ND) -0.078519 -2.880553   

  (0.03828)  (1.95480)   

     
          

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  360.9393  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

WDEBT WGDP LNDEFLATOR LNGOVEXPEND @TREND(76) 

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.151061  0.015470 

    (0.01512)  (0.00198) 

 0.000000  1.000000  0.000000  0.039382 -2.26E-05 

    (0.00379)  (0.00050) 

 0.000000  0.000000  1.000000 -1.228218  0.066449 

    (0.11653)  (0.01529) 

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
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D(WDEBT) -0.983158 -0.880091  0.036667  

  (0.00847)  (0.45054)  (0.03959)  

D(WGDP) -0.002344 -0.357998 -0.006653  

  (0.00145)  (0.07697)  (0.00676)  

D(LNDEFLATOR

) -0.104326  2.333778 -0.767780  

  (0.05466)  (2.90846)  (0.25554)  

D(LNGOVEXPE

ND) -0.078635 -3.543330  0.206431  

  (0.03704)  (1.97100)  (0.17318)  

     
     
 

Β4.9 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 05/21/11   Time: 13:29  

Sample: 1975 2009   

Included observations: 32  

    
        

Dependent variable: WDEBT  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WGDP  211.9676 2  0.0000 

LNDEFLATOR  0.314791 2  0.8544 

LNGOVEXPEN

D  4.488738 2  0.1060 

    
    All  219.9484 6  0.0000 
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Dependent variable: WGDP  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEBT  22.26261 2  0.0000 

LNDEFLATOR  3.704960 2  0.1568 

LNGOVEXPEN

D  5.944697 2  0.0512 

    
    All  131.1340 6  0.0000 

    
        

Dependent variable: LNDEFLATOR  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEBT  0.761048 2  0.6835 

WGDP  3.315655 2  0.1906 

LNGOVEXPEN

D  0.797649 2  0.6711 

    
    All  10.51693 6  0.1045 

    
        

Dependent variable: LNGOVEXPEND  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    WDEBT  0.873866 2  0.6460 

WGDP  4.405916 2  0.1105 

LNDEFLATOR  2.861833 2  0.2391 
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    All  12.19303 6  0.0578 

    
    
    

 

Διάγραμμα Β4.10 Impulse Responses Functions 
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Πίνακας Β5 

 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 05/21/11   Time: 20:38   

 Sample (adjusted): 1976 2008   

 Included observations: 33 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
      LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST 
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     LNGDP(-1)  0.807637  0.086654 -0.490438  0.085592 

  (0.06245)  (0.18429)  (0.83206)  (0.16980) 

 [ 12.9332] [ 0.47021] [-0.58943] [ 0.50409] 

     

LNDEFLATOR(-1)  0.030856  0.677728 -0.155348  0.085544 

  (0.04460)  (0.13160)  (0.59420)  (0.12126) 

 [ 0.69191] [ 5.14977] [-0.26144] [ 0.70548] 

     

LNDEF(-1)  0.020940  0.079411  0.837749  0.001066 

  (0.00852)  (0.02515)  (0.11355)  (0.02317) 

 [ 2.45709] [ 3.15747] [ 7.37753] [ 0.04602] 

     

LNINVEST(-1)  0.118052  0.084748  0.785705  0.781024 

  (0.04760)  (0.14047)  (0.63422)  (0.12942) 

 [ 2.48013] [ 0.60332] [ 1.23885] [ 6.03460] 

     

C -0.455053 -0.338475 -3.797467  1.520681 

  (0.27340)  (0.80684)  (3.64291)  (0.74340) 

 [-1.66440] [-0.41951] [-1.04243] [ 2.04558] 

     
      R-squared  0.999624  0.995791  0.946494  0.996725 

 Adj. R-squared  0.999570  0.995190  0.938850  0.996257 

 Sum sq. resids  0.023090  0.201090  4.099383  0.170713 

 S.E. equation  0.028717  0.084746  0.382631  0.078083 

 F-statistic  18586.32  1656.179  123.8256  2130.356 
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 Log likelihood  73.04496  37.33341 -12.41140  40.03564 

 Akaike AIC -4.123937 -1.959601  1.055236 -2.123372 

 Schwarz SC -3.897194 -1.732857  1.281980 -1.896629 

 Mean dependent  3.687013  3.361807  5.570407  9.151091 

 S.D. dependent  1.384428  1.221916  1.547325  1.276285 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  4.81E-09   

 Determinant resid covariance  2.49E-09   

 Log likelihood  139.5561   

 Akaike information criterion -7.245826   

 Schwarz criterion -6.338851   

     
     
 

Β5.1: Κριτήριο επιλογής αριθμού υστερήσεων 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST    

Exogenous variables: C      

Date: 05/21/11   Time: 20:40     

Sample: 1975 2009      

Included observations: 32     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -33.31280 NA   0.000121  2.332050  2.515267  2.392782 

1  134.0261   282.3845*   9.54e-09*  -7.126633*  -6.210548*  -6.822977* 

2  148.2327  20.42198  1.12e-08 -7.014546 -5.365593 -6.467965 
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 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 

Β5.2 Έλεγχος σταθερότητας του υποδείγματος VAR 
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B5.3 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 20:42 
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Sample: 1975 2009  

Included observations: 33 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  19.09071  0.2640 

2  27.76623  0.0337 

3  8.827402  0.9204 

4  23.86283  0.0925 

5  22.32128  0.1331 

6  28.94170  0.0243 

7  6.972226  0.9738 

8  8.806231  0.9212 

9  12.06483  0.7395 

10  13.16504  0.6607 

11  6.329287  0.9841 

12  11.36186  0.7866 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 

 

Β5.4 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  

Date: 05/21/11   Time: 20:43    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 33    
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   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       164.6870 140  0.0755    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(14,18) Prob. Chi-sq(14) Prob. 

      
      res1*res1  0.643372  2.319479  0.0475  21.23126  0.0959 

res2*res2  0.705145  3.074780  0.0135  23.26978  0.0560 

res3*res3  0.454244  1.070126  0.4389  14.99005  0.3788 

res4*res4  0.506348  1.318782  0.2864  16.70949  0.2720 

res2*res1  0.510560  1.341193  0.2752  16.84847  0.2643 

res3*res1  0.298509  0.547116  0.8717  9.850787  0.7730 

res3*res2  0.542547  1.524876  0.1978  17.90404  0.2112 

res4*res1  0.515203  1.366353  0.2632  17.00170  0.2561 

res4*res2  0.748744  3.831433  0.0043  24.70855  0.0376 

res4*res3  0.532363  1.463672  0.2209  17.56798  0.2272 

      
      
      

 

Β5.5 Εκτίμηση διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών VECM 

 

 Vector Error Correction Estimates   

 Date: 05/21/11   Time: 20:46   

 Sample (adjusted): 1977 2008   
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 Included observations: 32 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    

     
     LNGDP(-1)  1.000000    

     

LNDEFLATOR(-1)  0.083151    

  (0.24600)    

 [ 0.33802]    

     

LNDEF(-1) -0.367346    

  (0.06738)    

 [-5.45174]    

     

LNINVEST(-1) -0.395671    

  (0.19843)    

 [-1.99401]    

     

C  1.718966    

     
     

Error Correction: D(LNGDP) 

D(LNDEFLATO

R) D(LNDEF) D(LNINVEST) 

     
     CointEq1 -0.108932 -0.172665  0.412932 -0.114836 

  (0.02405)  (0.06367)  (0.31964)  (0.06476) 

 [-4.52997] [-2.71190] [ 1.29186] [-1.77321] 
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D(LNGDP(-1)) -0.079209 -0.136303  3.366150 -0.101646 

  (0.17825)  (0.47195)  (2.36936)  (0.48005) 

 [-0.44437] [-0.28881] [ 1.42070] [-0.21174] 

     

D(LNDEFLATOR(-1)) -0.065526 -0.431938  0.706141 -0.020180 

  (0.06369)  (0.16864)  (0.84661)  (0.17153) 

 [-1.02881] [-2.56136] [ 0.83408] [-0.11765] 

     

D(LNDEF(-1)) -0.009104 -0.015028  0.139730 -0.069933 

  (0.01733)  (0.04590)  (0.23042)  (0.04669) 

 [-0.52516] [-0.32741] [ 0.60641] [-1.49796] 

     

D(LNINVEST(-1))  0.045786  0.218715  0.605188  0.200530 

  (0.07369)  (0.19512)  (0.97955)  (0.19846) 

 [ 0.62131] [ 1.12095] [ 0.61782] [ 1.01042] 

     

C  0.152383  0.158048 -0.507524  0.129157 

  (0.02962)  (0.07844)  (0.39379)  (0.07978) 

 [ 5.14373] [ 2.01493] [-1.28883] [ 1.61883] 

     
      R-squared  0.751986  0.530739  0.116216  0.376726 

 Adj. R-squared  0.704291  0.440496 -0.053742  0.256865 

 Sum sq. resids  0.025275  0.177188  4.465800  0.183319 

 S.E. equation  0.031179  0.082552  0.414441  0.083969 

 F-statistic  15.76654  5.881246  0.683791  3.143035 
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 Log likelihood  68.89272  37.73448 -13.89743  37.19015 

 Akaike AIC -3.930795 -1.983405  1.243590 -1.949384 

 Schwarz SC -3.655969 -1.708579  1.518415 -1.674559 

 Mean dependent  0.138232  0.115317  0.163574  0.129479 

 S.D. dependent  0.057336  0.110364  0.403734  0.097406 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  5.82E-09   

 Determinant resid covariance  2.54E-09   

 Log likelihood  135.0482   

 Akaike information criterion -6.690514   

 Schwarz criterion -5.407995   

     
     
 

Β5.6 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag 

order h 

Date: 05/21/11   Time: 20:47 

Sample: 1975 2009  

Included observations: 32 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  19.55740  0.2408 

2  24.09080  0.0875 

3  15.96767  0.4552 

4  19.49084  0.2440 
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5  21.33347  0.1660 

6  15.85964  0.4628 

7  11.25679  0.7934 

8  4.654085  0.9972 

9  16.50740  0.4181 

10  12.13736  0.7345 

11  5.319393  0.9939 

12  3.796689  0.9992 

   
   
Probs from chi-square with 16 df. 

 

Β5.7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων του VECM 

 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/21/11   Time: 20:48    

Sample: 1975 2009     

Included observations: 32    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       103.9070 100  0.3746    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(10,21) Prob. Chi-sq(10) Prob. 
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      res1*res1  0.202487  0.533187  0.8475  6.479590  0.7735 

res2*res2  0.354495  1.153268  0.3726  11.34385  0.3314 

res3*res3  0.246859  0.688321  0.7240  7.899477  0.6387 

res4*res4  0.307004  0.930319  0.5260  9.824117  0.4561 

res2*res1  0.398718  1.392536  0.2500  12.75897  0.2375 

res3*res1  0.222271  0.600170  0.7962  7.112677  0.7148 

res3*res2  0.130543  0.315302  0.9682  4.177391  0.9390 

res4*res1  0.307595  0.932906  0.5240  9.843030  0.4544 

res4*res2  0.344175  1.102071  0.4045  11.01359  0.3565 

res4*res3  0.088851  0.204781  0.9934  2.843221  0.9849 

      
      
      

 

Β5.8 Johansen Cointegration Test 

 

Date: 05/21/11   Time: 20:49   

Sample (adjusted): 1977 2008   

Included observations: 32 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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None *  0.677582  77.25587  63.87610  0.0025 

At most 1  0.476408  41.03486  42.91525  0.0762 

At most 2  0.346145  20.32950  25.87211  0.2097 

At most 3  0.189762  6.733675  12.51798  0.3731 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.677582  36.22101  32.11832  0.0149 

At most 1  0.476408  20.70536  25.82321  0.2052 

At most 2  0.346145  13.59582  19.38704  0.2824 

At most 3  0.189762  6.733675  12.51798  0.3731 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST @TREND(76) 

-0.323414 -2.531628  1.308577  1.485561 -0.240295 

-29.63952  15.90189  1.587443  4.417500  1.449043 
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 0.493377 -4.603971 -1.063608  9.719041 -0.699417 

-6.303498  1.428995  1.642083  2.255017  0.288022 

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(LNGDP)  0.023990  0.012095  0.007792 -0.003928 

D(LNDEFLATOR

)  0.045029 -0.039024  0.007640  0.011896 

D(LNDEF) -0.080893 -0.064478  0.143301 -0.115914 

D(LNINVEST)  0.024646  0.006383 -0.035303 -0.018681 

     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  135.2520  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST @TREND(76) 

 1.000000  7.827825 -4.046135 -4.593372  0.742994 

  (3.29217)  (1.02563)  (4.17716)  (0.38683) 

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LNGDP) -0.007759    

  (0.00184)    

D(LNDEFLATOR

) -0.014563    

  (0.00452)    

D(LNDEF)  0.026162    

  (0.02390)    
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D(LNINVEST) -0.007971    

  (0.00484)    

     
          

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  145.6047  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST @TREND(76) 

 1.000000  0.000000 -0.309652 -0.434112  0.001904 

   (0.06037)  (0.21922)  (0.02549) 

 0.000000  1.000000 -0.477333 -0.531343  0.094674 

   (0.10938)  (0.39720)  (0.04619) 

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LNGDP) -0.366258  0.131603   

  (0.15285)  (0.08304)   

D(LNDEFLATOR

)  1.142082 -0.734547   

  (0.34650)  (0.18823)   

D(LNDEF)  1.937268 -0.820536   

  (2.15802)  (1.17231)   

D(LNINVEST) -0.197156  0.039106   

  (0.44170)  (0.23995)   

     
          

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  152.4026  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
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LNGDP LNDEFLATOR LNDEF LNINVEST @TREND(76) 

 1.000000  0.000000  0.000000 -1.179929  0.028251 

    (0.13931)  (0.02155) 

 0.000000  1.000000  0.000000 -1.681032  0.135287 

    (0.21983)  (0.03400) 

 0.000000  0.000000  1.000000 -2.408565  0.085084 

    (0.54846)  (0.08484) 

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LNGDP) -0.362413  0.095727  0.042306  

  (0.14601)  (0.08248)  (0.01141)  

D(LNDEFLATOR

)  1.145851 -0.769722 -0.011150  

  (0.34369)  (0.19416)  (0.02685)  

D(LNDEF)  2.007969 -1.480290 -0.360626  

  (1.99103)  (1.12478)  (0.15554)  

D(LNINVEST) -0.214574  0.201639  0.079931  

  (0.39118)  (0.22099)  (0.03056)  

     
     
 

Β5.9 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 05/21/11   Time: 20:51  

Sample: 1975 2009   

Included observations: 33  
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Dependent variable: LNGDP  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNDEFLATOR  0.478736 1  0.4890 

LNDEF  6.037269 1  0.0140 

LNINVEST  6.151056 1  0.0131 

    
    All  14.34832 3  0.0025 

    
        

Dependent variable: LNDEFLATOR  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNGDP  0.221102 1  0.6382 

LNDEF  9.969648 1  0.0016 

LNINVEST  0.364001 1  0.5463 

    
    All  11.87449 3  0.0078 

    
        

Dependent variable: LNDEF  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNGDP  0.347425 1  0.5556 

LNDEFLATOR  0.068352 1  0.7938 

LNINVEST  1.534742 1  0.2154 
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All  2.717492 3  0.4373 

    
        

Dependent variable: LNINVEST  

    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 

    
    LNGDP  0.254103 1  0.6142 

LNDEFLATOR  0.497697 1  0.4805 

LNDEF  0.002118 1  0.9633 

    
    All  2.839899 3  0.4170 

    
    
    

 

Διάγραμμα Β5.10 Impulse Responses Functions 
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