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           Ελληνική Οικονομία : Η Δουλοπαροικία του Χρέους

Δούλεψα τόσο σκληρά όσο ποτέ, αλλά λίγο γνώριζα πόσο 
άσπλαχνος ο εχθρός μου θα μπορούσε να είναι. Αυτή, [η 
μάγισσα των τραπεζών] προκάλεσε το τσεκούρι να μου 
ξεφύγει πάλι, και έτσι έσκισα το κορμί μου απ’ άκρη σ’ 
άκρη.1

Η Ελλάδα έχει αιχμαλωτιστεί στον ιστό της τραπεζικής αράχνης του 

χρέους το οποίο συσσωρευτικά θα υπερβεί, επίσημα, το ποσό των €600 δις το  

2009, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων της οικονομίας, κυβέρνησης, 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Μόνο το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 

επίσημα αναρριχήθηκε στο ποσό των €262 δις με το κλείσιμο του 

δημοσιονομικού έτους 2008. Το ποσό αυτό είναι υπερβολικό διότι αντιστοιχεί 

στο 108% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας που ανήλθε

στα περίπου €243 δις στο τέλος του 2008, μετά την εξευτελιστική αναθεώρηση

όπου γίναμε περίγελος του διεθνούς τύπου. 2

Στην ουσία, η χώρα μοιάζει σαν ένα χρεοκοπημένο καταναλωτή ο οποίος 

επιπλέει στα φουρτουνιασμένα κύματα του χρέους του μέσα στη καταιγίδα των 

μηνιαίων δόσεων των πιστωτικών του καρτών, κουνώντας σπασμωδικά χέρια -

πόδια για να κρατήσει το λαιμό του πάνω από την τρικυμιώδη επιφάνεια.

Παρομοίως, η σημερινή κυβέρνηση μέσα στη θάλασσα του χρέους της, ξορκίζει 

τον Αίολο για να μην λύσει τους ασκούς του για να αποφευχθεί η επικείμενη 

συντριβή στα βράχια του είδη από δεκαετίας στραπατσαρισμένου καραβιού –

κοινώς σκυλλοπνίχτη – που φέρει το όνομα: Δημοσιονομική Διαχείριση.

                                                            
1 Το ανωτέρω απόσπασμα προέρχεται από το φημισμένο διήγημα The Wonderful Wizard of Oz
(Ο Θαυμάσιος Μάγος του Οζ), κεφάλαιο 5, “The rescue of the Tin Woodman” (“Η διάσωση του 
Τενεκεδένιου Ξυλοκόπου”). To αγγλικό κείμενο έχει ως εξής: “I worked harder than ever; but I 
little knew how cruel my enemy could be … She made my axe slip again, so that it cut through 
my body”. Classics of Children’s Literature, edited by Griffith & C. Frey, University of 
Washington, Prentice Hall, 1996.
2 Το 2007 το ΑΕΠ της χώρας αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 9.6% και πληρώσαμε ως 
αντάλλαγμα €1.1 δις υπό τη μορφή αναδρομικών εισφορών στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ).
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Η κατάσταση του γενικού χρέους της χώρας είναι εφιαλτική παρά την 

κατ’ ουσία άρνηση της κυβέρνησης και τα φαινομενικά χαμόγελα των 

υπουργών της. Οι λόγοι που καθιστούν τη δημοσιονομική μας θέση επισφαλή, 

είναι κυρίως οι εκρηκτικές αυξήσεις πληρωμών τόκων και χρεολυσίων, τα 

δυσβάστακτα κονδύλια αμοιβών δημοσίων υπαλλήλων, οι υπέρογκες δαπάνες 

υγειονομικής περίθαλψης και εξοπλισμού, και ο «άγνωστος X» των 

ασφαλιστικών ταμείων και συντάξεων. Όταν η κυβέρνηση υποκύψει λόγω των 

οικονομικών κραδασμών της διεθνούς και εγχώριας κρίσης και της δικής της 

αντιφατικής και αλλοπρόσαλλης οικονομικής πολιτικής, ανήμπορη να 

εξυπηρετήσει το τεράστιο χρέος της, θα πρέπει να δηλώσει «πτώχευση». Τότε η 

οικονομία θα καταρρεύσει ακόμα πιο βαθιά στον Άδη όπου ούτε ο Πλούτωνας 

αλλά ούτε και η Περσεφόνη θα μπορέσουν να μας σώσουν παρ’ ότι από 

αρχαιοτάτων χρόνων ήμασταν εραστές της μυθολογίας.    

Η ανωτέρω ζοφερή εικόνα της ελληνικής οικονομίας απορρέει, πρώτον

από τα στατιστικά στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους, και 

δεύτερον από την οικονομική ανάλυση που θα ακολουθήσει. Όσον αφορά τα 

επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 

προαναφέρθηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ανήλθε στα €262 δις με το 

κλείσιμο του δημοσιονομικού έτους 2008.3 Το δε έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού για την ίδια περίοδο ανήλθε στο ποσό των €18.3 δις ή 7.51% 

επί του ΑΕΠ. Ως συνέπεια το συσσωρευτικό χρέος της κεντρικής διοίκησης για 

το δημοσιονομικό έτος 2009 θα ξεπεράσει το επίπεδο των €300 δις 

συνυπολογίζοντας τους τόκους εξυπηρέτησης και το ποσό των €28 δις 

δανειακών εγγυήσεων και δανείων σε τράπεζες και μερικώς για επιχειρήσεις.4

                                                            
3 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, 2007-2008. Οι αντίστοιχοι πίνακες επισυνάπτονται στο προσάρτημα της 
παρούσης μελέτης. 
4 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τόκοι εξυπηρέτησης του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης 
ανήλθαν στο ποσό των €11.2 δις για το 2008. Επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών στην επίσημη ανακοίνωση του αναφέρει ότι το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2008 διαμορφώθηκε στα €13.9 δις. Συγκεκριμένα το Υπουργείο αναφέρει 
ότι οι λόγοι της διαφοροποίησης του ποσού των €4.3 δις  είναι εννοιολογικοί και μεθοδολογικοί. 
Όταν συνεχίσει κανείς τη διερεύνηση των λογαριασμών σύντομα «προσκρούει» σ’ άλλο πίνακα 
του ιδίου υπουργείου όπου με έκπληξη ανακαλύπτει ότι η διαφορά των €4.3 δις προκύπτει από 
τη μη καταχώρηση των δαπανών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ειδικών ομολόγων όπως του 
ΟΓΑ κ.α. Είναι λοιπόν εύλογο να διερωτηθεί κανείς γιατί τέτοιου είδους ανοησίες εννοιολογικού 
και μεθοδολογικού περιεχομένου δημοσιεύονται επίσημα από ανώτερες κρατικές υπηρεσίες. Τι
νόημα έχουν όταν όλο το σκάφος βυθίζεται;
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Επιπλέον, όπως ο κατωτέρω Πίνακας Ι εμφανίζει, τα δάνεια των 

ελληνικών νοικοκυριών την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν από €52.6 δις στα 

€117 δις ή 123% και ο δανεισμός επιχειρήσεων από €71.4 δις στα €132.5 δις ή 

αύξηση 85.4%. Δηλαδή το σύνολο των δανείων των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων ανήλθε στο υπέρογκο ποσό των €250 δις ξεπερνώντας σε μέγεθος 

το ΑΕΠ, που προσωρινά η ΕΣΥΕ εκτιμά στα €243 δις για το 2008.

Πίνακας Ι

Δάνεια προς Επιχειρήσεις και Εγχώρια Νοικοκυριά

€ εκατ. 2004 2005 2006 2007 2008 %Αύξηση

(1)Επιχειρήσεις 71,433 81,001 93,576 111,289 132,458 85.4%

(2)Στεγαστικά 34,052 45,420 57,145 69,363 77,700 128.2%

(3)Καταναλωτικά 17,054 21,825 26,597 31,942 36,435 113.6%

Τιτλοποιημένα ή 
Τοξικά Δάνεια

925 3,196 8,503 12,755 28,044

Δάνεια
Νοικοκυριών 

(Άθροισμα 
(2),(3))

52,561 68,894 85,877 104,116 117,203 123.01%

Σύνολο Δανείων  
( Άθροισμα 
(1),(2),(3))

123,994 149,403 179,452 215,405 249,661 101.3%

% επί του ΑΕΠ 66.9% 75.8% 84.2% 94.4% 102.8%

ΑΕΠ (GDP) 185,225 197,650 213,210 228,180 242,950 31.2%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας 

Αθροίζοντας στο συνολικό χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 

(€250 δις) το χρέος της κεντρικής διοίκησης (€262 δις) το συνολικό χρέος όλων 

των τομέων της ελληνικής οικονομίας υπερβαίνει τα €512 δις για το 

δημοσιονομικό έτος 2008. Ως συνέπεια η αναλογία του χρέους προς ΑΕΠ 

διαμορφώνεται στο 211%, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 200% - όριο 

(benchmark) που όταν ξεπεραστεί από ένα κράτος το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) το θεωρεί «αποδομημένο τριτοκοσμικό κράτος» (deconstructed

third world nation state). Αλλά αυτό που στη πραγματικότητα εννοεί το ΔΝΤ 

όταν χαρακτηρίζει μια χώρα «αποδομημένη» (deconstructed) είναι ότι το 
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πολιτικό καθεστώς αυτής της χώρας έχει –κατά τη διάρκεια μιας μακράς 

χρονικής περιόδου- μέσω απάτης, κατάχρησης, δωροδοκίας, διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης καταστρέψει και στην ουσία χρεοκοπήσει την οικονομία αυτής 

της χώρας.5

Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες αναγκαστικά θα ξυπνήσουν μέσω μιας δέσμης 

αυστηρών φορολογικών μέτρων που θα υποχρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση να 

επιβάλλει λόγω της δημοσιονομικής εκτροπής από τα κριτήρια της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ. Τα μέτρα αυτά  θα είναι βασικώς μέτρα λιτότητας και θα 

συνιστούν μια μορφή «θεραπείας σοκ» (shock therapy) που θα επιβληθεί στους 

έλληνες φορολογούμενους κυρίως λόγω της αποτυχημένης νέο-φιλελεύθερης 

οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κραιπάλης της τελευταίας 

πενταετίας.  Τα μέτρα λιτότητας που θα κληθεί να πληρώσει ο μέσος έλληνας 

πολίτης θα φέρουν το όνομα «δομική αναπροσαρμογή» (structural adjustment) 

και θα είναι κυρίως μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα «σφίξιμο της ζώνης» (belt-

tightening) που εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 Πάγωμα και μείωση των πραγματικών μισθών και αποδοχών6

 Οπισθοδρομική φορολογία των φυσικών προσώπων (regressive taxation)

 Φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις των επιχειρήσεων προς αύξηση της 

κερδοφορίας

 Ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών 

 Πάγωμα πάσης φύσεως επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα

Τα μέτρα της δομικής αναπροσαρμογής σ’ αντίθεση με τα κριτήρια της 

κοινωνικής συνοχής, αποτελούν ένα κωδικό της παγκοσμιοποίησης και 

ιδιωτικοποίησης. Είναι μια οικονομική φόρμουλα η οποία έχει σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του ρόλου του κράτους για να μαλακώσει ή να εξαφανίσει τον 

κρατικό παρεμβατισμό και να απαλύνει της συνθήκες της αγοράς για τους 
                                                            
5 Το αγγλικό κείμενο σε σχέση με το ανωτέρω χαρακτηρισμό του ΔΝΤ μιας χώρας που η σχέση
χρέους-ΑΕΠ (Debt-to-GDP) είναι μεγαλύτερη του 200% έχει ως εξής: “What de-constructed
actually means is that a political regime in that country or series of political regimes, have
through a long period of fraud, abuse, graft, corruption and mismanagement, effectively 
collapsed the economy of that country”. Ellen Brown, Web of Debt, 2007, p.280.
6 Ήδη αυτής της μορφής δημοσιονομικά μέτρα έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα από τη 
κυβέρνηση. Αλλά όταν ξεκίνησε αυτή η μελέτη στις αρχές Μάρτιου 2009, οι αρχές περίμεναν 
την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία θα ανακοινώνονταν στα τέλη Απριλίου. Η 
μελέτη δυστυχώς καθυστέρησε λόγω του εγκλωβισμού μου μεταξύ ΕΣΥΕ και ΓΛΚ που 
αφορούσε τη διευκρίνιση και περισυλλογή μακροοικονομικών στοιχείων. Έτσι το κείμενο 
παραμένει όπως αρχικώς έχει γραφτεί.
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ιδιώτες επενδυτές. Αλλά ως γνωστό τέτοιου είδους οικονομικά μέτρα σε μία 

αναπτυσσόμενη και ατίθαση οικονομία όπως η ελληνική οδηγούν με 

μαθηματική ακρίβεια στην κοινωνική όξυνση και διεύρυνση της ανισότητας 

εισοδημάτων και της φτώχειας.7

Οι οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές της Συνθήκης του Μάαστριχτ είναι 

σκληρές και δύσκολα να εφαρμοστούν σε μια χώρα όπου η παραοικονομία 

ανθεί και η οικονομική δομή ήταν και είναι ως κατά το πλείστον 

«φεουδαρχική» με μεγάλες οικονομικές και νομικές ανισότητες. Γι’ αυτό το 

λόγο έχουμε δύο χώρες, την Ελλάδα του εσωτερικού με την παγκοσμίως γνωστή 

διαφθορά της, και την Ελλάδα του εξωτερικού του απόδημου ελληνισμού με 

τους παγκοσμίως γνωστούς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς της. 

Η Ελλάδα του εσωτερικού όμως επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφική ρήση του 

Ηράκλειτου: «ο χαρακτήρας καθορίζει τη μοίρα» βρίσκεται στα πρόθυρα της 

χρεοκοπίας. Αυτός ο επιρρεπής χαρακτήρας του σύγχρονου έλληνα στον άνευ 

κόπου πλουτισμό τον υπέταξε στην μυθολογική θεά Άτη «την ολέθρια μανία 

εμπνέουσα εις άφρονας πράξεις».8 Έτσι, μέσα στην παραφροσύνη του τίναξε

την οικονομία στον αέρα μέσω ασύδοτου δανεισμού με τα θεμελιώδη 

                                                            
7 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat , η αύξηση των κοινωνικών δαπανών της χώρας μας, 
παρότι αυξήθηκε κυρίως την περίοδο του 1995-2001, το μέγεθος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ 
υπολείπεται κατά 3.3% του μέσου όρου των 15 παλαιότερων χωρών της ΕΕ. Το επίπεδο της 
φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας σημαντικά αμβλύνθηκε κατά τη περίοδο 2004-
2008 λόγω της μεγάλης αύξησης τιμών ειδών διατροφής αλλά και διότι η φορολογία έγινε 
λιγότερο προοδευτική. Καθώς καταργήθηκε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και γονικών 
παροχών με κορύφωση την κατ’ ουσία κατάργηση του φόρου κληρονομιάς. Αντιθέτως 
αυξήθηκαν οι συντελεστές του ΦΠΑ, τα Τέλη Κυκλοφορίας, και η θέσπιση του Ενιαίου Τέλος 
Ακινήτων (ΕΤΑΚ) που λειτουργούν αντιστρόφως προοδευτικά και είναι καθαρώς 
οπισθοδρομικοί φόροι (regressive taxes). 
Ως αποτέλεσμα σε όρους εισοδηματικής ανισότητας η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Με βάση τα πρόσφατα (2006) επίσημα στοιχεία 
το 20% του πληθυσμού της χώρας (2,190,000 άτομα) βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο 
της φτώχειας που είναι το ποσό των €6,120 ετησίως για ένα μονομελές νοικοκυριό. Έτσι λοιπόν 
το εισόδημα των €6,120 σ’ ετήσια βάση αποτελεί το εισόδημα συντήρησης ή ύπαρξης 
(subsistence income). Τα συμπεράσματα είναι δικά σας εάν επαρκεί αυτό το εισόδημα για 
κάποιον να συντηρηθεί ή να σκέφτεται εάν πρέπει να ζει ή να μη ζει. Τα ανωτέρω στοιχεία 
προέρχονται από την έρευνα της Eurostat περί Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών – EUSILC 2007 (Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή 2009- σ.115). Το 
τελικό συμπέρασμα είναι ότι σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα κατέχει 
τη θλιβερή πρώτη θέση στην Ευρώπη όσο αφορά το χάσμα της φτώχειας, με εξαίρεση τη 
Λεττονία. 
8 Η θεά Άτη, απ’ όπου προέρχεται η λέξη «απάτη» ήταν η θεά κατά την ελληνική μυθολογία η 
οποία θόλωνε το μυαλό κάποιου και τον οδηγούσε σε δόλιες και ανέντιμες πράξεις. Έτσι, 
απατεών ήταν ο πολίτης ο  οποίος οδηγήθηκε από την Άτη στην απάτη. «Άτη, η υπό του θείου 
επιβληθείσα μανία των φρένων, παραφροσύνη θόλωσης του νου, αφροσύνη». Μέγα Λεξικό της 
Ελληνικής Γλώσσης, Δημήτρη Δημητράκου.
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οικονομικά μεγέθη του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος του ισοζυγίου 

εξωτερικών συναλλαγών να έχουν πλήρως εκτροχιαστεί.

Τα δύο ανωτέρω θεμελιώδη μεγέθη αμετάκλητα οδηγούν τη χώρα σύσσωμη

να χορέψει το χορό του Ζαλόγγου μπροστά στο χείλος του γκρεμού. Όπου όλοι 

μαζί χέρι-χέρι θα το χορέψουμε με φόντο το χάος, θέλοντας και μη. Οι δύο 

αυτές συμπληγάδες πέτρες έχουν καταστήσει την οικονομία μας έρμαιο στα 

καπρίτσια των διεθνών χρηματαγορών και πιστωτών. Είναι απορίας άξιον πως 

πέσαμε έτσι αδέξια στα χέρια των διεθνών πιστωτών μας και γίναμε αιχμάλωτοι 

των δυσβάστακτων χρεών μας.

Μέσα σ’ αυτό το δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον η ραχοκοκαλιά της 

ελληνικής οικονομίας, η μεσαία τάξη και η μέση επιχείρηση, έχουν κυριολεκτικά 

τσακιστεί. Ιδιαίτερα, η μεσαία τάξη έχει αποδεκατιστεί και οδυνηρά οδηγήθηκε 

στον αφανισμό μέσω της σταδιακής αύξησης άμεσων και έμμεσων φόρων- σε 

αντίθεση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις ανώνυμες 

εταιρίες- σημαντικών ανατιμήσεων αγαθών βασικής ανάγκης και υπηρεσιών 

(ιδιαίτερα ΔΕΗ), μείωσης πραγματικών μισθών και υπερβολικού δανεισμού. Ως 

γνωστόν η σχετικά μικρή ελληνική οικονομία δεν ήταν επαρκώς

προετοιμασμένη ν’ αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και συνέπειες της 

παγκοσμιοποίησης, των ιδιωτικοποιήσεων και απελευθέρωσης του κρατικού 

παρεμβατισμού. Ως εκ τούτου σύντομα η χώρα μεταβλήθηκε σ’ ένα ελεύθερο 

πεδίο φουτ-μπολ πανομοιότυπο της λαϊκής φράσης «μπάτε σκύλοι αλέστε και 

αλεστικά μην πληρώσετε».

Ως εισαγωγική παρατήρηση, σε σχέση με τα βασικά μακροοικονομικά 

μεγέθη λόγω της δημιουργικής λογιστικής ιδιαίτερα των τελευταίων ετών τα 

μεγέθη που παρουσιάσουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι εσκεμμένως

μπερδεμένα. Το χάος επικεντρώνεται στην ΕΣΥΕ, αλλά και στην Τράπεζα της 

Ελλάδος  η οποία δεν πάει πίσω σε πολλά σημεία. Ένα χαρακτηριστικό αποτελεί 

το πρόσφατο «Φεβρουάριος 2009» Δελτίο της Νομισματικής Πολιτικής 2008-

2009 προς τη Βουλή των Ελλήνων. Το βασικό μακροοικονομικό μέγεθος, το 

ΑΕΠ, δεν εμφανίζεται πουθενά. Απλώς διαιρείται και υποδιαιρείται για 

δημιουργία κλασματικών εντυπώσεων και μόνο ποσοστιαίες αναλογίες τριών 

ετών (2006-2008) παρατίθενται και αυτές σε σταθερές τιμές! (σελ.75). Πως 
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είναι δυνατόν οι αντιπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου ως εντολοδόχοι της 

βούλησης του ελληνικού λαού να μην έχουν μια στατιστικώς σαφή εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της χώρας που υπηρετούν;

Επιπρόσθετα, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του Πίνακα ΙΙ, όπου 

εκτίθενται τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας θα 

πρέπει να ειπωθούν τ’ ακόλουθα προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Πρώτον, 

ότι οι εθνικοί λογαριασμοί της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας 

συντάσσονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ) της 

Eurostat. Δεύτερον, στη παρούσα μελέτη δύο ορισμοί του ΑΕΠ θα 

χρησιμοποιηθούν: (α) της τελικής καταναλωτικής δαπάνης όπου ΑΕΠ ορίζεται 

ως το άθροισμα των τελικών χρήσεων αγαθών και υπηρεσιών από θεσμικές 

μονάδες μόνιμους κατοίκους συν τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου συν 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μείον εισαγωγές,9 και (β) του εθνικού 

εισοδήματος όπου ΑΕΠ είναι το άθροισμα των εισοδημάτων του συνόλου της 

οικονομίας: εισοδήματα εξαρτημένης εργασίας συν το ακαθάριστο λειτουργικό 

πλεόνασμα/μεικτό εισόδημα10 συν τους φόρους επί της παραγωγής και 

εισαγωγών μείον τις επιδοτήσεις επί του συνόλου της οικονομίας.

Τώρα που τελειώσαμε με τους «άχαρους» αλλά απαραίτητους ορισμούς 

πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή και χωρίς ταραχή τα απογοητευτικά 

μακροοικονομικά μεγέθη του Πίνακα ΙΙ. Το πρόβλημα όμως είναι η αρχή ή 

όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι «η αρχή είναι το ήμισυ του όλου». Αλλά 

το όλο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρνητικό μέγεθος που καθιστά την 

εκκίνηση προβληματική. Αντί για μπρος μπορείς να πας πίσω καθώς η σάπια 

βάση της ελληνικής οικονομίας ενδεχομένως να υποχωρήσει και να βρεθείς στο 

κενό. Γεγονός που αναμφισβήτητα θα εξόργιζε ακόμα και τον Αριστοτέλη, τον 

γεννήτορα της λέξης «οικονομία»: νόμος του οίκου- όπως αναφέρει στα 

Πολιτικά, όπου οίκος (home) στην ευρεία έννοια είναι η πατρίδα, η γενέτειρα.

                                                            
9 Υπό την μορφή μαθηματικής εξίσωσης ΑΕΠ= C+Ip+G+(X-E)  όπου C=κατανάλωση, 
Ip=ιδιωτική επένδυση, G=κυβερνητικές δαπάνες, Χ=εξαγωγές, και Ε=εισαγωγές.
10 Εάν αυτό το στατιστικό μόρφωμα αλλά άκρως σημαντικός λογαριασμός δεν διασπαστεί είναι 
αδύνατη οποιαδήποτε μελέτη κατανομής του εισοδήματος (income distribution) και εφαρμογής 
της Lorenz curve για τον υπολογισμό του βαθμού ανισότητας εισοδημάτων μεταξύ κοινωνικών 
τάξεων, ομάδων και χωρών. Ή όπως πολύ εύστοχα ο Paul Krugman επισημαίνει «το 
αποτέλεσμα της εισόδου του Bill Gates σε μπαρ στον μέσο όρο του εισοδήματος των θαμώνων 
του μπαρ» (The Conscience of a Liberal, Penguin Books, 2009, p.125).  
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Πρώτον, η γενική εικόνα που εμφανίζεται στον Πίνακα ΙΙ είναι το ότι από το 

2000 μέχρι σήμερα όλη η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επετεύχθη μέσω 

δανεισμού. Η δε καθαρή αποταμίευση ήταν αρνητική μ’ αποτέλεσμα ότι 

επένδυση έγινε χρηματοδοτήθηκε με δάνεια. Ενώ το ΑΕΠ κατά την περίοδο 

2000-2008 αυξήθηκε από €136 δις στα €243 δις – δηλαδή κατά €107 δις ή 

78.7% - τα δάνεια των επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν την ίδια 

χρονική περίοδο από €59,3 δις στα €249,7 δις, δηλαδή κατά €190,4 δις ή 321%, 

μία αστρονομική αύξηση που κανείς διερωτάται τι έκανε η Τράπεζα της

Ελλάδος. Γιατί οι δημόσιοι λειτουργοί, βουλευτές και υπουργοί επέτρεψαν αυτή 

τη δανειακή κραιπάλη να συνεχιστεί; Γιατί δεν χτύπησαν τον «κώδωνα» του 

κινδύνου για να σταματήσει αυτό το όργιο του ιδιωτικού δανεισμού που μαζί με 

το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης- το οποίο αυξήθηκε κατά €113 δις 

την ίδια περίοδο- έθεσαν μονομιάς την επιτάφια πλάκα της οικονομίας;

Δεύτερον, η καταναλωτική δαπάνη κατά τη διάρκεια 2000-2008 αυξήθηκε 

από €123 δις σε €214 δις- δηλαδή κατά €91 δις ή 74%- αποτελεί το 88% του 

ΑΕΠ- ένα ποσοστό υπερβολικό που δεν αφήνει περιθώρια σχολιασμού. Καθώς 

υποδηλώνει την ανεπάρκεια της παραγωγικής και επενδυτικής διαδικασίας που 

είναι οι κύριοι συντελεστές της υγιούς οικονομικής ανάπτυξης. Στη μεγάλη 

εξάρτηση του ΑΕΠ στην κατανάλωση δεν συνέλαβε μόνο η επέκταση του

δανεισμού για καταναλωτικά αγαθά αλλά σε σημαντικότερο βαθμό η 

δραματική επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου πληρωμών. Συγκεκριμένα, ενώ 

το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας κατά τη διάρκεια 2000-2008 

διπλασιάστηκε από €22 δις σε €44 δις το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών για 

την ίδια χρονική περίοδο διευρύνθηκε σε απόλυτη και ποσοστιαία βάση ακόμα 

περισσότερο από €8,4 δις στα €35,0 δις δηλαδή κατά €26,6 δις ή 316,6%, μια 

εξαιρετικά δυσοίωνη αύξηση που κυριολεκτικά παγώνει τον αναλυτή. Εάν κατά 

κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αναστηθεί ένας από τους παλαιούς 

Μερκαντιλιστές Colbert ή Mun11 και έριχνε μια ματιά στο ισοζύγιο εξωτερικών

συναλλαγών της χώρας μας- θα γύριζε τάχιστα εκεί που βρισκόταν.

                                                            
11 Ο Μερκαντιλισμός που ως οικονομική θεωρία αλλά και στην πράξη κυριάρχησε στην Ευρώπη 
2 ½ περίπου αιώνες μεταξύ 1500-1750, ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα ιδιόμορφο οικονομικό 
πλεονέκτημα στο κράτος που έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο και αντιθέτως ένας σοβαρός 
οικονομικός κίνδυνος το διατρέχει όταν έχει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Ιδιαίτερα αυτό το 
πλεονέκτημα του θετικού εμπορικού ισοζυγίου είναι ισχυρό και οδηγεί στην οικονομική 
ευημερία όταν συνοδεύεται με καθαρή εισροή πολυτίμων μετάλλων (bullion). Επίσης, ο 
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Τρίτον, η γκρι εικόνα του Πίνακα ΙΙ επισκιάζεται ακόμα περισσότερο με 

μαύρα σύννεφα από το γεγονός ότι στα μακροοικονομικά μεγέθη που 

απεικονίζονται δεν συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι της κυβέρνησης που 

πληρώνονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, αλλά ούτε και οι τόκοι 

δανείων που αφορούν τους καταναλωτές. Δηλαδή, τόκοι πληρωτέοι του 

δημοσίου τομέα και της ιδιωτικής κατανάλωσης εκπίπτουν από τους 

λογαριασμούς του εθνικού εισοδήματος. Το πώς και γιατί αποκλείστηκαν από 

τους εθνικούς λογαριασμούς αφορά μια πολυετή οικονομική διαμάχη όπου 

τελικά αποφασίστηκε ότι πρέπει να μείνουν εκτός λογαριασμών. Και αυτή τη 

πρακτική ακολουθούν σήμερα αμφότερες οι στατιστικές υπηρεσίες σε Ευρώπη 

και Αμερική. Έτσι, δεκάδες δισεκατομμυρίων πληρωτέοι τόκοι εκπίπτουν από 

τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ωραιοποιώντας τεχνικά τον μπούσουλα της 

παγκόσμιας οικονομικής επίδοσης. 

Δυστυχώς, την τελευταία δεκαετία ζούμε σ’ ένα κόσμο φαινομενικό όπου το 

χρήμα δημιουργείται μέσω των κλασματικών αποθεματικών των τραπεζών και 

τιτλοποιημένων προϊόντων και η οικονομική ευημερία μέσω εικονικών 

εγγραφών και αυθαιρέτων ορισμών. Αυτή την εικονική πραγματικότητα και τον 

κόσμο των ψευδαισθήσεων εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον ο πρώην Υπουργός 

Οικονομίας και βύθισε ακόμη πιο βαθιά στα Τάρταρα την παραπαίουσα

οικονομία μας με την αχρεία αναθεώρηση του ΑΕΠ. Αχρεία, και αυτός είναι 

ευγενής όρος, διότι ο εφιάλτης της ελληνικής παραοικονομίας είναι 

πασίγνωστος εδώ και 35 χρόνια. Τότε μάλιστα, αποτελούσε επίκαιρο θέμα 

μεταπτυχιακής θέσης στα αμερικάνικα πανεπιστήμια και μάλιστα σε σύγκριση 

με την παραοικονομία της Τουρκίας η οποία εκείνη την εποχή προηγείτο.

                                                                                                                                                                                  
Μερκαντιλισμός ισχυρίζεται ότι ο όγκος του παγκοσμίου εμπορίου είναι αμετάβλητος υπό την 
έννοια ότι όλο το διεθνές εμπόριο είναι αθροιστικώς ένα μηδενικό παιχνίδι (zero sum game). 
Δηλαδή, οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος ένα κράτος επιτυγχάνει είναι ταυτόχρονα ζημιά για το 
άλλο συναλλασσόμενο κράτος. Ακόμη, ότι δεν υπάρχει οικονομικό σύστημα με πολιτικές που 
ωφελούν από κοινού όλα τα κράτη. Δηλαδή, ότι είναι αδύνατον να μεγιστοποιήσεις την κοινή 
ευημερία (common wealth) όλων τον κρατών. Γι’ αυτό το κράτος πρέπει να παρέμβει και να 
εφαρμόσει πολιτικές που να ενθαρρύνουν τις εξαγωγές και να αποθαρρύνουν τις εισαγωγές με 
στόχο την μεγιστοποίηση της επένδυσης και παραγωγής και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης. 
Το αρχέτυπο μανιφέστο του Μερκαντιλισμού θεωρείται το βιβλίο: Treasure by Foreign Trade
(1664) του άγγλου εμπόρου Thomas Mun (1571-1641) το οποίο ο Adam Smith το θεώρησε ως το 
κύριο έργο της οικονομικής σκέψης του Μερκαντιλισμού. Ως γνωστό το αποκορύφωμα του 
Γαλλικού Μερκαντιλισμού είναι στενά συνδεδεμένο με το όνομα του Jean-Babtiste Colbert-
υπουργός οικονομικών της Γαλλίας για 22 χρόνια κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα. Επί της 
θητείας του όπου εφαρμόστηκαν πολλά οικονομικά μέτρα κρατικού παρεμβατισμού προς 
ενθάρρυνση των εξαγωγών και ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών, η Γαλλία έγινε κυρίαρχη 
οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. 
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Πίνακας ΙΙ

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας

Τρέχουσες 
τιμές  σε  € 

δις
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200812

ΑΕΠ 136,3 146,3 157,6 171,2 185,2 198,6 213,9 228,9 242,9

Ακαθάριστο 
Εθνικό 

Εισόδημα 
(ΑΕΕ)

136,6 146,5 157,1 169,6 183,1 194,6 210,1 223,4

Αποσβέσεις 
Παγίου 

Κεφαλαίου
15,54 16,93 17,95 19,06 20,31 21,64 23,1 24,64

Καθαρό 
Εθνικό 

Εισόδημα
121,1 129,5 139,2 150,5 162,8 172,9 186,9 198,8

Καθαρό 
Εθνικό 

Διαθέσιμο 
Εισόδημα13

122,7 131,1 140,1 151,5 163,3 172,8 186,9 196,9

Τελική 
Καταναλωτική 

Δαπάνη
122,9 131,3 141,74 151,33 162,4 173,8 185,8 200,3 213,8

Καθαρή 
Αποταμίευση

-0.174 +0.290 -2,839 +1,031 +2,530 -1,182 -1,334 -5,121

Δάνεια 
Επιχειρήσεων 
-Νοικοκυριών

59,3 74,0 86,5 101,2 124,0 149,9 179,4 215,4 249,7

Χρέος 
Κεντρικής 

Κυβέρνησης
148,8 161,1 171,9 183,4 202,2 216,7 227,3 240,7 262,1

Αμοιβές 
Εξαρτημένης 

Εργασίας
45,31 49,39 54,96 59,09 65,12 70,19 76,74 79,01

% επί του 
ΑΕΠ

33.25 33.76 34,87 34.50 35.16 35.34 35.86 34.51

Ακαθάριστο 
Λειτουργικό 
Πλεόνασμα14

74,68 79,1 84,12 93,32 100,4 107,6 115,1 124,5

% επί του 
ΑΕΠ

54.8 54.1 53.38 54.49 54.21 54.19 53.77 54.38

Εμπορικό 
Ισοζύγιο

-21,9 -21,6 -22,7 -22,6 -25,4 -27,6 -35,3 -41,5 -44,1

Τόκοι 
Πληρωτέοι

9,91 9,71 9,13 9,42 9,46 9,77 9,59 9,79 11,21

Φόροι (Άμεσοι 
και Έμμεσοι)

32,3 33,1 35,8 38,1 39,5 42,1 44,9 48,4 51,13

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ)- Πλην των μεγεθών Εμπορικό Ισοζύγιο και 
Φόροι όπου στο μεν πρώτο η πηγή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ενώ στο δεύτερο το Εθνικό 
Λογιστήριο του Κράτους (ΕΛΣ)

                                                            
12 Τα στοιχεία του 2008 είναι προσωρινά και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από την ΕΣΥΕ.
13 Η διαφορά μεταξύ του καθαρού εθνικού εισοδήματος και του καθαρού διαθέσιμου εθνικού 
εισοδήματος προέρχεται από τις τρέχουσες μεταβιβάσεις με την αλλοδαπή.
14 Ο πιο επίμαχος και αδιαφανής λογαριασμός είναι ο επονομαζόμενος Ακαθάριστο 
Λειτουργικό Πλεόνασμα- Μεικτό Εισόδημα ο οποίος αποτελεί 54.4% του ΑΕΠ. Αυτός ο 
ιδιόμορφος λογαριασμός ενσωματώνει εισοδήματα ελευθέρων επαγγελματιών, εισοδήματα 
ιδιοκτητών, μισθώσεις και ενοίκια, εταιρικά κέρδη, μερίσματα και τόκους. Ο οποίος ενώ 
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ για το 2007 ως €120,9 δις στη ηλεκτρονική επιστολή 
που έλαβα στις 27/4/2008 σ’ ερώτησή μου της 13/3/2008 το ποσό μεταβάλλεται σε €124,5 
δις και αντίστοιχα μειώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 
από €83,4 δις στην ιστοσελίδα σε €79 δις στην επιστολή.
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Αλλά μεγαλύτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η αναθεώρηση του 

ΑΕΠ που ισοδυναμεί με το ποσό περίπου των €25 δις σ’ ετήσια βάση, 

δημιούργησε τεχνική δίοδο αποφυγής ένταξης της οικονομίας σ’ επιτήρηση 

λόγου υπερβολικού χρέους όπως και θα έπρεπε να είχε γίνει για προστασία 

του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι, ακολουθώντας το Μακιαβελικό «ο τελικός 

σκοπός αγιάζει τα μέσα» τότε, το 2007, ως τσάρος της οικονομίας- πριν 

ακόμα ξεσπάσει η καταιγίδα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης- έπεισε 

τους Ευρωπαίους εταίρους μας με το γνωστό αντίτιμο των €1,1 δις, 

φορτώνοντας το λογαριασμό στους έλληνες φορολογούμενους. Αυτού του 

είδους «φρου-φρου κ’ αρώματα» οικονομικές πολιτικές θα κληθεί να 

πληρώσει στο άμεσο μέλλον ο ελληνικός λαός. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί μέσω φόρων και εκτάκτων εισφορών σύμφωνα με τα 

οικονομικά μεγέθη του Πίνακα ΙΙ. Και εάν επιχειρηθεί, θα θέλουμε μια 

σύγχρονη «σεισάχθεια» κ’ έναν νέο Σόλωνα15 για να αναστηλώσει το τόπο. 

Διότι η αναθεώρηση του ΑΕΠ άνοιξε την κερκόπορτα της άλωσης της 

χώρας από τους διεθνείς πιστωτές μας καθώς συνεχίστηκε ακάθεκτα ο 

υπερβολικός δανεισμός ενώ ταυτόχρονα επινοήθηκαν αλχημικοί μέθοδοι 

απόκρυψης του. Σύμφωνα με τους ορισμούς της συνθήκης του Μάαστριχτ, 

δημόσιο χρέος είναι το χρέος Γενικής Κυβέρνησης το οποίο ορίζεται ως το 

χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης μείον το ενδοκυβερνητικό χρέος που το 

αποτελούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ), Ν.Π.Δ.Δ, και Νοσοκομεία16. Δηλαδή, τα έντοκα γραμμάτια και 

ομόλογα που εκδίδει το δημόσιο εάν μεταβιβαστούν στα ασφαλιστικά ταμεία 

                                                            
15 Ο Σόλων (638-558 π.Χ.) που θεωρείται ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας ως 
νομοθέτης της Αθήνας εισήγαγε νομοθετικά μέτρα για την άρση του άχθους, βάρους, χρεών 
των Αθηναίων. Αυτή η δέσμη μέτρων ονομάστηκε «σεισάχθεια» μέσω της οποίας 
καταργήθηκαν δημόσια και ιδιωτικά χρέη, έγινε εξάλειψη και ελάττωση τόκων, και 
αυξήθηκε το νόμισμα σε κυκλοφορία προς καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης που 
περνούσε η Αθήνα εκείνης της εποχής του 6 αιώνα π.Χ. Ο Σόλων ο οποίος είτο αρχικώς 
έμπορος είναι φημισμένος όχι μόνο για το νομοθετικό του έργο αλλά και των φιλοσοφικών 
του ρητών. Όπως, «γηράσκω αει διδασκόμενος πολλά». Τη δε άποψη για τον πλούτο τη 
διατύπωσε λέγοντας: «πλούτη θέλω να έχω- αλλά δεν θέλω να τα έχω αποκτήσει άδικα, γιατί 
οπωσδήποτε μετά έρχεται η δίκαιη τιμωρία» (Πλουτάρχου Βίοι, τόμος Α’).
16 Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Λογαριασμών (ΕΣΟΛ) της Eurostat, 
ο όρος «Δημόσιος Τομέας» καλύπτει τον τομέα της γενικής Κυβέρνησης που χωρίζεται στους 
υπό τομείς, (α) Κεντρική Διοίκηση (β) Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισμοί Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Νοσοκομεία και τα διάφορα ΝΠΔΔ. Έτσι τον μπούσουλα για τον καθορισμό του 
υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος αποτελεί το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ασχέτως εάν 
η Κεντρική Κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μέσου του Κρατικού Προϋπολογισμού αντλεί τα 
κεφάλαια και είναι σε τελική ανάλυση υπόλογος για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
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ή/και στους άλλους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκπίπτουν 

από το Δημόσιο Χρέος. Έτσι προέκυψε το περίφημο σκάνδαλο των 

δομημένων ομολόγων με τα απατηλά αλερετούρ υπερατλαντικά ταξίδια μέσω 

ηλεκτρονικών εγγραφών μεταξύ των νησιών Κάιμαν, Λονδίνου, 

Φρανκφούρτης, Αθηνών και άλλων σημείων γεωγραφικού προσδιορισμού. 

Ενώ ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι τα ομόλογα θα κατάληγαν στα 

ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία που ήταν εξ αρχής ο τελικός αποδέκτης και ο 

τελικός προορισμός των πρωτόγνωρων «αεροπορικών πτήσεων ομολόγων». 

Αλλά ενδιάμεσα των ταξιδιών αναψυχής μερικές στάσεις προς απομύζηση

(sucking) του ελληνικού δημοσίου μέσω προμηθειών εικονικών 

αγοροπωλησιών δεν θα ήταν και άσχημη ιδέα ως το κερασάκι στη τούρτα.

Είναι πράγματι θλιβερή διαπίστωση ότι ο σύγχρονος έλληνας μ’ αυτού του 

είδους κομπίνες δαπανά την φαιά του ουσία.

Στον Πίνακα ΙΙΙ, όπου απεικονίζεται το χρέος του Δημόσιου Τομέα 

κατά τη διάρκεια 2000-2008, γίνεται ακόμα πιο σαφής η ένδειξη 

δημιουργικής λογιστικής μεταξύ ελλείμματος και χρέους. Ενώ το χρέος της 

κεντρικής κυβέρνησης από €148.8 δις το 2000 αυξήθηκε κατά €113,2 δις στα 

€262 δις ή 76.1% το 2008, αντιστοιχώντας στο 108% του ΑΕΠ, το χρέος της 

Γενικής Κυβέρνησης από €138,8 δις το 2000 αυξήθηκε κατά €93,6 δις στα 

€232,4 δις ή 67.4% το 2008, αντιστοιχώντας στο 95.6% του ΑΕΠ! Τι συνέβη; 

Τι σκαρφίστηκε πάλι ο Έλληνας;

«Φοβού τους Έλληνες που δίδουν δώρα» έλεγαν οι φιλόσοφοι από την 

Ομηρική εποχή. Όντως, το δώρο τους το δώσαμε (€1,1 δις) και τα τείχη 

πέσανε για να υποδεχθεί η Ελλάδα τώρα και όχι η Τροία τον δικό της 

«Δούρειο Ίππο» ως Νέμεσις της δολιότητας και πανουργίας ορισμένων 

υπουργών της. Το €1,1 δις που στερηθήκαμε αντιστοιχεί περίπου με 375 δις 

παλιές δραχμές που αν πηγαίνανε στη παιδεία, την υγεία, ή την κοινωνική 

ασφάλιση που είναι η χειρότερη της Ευρώπης, τα χρήματα θα πιάνανε τόπο 

και δικαίως το βάρος να το επωμισθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Αλλά το 

να πάνε στα κοινοτικά ταμεία για να σου δοθεί η άδεια να λεηλατήσεις το 

δημόσιο «κορβανά» μέσω δανείων και ομολόγων προς υποθήκευση των 

μελλοντικών γενεών της χώρας και στη συνέχεια να συγκαλύψεις τη πράξη 
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σου μέσω δημιουργικής λογιστικής πάει πολύ. Είναι παραφρονική μανία, 

είναι χυδαίο και οικονομικώς εγκληματικό. Είναι στη τελική ανάλυση 

προσβολή της κληρονομιάς μας και επιζήμια για την αξιοπιστία και το όνομα 

της πατρίδας μας σε διεθνές επίπεδο.

Πίνακας ΙΙΙ

Χρέος Δημοσίου Τομέα

€ δις 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Χρέος 

Κεντρικής 
Κυβέρνησης

148,79 161,04 171,94 183,38 202,21 216,70 227,32 240,71 262,08

ΑΕΠ 136,29 146,26 157,59 171,26 185,23 197,65 213,21 228,18 242,95
Λόγος Χρέους 

προς ΑΕΠ 109% 110% 109% 107% 109% 110% 107% 105% 108%

Χρέος Δημοσίων 
Οργανισμών

10,04 10,35 12,82 15,65 19,06 21,36 22,93 24,33 31,87

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης 138,76 150,70 159,12 168,03 183,16 195,34 204,39 216,38 232,38

% επί του ΑΕΠ 101.8% 103.0% 101.0% 98.1% 98.9% 98.8% 95.9% 94.8% 95.6%
Τόκοι 

Πληρωτέοι 9,91 9,71 9,13 9,42 9,46 9,77 9,59 9,80 11,21

Χρεολύσια 13,86 12,78 20,86 21,62 20,36 21,73 16,95 23,54 26,28
Αναγωγή της 
Αναθεώρησης 

του ΑΕΠ
- - - - - - - -23,10 -25,16

Προσαρμοσμένο 
ή Πραγματικό 

ΑΕΠ
- - - - - - - 205,07 217,79

Λόγος Χρέους 
ΓΚ προς ΑΕΠ - - - - - - - 105.5% 106.6%

Λόγος Χρέους 
ΚΚ προς ΑΕΠ

- - - - - - - 117.4% 120.3%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος- Στατιστικά Δελτία Οικονομικής Συγκυρίας 
2003-2009, Δελτία Έκθεσης του Διοικητή για τα έτη 2007-2008.

Με την δημιουργική λογιστική που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση της 

Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να αποκρύψει την δεινή δημοσιονομική 

κατάσταση της χώρας με το στατιστικό τρικ της αύξησης απολύτων μεγεθών 

και ποσοστιαίων αναλογιών. Δηλαδή ενώ το δημόσιο χρέος αυξάνεται 

συνεχώς σε απόλυτα μεγέθη από έτος σ’ έτος, όπως καθαρά εμφανίζει ο 

Πίνακας ΙΙΙ, υπολογιζόμενο ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται! Αυτό 

«σκαρώθηκε» με δύο τρόπους:

(α) με τη συνεχή μεταβίβαση χρέους που ανήκει «εξ ορισμού» στη κεντρική 

κυβέρνηση στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά κύριο λόγο 

ασφαλιστικά ταμεία. Η μεταβίβαση εγίνετο μέσω ομολόγων του ελληνικού 
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δημοσίου αφού σύμφωνα με τη Eurostat δεν υπολογίζονται ως χρέος όταν 

είναι στην κατοχή των φορέων του δημοσίου τομέα. Έτσι ενώ το κράτος 

δανείζετο μέσω των χρηματαγορών με εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού 

δημοσίου τμήμα αυτών των ομολόγων αγοράζετο από τους φορείς.  Μ’ αυτόν 

τον τρόπο, ότι είναι έξοδο για την κεντρική κυβέρνηση γίνεται έσοδο για τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνεπώς δεν βαρύνει το έλλειμμα που 

παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

(β) με την πλασματική αύξηση του ΑΕΠ. Τούτο όπως λεπτομερώς 

σχολιάστηκε, έγινε (i) με την περιβόητη αναθεώρηση του ΑΕΠ κατά 9.6% 

που το ώθησε προς τα πάνω κατά €25 δις σε τρέχουσες τιμές και (ii) με τον 

εξ’ ορισμού αποκλεισμό των τόκων δανεισμού της κυβέρνησης και 

καταναλωτών. 

Όσον αφορά τους τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέος για το 

2009, αυτοί εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα €14 δις λόγω της διερεύνησης των 

spreads των ομολόγων και των αυξημένων δανειακών αναγκών του 

ελληνικού δημοσίου. Σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια, το ποσό εκτιμάται 

γύρω στα €5-6 δις αφού σύμφωνα με τη Τράπεζα της Ελλάδος το μέσο 

επιτόκιο εξυπηρέτησης είναι 12%. Έτσι, η πλασματική απεικόνιση του ΑΕΠ 

διαμορφώνεται στα €45 δις ή 18.5%. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο 

απλός πολίτης ορθώς διερωτάται πως είναι δυνατόν το ΑΕΠ να είναι συνεχώς 

θετικό και οι τσέπες του άδειες. Αλλά το φαινόμενο της «ευημερίας των 

οικονομικών αριθμών και της φτώχειας των λαών» είναι παγκόσμιο 

φαινόμενο και όχι μόνο ελληνικό. 

Αφού όμως η Eurostat μετράει τη δημοσιονομική επάρκεια ενός 

κράτους μέλους με την ποσοστιαία σχέση χρέους Γενικής Κυβέρνησης προς 

ΑΕΠ, η ίδια δίνει έναυσμα σε μία κυβέρνηση η οποία δεν σκέφτεται να 

κυβερνήσει τον τόπο εύκολα να τον λεηλατήσει. Αλλά η ωραιοποίηση των 

μακροοικονομικών μεγεθών και φαινομενικής δημοσιονομικής εξυγίανσης 

δεν οδηγεί πουθενά καθώς δεν λύνει το οξύ δημοσιονομικό πρόβλημα της 

χώρας. Με το να βάζεις τα ταμεία ν’ αγοράζουν τα ομόλογά σου ή να κτίζεις 

«κάστρα στον αέρα» με εξευτελιστικές αναθεωρήσεις προς τα πάνω, όχι 
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μόνο δεν επιτυγχάνεις τίποτα αλλά αντίθετα οξύνεις την ήδη απελπιστική 

κατάσταση ακόμη περισσότερο. 

Διότι όλοι οι ανωτέρω μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι απατηλοί, 

δοκιμάστηκαν πριν έναν αιώνα στην Αμερική και οι εμπνευστές τους μπήκαν 

φυλακή.17 Φέρουν το όνομα Ponzi σχήματα18 και τα οποία είναι γενικά της 

μορφής «ληστεύεις τον Άγιο Πέτρο για να πληρώσεις τον Άγιο Παύλο». Διότι 

ενώ βραχυπρόθεσμα ωραιοποιείς  εικονικά την κατάσταση για τα μάτια του 

κόσμου, με το να μεταβιβάζεις ποσά από τη μία τσέπη στην άλλη στην ουσία 

επιτυγχάνεις κάτι χειρότερο από «μια τρύπα στο νερό». Αυξάνεις τον 

συστηματικό κίνδυνο χρεοκοπίας.  Αυτό συνέβη με όλα τα σαΐνια της Wall

Street και όλοι φορέσαμε πλερέζες. Μ’ άλλα λόγια, όπως λέει μια άλλη 

φιλοσοφική ρήση «Δρυός πεσσούσης πας ανηρ ξυλεύεται». Εάν η Κεντρική 

Κυβέρνηση που είναι ο βασικός πυλώνας γκρεμιστεί τι θα κάνουν όχι μόνο τα 

ταμεία αλλά και ολόκληρος ο λαός; 

Ως επίλογο, θα πρέπει να τονιστεί για ακόμη μια φορά, ότι τα 

θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι τόσο απελπιστικά που 

ορισμένοι αναλυτές του εξωτερικού αναμένουν «an accident to happen in

Greece» ανά πάσα στιγμή. Η χώρα κατά τη ταπεινή μου γνώμη οδηγείται 

όπως προ ειπώθηκε «σύσσωμη να χορέψει το χορό του Ζαλόγγου μπροστά 

στο χείλος του γκρεμού». Και αναγκαστικά όλοι μαζί θα τον χορέψουμε 

«χέρι-χέρι τραγουδώντας ή αλαλάζοντας με φόντο το χάος». Εκεί που 

φτάσαμε μόνο η επίκληση φιλοσοφικών αποφθεγμάτων «voices of the dead» 

σου απαλύνουν την ψυχή που γέμισε πίκρα.

Πρέπει όμως ν’ αντέξουμε και να προχωρήσουμε σθεναρά για να 

βρούμε λύσεις. Και θα προχωρήσουμε. «Μη ταράξου» έλεγε ο Επίκτητος και 

θα τον ακολουθήσουμε. Διότι υπάρχουν λύσεις που ονομάζονται διαθρωτικές. 

Αλλά οι διαθρωτικές οικονομικές αλλαγές είναι μακροχρόνια φαινόμενα που 

απαιτούν πίστη, γνώση, σχεδιασμό και καθαρό μυαλό. Ως αποτέλεσμα προς 

                                                            
17 Ήδη ο Madoff, ο σύγχρονος Ponzi, ο εμπνευστής της μεγαλύτερης σε ιδιωτικό επίπεδο 
κομπίνας  των $50 δις (2008) αναμένει κάθειρξη μέχρι 137 χρόνια από τις Αμερικανικές 
αρχές.
18 Λεπτομερής αναφορά για τον Ponzi και τα Ponzi σχήματα γίνεται σε μια ιδιωτική μελέτη 
μου που φέρει το όνομα: Speculation in Financial Markets: the Main Cause of 2008 
Economic Collapse, January 26, 2009, Athens.
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το παρόν η οικονομία μας θα είναι έρμαιο στα καπρίτσια των διεθνών 

χρηματαγορών και πιστωτών. Γι’ αυτό, ο ευάλωτος λαός μας ενδέχεται να 

οδηγηθεί σ’ απόγνωση καθώς πολιτικές που θα αφορούν το κοινωνικό 

συμφέρον θα γίνονται από τους πιστωτές μας και όχι από τις δημοκρατικώς 

εκλεγόμενες κυβερνήσεις. Και τότε ίσως ξεχειλίσει το ποτήρι- όταν πια δεν 

θα έχει να χάσει τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες του χρέους του και πει τη 

φημισμένη ρήση του φιλοσόφου: «Hic Rhodus Hic Salta».

  

13 Μαϊου 2009

Σπύρος  Λαβδιώτης

Τηλ. 210-8073833
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