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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βρα

χυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς 

και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 

επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονο

μικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του 

συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από τον 

οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

εντάσσεται και η δημοσίευση των εξής σειρών: 

Μελέτες. Είναι πρωτότυπες εργασίες, που διερευνούν συγκεκριμένα επι

στημονικά θέματα με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους. 

Εκθέσεις. Είναι συνθετικές ερευνητικές εργασίες με κλαδική, περιφερεια

κή ή εθνική διάσταση. Παρουσιάζουν τεκμηριωμένα και συστηματικά τις εξε

λίξεις, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και προοπτικές, καθώς και τις κατευ

θύνσεις πολιτικής στο ερευνώμενο θέμα. 

Στατιστικά στοιχεία. Αναφέρονται στα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία του ερευνητικού έργου και τα οποία κρίνεται ότι έχουν γενικότερη 

χρησιμότητα. 
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Εργασίες για συζήτηση. Είναι ερευνητικές εργασίες εν εξελίξει, που 

στοχεύουν στη λήψη εποικοδομητικών σχολίων και γενικότερα συμβάλλουν 

στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου. 

Ερευνητικές συνεργασίες. Είναι εργασίες που εκπονούνται από κοινού 

με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συναφείς οργανισμούς. 

Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ ανέρχονται σε 650 από την ίδρυση του μέχρι 

σήμερα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα 

του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες, 

πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής 

έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι γνωστό ότι τα πρότυπα της οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφο

ράς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το οικονομικό γίγνεσθαι των χωρών. Γι' 

αυτό και αποτελούν σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό της οικονομικής τους 

πολιτικής. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια γενική παρουσίαση και 

τεκμηρίωση των μακροχρονιότερων εξελίξεων και των πιθανών μεταβολών στα 

εν λόγω πρότυπα στη χώρα μας, με στόχο να σχηματισθεί μια σαφέστερη ει

κόνα για τις οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές και τον αποτελεσματικότερο 

σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Ο προβληματισμός σχετικά με τη σημασία, τις επιπτώσεις και τις προε

κτάσεις των μεταβολών στην οικονομική συμπεριφορά από τη σκοπιά της ανα

πτυξιακής δυναμικής είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Συνήθως, ο αντίκτυπος από μια 

μεταβολή στην οικονομική συμπεριφορά μπορεί να είναι πολυσχιδής και να 

εμπεριέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις, το σχετικό βάρος της 

καθεμίας από τις οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να σταθμιστεί και να τοποθε

τηθεί στον χρόνο. Όμως, οι δυσκολίες αυτές όχι μόνο δεν αίρουν την ανάγκη 

αναλυτικού προβληματισμού αλλά την καθιστούν εντονότερη. 

Ελπίζεται ότι η ανά χείρας εργασία μπορεί να είναι το έναυσμα για την 

περαιτέρω διερεύνηση των θιγομένων σε αυτήν θεμάτων και την καλύτερη κα

τανόηση της σημασίας τους. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Δεκέμβριος 2007 
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Η συμμετοχή μου στην ομάδα σύνταξης της περιοδικής έκδοσης του 

ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις» και η συναφής ενασχόληση μου με την εξέταση 

των οικονομικών δεδομένων αποτέλεσε το ερέθισμα για τη σύνταξη της παρού

σας εργασίας. 

Ευχαριστώ θερμά τη Διοίκηση του ΚΕΠΕ που μου έδωσε την ευκαιρία για 

τη σύνταξη της παρούσας εργασίας και τη δυνατότητα δημοσίευσης της, τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Μελετών του Ιδρύματος που ασχολήθηκαν 

με τις διαδικασίες κρίσης της καθώς και τους κριτές για τα σχόλια και τις πα

ρατηρήσεις τους. 

Ευχαριστώ επίσης θερμά τα μέλη της ομάδας σύνταξης των «Οικονο

μικών Εξελίξεων» καθώς και άλλους πρώην συναδέλφους μου στο ΚΕΠΕ, που 

μου έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους πολλά από τα θέματα που 

εγείρονται στην παρούσα εργασία. 

Ευχαριστίες οφείλω επίσης στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ 

-καθώς και της βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος για το διάστημα που η 

βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ ήταν κλειστή λόγω μετακόμισης- που μου συμπαραστάθηκε 

στην προσπάθεια συλλογής του βιβλιογραφικού και στατιστικού υλικού. 

Τέλος, ευχαριστίες οφείλω και στο προσωπικό και τους συνεργάτες του 

τμήματος εκδόσεων του ΚΕΠΕ για την επιμέλεια της έκδοσης. 

Η ευθύνη για λάθη, παραλείψεις καθώς και για άλλες αδυναμίες της 

εργασίας βαρύνουν αποκλειστικά εμένα. 

ΛΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Νοέμβριος 2007 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διευρεύνηση των εξελίξεων 

στην οικονομική συμπεριφορά των πολιτών, των νοικοκυριών και του κράτους 

τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνάρτηση και με τις μεταβολές στις οικονομικές 

συνθήκες που έχουν μεσολαβήσει, και η διατύπωση προβληματισμού για την 

πιθανή σημασία των εξελίξεων αυτών από την άποψη των οικονομικών προο

πτικών και του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας. 

Οι τάσεις που εξετάζονται στην παρούσα εργασία καλύπτουν και το ευ

ρύ πεδίο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού στα εθνικολογιστικά δεδομέ

να αυτές κατατάσσονται μαζί με τα νοικοκυριά. Δεν καλύπτονται όμως, παρά 

μόνο ως προς ορισμένες απόψεις, οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, που 

έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Πληρέστερη εικόνα για την πορεία 

και τη σημασία των εξελίξεων θα μπορούσε να προκύψει από μια παράλληλη, 

συνολικότερη, εξέταση της οικονομικής συμπεριφοράς σε επίπεδο ανωνύμων 

εταιρειών, η οποία μαζί με την οικονομική συμπεριφορά των πολιτών, των νοι

κοκυριών και του κράτους επηρεάζει τις αναπτυξιακές προοπτικές. Μια τέτοια 

παράλληλη εξέταση θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική και με την έννοια 

ότι ορισμένες μεταβολές στην οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, και 

ιδίως των μεγαλύτερων, μπορεί να λειτουργούν αντισταθμιστικά ή εξισορρο

πητικά σε σχέση με μεταβολές στη συμπεριφορά στο επίπεδο των νοικοκυ

ριών και των πολιτών, επηρεάζοντας ανάλογα το αποτέλεσμα. Έτσι, λ.χ., οι συ

νέπειες από την κάμψη της αποταμιευτικής ροπής των νοικοκυριών και των μι

κρομεσαίων επιχειρήσεων, για την οποία γίνεται λόγος στα επόμενα, μπορεί, 

ως ένα βαθμό, να αντισταθμίζεται από αύξηση των αδιανέμητων κερδών των 

ανωνύμων εταιρειών, αμβλύνοντας ανάλογα το πρόβλημα. Η διερεύνηση όμως 

του πεδίου της οικονομικής συμπεριφοράς της επιχειρηματικής τάξης σε επί

πεδο ανωνύμων εταιρειών, σε συνάρτηση και με τις μεταβολές στις οικονομικές 

συνθήκες, θα απαιτούσε εκτεταμένη προσπάθεια και δεν συμπεριλαμβάνεται 

στους στόχους της παρούσας εργασίας. Σημειώνεται πάντως εδώ ότι, όπως 

προκύπτει και από στοιχεία που παρατίθενται στο Κεφ. 2, ο ρόλος των ΑΕ 

στην ελληνική οικονομία είναι συγκριτικά περιορισμένος και η πιθανότητα η 

δράση τους να είναι σε θέση να επηρεάσει αποφασιστικά τις εξελίξεις είναι 

ακόμη σχετικά μικρή. 
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Β. Οικονομικές συνθήκες και οικονομικές επιλογές μακράς πνοής 

Σε σύγκριση με παλαιότερους καιρούς, στη σύγχρονη εποχή οι οικονο
μικές εξελίξεις και προοπτικές επηρεάζονται σε μικρότερο πλέον βαθμό από 
την κρατική παρέμβαση και την κρατική πολιτική στη χώρα μας και σε μεγα
λύτερο βαθμό από δύο άλλους παράγοντες. Πρώτον, από τις παρεμβάσεις 
και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Ελλάδα είναι μέλος 
και, δεύτερον, από τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά όχι μόνον των επιχει
ρήσεων αλλά και των νοικοκυριών και των ατόμων. 

Είναι σύνηθες οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις του μέσου ανθρώπου 
να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες του παρελθόντος και 
ιδιαίτερα του περισσότερο πρόσφατου και να προσαρμόζονται προς τις εξε
λίξεις και τις μεταβολές στις συνθήκες με χρονική υστέρηση. Για τον λόγο 
αυτό και οι αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες του κράτους 
να τους προσφέρει, καθώς και σχετικά με το μερίδιο ευθύνης του καθενός για 
την οικονομική του πορεία, απηχούν ακόμη συνθήκες που ίσχυσαν σε προη
γούμενη περίοδο αλλά δεν ισχύουν πλέον ή ισχύουν σε μικρότερο βαθμό. 
Ειδικότερα, μεγάλη μερίδα πολιτών εξακολουθεί να πιστεύει ότι το κράτος 
μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους, και στον βαθμό που αυτό δεν συμ
βαίνει, αιτία είναι η έλλειψη βούλησης, η αδιαφορία, η σπατάλη, η εύνοια 
προς τους οικονομικά ισχυρούς ή τους πολιτικά φίλους και άλλα συναφή. 
Πολλοί είναι επίσης εκείνοι που υποεκτιμούν τον ρόλο και τη σημασία των 
ατομικών και οικογενειακών τους αποφάσεων στην οικονομική τους πορεία, 
καθώς και την έκταση στην οποία έχει διευρυνθεί το φάσμα των οικονομικών 
τους επιλογών σε σύγκριση με παλαιότερες περιόδους. 

Το τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα -αλλά και παλαιότερα- το πρότυπο 
οικονομικής συμπεριφοράς ευρέων στρωμάτων του πληθυσμού χαρακτηρί
στηκε από μια αρκετά ισόρροπη κατανομή της έμφασης ανάμεσα: 

• στην άμεση βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, μέσα από την αύξηση 
της κατανάλωσης και 

·• στην πρόνοια για το μέλλον, μέσα από την αποταμίευση και τη διά
θεση για παραγωγική προσπάθεια. 
Αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την κατανά

λωση, την αποταμίευση και τις επενδύσεις, από τους υψηλούς ρυθμούς αύ
ξησης της παραγωγικότητας και από τη διάθεση για εκτεταμένη μεταναστευ
τική κίνηση, εσωτερική και εξωτερική, καθώς και για μετακίνηση μεταξύ το
μέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε αναζήτηση εργασίας. 
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Η αναζήτηση των γενεσιουργών αιτίων αυτής της συμπεριφοράς στο 
κοινωνικό, το ηθικό, το πολιτιστικό και άλλα συναφή πεδία δεν αποτελεί αντι
κείμενο αυτής της εργασίας. Στο οικονομικό πεδίο, είναι πιθανόν η εμπειρία 
να οδηγούσε τα άτομα και τις οικογένειες στην πεποίθηση ότι δεν μπορούσαν 
να περιμένουν πολλά από το κράτος. Έτσι ήταν ανάγκη να στηρίζονται στις 
δικές τους δυνάμεις και να φροντίζουν να δημιουργούν οικονομικά αποθέματα 
για το μέλλον, για ώρα ανάγκης και προς βελτίωση της οικονομικής τους 
θέσης. Η πεποίθηση ότι το οικονομικό μέλλον του καθενός ήταν δική του ευ
θύνη και οι νωπές ακόμη τότε μνήμες από τις στερήσεις στη διάρκεια των πο
λέμων και στη συνέχεια τους, δημιουργούσαν ισχυρό κίνητρο για παραγωγική 
προσπάθεια και σώρευση πλούτου. Ανεξάρτητα όμως από τα προσδιοριστικά 
αίτια αυτής της οικονομικής νοοτροπίας ή τις εμπειρίες που οδηγούσαν τα 
άτομα στην υιοθέτηση της, αυτή ευνόησε σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της 
ανάπτυξης. Συνέβαλε στην ταχεία οικονομική άνοδο και την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής προόδου από την άποψη της πραγματικής σύγκλισης της ελ
ληνικής οικονομίας προς τα επίπεδα των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

Στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα και στα πρώτα χρόνια του 21ου 
το πρότυπο αυτό οικονομικής συμπεριφοράς του πληθυσμού έτεινε σε αλ
λαγή με διάφορους τρόπους. Ενώ έλαβαν χώρα και μεταβολές στα πρότυπα 
οικονομικής συμπεριφοράς με ευνοϊκό αντίκτυπο στην αναπτυξιακή διαδι
κασία, όπως λ.χ. η τάση για επέκταση της εκπαίδευσης και της επένδυσης σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργα
τικό δυναμικό, μπορεί να λεχθεί ότι τον τόνο έδωσαν τάσεις, κοινή συνιστα
μένη των οποίων ήταν η αύξηση της έμφασης στην άμεση κατανάλωση και η 
μείωση της έμφασης στην πρόνοια για το μέλλον και την παραγωγική προ
σπάθεια. Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία παρουσιά
ζονται στη συνέχεια. 

Οι μεγάλες αλλαγές στην οικονομική συμπεριφορά προς την κατεύ
θυνση που μόλις αναφέρθηκε μπορεί, ως ένα βαθμό, να ήταν προϊόν της πε
ποίθησης ότι η πρόνοια για το μέλλον, σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας, θα 
μπορούσε να χαλαρώσει χωρίς συνέπειες γι' αυτά, στον βαθμό που το ανα
πτυσσόμενο κράτος πρόνοιας ερχόταν να υποκαταστήσει την ατομική ή οικο
γενειακή πρόνοια για το μέλλον, αναλαμβάνοντας διευρυμένο ρόλο στο πεδίο 
της οικονομικής στήριξης των πολιτών. 

Οι αλλαγές, για τις οποίες μόλις έγινε λόγος, διευκολύνθηκαν και από 
την αυξανόμενη ευχέρεια ετεροχρονισμού στην εξέλιξη βασικών, αλληλοεξαρ
τώμενων οικονομικών μεγεθών. 
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Σε παλαιότερες εποχές, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο 

νοικοκυριού, οι δυνατότητες ουσιώδους διαφοροποίησης της χρονικής κατα

νομής ενός βασικού οικονομικού μεγέθους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

κατανομή άλλου ή άλλων μεγεθών με τα οποία συναρτάται, ήταν σχετικά 

περιορισμένες. Ειδικότερα, η χρονική κλιμάκωση της κατανάλωσης ήταν στε

νά συνδεδεμένη με την αντίστοιχη κλιμάκωση της παραγωγής. Οι παραγω

γικές δυνατότητες -τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο νοικοκυριού-

έθεταν ισχυρό φραγμό στην επέκταση της κατανάλωσης. Έως και αρκετά 

πρόσφατα, μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων και της κατανάλωσης με 

ρυθμούς ουσιωδώς υψηλότερους, σε σύγκριση με την εξέλιξη των παραγω

γικών δυνατοτήτων στη χώρα μας, οδηγούσε γρήγορα σε δυσχέρειες στις 

εξωτερικές πληρωμές και εξανάγκαζε σε άμεση αλλαγή πορείας. Έτσι λ.χ., 

-για να αναφερθεί κανείς στο τελευταίο σχετικό επεισόδιο-, η επεκτατική πο

λιτική της περιόδου 1981-85, που χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την 

αύξηση του δημόσιου δανεισμού, οδήγησε στην κρίση εξωτερικών πληρωμών 

του 1985 και στην αναπόφευκτη υποτίμηση της δραχμής και τη λήψη παράλ

ληλων περιοριστικών μέτρων. Ο περιοριστικός αυτός παράγοντας -σε επίπεδο 

χώρας- άρχισε να χαλαρώνει από την είσοδο της χώρας στην ΕΕ, μέσα από 

τη μεγάλη αύξηση των κοινοτικών μεταβιβάσεων προς τη χώρα μας και 

χαλάρωσε ακόμη περισσότερο με την ένταξη στην Ευρωζώνη και την κατάρ

γηση του εθνικού μας νομίσματος. Κάτω από τις νέες συνθήκες, τα περιθώρια 

ετεροχρονισμού κατανάλωσης και παραγωγής είναι αυξημένα και τυχόν δυ

σαρμονία μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών δεν οδηγεί σε κρίση, παρά μόνο αν 

λάβει έκταση συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι παλαιότερα. Ανάλογες 

ήταν και οι εξελίξεις ως προς τα νοικοκυριά, τα οποία σήμερα πλέον, μέσα 

από τη ραγδαία επέκταση του τραπεζικού δανεισμού, διαθέτουν πολύ μεγα

λύτερες δυνατότητες αποσύνδεσης της κατανάλωσης τους από τα τρέχοντα 

εισοδήματα τους. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σύγχρονα μέσα, με τα οποία αυξάνουν οι 

δυνατότητες διαφοροποίησης της χρονικής κατανομής αλληλοεξαρτώμενων 

οικονομικών μεγεθών, διευρύνουν το φάσμα των επιλογών και μπορεί να συμ

βάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας. Έτσι, λ.χ., οι σύγχρονες 

δυνατότητες τραπεζικού δανεισμού εκ μέρους των νοικοκυριών επιτρέπουν 

την αποδέσμευση -ως ένα βαθμό- της χρονορροής της οικογενειακής κατα

νάλωσης από τη χρονορροή των οικογενειακών εισοδημάτων και την κατάλλη

λη προσαρμογή της στην εξέλιξη των οικογενειακών αναγκών. Ένα νέο ζευ

γάρι, λ.χ., με μικρά παιδιά, μπορεί, για ένα διάστημα, να χρηματοδοτεί μέρος 
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της καταναλωτικής του δαπάνης με δανεισμό, υπολογίζοντας στις μεταγενέ

στερες δυνατότητες του να εξοφλήσει το χρέος, καθώς το εισόδημα θα αυ

ξάνει, παράλληλα με την πρόοδο στη σταδιοδρομία. Από την άλλη πλευρά, οι 

αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στη χρονική κλιμάκωση της κατανάλωσης αυ

ξάνουν παράλληλα και τα περιθώρια για άμετρη χρήση των δυνατοτήτων δα

νεισμού, που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Εάν το νέο ζευγάρι, για το 

οποίο έγινε λόγος, προχωρήσει σε δανεισμό πολύ πέρα από τα όρια που επι

τρέπουν οι οικονομικές του προσδοκίες, για να ενισχύσει έτσι την τρέχουσα 

κατανάλωση του, στην ουσία μεταφέρει κατανάλωση από το μέλλον στο πα

ρόν. Ένας τέτοιος άμετρος δανεισμός θα το οδηγήσει αργότερα σε αναγκα

στική αποταμίευση, για να εξυπηρετηθεί το χρέος και σε εξίσου αναγκαστική 

μείωση της κατανάλωσης του σε σύγκριση με το τι θα ήταν τότε δυνατό, αν 

αποφευγόταν ο υπερδανεισμός. Τέτοιου δε είδους προβλήματα, ιδιαίτερα 

όταν δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα νοικοκυριά αλλά γενικεύονται, μπορεί 

να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία και την κοινω

νική συνοχή. 

Ένας άλλος παράγοντας που προσδίδει σημασία στην κατανομή των 

πόρων μεταξύ χρήσεων, σε μακροχρονιότερη βάση, είναι η ανάπτυξη των 

σύγχρονων κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων. Η ευαισθησία την οποία 

δεικνύουν το κράτος και οι πολίτες απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους ή 

προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από μέτρα ή πολιτικές με ευάρεστα 

άμεσα αποτελέσματα είναι φθίνουσα συνάρτηση της διάρκειας της περιόδου 

εκκόλαψης τους. Όσο απώτερο το μέλλον στο οποίο τοποθετείται η επέλευ

ση του κινδύνου ή η εκδήλωση του προβλήματος, τόσο περιορίζεται το ενδια

φέρον για την πρόληψη ή τη θεραπεία του και αυξάνει ο κίνδυνος επισώρευ

σης σοβαρότερων προβλημάτων. Ο οικονομικός κύκλος, στο πλαίσιο του ο

ποίου διαμορφωνόταν παλαιότερα, κατά κύριο λόγο, η οικονομική πολιτική, εί

ναι φαινόμενο το οποίο κατά κανόνα κλιμακώνεται σε χρονική περίοδο που 

δεν υπερβαίνει ουσιωδώς τη δεκαετία. Και ναι μεν και στο χρονικό αυτό πλαί

σιο υπάρχουν πολλά περιθώρια για την άσκηση μυωπικής πολιτικής και παρα

μέληση των μακροχρονιότερων επιπτώσεων, σε βαθμό όμως πολύ μικρότερο 

απ' ό,τι στο πεδίο του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Ο κύκλος των κοι

νωνικοασφαλιστικών συστημάτων, με την έννοια της χρονικής εμβέλειας των 

ρυθμίσεων που τα απαρτίζουν και των συνεπειών τους, επεκτείνεται σε δεκα

ετίες. Με την έννοια αυτή η τάση υιοθέτησης κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμί

σεων με ευάρεστα άμεσα αποτελέσματα ενισχυόταν από το γεγονός ότι οι 

δυσμενείς τους συνέπειες δεν αναμενόταν να εκδηλωθούν πριν παρέλθουν 
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δεκαετίες. Ένα σύγχρονο αναδιανεμητικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, 

όπως το ελληνικό, δημιουργεί μακροχρόνιες δεσμεύσεις για τη διανομή πα

ροχών σε κλίμακα δεκαετιών, από μελλοντικούς πόρους που ακόμη δεν έχουν 

δημιουργηθεί. Ειδικότερα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγονται, είναι εν

δεχόμενο, μέσα από το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, να συντελείται, σε ου

σιώδη βαθμό, χρονική μετατόπιση κατανάλωσης ακόμη και μεταξύ γενεών. 

Πέρα από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν, οι αλλαγές στην οικο

νομική συμπεριφορά στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, σε σχέση με το 

τρίτο τέταρτο του -αλλά και σε σχέση με παλαιότερες εποχές-, μπορεί επί

σης να ήταν προϊόν άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών διεργασιών1. Ανεξάρ

τητα όμως από τα προσδιοριστικά τους αίτια, αυτές ασκούν πολύ σημαντική 

επιρροή στις οικονομικές εξελίξεις. Αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα ένα 

από τα κύρια αίτια της επιβράδυνσης της οικονομικής ανόδου κατά το τελευ

ταίο τέταρτο του 20ού αιώνα και μπορεί να αποδειχθούν αποφασιστικής ση

μασίας για τη μελλοντική πορεία της ανάπτυξης. 

Σε σχέση με τα προηγούμενα είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι, μέσα σε 

ορισμένα όρια, η διαφοροποίηση της χρονικής κλιμάκωσης μεταξύ αλληλο

εξαρτώμενων οικονομικών μεγεθών μπορεί να είναι θέμα επιλογής και δεν δη

μιουργεί σοβαρά προβλήματα. Σε ποιο βαθμό, λ.χ., η κάθε γενεά επιθυμεί να 

κληροδοτήσει στην επόμενη πλούτο μεγαλύτερο από εκείνο που κληρονόμησε 

από την προηγούμενη είναι θέμα επιλογής της. Σε ποιο βαθμό η κάθε γενεά 

επιθυμεί να βλέπει το επίπεδο διαβίωσης της να βελτιώνεται συν τω χρόνω, 

είναι επίσης θέμα επιλογής της. Έτσι μια ισχυρή βούληση για βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης συν τω χρόνω και ταυτόχρονα για κληροδότηση αυξημέ

νου πλούτου στην επόμενη γενεά συνεπάγεται μετάθεση κατανάλωσης από 

το παρόν στο μέλλον, με παράλληλη ισχυρή τάση για αποταμίευση, σχηματι

σμό κεφαλαίου και παραγωγική προσπάθεια. Είναι όμως θεμιτό, αν αυτή είναι 

η επιλογή σε δεδομένη περίοδο, να διοχετεύεται αυξημένο μερίδιο των πόρων 

1. Π.χ. της σταδιακής αποδυνάμωσης των παραδοσιακών αξιών και της προϊού
σας επικράτησης σύγχρονων ευδαιμονιστικών προτύπων, των εκτεταμένων μεταβολών 
ως προς τον ρόλο της γυναίκας, της μεταπολίτευσης που σηματοδότησε το πέρασμα 
από την κηδεμονευόμενη δημοκρατία και τα αυταρχικότερα, πατερναλιστικά πολιτικά 
σχήματα και την έντονη ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση στο σύγχρονο πολιτικό 
σύστημα της χώρας με τη λαϊκή βούληση και τα οικονομικά αιτήματα καθώς και τον 
συνδικαλισμό να διαδραματίζουν αποφασιστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτι
κής σε σύγκριση με το παρελθόν, κ.ά. 
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στην τρέχουσα κατανάλωση με αντίστοιχη μείωση της προσπάθειας δημιουρ
γίας πλούτου. Η εμπειρία δείχνει ότι, από την άποψη αυτή, οι επιλογές δια
φέρουν από χώρα σε χώρα και στον χρόνο και οι διαφορές μπορεί να είναι 
έντονες. Τις τελευταίες δεκαετίες, λ.χ., η ροπή των νοικοκυριών προς απο
ταμίευση ήταν συγκριτικά υψηλή σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Γερμανία, 
ενώ χαμηλή στις Η ΠΑ. 

Η επιλογή μεταφοράς κατανάλωσης από το μέλλον στο παρόν, σε βαθ
μό που να συνεπάγεται όχι απλά τον περιορισμό στην αύξηση του πλούτου 
αλλά την ουσιώδη μείωση του, προβληματίζει τόσο στο οικονομικό επίπεδο 
όσο και γενικότερα. Μια τέτοια επιλογή θα ερχόταν σε αντίθεση με τη γενικά 
διαπιστωμένη επιθυμία του ανθρώπου να βελτιώνει συνεχώς την οικονομική 
του θέση, τόσο προς χάριν του εαυτού του όσο και προς χάριν των απογόνων 
του. Εφόσον όμως μια τέτοια επιλογή γίνεται συνειδητά και με πλήρη γνώση 
και αποδοχή των συνεπειών, πρέπει να θεωρηθεί θεμιτή. Προβλήματα αρχίζουν 
να προκύπτουν όταν η μείωση του πλούτου, ή η αύξηση του σε βαθμό που 
δεν ικανοποιεί, συντελείται χωρίς η κοινωνία για την οποία πρόκειται να συ
νειδητοποιεί πλήρως τη σημασία και τις συνέπειες της συμπεριφοράς της. Αυ
τό εύκολα μπορεί να συμβεί, διότι η διαπίστωση του βαθμού στον οποίο συ
ντελούνται ή προδικάζονται μετατοπίσεις δαπανών στον χρόνο δεν είναι πά
ντοτε εύκολη υπόθεση και πάντως προϋποθέτει ανάλυση και υπολογισμούς. 

Όπως επισημάνθηκε και στην αρχή, σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι να εξεταστεί κατά πόσον οι εξελίξεις στην οικονομική συμπεριφορά, που 
παρατηρήθηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ευνοούν την περαιτέρω ανά
πτυξη της χώρας ή, ενδεχομένως, σωρεύουν προβλήματα που θα την δυσχε
ράνουν στο μέλλον. Με άλλη διατύπωση, σκοπός είναι η εξέταση των οικονο
μικών εξελίξεων στη χώρα μας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από τη σκοπιά 
της χρονικής κλιμάκωσης βασικών, αλληλοεξαρτώμενων μακροοικονομικών 
μεγεθών, με στόχο τη διερεύνηση κατά πόσον η διαχείριση των αυξημένων 
σύγχρονων δυνατοτήτων διαφοροποίησης αυτής της κλιμάκωσης του ενός σε 
σχέση με το άλλο παραμένει μέσα σε όρια που να μην επισωρεύουν προβλή
ματα για το μέλλον. 

Γ. Τάσεις στην οικονομική συμπεριφορά των πολιτών, των νοικοκυριών 
και του κράτους 

Η αυξημένη έμφαση στην άμεση κατανάλωση και ο υποβιβασμός της 
σημασίας που αποδίδεται στην πρόνοια για το μέλλον, μέσα από τη δημιουρ-
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γία κεφαλαίου διάφορων ειδών και την παραγωγική προσπάθεια, τα τελευταία 

25-30 χρόνια έχει εκδηλωθεί κατά κύριο λόγο με τις εξής μορφές: 

• Αύξηση του δανεισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού, με διάφορους τρόπους, 

άλλοτε εμφανείς και άλλοτε συγκεκαλυμμένους, σε έκταση που έχει 

ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και ίσως εγκυμονεί και άλλα. 

• Περιορισμό της αποταμίευσης κάτω από τα επίπεδα που ευνοούν τη 

στήριξη μιας υγιούς και βιώσιμης διαδικασίας ανάπτυξης. 

• Διοχέτευση μεταβιβάσεων από το εξωτερικό, που προορίζονται για 

σχηματισμό κεφαλαίου, προς την κατανάλωση. 

• Περιορισμό των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο κάτω από τα 

ελάχιστα όρια που απαιτούνται για την ανάπτυξη. 

• Υιοθέτηση κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων που ευνοούν την παρού

σα και δημιουργούν βάρη για τις επερχόμενες γενεές και συνεχή πίε

ση από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες επί του κράτους για διεύρυν

ση των παροχών με αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση τους. 

• Αντιστάσεις από την πλευρά του εργατικού δυναμικού σε ρυθμίσεις 

που ευνούν την παραγωγική προσπάθεια. 

Δεν αμφισβητείται από κανένα ότι ο δημόσιος δανεισμός έχει αφεθεί 

να λάβει υπερβολικές διαστάσεις. Για τον δανεισμό των νοικοκυριών λέγεται 

συχνά ότι δεν πρέπει να προβληματίζει, διότι το ύψος του σωρευμένου χρέους 

σε σύγκριση με το ΑΕΠ είναι ακόμη χαμηλότερο απ' ό,τι σε ορισμένες άλλες 

χώρες. Και αν ακόμη η σημασία και οι εν δυνάμει επιπτώσεις του χρέους των 

νοικοκυριών ήταν απλά και μόνο θέμα της σχέσης του προς το ΑΕΠ, το γε

γονός αυτό δεν αρκεί για να καθησυχάσει, αφού σε αρκετές από τις χώρες 

με υψηλό χρέος νοικοκυριών εκφράζονται ζωηρές ανησυχίες για τις πιθανές 

δυσμενείς συνέπειες του στο μέλλον2. Η προβληματική όμως του χρέους των 

νοικοκυριών δεν είναι μόνο συνάρτηση του ύψους του σε σχέση με το ΑΕΠ. 

Είναι και συνάρτηση των ρυθμών με τους οποίους αυξάνει το χρέος καθώς 

και των οικονομικών δυνατοτήτων των δανειζομένων να το εξυπηρετήσουν κά

τω από μεταβαλλόμενες συνθήκες ως προς το κόστος εξυπηρέτησης. Ειδικό

τερα προβληματίζουν: 

• Οι ραγδαίοι ρυθμοί αύξησης του χρέους των νοικοκυριών στη χώρα 

μας εδώ και αρκετά χρόνια. 

2. Βλ. π.χ. σε OECD, Economic Outlook, Vol. 2006/2, No. 80, σελ. 135 κ. επ., 
όπου αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο στο θέμα. 
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• Η ταχύτατη κλιμάκωση του χρέους σε περίοδο όπου τ α διεθνή επιτό

κια ήταν πολύ χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο τ ο υ ς 3 και 

τ α ελληνικά ακόμη χαμηλότερα σε σύγκριση με τ ο κατάλληλο επίπεδο, 

λαμβανομένης υπόψη τ η ς φ ά σ η ς τ η ς οικονομικής συγκυρίας στην 

Ελλάδα και των ρυθμών πληθωρισμού4. 

3. Για παράδειγμα, κατά το International Financial Statistics του Διεθνούς Νο

μισματικού Ταμείου, τα μέσα ετήσια επιτόκια στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου (με 

προθεσμία επτά ημερών) διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Μέσα ετήσια επιτόκια (με προθεσμία επτά ημερών) στη διατραπεζική αγορά 

του Λονδίνου 

Έτος 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Επιτόκιο 

8,2 

6,95 

6,82 

7,68 

9,26 

8,2 

5,87 

3,66 

3,08 

4,34 

5,93 

Έτος 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

1985-2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Επιτόκιο 

5,4 

5,58 

5,35 

5,16 

6,36 

6,11 

3,95 

1,76 

1,2 

1,44 

3,3 

5,31 

Είναι προφανής ο βαθμός κατά τον οποίο τα διεθνή επιτόκια στην περίοδο 

2001-2005, οπότε και οι ρυθμοί αύξησης του χρέους των νοικοκυριών στη χώρα μας 

ήταν πολύ υψηλοί, υστερούσαν σε σχέση με τις μακροχρονιότερες τιμές τους. 

4. Γενικά θεωρείται ότι το επιτόκιο (σε ετήσια βάση), για να μπορεί να θεω

ρηθεί κατάλληλο, πρέπει να καλύπτει το άθροισμα της ποσοστιαίας αύξησης του δεί

κτη τιμών καταναλωτή συν τη μακροχρόνια πραγματική απόδοση του κεφαλαίου. Έτσι, 

αν λ.χ. σε δεδομένο έτος ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνει κατά 3% και η μα

κροχρόνια απόδοση του κεφαλαίου ισούται με 2,5%, τότε το κατάλληλο επίπεδο επιτο

κίου πρέπει να είναι της τάξης του 5,5%. Στην περίοδο 2001-2005 τα πολύ χαμηλά επι

τόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που υιοθετήθηκαν στη ζώνη του ευρώ για 

την αντιμετώπιση της ύφεσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ήταν πολύ χαμηλότερα από 

εκείνα που θα προέκυπταν για την ελληνική οικονομία με βάση τον κανόνα που μόλις 

αναφέρθηκε. 
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• Το γεγονός ότι τα ελληνικά νοικοκυριά στερούνται της πείρας διαχεί

ρισης τραπεζικών χρεών, την οποία διαθέτουν τα νοικοκυριά άλλων 

χωρών, στις οποίες το φαινόμενο έχει μακρά ιστορία. 

Στην ελληνική περίπτωση, εκτός από την αύξηση του εμφανούς δημό

σιου και ιδιωτικού δανεισμού, αυξανόμενη σημασία αποκτά και το αφανές 

χρέος που δημιουργείται με διάφορους τρόπους και κυρίως εξαιτίας μη βιώ

σιμων ρυθμίσεων στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Με βάση τα ισχύοντα 

στο σύστημα αυτό, έχουν ήδη προκύψει ανάγκες για τη χρηματοδότηση των 

συντάξεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσο

δα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη 

σώρευση δημόσιου χρέους, αφού ο κρατικός προϋπολογισμός καλείται να κα

λύψει τα σχετικά ελλείμματα. Με βάση πάντοτε τα ισχύοντα, το πρόβλημα 

αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, κυρίως 

λόγω της αναμενόμενης χειροτέρευσης της σχέσης εργαζομένων προς συ

νταξιούχους, ως αποτέλεσμα των δημογραφικών τάσεων και της κάμψης της 

γεννητικότητας. Με την υπόθεση ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις απέναντι 

στους ασφαλισμένους δεν θα αθετηθούν στο μέλλον, αυτό συνεπάγεται τη δη

μιουργία αντίστοιχου, αφανούς ακόμη, χρέους. Το γεγονός ότι σε σχέση με 

το χρέος αυτό δεν έχουν υπογραφεί δεσμευτικά συμβόλαια δεν αναιρεί το 

γεγονός ότι οι αντίστοιχες υποχρεώσεις έχουν αναληφθεί, ως άμεση συνέπεια 

των νομικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Έτσι διαγράφε

ται σαφής ο κίνδυνος είτε η επόμενη γενεά να χρειαστεί να φορολογηθεί πο

λύ βαρύτερα για να εξευρεθούν τα έσοδα χρηματοδότησης των συντάξεων, με 

αντίστοιχο περιορισμό της κατανάλωσης της, είτε να υπάρξει στο μέλλον πρό

σθετος δανεισμός. Στην πρώτη περίπτωση αποτέλεσμα θα είναι η μεταφορά 

κατανάλωσης από την επόμενη γενεά στην παρούσα, ενώ στη δεύτερη, σχημα

τικά, από εκείνη που θα κληθεί να εξοφλήσει το χρέος στην επόμενη. Η αθέτη

ση, από ένα σημείο και μετά, των κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων, σε ου

σιώδη κλίμακα, αποτελεί μια άλλη διέξοδο, με απρόβλεπτες όμως συνέπειες. Σε 

κάθε περίπτωση δε, και με αυτόν ακόμη τον τρόπο, θα μεταφερθεί κατανάλω

ση από εκείνους που θα έχουν την κακή τύχη να αντλούν κοινωνικοασφαλιστι

κές παροχές μετά το χρονικό σημείο της αθέτησης σε εκείνους που πρόλαβαν. 

Σε παλαιότερες εποχές η εγχώρια αποταμίευση αποτελούσε απαραί

τητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που στηρίζουν την 

ανάπτυξη. Η εισαγωγή αποταμιεύσεων από την αλλοδαπή είτε με τη μορφή 

της εισροής κεφαλαίων είτε με τη μορφή του δανεισμού ήταν δυνατή σε βαθμό 

πολύ μικρότερο απ' ό,τι στη σύγχρονη εποχή. Στην εποχή μας, ιδιαίτερα δε 
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για τη χώρα μας που είναι μέλος της ευρωζώνης, οι δυνατότητες υποκατά

στασης της εγχώριας αποταμίευσης με εισαγόμενη είναι ευρύτατες. Θεωρη

τικά, σημασία πλέον για την ανάπτυξη έχει περισσότερο το φάσμα των επεν

δυτικών ευκαιριών σε μια χώρα και όχι τόσο η εξασφάλιση των αποταμιευ

τικών πόρων για τη χρηματοδότηση τους. Έτσι η κάμψη της αποταμιευτικής 

ροπής με την αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης τονώνει τη ζήτηση και ως 

ένα σημείο ευνοεί μάλλον παρά παρεμποδίζει την ανάπτυξη. Το ξένο όμως 

κεφάλαιο που εισρέει με διάφορες μορφές για να αναπληρώσει το έλλειμμα 

εθνικής αποταμίευσης προσδοκά σε ικανοποιητικές προσόδους. Αυτό σημαί

νει ότι, στον βαθμό που η οικονομική ανάπτυξη χρηματοδοτείται με ξένους απο

ταμιευτικούς πόρους, ελλείψει εγχωρίων, μέρος των καρπών της απολαμβά-

νεται από τους ξένους επενδυτές, με αντίστοιχη μείωση των ωφελημάτων για 

τους κατοίκους της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιρλανδίας, 

όπου το εθνικό εισόδημα έφθασε να υπολείπεται του εγχωρίου προϊόντος 

κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, λόγω των μεγάλων αναγκών εξυπηρέτησης 

του ξένου κεφαλαίου που είχε εισρεύσει στη χώρα. Βέβαια, στην περίπτωση 

της χώρας αυτής η ξένη αποταμίευση πήρε τη μορφή ξένων παραγωγικών 

επενδύσεων, που οδήγησαν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανόδου, οι οποίοι 

επέτρεπαν όχι μόνο στο ΑΕΠ αλλά και στο εθνικό εισόδημα να αυξάνει τα

χέως. Η εισαγωγή όμως ξένης αποταμίευσης ελλείψει εγχώριας και όχι, όπως 

στην Ιρλανδία, λόγω της μεγάλης ανόδου του σχηματισμού κεφαλαίου, μπορεί 

να οδηγήσει σε σώρευση υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του ξένου κεφαλαίου, 

οι οποίες στο μέλλον να περιορίζουν, ceteris paribus, τις δυνατότητες κατανά

λωσης και επένδυσης. 

Μια άλλη δυσμενής συνέπεια της ανεπάρκειας των εγχώριων αποτα

μιεύσεων και της χρηματοδότησης της ανάπτυξης με ξένες αποταμιεύσεις 

είναι η αύξηση του ρόλου των ξένων κέντρων στη λήψη αποφάσεων που μας 

αφορούν και γενικότερα ο περιορισμός των εθνικών δυνατοτήτων άσκησης 

επιρροής πάνω στις εξελίξεις. Για μια μικρή χώρα, με ήδη περιορισμένες δυ

νατότητες διαμόρφωσης των εξελίξεων και με σοβαρές αδυναμίες στο πεδίο 

της ανταγωνιστικότητας, η πρόσθετη απώλεια επιρροής λόγω κάμψης της 

εθνικής αποταμίευσης μπορεί να έχει σοβαρές δυσμενείς συνέπειες. 

Κατά την ένταξη της στην ΕΕ -όπως άλλωστε και στη συνέχεια- η 

Ελλάδα ήταν συγκριτικά φτωχή. Αποτέλεσε και αποτελεί πολιτική της ΕΕ η 

ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες-

μέλη, μέσα από τη μεταβίβαση σε αυτές πολύ σημαντικών κοινοτικών πόρων. 

Βασικός στόχος είναι η επίτευξη ικανοποιητικής προόδου προς την κατεύθυν-
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ση της πραγματικής σύγκλισης. Οι μεταβιβάσεις αυτές -από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία της ΕΕ- προορίζονται για τη συγχρηματοδότηση παρεμβάσεων οι 

οποίες πιστεύεται ότι θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου που μόλις ανα

φέρθηκε. Εκ παραλλήλου, λόγω της αυξημένης συμμετοχής του πρωτογενή 

τομέα στον σχηματισμό του ΑΕΠ, στη χώρα μας, σε συνδυασμό και με την 

κοινή αγροτική πολιτική, εισέρρευσαν -και εισρέουν- από τα κοινοτικά ταμεία 

πολύ σημαντικά ποσά πόρων για τη στήριξη των τιμών των αγροτικών προϊό

ντων και των εισοδημάτων των αγροτών. Τα κονδύλια αυτά δεν προορίζονται 

για τον σχηματισμό κεφαλαίου, στον βαθμό που αυτό συμβαίνει για τις εισροές 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Ένας όμως από τους στόχους που επι

διώκονται με τη χορήγηση τους, εκτός από την ενίσχυση των τρεχόντων αγρο

τικών εισοδημάτων, είναι και η ενίσχυση της παραγωγικότητας του αγροτικού 

τομέα, ώστε, καθώς τα κονδύλια αυτά θα τείνουν σε μείωση στο μέλλον, η 

ελληνική γεωργία να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες πιέσεις του 

ανταγωνισμού. 

Κυρίως στην περίπτωση του Κοινωνικού Ταμείου και του Τμήματος 

Προσανατολισμού του Γεωργικού Ταμείου, τα οποία μαζί αντιπροσωπεύουν 

πόρους της τάξης του ενός τρίτου του συνόλου των πόρων που εισρέουν από 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ προς τη χώρα μας, σημαντικά κονδύλια απορ

ροφώνται με τρόπους που δεν συμβάλλουν ή δεν συμβάλλουν επαρκώς στην 

πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους παρέχονται, με αποτέλεσμα 

άμεσα ή έμμεσα να στρέφονται προς τη χρηματοδότηση τρέχουσας κατανά

λωσης5. Στην ουσία, συντελείται με τέτοιες πρακτικές υποκατάσταση μελλο

ντικής κατανάλωσης με τρέχουσα, με μια δυσμενή σχέση ανταλλαγής. Αυτό 

διότι δεν επιτυγχάνονται τα αναπτυξιακά οφέλη που θα προέκυπταν από την 

ορθή χρήση των εν λόγω πόρων, με αποτέλεσμα τα μελλοντικά εισοδήματα 

να αποβούν συγκριτικά χαμηλότερα. 

Μέρος των καταναλωτικών δαπανών που καταγράφονται στην εθνικο-

λογιστική στατιστική αφορά την ανατροφή των παιδιών, μέσα από την οποία 

ανανεώνεται και επεκτείνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η μεγάλη κάμψη της 

γεννητικότητας τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια και η αντίστοιχη έντονη 

μείωση του νεανικού πληθυσμού των ηλικιών έως και 15 ετών στον συνολικό 

5. Π.χ. αναποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα κατάρτισης 
που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και καταλήγουν απλώς να 
ενισχύουν το εισόδημα διδασκόντων και διδασκομένων, χωρίς άλλο αναπτυξιακό αποτέλε
σμα, επιδοτήσεις για συνταξιοδότηση αγροτών, που όμως συνεχίζουν να εργάζονται, κ.ά. 
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πληθυσμό, και επομένως και στη συνολική κατανάλωση, τείνουν να οδηγή

σουν σε μείωση του μεριδίου των συνολικών καταναλωτικών δαπανών που έ

χει τον χαρακτήρα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, προς όφελος της ικα

νοποίησης τρεχουσών καταναλωτικών αναγκών των ενηλίκων. 

Εάν, παρά την κάμψη τους την τελευταία τριακονταετία, τα τρέχοντα 

επίπεδα γεννητικότητας επαρκούσαν για τη διατήρηση του πληθυσμού και για 

μια μικρή αλλά ουσιώδη αύξηση του με την πάροδο του χρόνου, η μείωση 

της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ως αποτέλεσμα της μείωσης της γεν

νητικότητας, δεν θα προβλημάτιζε ιδιαίτερα. Ατυχώς όμως οι τρέχουσες εξε

λίξεις και τάσεις από την άποψη αυτή οδηγούν σε μείωση του εγχώριου πλη

θυσμού, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Έτσι μπορεί να γίνει 

λόγος και από την άποψη αυτή για μεταφορά κατανάλωσης από το μέλλον 

στο παρόν με τη μορφή μιας ελλειμματικής επένδυσης σε ανθρώπινο κεφά

λαιο, οι δυσμενείς συνέπειες της οποίας μπορεί να εκδηλωθούν στο μέλλον. 

Το έλλειμμα γεννήσεων και επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί, ως 

ένα βαθμό, να αναπληρωθεί με την εισαγωγή του από την αλλοδαπή, μέσα 

από την εισροή μεταναστών. Η υποκατάσταση όμως αυτή δεν μπορεί να είναι 

πλήρως ικανοποιητική σε όλες τις περιπτώσεις και, όπως δεικνύει η πείρα άλ

λων χωρών, μπορεί σε μακροχρόνια βάση να έχει πολλαπλό κόστος. 

Η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, δημόσιας και ιδιωτικής, σε δε

δομένη περίοδο με ρυθμούς σαφώς υψηλότερους από εκείνους που θα συμ

βάδιζαν με τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν οδηγεί κατανάγκην σε προβλήματα. Αυτό 

διότι η αύξηση αυτή, στον βαθμό που επιταχύνει τον ρυθμό ανόδου, τονώνο

ντας τη συνολική ζήτηση, μπορεί να εξασφαλίζει άμεσα οφέλη έναντι μελλο

ντικών κινδύνων που μπορεί να μην εκδηλωθούν ή που μπορεί να αντισταθμί

ζονται από την άνοδο που συντελείται στο μεταξύ. Χαρακτηριστική εν προκει

μένω είναι η συζήτηση που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη 

σημασία των υψηλών ελλειμμάτων στις εξωτερικές πληρωμές, που χρηματο

δοτούνται με ξένη αποταμίευση6. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στις Η ΠΑ, εδώ και αρκετά χρόνια η ροπή των 

νοικοκυριών προς αποταμίευση είναι πολύ χαμηλή7 και το χρέος τους, ήδη 

6. Βλ. π.χ. OECD, Economic Studies, No. 38, 2004/1, «The challenges of nar
rowing down the US current account deficit and implications for other economies», OECD, 
Economic Surveys, USA, 2005, Κεφ. 4. 

7. Βλ. π.χ. πηγή υποσημείωσης 2, όπου φαίνεται ότι στα πρόσφατα χρόνια η 
αποταμιευτική ροπή των νοικοκυριών στις ΗΠΑ ήταν σε αρκετές περιπτώσεις όχι μόνο 
πολύ χαμηλή αλλά αρνητική. 
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υψηλό, αυξάνει συνεχώς. Έτσι διατηρείται η εσωτερική ζήτηση σε υψηλά επί

πεδα και επιτυγχάνονται ικανοποιητικοί ρυθμοί ανόδου της οικονομίας. Η υψη

λή όμως εσωτερική ζήτηση συμβαδίζει με υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρε-

χουσών συναλλαγών, που χρηματοδοτούνται από μαζική εισροή ξένων απο

ταμιεύσεων, μεγάλο μέρος των οποίων τοποθετείται σε αμερικανικά κρατικά 

ομόλογα. Μια από τις κυριότερες πηγές ξένων αποταμιεύσεων που εισρέουν 

στις ΗΠΑ είναι η Κίνα, όπου η ροπή προς αποταμίευση είναι πολύ υψηλή και 

τα πλεονάσματα στο εξωτερικό ισοζύγιο μεγάλα. Κατά μια άποψη αυτός ο 

τρόπος στήριξης της ανάπτυξης στις ΗΠΑ και κατ' επέκταση σε ολόκληρο τον 

κόσμο, λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους της εν λόγω οικονομίας στην 

παγκόσμια, θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Τα μεγάλα 

ελλείμματα στο αμερικανικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα οδηγήσουν 

αργά ή γρήγορα σε πτώση της συναλλαγματικής αξίας του δολαρίου. Αυτό 

θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ και θα οδηγήσει σε σχετικά 

υψηλά επιτόκια, τα οποία αργά ή γρήγορα θα έχουν ως συνέπεια την επιβρά

δυνση της ανάπτυξης ή ακόμη και την ύφεση. Αν δε η πτώση του δολαρίου 

είναι απότομη και μεγάλη, μπορεί να δημιουργηθούν σοβαροί κλυδωνισμοί 

στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, με πολύ σοβαρές, γενικότερες δυ

σμενείς συνέπειες. Χαρακτηριστικά διατυπώνεται το ερώτημα ως πότε η Κίνα 

θα χρηματοδοτεί τα αμερικανικά ελλείμματα και θα αυξάνει τα συναλλαγματικά 

της αποθέματα σε δολάρια; 

Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Κατά την άποψη αυτή είναι ευτύχημα, 

που σε μια περίοδο πλεονάσματος αποταμιεύσεων σε πολλές χώρες, η 

διάθεση των Αμερικανών καταναλωτών να το απορροφήσουν μέσα από δική 

τους αυξημένη κατανάλωση, γλυτώνει την παγκόσμια οικονομία από μια ύφε

ση. Σε κάποια φάση, όταν αυξηθεί η καταναλωτική ζήτηση αλλού και περιορι

στεί το πλεόνασμα αποταμιεύσεων, η υπερκατανάλωση στις ΗΠΑ θα περιορι

στεί. Μέχρι τότε όμως τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ

λαγών στις ΗΠΑ δεν θα αποτελούν πρόβλημα αλλά περισσότερο λύση στο 

πρόβλημα8. Ως εκ περισσού σημειώνεται ότι ανάλογο επιχείρημα δεν ισχύει 

8. Για συνοπτική αναφορά στις δύο απόψεις ως προς τα αίτια και τις πιθανές 
συνέπειες των μεγάλων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ, 
δηλ. την άποψη του «πλεονάσματος αποταμιεύσεων στον τρίτο κόσμο» και την άποψη 
«της υπερβολικής αύξησης της ποσότητας του χρήματος στις ΗΠΑ» βλέπε π.χ. Financial 
Times της 13/6/2007, όπου και αναφορά στους κυριότερους υποστηρικτές της κάθε 
άποψης. 
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στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους της ελληνικής 

οικονομίας σε σύγκριση με τα παγκόσμια οικονομικά σύνολα. Τα μεγάλα ελ

λείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην περίπτωση της χώρας 

μας δεν μπορεί να βοηθήσουν ουσιωδώς στην τόνωση της διεθνούς ζήτησης. 

Όπως γίνεται σαφές από το προηγούμενο παράδειγμα, είναι εξαιρε

τικά δύσκολο να εκφραστεί κανείς με σιγουριά σχετικά με τη μελλοντική ση

μασία τρεχουσών εξελίξεων που προβληματίζουν. Ιδιαίτερα όταν τα όποια 

μέτρα πολιτικής ή οι όποιες συστάσεις για αλλαγές στην οικονομική συμπε

ριφορά, προκειμένου να αποσοβηθούν δυσάρεστες μελλοντικές εξελίξεις, εί

ναι πιθανό να έχουν αμεσότερο δυσμενή αντίκτυπο. Από την άλλη πλευρά, 

όπως και πάλι γίνεται σαφές από το προηγούμενο παράδειγμα, η προσεκτική 

ανάλυση εξελίξεων που, ενδεχομένως, εγκυμονούν προβλήματα για το μέλλον 

είναι χρήσιμη. Δεν αποτελεί ορθή τακτική να θεωρεί κανείς εκ προοιμίου ότι 

οι εξελίξεις είναι πάντοτε αγαθές. Σκοπός εν προκειμένω δεν είναι να γίνει κα

νείς μάντης κακών. Είναι η συμβολή στην κατανόηση των εξελίξεων και η δια

σάφηση της σημασίας των επιλογών που γίνονται. 

Αξίζει εν προκειμένω να σημειωθεί ότι, όντως, σε ορισμένες περιπτώ

σεις οι δυσμενείς συνέπειες από εξελίξεις οι οποίες με βάση την οικονομική 

ανάλυση προβληματίζουν, τελικά δεν εκδηλώνονται ή λαμβάνουν πολύ ήπιες 

μορφές. Από την άλλη πλευρά όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, αργά ή 

γρήγορα, το τίμημα εξελίξεων που προοιωνίζονται κακά δεν καθίσταται δυ

νατό να αποφευχθεί. Και το τίμημα καθίσταται βαρύτερο, όσο τα προβλήματα 

δεν αντιμετωπίζονται και αφήνονται να χρονίζουν. Στην περίοδο της τελευ

ταίας ραγδαίας ανόδου του ελληνικού χρηματιστηρίου, όσοι επισήμαναν τον 

κίνδυνο απότομης πτώσης9 δεν εγένοντο πιστευτοί. Αν γινόντουσαν πιστευτοί 

σε κάποιο βαθμό, τόσο η άνοδος όσο και η πτώση θα ήταν ηπιότερες. Και 

μπορεί πράγματι η πτώση να επήλθε σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερο απ' ό,τι 

προέβλεπαν οι μάντεις κακών, οι οποίοι, ως προς τον χρόνο επέλευσης, έκα

ναν λάθος. Τελικά όμως η διάγνωση ότι οι εξελίξεις είχαν λάβει τροπή προ

βληματική αποδείχτηκε ορθή. 

9. Βλ. π.χ. ΙΟΒΕ, The Greek Economy, 2/1999, όπου, σχετικά με τις εξελίξεις 
στο χρηματιστήριο Αθηνών στην περίοδο ταχείας ανόδου γίνεται λόγος για «όχι έλλο-
γη ευφορία» (irrational exuberance). Οι κίνδυνοι από την ιδιαίτερα ταχεία άνοδο του 
δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών έως και το φθινόπωρο του 1999 επισημάνθηκαν και 
σε εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Οικονομία (OECD, Economic Surveys, Greece, 
2000-2001 και Vol. 2002/13, 2001-2002. 

29 



Αντικείμενο αυτής της Εισαγωγής ήταν να γίνει κατανοητός, σε γενικές 

γραμμές, ο προβληματισμός που αποτελεί την αφετηρία της παρούσας ερ

γασίας. Τα θέματα που εξετάστηκαν ακροθιγώς μόνο στα προηγούμενα, σε 

επίπεδο προβληματισμού, θα εξεταστούν λεπτομερέστερα στα επόμενα. 

Η τεκμηρίωση των μακροχρόνιων τάσεων στο πεδίο της οικονομικής 

συμπεριφοράς του κοινού και της στάσης του απέναντι στο οικονομικό γίγνε

σθαι στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα στατιστικά δεδομένα. Οι έννοιες όμως, 

οι ορισμοί και οι μέθοδοι συλλογής των στατιστικών στοιχείων στο οικονομικό 

και το κοινωνικό πεδίο και το φάσμα των σχετικών πληροφοριών μεταβάλλο

νται στην πορεία του χρόνου, με αποτέλεσμα η συγκρισιμότητα να πάσχει και 

να προκύπτουν κενά. Και υπάρχουν όρια στον βαθμό που τα προβλήματα 

αυτά μπορεί να αντιμετωπιστούν με τους κατάλληλους χειρισμούς. Για τους 

λόγους αυτούς δεν είναι φρόνιμο να επιχειρεί κανείς να στηρίξει συμπερά

σματα σε περιορισμένης έκτασης διαφοροποίηση των τάσεων που μπορεί να 

είναι αποτέλεσμα των αδυναμιών και του προσεγγιστικού χαρακτήρα των 

στοιχείων και όχι των πραγμάτων. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο συναγω

γής αστήρικτων συμπερασμάτων, στα ακόλουθα η επιχειρηματολογία στηρίζε

ται σε δεδομένα τα οποία με την πάροδο του χρόνου διαφοροποιούνται σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό, ώστε η πιθανότητα τα φαινόμενα να αντανακλούν αδυ

ναμίες των στοιχείων, χωρίς αντίκρισμα στα πράγματα, να είναι μικρή. Ιδιαί

τερη προσοχή καταβάλλεται επίσης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσό

τερες από μια πηγές για κάποιο στοιχείο, οι οποίες αφίστανται ουσιωδώς η 

μια από την άλλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η επικρατέστερη 

πηγή ή αποφεύγεται η αναφορά στο στοιχείο και η συναγωγή συμπερασμάτων 

από αυτό. 

Δ. Περιεχόμενα της εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η σώρευση χρέους εκ μέρους του 

Δημοσίου τις τελευταίες δεκαετίες και των νοικοκυριών περισσότερο πρό

σφατα, και η προβληματική των εξελίξεων αυτών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι ισχυρές τάσεις μείωσης της απο

ταμιευτικής ροπής που έχουν εκδηλωθεί στα πιο πρόσφατα χρόνια ως προς 

το Δημόσιο και τα νοικοκυριά, καθώς και οι τάσεις ως προς την αποταμίευση 

των ανωνύμων εταιρειών και διατυπώνονται σκέψεις για τη σημασία τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι θετικές και αρνητικές τάσεις που 

έχουν εκδηλωθεί ως προς τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και η πι

θανή σημασία τους για την ανάπτυξη. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο δίδεται μια συνοπτική εικόνα ως προς τη δια

χείριση των μεταβιβάσεων κεφαλαίου από την ΕΕ. Η διαχείριση αυτή ήταν 

κατά κύριο λόγο ευθύνη του κράτους. Ο ρόλος όμως και της οικονομικής συ

μπεριφοράς των πολιτών και των νοικοκυριών δεν ήταν ασήμαντος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι έντονα προβληματικές χρημα

τοοικονομικές προοπτικές του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, οι οποίες 

είναι κατά κύριο λόγο απότοκες στοιχείων της οικονομικής συμπεριφοράς που 

είτε συνδέονται άμεσα με το πρόβλημα είτε ασκούν έμμεση σοβαρή επιρροή 

στις διαστάσεις του. 

Στο έκτο κεφάλαιο θίγονται ορισμένες πλευρές της συμπεριφοράς των 

πολιτών ως εργαζομένων, που έχουν σημασία για τις οικονομικές προοπτικές. 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τάσεις οικονομικής συμπε

ριφοράς σε άλλες χώρες και κυρίως στις μεσογειακές, όχι τόσο διότι οι συ

νέπειες μιας τάσης σε μια χώρα μπορεί να μεταβληθούν ουσιωδώς από το γε

γονός ότι παρόμοιες τάσεις παρουσιάζονται και αλλού, αλλά περισσότερο για 

να σχηματιστεί μια αδρή εικόνα για τη συγκριτική θέση της Ελλάδας. 

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθούν ορισμένες συμπερασματικές 

παρατηρήσεις ως προς την ερμηνεία των τάσεων και τη σημασία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΣΩΡΕΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

1.1. Η υπερχρέωση του Δημοσίου 

1.1.1. Εξελίξεις 

Στον Πίνακα 1 φαίνεται η εξέλιξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

-της γενικής κυβέρνησης, όπως λέγεται- και του δημόσιου χρέους, ως ποσο

στών του ΑΕΠ τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με τα κρατούντα στην ΕΕ, 

το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%. 

Αυτό διότι, όταν το δημόσιο χρέος, σε σύγκριση με το ΑΕΠ, υπερβεί ορισμένα 

όρια, το βάρος εξυπηρέτησης του τείνει να δημιουργήσει σοβαρά προβλή

ματα στη δημοσιονομική διαχείριση. Είναι προφανές ότι η χώρα μας, με δημό

σιο χρέος που αντιστοιχούσε το 2005 σε 110% περίπου του ΑΕΠ, έχει υπερ

βεί κατά πολύ τα συνετά όρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι -όπως σημειώθηκε και 

στην Εισαγωγή- στο τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα η χώρα μας είχε επιτύχει 

συγκριτικά πολύ υψηλούς ρυθμούς ανόδου, διατηρώντας, ταυτόχρονα, το δη

μόσιο χρέος σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα (20% περίπου, ως ποσοστό επί του 

ΑΕΠ, το 1975, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1). 

Αυτά καθεαυτό τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και η συνακόλου

θη διόγκωση του δημόσιου χρέους εντός μιας περιόδου, όχι μόνο σε απόλυ

τους όρους αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν παραβλάπτουν κατανάγκην 

τις προοπτικές ανάπτυξης, ούτε και υποδηλώνουν επιλογές που επισωρεύουν 

προβλήματα. Πολλά εξαρτώνται από την έκταση του φαινομένου και από τη 

χρήση των δανειακών πόρων. 

Για μια αναπτυσσόμενη οικονομία, η άντληση δανειακών κεφαλαίων 

για επενδυτικούς σκοπούς και η παραγωγική αξιοποίηση τους μπορεί να συμ

βάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη βελτίωση των προοπτικών, κα

λύπτοντας έτσι, από την αύξηση της παραγωγής και του πλούτου, και τις 

ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους. Όπως όμως προκύπτει από τη σύγκριση 

των δεδομένων των Πινάκων 1 και 12, η μαζική αύξηση του δημόσιου χρέους, 

ιδίως μετά το 1980 συμβάδισε με κάμψη του σχηματισμού κεφαλαίου ως πο

σοστού του ΑΕΠ. Έναντι ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που αντι

προσώπευαν το 25% περίπου του ΑΕΠ στη δεκαετία του 1970, το αντίστοιχο 

ποσοστό στη δεκαετία του 1980 (Πίνακας 12) κυμάνθηκε μεταξύ 16% και 22% 

περίπου. Από αυτό το δεδομένο προκύπτει ότι οι δανειακοί πόροι, με τον ένα 
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ή τον άλλο τρόπο, απορροφήθηκαν από την κατανάλωση, δημόσια και ιδιω

τική. Η έκταση του προβλήματος μειώθηκε μόνο τα τελευταία χρόνια, οπότε, 

σε κάποιο βαθμό, τα δημοσιονομικά ελλείμματα συμβάδισαν με παράλληλη 

αύξηση του σχηματισμού κεφαλαίου ως ποσοστού του ΑΕΠ. 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, και η καταναλωτική χρήση των δανεια

κών πόρων θα μπορούσε να έχει αγαθά αποτελέσματα. Αν η οικονομία μας 

έπασχε από ανεπαρκή συνολική ενεργό ζήτηση, το ερέθισμα από την αύξηση 

της καταναλωτικής ζήτησης που χρηματοδοτείται από δανεισμό θα μπορούσε 

να επηρεάσει θετικά τον ρυθμό ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι, εν μέρει ή 

εν συνόλω, τους αναγκαίους πόρους για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ούτε 

όμως και με αυτό τον τρόπο έγινε δυνατό τα ελλείμματα και η διόγκωση του 

δημόσιου χρέους να αποκτήσουν, εν μέρει τουλάχιστον, παραγωγικό χαρα

κτήρα. Από τη σύγκριση των δεδομένων των Πινάκων 1 και 2 είναι σαφές ότι 

η περίοδος των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της ταχείας αύ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος, 1975-2005 

Έτος 

1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Έλλειμμα* 

2,9 

10,2 

7,7 

8,6 

10,2 

14,0 

12,7 

12,0 

11,6 

13,6 

15,7 

11,0 

Χρέος** 

19,8 

20,2 

25,0 

29,7 

33,5 

38,5 

45,9 

53,6 

55,7 

62,6 

68,4 

72,0 

79,6 

82,2 

Έτος 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Έλλειμμα* 

12,2 

13,4 

9,3 

10,2 

7,4 

4,0 

2,5 

1,8 

4,2 

3,6 

4,2 

5,2 

6,0 

4,5 

Χρέος** 

87,8 

110,1 

107,9 

108,7 

111,3 

108,2 

105,8 

105,2 

114 

114,8 

112,2 

109,3 

110,5 

110,5 

Πηγή: EC, European Economy, No. 6, 2004, No. 3, 2005, OECD, Economic Survey, Greece, 1989/90. 
* Γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό % του ΑΕΠ. 

** ποσοστό % του ΑΕΠ. 
.... Έλλειψη στοιχείων. 
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ξησης του δημόσιου χρέους χαρακτηρίστηκε από πολύ χαμηλούς ή και αρνη

τικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης άρχισαν να ανακάμπτουν 

στα πρόσφατα χρόνια, σε περίοδο δηλ. κατά την οποία τα δημοσιονομικά ελ

λείμματα ήταν χαμηλότερα. 

Ο ρυθμός ανόδου είναι σύνθετο αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και 

με όσα μόλις σημειώθηκαν δεν υπονοείται ότι τα υψηλά δημοσιονομικά ελ

λείμματα και η διόγκωση του δημόσιου χρέους, εκτός από όλα τα άλλα προ

βλήματα που έχουν επισωρεύσει -και στα οποία γίνεται αναφορά στα επό

μενα- ήταν και η αιτία των χαμηλών ρυθμών ανόδου για μεγάλο διάστημα, αν 

και ένας τέτοιος ισχυρισμός θα μπορούσε να διατυπωθεί. Εκείνο που επιδιώκε

ται να γίνει σαφές είναι ότι τα δανεικά εξανεμίστηκαν σε κατανάλωση χωρίς να 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι, με έμμεσο έστω τρόπο, συνέβαλαν στην ανάπτυξη. 

Θα μπορούσε βέβαια να υποστηριχθεί ότι, με δεδομένες όλες τις άλ

λες συνιστώσες της οικονομικής πολιτικής κατά την περίοδο των μεγάλων 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η απουσία του ερεθίσματος της συνολικής ζή-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

% Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 

Περίοδος 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

% Μεταβολή 

6,4 

3,4 

6,7 

3,7 

1,6 

-1,6 

-1,1 

-1,1 

2,0 

2,5 

0,5 

-2,3 

4,3 

3,8 

0,0 

Περίοδος 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

1998-99 

1999-2000 

2000-01 

2001-02 

2002-03 

2003-05 

2004-05 

% Μεταβολή 

3,1 

0,7 

-1,6 

2,0 

2,1 

2,4 

3,6 

3,4 

3,4 

4,5 

4,3 

3,6 

4,5 

3,8 

3,4 

Πηγή: OECD, Historical Statistics, 1960-81,1970-99, EC, European Economy, No 6, 2004. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Συμβολή % στη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ 

Έτος 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

1996-97 

1997-98 

1998-99 

1999-2000 

2000-01 

2001-02 

2002-03 

2003-04 

1980-1985 

1985-1990 

1990-1995 

1995-2000 

2000-2004 

Εξωτερικού τομέα 

-20,79 

2,60 

-6,93 

10,55 

-15,70 

-6,62 

-19,53 

2,13 

-36,21 

-14,90 

7,80 

-93,17 

-7,75 

7,75 

-16,30 

-14,66 

-1,44 

-19,77 

-11,44 

-34,48 

16,68 

-8,41 

-14,05 

-4,18 

-4,9 

-14,8 

-4,9 

-16,5 

-3,3 

Δημόσιας 
κατανάλωσης 

26,10 

19,57 

21,49 

22,48 

24,51 

13,96 

22,36 

20,92 

23,71 

14,59 

12,88 

10,75 

18,75 

9,82 

28,20 

6,44 

20,81 

16,96 

17,55 

45,62 

5,41 

28,10 

2,63 

25,30 

22,8 

18,8 

15,6 

22,1 

15,4 

Δημοσιονομικού 

ελλείμματος 

40,84 

-3,76 

4,44 

8,64 

26,45 

-1,44 

12,14 

19,92 

36,67 

23,59 

-6,14 

19,92 

22,32 

-21,46 

17,63 

-19,96 

-27,89 

-15,39 

-8,40 

34,00 

-4,31 

11,75 

18,28 

16,05 

14,4 

20,4 

4,7 

-7,3 

11,1 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 2. 
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τησης από την καταναλωτική χρήση των δανειακών πόρων θα οδηγούσε σε 
ακόμη χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ή ακόμη και σε ύφεση, με δυσμε
νείς συνέπειες στο επίπεδο οικονομικής ευημερίας. Μια τέτοια απόψη θα 
έβρισκε στήριγμα και στο γεγονός ότι, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, 
κατά την περίοδο αναφοράς, μοναδικό στήριγμα της ανόδου ήταν η αύξηση 
της εσωτερικής ζήτησης με τη συμβολή του εξωτερικού τομέα να λαμβάνει, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, αρνητικές τιμές. Και αν όμως ακόμη προέκυ
ψε κάποιο όφελος, με την έννοια ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αυτό κατά 
πάσα πιθανότητα θα είχε προσωρινό χαρακτήρα, λόγω της μακροχρονιότερης 
δυσμενούς επίδρασης της διόγκωσης του χρέους στην ανάπτυξη. Είναι σαφές 
ότι δεν αποτελεί βιώσιμη πολιτική η υπέρμετρη αύξηση του δημόσιου χρέους 
για να χρηματοδοτηθεί κατανάλωση, προκειμένου να αποσοβηθεί ύφεση. Υπό 
ομαλάς συνθήκας οι δανειακοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται παραγω
γικά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απόδοση τουλάχιστον ίση με τις ανάγκες 
εξυπηρέτησης του χρέους. Με τη διοχέτευση των δανεικών στην κατανάλωση, 
οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους μένουν ακάλυπτες, σωρεύοντας προ
βλήματα για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της ενίσχυσης της συ
νολικής ζήτησης με δανεικά, και όταν ακόμη κρίνεται θεμιτός, μπορεί εξίσου 
καλά να υπηρετηθεί από τη διοχέτευση των δανεικών πόρων, αντί της κατα
νάλωσης, σε επενδύσεις ή άλλες συγγενείς μορφές παραγωγικών δαπανών. 

1.1.2. Επιπτώσεις 

Η εξυπηρέτηση του υψηλού δημόσιου χρέους που έχει σωρευθεί 
απορροφά πολύ σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερο τμήμα των 
δημόσιων εσόδων (Πίνακας 4). Ειδικότερα, έναντι κονδυλίου που ισοδυναμού
σε με το 1,4% του ΑΕΠ το 1975, η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους έφθα
σε να απορροφά κονδύλια που ισοδυναμούσαν με το 12-13% του ΑΕΠ στο 
πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1990 ενώ, παρά τα συγκριτικά πολύ χαμηλά 
επιτόκια των τελευταίων ετών, το σχετικό κονδύλι το 2004 ισοδυναμούσε με 5,6% 
του ΑΕΠ του έτους εκείνου. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε σχέση με τα δημόσια 
έσοδα ήταν 5%, 30-34% και 12,3%. Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υψηλές 
αμυντικές δαπάνες, που κρίνονται απαραίτητες για λόγους εθνικής ασφαλείας 
και από τις οποίες επίσης δεν ικανοποιούνται τρέχουσες ανάγκες, με τις 
επιλογές της χώρας μας ως προς το δημόσιο χρέος, τα δημόσια οικονομικά 
τείνουν να περιέλθουν σε κατάσταση ομηρείας. Με τους τόκους για το δημό
σιο χρέος και τις αμυντικές δαπάνες να απορροφούν ένα τόσο υψηλό μερίδιο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Τόκοι δημοσίου χρέους % ΑΕΠ και δημοσίων εσόδων 

Έτος 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

% ΑΕΠ 

1,38 

2,41 

3,18 

2,59 

3,67 

4,55 

5,35 

5,74 

7,22 

7,82 

8,26 

11,97 

11,58 

% Δημοσίων 
εσόδων 

5,03 

7,91 

10,92 

8,01 

10,93 

13,08 

15,47 

16,17 

19,75 

22,95 

25,02 

33,72 

31,28 

Έτος 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

% ΑΕΠ 

11,51 

12,61 

13,91 

12,75 

12,00 

9,59 

9,01 

8,28 

8,22 

7,25 

6,39 

5,83 

5,63 

% Δημοσίων 

εσόδων 

30,95 

32,65 

34,20 

31,19 

28,75 

21,92 

19,87 

18,08 

17,16 

15,58 

13,93 

13,00 

12,26 

Πηγή: OECD, National Accounts, 1975-87, 1979-91, 1992-2003. 

των δημόσιων εσόδων, τα περιθώρια ικανοποίησης των συνεχώς διευρυνό

μενων οικονομικών και κοινωνικών αναγκών καταντούν ανεπαρκή. Αποτέλεσμα 

είναι μια διαρκής κρίση, που άλλοτε σοβεί και άλλοτε εκδηλώνεται εντονό

τερα, με τη χώρα μας να τελεί, κατά την τρέχουσα περίοδο, υπό δημοσιονο

μική επιτήρηση. Το πολύμορφο κόστος που συνεπάγεται η προβληματικότητα 

των δημόσιων οικονομικών φέρει ήδη η τρέχουσα γενεά και είναι πολύ 

πιθανόν ότι θα φέρουν και οι επερχόμενες, που δεν βαρύνονται με ευθύνη για 

τη δημιουργία του προβλήματος. 

Οι δημοσιονομικές πιέσεις - που μπορεί να μην είναι εξολοκλήρου 

αποτέλεσμα των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, της διόγκωσης του 

δημόσιου χρέους και του βάρους εξυπηρέτησης του αλλά σίγουρα έχουν 

πολύ σοβαρά επιδεινωθεί εξαιτίας τους - έχουν οδηγήσει και σε δύο άλλα 

φαινόμενα με σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Στην προσπάθεια να εξασφαλι

στούν οι αναγκαίοι δημοσιονομικοί πόροι χωρίς συνέχιση των υψηλών δημο

σιονομικών ελλειμμάτων, έχει αυξηθεί πολύ σοβαρά το φορολογικό βάρος επί 

της οικονομίας. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, τα συνολικά τρέχοντα 
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έσοδα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό % του ΑΕΠ από 27% περίπου το 

1974 και 30% περίπου το 1980 έφθασαν το 50% περίπου το 1999 - έτος 

κορύφωσης της προσπάθειας ικανοποίησης των κριτηρίων του Μάαστριχτ -

και έκτοτε κυμαίνονται μεταξύ 45% και 48%. Αν ληφθεί υπόψη το σχετικά 

μέτριο επίπεδο οικονομικής ευημερίας στη χώρα μας, που περιορίζει τη φο

ροδοτική ικανότητα, καθώς και το γεγονός ότι πολύ σημαντικές ομάδες του 

πληθυσμού καταβάλλουν περιορισμένους άμεσους φόρους, το βάρος αυτό, 

ιδίως για τις κοινωνικές ομάδες που δυσκολότερα φοροδιαφεύγουν ή φο-

ροαποφεύγουν, ευρίσκεται σε επίπεδα τα οποία κατά πάσαν πιθανότητα απο

δυναμώνουν τον αναπτυξιακό δυναμισμό της οικονομίας. Το επιχείρημα που 

ακούγεται συχνά, ότι το φορολογικό βάρος στη χώρα μας είναι ακόμη χα

μηλότερο σε σύγκριση με ορισμένες άλλες χώρες (π.χ. σκανδιναβικές) και ως 

εκ τούτου το επίπεδο του δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα, είναι αμφίβο

λης αξίας. Οι χώρες αυτές είναι πολύ πλουσιότερες από την Ελλάδα και επο

μένως έχουν υψηλότερη φοροδοτική ικανότητα όχι μόνο σε απόλυτους όρους 

αλλά και σχετικά. Εκτός από αυτό, έναντι των συγκριτικά υψηλών φορολογι-

ΠΙ ΝΑΚΑΣ 5 

Συνολικά τρέχοντα δημόσια έσοδα γενικής κυβέρνησης % ΑΕΠ 

Έτος 

1974 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Ποσοστό % 

26,8 

30,5 

29,1 

32,3 

33,6 

34,8 

34,6 

35,54 

37 

31,3 

29,8 

32,7 

33,5 

Έτος 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Ποσοστό % 

34,5 

35,8 

37,0 

44,5 

44,9 

46,9 

48,1 

50,2 

47,9 

46,5 

45,9 

44,9 

46,0 

Πηγή: OECD, Historical Statistics, 1960-90, 1970-99, National Accounts Statistics, Vol. Ila, 1992-2003, 
2005. 
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κών βαρών οι πληθυσμοί τους απολαμβάνουν δωρεάν ένα πολύ ευρύτερο 

φάσμα δημόσιων υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας, πράγμα που περιορίζει 

την ανάγκη ιδιωτικής δαπάνης για την κάλυψη τους, αυξάνοντας έτσι περαι

τέρω τη φοροδοτική ικανότητα10. Στη χώρα μας οι πολίτες καλούνται να φέ

ρουν υψηλά φορολογικά βάρη, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζονται να καταβάλ-

λουν εξ ιδίων πολύ σημαντικά ποσά για υπηρεσίες, οι οποίες υποτίθεται ότι 

προσφέρονται δωρεάν από το Δημόσιο (παιδείας, υγείας κλπ.). 

Στην προσπάθεια μείωσης του δημόσιου χρέους, ή ακόμη και της εξα

σφάλισης πόρων για κάλυψη ουσιαστικά τρεχουσών δαπανών του Δημοσίου, 

το ελληνικό κράτος εκποιεί δημόσια περιουσία. Η τακτική δε αυτή εμφανίζεται 

συχνά και ως μια θετική συμβολή στην προσπάθεια πραγματοποίησης ανα

γκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανά

πτυξης. Δεν υπάρχει όμως καμιά αναγκαία σχέση μεταξύ των διαρθρωτικών 

αλλαγών, που συνδέονται με την κατάργηση κρατικών μονοπωλίων, την ενί

σχυση του ανταγωνισμού ή τον περιορισμό της παρέμβασης του κράτους σε 

λειτουργίες που μπορεί να επιτελούνται αποτελεσματικότερα από την αγορά, 

και της μείωσης της κρατικής περιουσίας. Όλες αυτές οι αλλαγές μπορεί να 

10. Π.χ. σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, National Accounts, Detailed 
Tables, Vol. Ha 1993-2004) οι δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση και υγεία ως πο
σοστό των συνολικών καταναλωτικών τους δαπανών είχαν για το έτος 2004 ως εξής: 

Δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση και υγεία ως ποσοστό των συνολικών 
καταναλωτικών τους δαπανών, 2004 

χώρα 

Ελλάδα 

Νορβηγία 

Δανία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Ποσοστό συνολικών δαπανών κατανάλωσης 

Ιδιωτικές δαπάνες 
υγείας 

6,42 

2,98 

2,59 

4,09 

2,74 

1,75 

Ιδιωτικές δαπάνες 
εκπαίδευσης 

1,73 

0,54 

0,75 

0,45 

0,14 

1,38 

Ιδιωτικές δαπάνες 
υγείας και 

εκπαίδευσης 

8,16 

3,53 

3,35 

4,54 

2,89 

3,13 

Είναι φανερή η έκταση της επιβάρυνσης του καταναλωτή στη χώρα μας, λόγω 
της χαμηλής ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και της αντί
στοιχης μείωσης της φοροδοτικής ικανότητας του σε σύγκριση με ορισμένες άλλες 
χώρες. 
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γίνουν με αλλαγή της μορφής της κρατικής περιουσίας ή των τρόπων διαχεί

ρισης της. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, η οποία, σε αντιδιαστολή με ό,τι 

ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές 

σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Η δημόσια περιουσία σωρεύθηκε από 

μόχθο των προηγούμενων γενεών, αποτελεί σπουδαίο κεφάλαιο για ώρα ανά

γκης, και η εκποίηση της για να αντιμετωπιστεί κάποιο μέρος από τα προβλή

ματα που σωρεύθηκαν από τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και το υψη

λό δημόσιο χρέος είναι πρακτική ανάγκης και όχι ενδεδειγμένη λύση. Ιδίως 

όταν πολύ σημαντικό μέρος της πρώην δημόσιας περιουσίας περιέρχεται σε 

αλλοδαπά οικονομικά συμφέροντα, απομειώνοντας έτσι τον συνολικό εθνικό 

πλούτο. 

Θα μπορούσε να διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι η διόγκωση του δημό

σιου χρέους για σκοπούς καταναλωτικούς αποτέλεσε κακή επιλογή των εκά

στοτε κυβερνήσεων, για την οποία και ευθύνονται εξ ολοκλήρου και δεν συν

δέεται με την οικονομική συμπεριφορά και τις επιλογές της ελληνικής κοινω

νίας. Ένας τέτοιος όμως ισχυρισμός δεν ευσταθεί. Πρόκειται για φαινόμενο 

που διαρκεί δεκαετίες και συνεχίζεται. Στο διάστημα αυτό ο ελληνικός λαός 

είχε πολλές ευκαιρίες να εκφράσει τις προτιμήσεις του δια της ψήφου, υπό 

συνθήκες πολιτικής ομαλότητας. Δεν μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι η 

πολιτική έντονα ελλειμματικής δημοσιονομικής διαχείρισης με τους δανεια

κούς πόρους να κατευθύνονται στην κατανάλωση δεν είχε και τις ευλογίες 

της εκάστοτε πλειοψηφικής μερίδας του κοινού. Ο μέσος άνθρωπος δεν είναι 

βέβαια σε θέση να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τις λεπτομέρειες της δη

μοσιονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης των δανειακών πόρων, είναι 

όμως σε θέση να αντιληφθεί τις γενικές γραμμές της ασκούμενης πολιτικής, 

η οποία μάλιστα διαμορφώνεται και κάτω από τις πιέσεις που ασκούνται από 

το εκλογικό σώμα. Άλλωστε η στροφή προς ένα καταναλωτισμό που ενδεχο

μένως υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας είναι σαφής και 

από φαινόμενα που αναλύονται στη συνέχεια και σε σχέση με τα οποία τις απο

φάσεις δεν λαμβάνουν οι κυβερνήσεις αλλά οι πολίτες στους διάφορους 

ρόλους τους. 

1.2. Η ραγδαία αύξηση του χρέους των νοικοκυριών 

Όπως σημειώθηκε και στην Εισαγωγή, φαίνεται να επικρατεί η άποψη 

ότι η ραγδαία αύξηση του χρέους των νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια (Πί

νακας 6) δεν πρέπει να ανησυχεί, διότι τα επίπεδα του χρέους αυτού σε 
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σχέση με το ΑΕΠ είναι ακόμη συγκριτικά χαμηλά (βλέπε και συγκριτικά στοι

χεία στον Πίνακα 30). Κατά την άποψη αυτή, αφού σε άλλες χώρες τα επίπε

δα αυτά είναι πολύ υψηλότερα11, χωρίς από αυτό το γεγονός να δημιουργού

νται σοβαρά προβλήματα, φαίνεται εύλογο να συμπεράνει κανείς ότι υπάρ

χουν ακόμη άνετα περιθώρια για την περαιτέρω αύξηση του χρέους των νοι

κοκυριών στη χώρα μας. 

Όπως όμως επίσης σημειώθηκε στην Εισαγωγή, το σκεπτικό αυτό εί

ναι απλουστευτικό, διότι το ύψος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν είναι 

το μόνο μέγεθος που έχει σημασία. Όπως φαίνεται από τις στήλες (4) και (5) 

του Πίνακα 6, η διόγκωση του χρέους των νοικοκυριών προς τα εγχώρια χρη

ματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς. Αποτέλεσμα ήταν το 

2005 η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών να ξεπεράσει σε απόλυτους 

όρους την αύξηση του ΑΕΠ [στήλη (6) Πίνακα 6]. Έναντι αύξησης του ΑΕΠ 

σε τρέχουσες τιμές το έτος αυτό κατά 12,7 περίπου δισ. ευρώ, η αντίστοιχη 

αύξηση του χρέους των νοικοκυριών ξεπέρασε τα 14 δισ. ευρώ. Αυτό εγκυμο

νεί δύο κατηγορίες προβλημάτων. Πρώτον, προκύπτει ένας επικίνδυνα υψη

λός βαθμός εξάρτησης της διαδικασίας αύξησης του ΑΕΠ από την αύξηση 

του δανεισμού των νοικοκυριών και τη συνακόλουθη αύξηση της συνολικής 

ζήτησης. Αποτέλεσμα είναι μια αυξημένη ευαισθησία των μελλοντικών μετα

βολών στο ΑΕΠ από την περαιτέρω πορεία που θα ακολουθήσει ο δανεισμός 

11. Π.χ. σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, Economic Outlook, Vol. 2006/2, 
No. 80) το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε χώρες με τις ακραίες τι
μές, διαμορφώθηκε το 2005 ως εξής: 

Χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2005 

Χώρα 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ην. Πολιτείες 

Ιαπωνία 

Γερμανία 

Χρέος νοικοκυριών 
% ΑΕΠ 

159,0 

135,1 

131,0 

109,3 

Χώρα 

Γαλλία 

Ιταλία 

φινλανδία 

Χρέος νοικοκυριών 
% ΑΕΠ 

81,8 

53,9 

40,0 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά, το χρέος των νοικοκυριών ως % του ΑΕΠ 
στην Αγγλία ήταν το υψηλότερο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Στο άλλο άκρο, με 
χαμηλά ποσοστά εμφανίζονται η Ιταλία και η φινλανδία. Στην πηγή αυτή δεν αναφέ
ρονται στοιχεία για τη χώρα μας. Από ελληνικές πηγές όμως προκύπτει ότι το χρέος 
αυτό το 2005 προσέγγιζε το 50% του ΑΕΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους προς τα εγχώρια 
νομισματοπιστωτικά ιδρύματα 

Έτος 

(1) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Χρέος % ΑΕΠ 

Επιχειρήσεων 

(2) 

34,1 

37,7 

38,3 

39,2 

38,9 

39,4 

Νοικοκυριών 

(3) 

13,6 

17,9 

22,0 

25,8 

30,7 

36,3 

Αύξηση χρέους νοικοκυριών 

% ετησίως 

(4) 

35,5 

40,4 

32,2 

27,6 

28,5 

27,2 

Σε εκατ. ευρώ 
ετησίως 

(5) 

5.062 

6.859 

7.669,6 

8.700,5 

11.436,6 

14.062,8 

Ετήσια 
μεταβολή 

στήλης (5) 
ως ποσοστό 
% ετήσιας 
μεταβολής 

ΑΕΠ 

(6) 

78,7 

73,9 

72,1 

88,8 

111,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάιος 2006, Ιούνιος-Ιούλιος 
2003, Ιστοσελίδα ΕΣΥΕ. 

αυτός, η οποία υπόκειται εκ των πραγμάτων σε μεταβολές που δεν μπορεί να 
προβλεφθούν. Δεύτερον, με τους εκρηκτικούς ρυθμούς που κινείται το φαινό
μενο, η συνέχιση του για λίγα ακόμη χρόνια θα ανατρέψει το δεδομένο στο 
οποίο στηρίζεται η αισιοδοξία σύμφωνα με την άποψη που προαναφέρθηκε. 
Το χρέος δηλ. σε σύγκριση με το ΑΕΠ θα έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα. 

Γενικότερα από την οικονομική εμπειρία προκύπτει ότι οι τάσεις είναι 
βιώσιμες και ευσταθείς μόνο όταν εξελίσσονται με ρυθμούς που αφήνουν ή 
δημιουργούν άνετα περιθώρια για τη συνέχιση τους επί μακρόν. Ραγδαίες 
εξελίξεις σε ένα μέγεθος, που τείνουν να μεταβάλουν ταχέως τους οικονο
μικούς συσχετισμούς, συνδέονται συνήθως με φαινόμενα αστάθειας και 
έντονων κυμάνσεων. 

Κύκλοι ταχείας αύξησης του χρέους των νοικοκυριών, κυρίως για την 
επένδυση σε κατοικίες, έχουν οδηγήσει σε έντονα και επώδυνα φαινόμενα 
αστάθειας σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στην Αγγλία στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, ή στην Ιαπωνία για πολλά χρόνια12). Στους λόγους που 

12. Βλ. π.χ. OECD, Economic Surveys, United Kingdom, 1991, και Japan, 1992/93, 
1993/94 και 1995. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κάμψη των τιμών των ακινήτων, ύστερα από 
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δημιούργησαν τα προβλήματα αυτά σε άλλες χώρες προστίθεται -όπως 

αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή- στην περίπτωση της χώρας μας και ένας 

ακόμη. Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πολύ περιορισμένη πείρα στη διαχείριση 

του χρέους τους προς τις τράπεζες, αφού έως και αρκετά πρόσφατα αυτά 

δεν είχαν πρόσβαση σε δανεισμό αυτού του είδους. Πέρα από αυτά, μεγάλο 

μέρος του χρέους έχει δημιουργηθεί σε περίοδο συγκριτικά χαμηλών ονομα

στικών επιτοκίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνητικών πραγματικών επι

τοκίων13. Οι εξαιρετικά ευνοϊκές αυτές συνθήκες για τους δανειστές δεν μπο

ρεί να διατηρηθούν επ' άπειρον. Και μπορεί να αποδειχθεί ότι, ακριβώς εξαι

τίας και της έλλειψης πείρας, πολλοί δανειστές υποεκτίμησαν τα βάρη που 

μπορεί να συνεπάγεται γι' αυτούς η μελλοντική εξέλιξη των ονομαστικών και 

πραγματικών επιτοκίων. 

Γενικότερα σε σχέση με τις επενδύσεις σε κατοικίες με τραπεζική χρη

ματοδότηση, προκύπτει το ενδεχόμενο η μακροχρόνια οικονομική απόδοση 

του είδους αυτού των επενδύσεων να αποδειχθεί μικρότερη από το κόστος 

εξυπηρέτησης των δανείων. Σε μια τέτοια περίπτωση, από την άποψη της οι

κονομικής ευημερίας των νοικοκυριών αλλά και από την άποψη της εθνικής 

οικονομίας, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. 

περίοδο ταχείας ανόδου και επέκτασης του σχετικού δανεισμού, αποτέλεσε βασικό 
αίτιο ύφεσης, ενώ στην Ιαπωνία, «η διάρρηξη της φούσκας των ακινήτων», όπως ανα
φέρεται στις πηγές που μόλις αναφέρθηκαν, δημιούργησε προβλήματα διαρκείας στο 
τραπεζικό σύστημα που είχε δανείσει με υποθήκη ακινήτων και στη συνέχεια, μετά την 
κάμψη των τιμών τους, η αξία των ενυπόθηκων ακινήτων δεν μπορούσε να καλύψει τα 
χορηγηθέντα δάνεια. 

13. Για παράδειγμα, κατά το International Financial Statistics του Διεθνούς Νο
μισματικού Ταμείου, η ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και τα ετήσια επι
τόκια καταθέσεων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είχαν ως εξής: 

Επιτόκια καταθέσεων και αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα 

Έτος 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Επιτόκια καταθέσεων 

2,76 

2,48 

2,29 

2,23 

3,23 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 

3,6 

3,6 

2,9 

3,6 

3,6 

Με τα ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων να υπολείπονται του πληθωρισμού τα 
πραγματικά επιτόκια ήταν αρνητικά. 
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Η Ελλάδα είναι χώρα με συγκριτικά υψηλό απόθεμα αχρησιμοποίητου 

οικιστικού κεφαλαίου14. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των διαδοχικών απο

γραφών πληθυσμού και κατοικιών και είναι αποτέλεσμα παραγόντων όπως: 

• Η συνεχής και ουσιώδης άνοδος των αξιών των κατοικιών επί πολλές 

δεκαετίες και η απουσία αρνητικών εμπειριών εν καιρώ ειρήνης, γεγο

νότα που δικαιολογούν την προσδοκία κερδών κεφαλαίου από το εί

δος αυτό επένδυσης. 

• Η ισχυρή προτίμηση των ελληνικών νοικοκυριών για ιδιόκτητη στέγη 

καθώς και η παράλληλη ισχυρή προτίμηση για την κατοχή δεύτερης 

κατοικίας. 

• Η απουσία αξιόπιστων εναλλακτικών μορφών επένδυσης για τα νοικο

κυριά, εκτός των ακινήτων. 

• Η έως και πρόσφατα συγκριτικά υψηλή ροπή των νοικοκυριών για απο

ταμίευση. 

• Η μετατόπιση πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα που οδηγεί σε αχρη

σία αγροτικών ακινήτων. 

Απόδειξη για τη συγκριτική επάρκεια στέγης είναι και τα συγκριτικά 

14. Με βάση τα δεδομένα των απογραφών πληθυσμού και κατοικιών οι κενές 
κατοικίες στη χώρα μας το 1981 και το 1991 είχαν ως εξής: 

Κενές κατοικίες στην Ελλάδα, 1981, 1991 

Κατηγορία 

Σύνολο κατοικιών 

Κανονικές κατοικίες 

Κατοικούμενες 
κατοικίες 

Κενές κατοικίες 

Κενές κατοικίες % 
κανονικών κατοικιών 

Σύνολο χώρας 

1981 

3.986.640 

3.976.130 

2.893.270 

1.082.869 

27,2 

1991 

4.657.572 

4.643.379 

3.161.789 

1.481.590 

31,9 

Αστικές περιοχές 

1981 

2.243.490 

2.199.480 

1.742.730 

457.750 

20,8 

1991 

2.585.190 

2.579.451 

1.926.198 

653.253 

25,3 

Από τα στοιχεία είναι σαφές ότι υψηλό και αυξανόμενο είναι το ποσοστό των 
κενών κατοικιών, ακόμη και στα αστικά κέντρα και μάλιστα σε περίοδο όπου ακόμη οι 
δυνατότητες δανεισμού για την απόκτηση κατοικίας ήταν πολύ περιορισμένες. Με το 
πολλών δεκάδων δισ. ευρώ χρέος που έχει σωρευθεί για τη χρηματοδότηση αγοράς 
κατοικίας την τελευταία δεκαετία, είναι πιθανόν το ποσοστό των κενών κατοικιών επί 
του συνόλου να έχει αυξηθεί. 
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χαμηλά επίπεδα των ενοικίων για κατοικία15. Τα συγκριτικά χαμηλά ενοίκια απο

τελούν πλέον την κύρια τιμή που υστερεί στη χώρα μας σε σύγκριση με πλου

σιότερες χώρες και εξαιτίας της οποίας το κατά κεφαλήν ελληνικό εισόδημα, σε 

όρους της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων, εμφανίζεται υψηλότερο σε 

σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών16. 

15. Π.χ., σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, National Accounts, Detailed 
Tables, Vol. lia, 1993-2004) οι δαπάνες των νοικοκυριών για καταβαλλόμενα ενοίκια και για 
τεκμαρτά ενοίκια (ιδιοκατοίκησης) ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2004, ανέρχονταν σε 12,9% 
για την Ελλάδα, ενώ για τις σκανδιναβικές χώρες κυμαίνονταν μεταξύ 15% και 23%. Γενι
κότερα σημειώνεται ότι, σε σύγκριση με τις τιμές των ακινήτων οι οποίες σημείωσαν τα
χεία άνοδο τα τελευταία 15 χρόνια, τα ενοίκια είναι χαμηλά σε σύγκριση με τα μακροχρό
νια επίπεδα τους ακόμη και σε χώρες με επίπεδα ενοικίων σε απόλυτους όρους υψηλότε
ρα από την Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του περιοδικού Economist (4/3/2006) τα 
επίπεδα των ενοικίων, σε σύγκριση με τις αξίες των κατοικιών, υπολείπονται του μακροχρό
νιου μέσου όρου τους κατά 35-50% στην Αγγλία και την Αυστραλία και κατά 20% στις Η ΠΑ. 

16. Π.χ, με βάση δεδομένα από τον ΟΟΣΑ (OECD, National Accounts, Main 
Aggregates, Vol. I, 1993-2004) για το 2004, που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, η αγο
ραστική δύναμη των μεγεθών με βάση την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία εμφανιζό
ταν μεγαλύτερη απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα με βάση τις ισοτιμίες των αγορα
στικών δυνάμεων για τις περισσότερες χώρες [στήλη (4) πίνακα]. Εξαίρεση αποτελού
σαν η Ελλάδα και η Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό η Ισπανία. Στις χώρες αυτές 
η αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων με βάση την ισοτιμία των αγοραστικών δυνά
μεων ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη απ' ό,τι εμφανίζεται με βάση τις επίσημες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στην περίπτωση της χώρας μας, όπως φαίνεται από τη 
στήλη (4) του Πίνακα, η υπεροχή αυτή έφθανε το 15%. 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και ισοτιμίες αγοραστικών δυνάμεων, 2004 
Χώρα 

Ο) 
Αυστρία 

Βέλγιο 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ην. Βασίλειο 

Αξία ενός δολαρίου έναντι 
εγχώριου νομίσματος 

με βάση τη 
συναλλαγματική ισοτιμία 

(2) 
0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,8054 

0,5462 

Αξία ενός δολαρίου έναντι 
εγχώριου νομίσματος 
με βάση την ισοτιμία 

των αγοραστικών δυνάμεων 

(3) 

0,892 

0,881 

0,962 

0,914 

0,932 

0,7 

1,007 

0,851 

0,91 

0,709 

0,758 

0,631 

Στήλη (2) % 
στήλης (3) 

(4) 
90,3 

91,4 

83,7 

88,1 

86,4 

115,1 

80,0 

94,6 

88,5 

113,6 

106,3 

86,6 
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Είναι γνωστό ότι στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, κατά κανόνα, το κατά 

κεφαλήν εισόδημα σε όρους ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων εμφανί

ζεται υψηλότερο σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους συ

ναλλαγματικών ισοτιμιών, ακριβώς διότι σε αυτές ορισμένα αγαθά και υπηρε

σίες, και κυρίως τα μη διεθνώς εμπορεύσιμα, είναι συγκριτικά φθηνότερα. 

Οι ταχείς ρυθμοί με τους οποίους αυξάνει το απόθεμα κατοικιών λόγω 

των στεγαστικών δανείων από τη μια πλευρά τείνουν να αυξήσουν τις τιμές 

των κατοικιών λόγω υψηλής ζήτησης, ενώ από την άλλη τείνουν να οδηγή

σουν σε συγκριτικά χαμηλότερα ενοίκια, τεκμαρτά ή πραγματικά, με αποτέλε

σμα την ουσιώδη μείωση της απόδοσης των επενδύσεων σε ακίνητα. 'Οταν η 

σχέση τεκμαρτού ή πραγματικού ενοικίου προς την τρέχουσα τιμή του ακι

νήτου ως περιουσιακού στοιχείου υποχωρήσει κάτω από ένα όριο, τότε η οι

κονομική απόδοση στο είδος αυτό επένδυσης μπορεί να υποχωρήσει σε επί

πεδα χαμηλότερα από το κόστος κεφαλαίου, καθιστώντας έτσι την αντίστοιχη 

επένδυση ζημιογόνα. Οι συνέπειες είναι βαρύτερες στην περίπτωση που ο τε

λικός χρηματοδότης των δανείων είναι αλλοδαπά οικονομικά συμφέροντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 

2.1. Οι εξελίξεις στα μεγέθη 

2.1.1. Αποταμίευση νοικοκυριών 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7, η αποταμιευτική ροπή των νοικοκυ

ριών υποχώρησε ταχύτατα στα πρόσφατα χρόνια, με αποτέλεσμα η καθαρή 

αποταμίευση ως ποσοστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος τους να 

μειωθεί από 11,4% το 1995 σε 2,6% το 2004. Αντίστοιχα, το μερίδιο της 

ιδιωτικής κατανάλωσης από 88,6% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών το 1995 έφθασε το 97,4% του εν λόγω μεγέθους το 2004. Επει

δή, όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι ακαθάριστες επενδύσεις των νοικοκυ

ριών -που σχεδόν αποκλειστικά απαρτίζονται από στοιχεία παγίου κεφαλαίου-

ως ποσοστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος τους, μειώθηκαν μεν στην 

περίοδο που εξετάζεται εδώ, σε μικρό όμως βαθμό, το περίσσευμα των νοι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Χρήσεις καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 

Έτος 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

% Διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών 

Καθαρή 
αποταμίευση 

11,4 

9,0 

9,0 

8,4 

5,8 

4,6 

3,4 

2,1 

2,1 

2,6 

Ιδιωτική 
κατανάλωση 

88,6 

91,0 

91,0 

91,6 

94,2 

95,4 

96,6 

97,9 

97,9 

97,4 

Ακαθάριστες 
επενδύσεις 

10,4 

11,2 

9,3 

10,0 

9,4 

9,7 

8,3 

8,8 

9,0 

9,0 

Διαθέσιμα 
για δανεισμό 

6,9 

3,8 

6,4 

5,1 

2,8 

1,5 

2,0 

0,1 

-0,1 

0,5 

Πηγή: OECD, National Accounts Statistics, Vol. Ma, 1992-2003, 2005 
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κοκυριών που ήταν διαθέσιμο για δανεισμό στην υπόλοιπη οικονομία, ως πο

σοστό επί του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος τους, τα τελευταία χρόνια 

έχει ουσιαστικά μηδενιστεί. 

Έτσι η αποταμίευση των νοικοκυριών, που για πολλές δεκαετίες στο 

παρελθόν είχε αποτελέσει την κύρια πηγή χρηματοδότησης της ανάπτυξης, 

αρκεί πλέον μόνο για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Αποταμίευση ως ποσοστό % του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 

Έτος 

1970 

1980 

1990 

1991 

Ποσοστό % 

12,6 

17,7 

15,8 

16,7 

Έτος 

1992 

1993 

1994 

1995 

Ποσοστό % 

14,0 

16,7 

15,1 

13,6 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, 1995. 

Εθνικολογιστικά στοιχεία για την αποταμίευση των νοικοκυριών για την 

περίοδο πριν το 1995, συγκρίσιμα με τα στοιχεία του Πίνακα 7, δεν υπάρχουν 

(λόγω μετάβασης στο νέο σύστημα Εθνικών Λογαριασμών). Με βάση όμως 

παλαιότερους εθνικολογιστικούς ορισμούς, προκύπτει ότι για μακρό χρονικό 

διάστημα και μέχρι πρόσφατα -έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990- η απο

ταμιευτική ροπή των νοικοκυριών παρέμενε σε ικανοποιητικά επίπεδα (Πί

νακας 8). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο των μεγάλων δημοσιονο

μικών ελλειμμάτων (δεκαετίες 1980 και 1990), η αποταμιευτική ροπή των νοι

κοκυριών παρέμενε ακόμη υψηλή, αντισταθμίζοντας έτσι σε κάποιο βαθμό τον 

δυσμενή αντίκτυπο της υψηλής αρνητικής αποταμίευσης του δημόσιου τομέα 

στη συνολική αποταμίευση. Η σχετικά υψηλή αποταμίευση των νοικοκυριών 

-και επομένως και τα σχετικά υψηλά διαθέσιμα τους προς δανεισμό- συνε

τέλεσε επίσης στην περίοδο εκείνη στον περιορισμό του μεριδίου του δημό

σιου δανεισμού που χρηματοδοτήθηκε από την αλλοδαπή, συγκρατώντας με 

τον τρόπο αυτό και τον βαθμό εξάρτησης της χώρας από το ξένο κεφάλαιο. 

Η αντίρροπη όμως και ως ένα βαθμό αντισταθμιστική αυτή σχέση φαίνεται να 

έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα -όπως συνάγεται και από 

τη σύγκριση των δεδομένων των Πινάκων 1 και 7- η αποταμίευση των νοικο

κυριών να υπολείπεται της αρνητικής αποταμίευσης του Δημοσίου. 
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2.1.2. Αποταμίευση Ανωνύμων Εταιρειών 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9, τα αδιανέμητα κέρδη -καθαρό 

διαθέσιμο εισόδημα των ΑΕ κατά τους εθνικολογιστικούς ορισμούς- ως πο

σοστό του ΑΕΠ παρουσίασαν κάμψη στην περίοδο προετοιμασίας για την εί

σοδο της χώρας στην ΟΝΕ, ίσως και διότι ο επιχειρηματικός κόσμος, που επι

θυμούσε την ένταξη, ακολούθησε πολιτική τιμολογιακής αυτοσυγκράτησης, 

με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού, η οποία περιόριζε τα κέρδη. Επα

νέκαμψαν όμως στα προηγούμενα επίπεδα μετά το έτος 2000. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Αποταμιευτική συμπεριφορά Ανωνύμων Εταιρειών 

Έτος 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

% ΑΕΠ 

Αποταμίευση 
ΑΕ 

6,4 

6,3 

3,3 

2,2 

1,8 

3,6 

5,6 

6,0 

7,7 

Επενδύσεις 
παγίου 

κεφαλαίου ΑΕ 

7,0 

7,4 

8,9 

9,9 

12,0 

12,6 

14,0 

14,2 

15,5 

Διαθέσιμα προς δανεισμό (εκατ. ευρώ) 

Νοικοκυριών 

4.279 

2.881 

5.460 

4.903 

4.902 

4.042 

2.743 

1.803 

2.399 

ΑΕ 

3.336 

2.797 

-1.894 

-3.789 

-5.575 

-4.630 

-4.484 

-4.771 

-4.717 

Νοικοκυριών 
και ΑΕ 

7.615 

5.678 

3.566 

1.114 

-673 

-588 

-1.741 

-2.968 

-2.318 

Πηγή: OECD, National Accounts Statistics, Vol. Ila, 1992-2003, 2005 

2.1.3. Αποταμίευση Δημοσίου 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 -που περιέχει στοιχεία για την εξέ

λιξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων- τις τελευταίες δεκαετίες η αποταμίευ

ση του Δημοσίου λαμβάνει αρνητικές τιμές. Η έκταση της αρνητικής αποτα

μίευσης του Δημοσίου υποχώρησε στα πρόσφατα χρόνια και ιδίως στην πε

ρίοδο πριν την ένταξη στην ΟΝΕ, εκδηλώθηκαν όμως τάσεις αύξησης της και 

πάλι, έκτοτε. 
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2.2. Σημασία και επιπτώσεις της κάμψης της αποταμιευτικής ροπής 

Επειδή στην περίοδο που καλύπτεται από τον Πίνακα 9 οι επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου των επιχειρήσεων ακολούθησαν έντονα ανοδική πορεία -με 

διπλασιασμό του μεγέθους τους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ-, ενώ παράλληλα 

τα διαθέσιμα των νοικοκυριών από αποταμίευση για δανεισμό ακολούθησαν, 

όπως ήδη σημειώθηκε, έντονα φθίνουσα πορεία, από το 1999 και ύστερα ο 

ιδιωτικός τομέας στο σύνολο του βρέθηκε στην ανάγκη δανεισμού σοβαρών 

ποσών από την αλλοδαπή (τρία σχεδόν δισ. ευρώ το 2002 και 2,3 δισ. το 

2003). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει σαφώς ο βαθμός στον οποίο οι εγχώ

ριες αποταμιεύσεις δεν επαρκούν πλέον τα τελευταία χρόνια για τη χρηματο

δότηση ικανοποιητικών επιπέδων επενδύσεων. 

Ο δανεισμός από την αλλοδαπή με διάφορους τρόπους -από τον δημό

σιο και τον ιδιωτικό τομέα- και γενικότερα η εισροή αποταμιευτικών πόρων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΑΕΠ, Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα και Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα, 

1992-2004 (τρεχ. τιμές) 

Έτος 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Ροές εισοδημάτων 
(εκατ. ευρώ) 

Από 
αλλοδαπή 

4.015 

4.230 

4.662 

5.475 

5.711 

5.740 

6.417 

5.168 

5.797 

5.015 

4.410 

4.653 

4.748 

Προς 

αλλοδαπή 

2.096 

2.280 

2.424 

2.946 

3.260 

3.015 

3.551 

3.668 

4.737 

4.895 

4.334 

4.691 

4.570 

Ροές μεταβιβάσεων 
(εκατ. ευρώ) 

Από 
αλλοδαπή 

2.994 

2.962 

2.957 

3.401 

2.993 

3.069 

3.279 

2.467 

2.674 

2.574 

Προς 
αλλοδαπή 

393 

490 

611 

1.169 

1.329 

1.424 

1.569 

1.507 

1.662 

1.525 

Λόγος % 

Ακαθ. Εθν. 
Εισόδημα 
προς ΑΕΠ 

103,4 

103,1 

103,1 

103,2 

102,8 

102,8 

102,7 

101,3 

100,9 

100,1 

100,1 

100,0 

100,1 

Εθν. Διαθ. 
Εισόδημα 
προς ΑΕΠ 

98,1 

97,5 

97,6 

97,4 

96,5 

96,2 

95,8 

93,8 

93,2 

92,6 

92,0 

92,0 

92,1 

Πηγή: OECD, National Accounts Statistics, Vol. Ila, 1992-2003, 2005. 
... Έλλειψη στοιχείων. 
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από την αλλοδαπή είναι ένας από τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε υψη

λούς ρυθμούς αύξησης της εκροής εισοδημάτων προς την αλλοδαπή. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 10, οι πληρωμές εισοδημάτων στην αλλοδαπή από 

2 δισ. ευρώ περίπου το 1992 υπερέβησαν τα 4,5 δισ. το 2004. Όπως προκύ

πτει από την εξέλιξη του σχετικού μεγέθους από έτος σε έτος, οι εκροές είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητες στα διεθνή επίπεδα των επιτοκίων και παρουσιάζουν 

ανοδικά άλματα όταν αυτά αυξάνουν (όπως λ.χ. το 1995 και το έτος 2000). 

Αντιλαμβάνεται κανείς πώς θα είχε εξελιχθεί η εκροή εισοδημάτων τα τελευ

ταία χρόνια αν δεν είχε παρουσιαστεί η μεγάλη κάμψη των διεθνών επιτοκίων 

-όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παρατίθενται στην υποσημείωση 3-

και μπορεί να εικάσει ποια θα είναι η επίδραση του παράγοντα αυτού στο αμέ

σως προσεχές μέλλον, τώρα πλέον που τα διεθνή επιτόκια έχουν εισέλθει σε 

ανοδική τροχιά. 

Η αύξηση των εκροών εισοδημάτων προς την αλλοδαπή, για την οποία 

μόλις έγινε λόγος, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των εισροών εισοδημά

των από την αλλοδαπή σε ονομαστικούς όρους και την πολύ ουσιώδη κάμψη 

τους σε πραγματικούς όρους (5,24% κατά μέσο όρο ετησίως στην περίοδο 

1995-2004 - Πίνακας 11) είχαν ως αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της σχέσης 

ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος προς ΑΕΠ. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

10, η σχέση αυτή σε εκατοστιαία βάση μειώθηκε από 103,4 το 1992 σε 100,1 

το 2004. 

Ακόμη δυσμενέστερη σε ό,τι αφορά το επίπεδο οικονομικής ευημερίας 

στη χώρα μας υπήρξε η εξέλιξη των τρεχουσών μεταβιβάσεων από και προς 

την αλλοδαπή. Ενώ, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10, οι τρέχουσες μεταβι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής σε πραγματικούς όρους, 1995-2004 

Μέγεθος 

Εισροή εισοδημάτων από 

αλλοδαπή 

Εκροή εισοδημάτων προς 

αλλοδαπή 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 

από αλλοδαπή 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 

προς αλλοδαπή 

-5,24 

1,08 

-5,34 

11,91 

Μέγεθος 

ΑΕΠ 

Ακαθ. Εθν. Εισόδημα σε 

τρέχουσες τιμές 

Καθαρό εθνικό διαθέσιμο 

εισόδημα 

3,79 

3,59 

3,17 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 10. 
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βάσεις από την αλλοδαπή υποχώρησαν στην περίοδο 1995-2004 όχι μόνο σε 

πραγματικούς όρους αλλά και σε ονομαστικούς, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις 

προς την αλλοδαπή την ίδια περίοδο παρουσίασαν ραγδαία αύξηση. Σε πραγ

ματικούς όρους, έναντι μέσου ετήσιου ρυθμού μείωσης των τρεχουσών μετα

βιβάσεων από την αλλοδαπή στην περίοδο 1995-2004 ίσου προς 5,34%, οι τρέ

χουσες μεταβιβάσεις προς την αλλοδαπή την ίδια περίοδο παρουσίασαν μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,9% (Πίνακας 11). 

Οι εξελίξεις στις τρέχουσες μεταβιβάσεις δεν συνδέονται άμεσα με 

την αποταμιευτική ροπή, η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης εν προκειμέ

νω. Συνδέονται όμως κατά πάσα πιθανότητα με εξελίξεις στην οικονομική συ

μπεριφορά που αφορούν τόσο τη ροπή προς κατανάλωση -και άρα και τη ρο

πή προς αποταμίευση- όσο και τη διάθεση για παραγωγική εργασία. Η εκτε

ταμένη χρήση αλλοδαπής εργασίας στη χώρα για την παραγωγή υπηρεσιών 

που καταναλίσκονται ευθέως από τα νοικοκυριά, καθώς και η παράλληλη χρη

σιμοποίηση αλλοδαπών σε πολλές άλλες εργασίες που φαίνεται ότι δεν είναι 

της αρεσκείας των Ελλήνων, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ένα πολύ 

σημαντικό μέρος του ελληνικού εργατικού δυναμικού παραμένει άνεργο, απο

τελούν συναφή φαινόμενα. 

Τελικό αποτέλεσμα των δυσμενών εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις ροές 

εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων από και προς την αλλοδαπή είναι 

η σχετική συρρίκνωση του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, που κατά κύριο 

λόγο προσδιορίζει το επίπεδο οικονομικής ευημερίας στη χώρα, σε σύγκριση 

με το ΑΕΠ, που μετρά τον όγκο της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10, το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα, το 

οποίο ισοδυναμούσε προς το 98,1% του ΑΕΠ το 1992, υποχώρησε στο 92,1% 

το 2004. Στην περίοδο 1995-2004, έναντι μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης του 

ΑΕΠ ίσου προς 3,8%, ο αντίστοιχος ρυθμός για το ακαθάριστο εθνικό εισόδη

μα σε τιμές αγοράς και για το καθαρό διαθέσιμο εθνικό εισόδημα ήταν αντί

στοιχα 3,6% και 3,2%. Η οικονομία μας έχει πλέον εισέλθει σε φάση όπου, πα

ράλληλα με την καθιερωμένη αναφορά στον ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ ως μέ

τρου της οικονομικής προόδου, πρέπει να γίνεται αναφορά και στον ρυθμό αύ

ξησης του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος. 

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν καθίσταται ανάγλυφη η πρακτική 

σημασία της τάσης που εκδηλώθηκε στο παρελθόν και συνεχίζεται, για μετα

φορά κατανάλωσης από το μέλλον στο παρόν, μέσα από τον περιορισμό της 

αποταμίευσης και τον δανεισμό. Σε αυξανόμενο βαθμό, η αύξηση της εγχώ

ριας παραγωγής διαφεύγει προς την αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση χρεών 
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ή άλλων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των περιθωρίων βελ

τίωσης της οικονομικής θέσης των κατοίκων της χώρας. 

Παρά τις εξελίξεις αυτές, η εικόνα σε ό,τι αφορά το εξεταζόμενο θέμα 

παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και ευοίωνες πλευρές. 

Στον Πίνακα 12 δίνονται στοιχεία για τη μακροχρόνια εξέλιξη του σχη

ματισμού παγίου κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από εγχώριους πόρους. 

Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης των Εθνικών Λογαριασμών, τα καθαρά 

εισοδήματα και οι καθαρές μεταβιβάσεις που εισρέουν από την αλλοδαπή 

(Πίνακας 10) θεωρούνται -όπως άλλωστε και είναι- τμήμα του διαθέσιμου ει

σοδήματος. Επειδή το διαθέσιμο εισόδημα αποτελεί την πηγή της αποτα

μίευσης, τα μεγέθη αυτά, δεδομένης της καταναλωτικής δαπάνης, αυξάνουν 

κατά το ισοδύναμο το στατιστικό μέγεθος για την αποταμίευση. Τα καθαρά 

όμως εισοδήματα από την αλλοδαπή, που θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 

ότι αποτελούν προϊόν εθνικής προσπάθειας, αποτελούν πλέον αμελητέο 

μέγεθος, ενώ οι καθαρές μεταβιβάσεις από την αλλοδαπή δεν αποτελούν 

προϊόν εθνικής παραγωγικής δραστηριότητας. Έτσι, σαφέστερη εικόνα των 

εξελίξεων ως προς την προσπάθεια σχηματισμού κεφαλαίου που χρηματοδο

τείται από πόρους που πηγάζουν από τη δική μας παραγωγική προσπάθεια 

-σε αντιδιαστολή με τον σχηματισμό κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από ει

σαγόμενους αποταμιευτικούς πόρους- λαμβάνει κανείς συγκρίνοντας τον σχη

ματισμό παγίου κεφαλαίου με το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών 

και υπηρεσιών. 

Όπως φαίνεται από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα 12, οι ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, ύστερα από πολλά χρόνια συγκριτικά χαμηλό

τερων επιδόσεων -με το μέγεθος τους ως ποσοστό % επί του ΑΕΠ να υπο

λείπεται ουσιωδώς του 20% στην περίοδο 1982-1996- στα πρόσφατα χρόνια 

έχουν επανακάμψει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1970. Ανάλογη εικόνα 

προκύπτει και ως προς τον σχηματισμό κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από 

εγχώριες πηγές [αφού ληφθεί υπόψη το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου 

αγαθών και υπηρεσιών - στήλη (4), Πίνακα 12]. Η πολύ σημαντική όμως βελ

τίωση των τελευταίων ετών, με τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους να φθάνουν το 15-16% επί του 

ΑΕΠ, δεν συνιστά ικανοποιητικό επίπεδο, ιδιαίτερα μάλιστα αν ληφθεί υπόψη 

ότι η χώρα μας πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να επιτύχει την πραγμα

τική σύγκλιση. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

οι εγχώριοι πόροι που παρέμεναν διαθέσιμοι για σχηματισμό κεφαλαίου στα 

πρόσφατα χρόνια (είτε στο εσωτερικό είτε στην αλλοδαπή, μέσα από πλεο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Ο σχηματισμός κεφαλαίου και η χρηματοδότηση του 

Έτος 

(1) 

1970 

1975 

1970-79 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

% ΑΕΠ 

Ακαθάριστες 
επενδύσεις 

παγίου 
κεφαλαίου 

(2) 

23,7 

20,8 

24,0 

24,1 

22,2 

19,9 

20,3 

18,4 

19,1 

18,5 

16,0 

17,4 

19,2 

19,6 

18,6 

18,0 

20,7 

19,9 

18,9 

19,8 

21,2 

21,3 

22,5 

23,9 

23,8 

23,6 

25,7 

25,1 

23,8 

Έλλειμμα 

ισοζυγίου 

αγαθών και 

υπηρεσιών 

(3) 

10,0 

9,7 

9,1 

9,6 

10,8 

6,8 

7,4 

3,6 

7,2 

6,6 

6,1 

7,6 

11,5 

12,5 

11,7 

11,3 

13,2 

11,2 

7,3 

8,0 

7,7 

8,3 

8,5 

10,5 

8,5 

8,5 

8,9 

8,9 

7,2 

(2) - (3) 

(4) 

13,7 

11,2 

14,9 

14,6 

11,4 

13,2 

12,9 

14,8 

11,8 

11,8 

9,8 

9,8 

7,7 

7,2 

6,9 

6,8 

7,5 

8,8 

11,6 

11,8 

13,4 

13,0 

14,0 

13,4 

15,3 

15,1 

16,8 

16,2 

16,5 

Αποσβέσεις 

(5) 

5,7 

7,1 

7,8 

8,3 

8,5 

8,4 

8,8 

8,6 

8,7 

9,2 

8,6 

8,7 

9,0 

8,9 

8,7 

8,6 

8,6 

8,5 

7,7 

9,0 

9,4 

9,0 

9,0 

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

8,6 

8,6 

(4) - (5) 

(6) 

8,1 

4,1 

7,1 

6,3 

2,9 

4,8 

4,1 

6,2 

3,1 

2,7 

1,2 

1,1 

-1,3 

-1,8 

-1,8 

-1,8 

-1,2 

0,3 

3,9 

2,8 

4,0 

4,0 

5,0 

4,5 

6,5 

6,5 

8,2 

7,6 

8,0 

Πηγή: OECD, National Accounts of OECD Countries, Vol. lia 1992-2003, 2005, 1993-95, 1997, National 
Accounts, Main Aggregates, Vol. I 1960-92, Ιστοσελίδα ΕΣΥΕ. 
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νάσματα του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών) κυμάνθηκαν μετα

ξύ 20- 25% με το σχετικό ποσοστό για την Ιρλανδία να προσεγγίζει το 30%1 7. 

Σημασία εν προκειμένω έχει και η μορφή με την οποία εισρέουν οι 

ξένοι πόροι. Σε παλαιότερες εποχές σημαντικό μέρος των πόρων που εισέρ-

ρεαν από την αλλοδαπή για την κάλυψη των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρε-

χουσών συναλλαγών είχαν τη μορφή άμεσων παραγωγικών επενδύσεων ή 

αποτελούσαν μονομερείς μεταβιβάσεις από Έλληνες του εξωτερικού. Τα 

σχετικά κονδύλια δεν δημιουργούσαν δεσμευτικές υποχρεώσεις εξυπηρέτη

σης. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, όπως προκύπτει και από την ταχύτατη άνοδο 

των εκροών εισοδημάτων προς την αλλοδαπή, αυξανόμενο μέρος των εισροών 

κεφαλαίων δημιουργεί τέτοιες υποχρεώσεις18. Και η εικόνα θα ήταν δυσμε

νέστερη αν δεν υπήρχαν από το 1981 και εντεύθεν οι μονομερείς μεταβιβά

σεις από την ΕΕ. 

Ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι τα επίπεδα των επενδύσεων ως πο

σοστό του ΑΕΠ στη χώρα μας δεν υστερούν τα τελευταία χρόνια, μειονέκτη-

17. Οι υπολογισμοί προκύπτουν από τα εθνικολογιστικά δεδομένα που δημο
σιεύονται στις εκδόσεις του ΟΟΣΑ για τους Εθνικούς Λογαριασμούς ((OECD, National 
Accounts, Detailed Tables, Vol. Ila 1993-2004). 

18. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Conference on 
Trade and Development - UNCTAD, World Investment Report 2006,) τα τελευταία χρό
νια η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν η 
χαμηλότερη μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοι
χεία από την πηγή αυτή για διάφορες χώρες από τα οποία προκύπτει η υστέρηση της 
χώρας μας. Στις τελευταίες δύο στήλες δίνονται στοιχεία και για τα αποθέματα, από 
τα οποία προκύπτει ότι παλαιότερα η υστέρηση της χώρας μας ήταν μικρότερη. 

Εισροές και απόθεμα ξένου κεφαλαίου 

χ ώ ρ α 

Ελλάδα 

Ουγγαρία 

Βέλγιο 

Κύπρος 

Γαλλία 

Ιρλανδία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ην. Βασίλειο 

Εισροές 

2003 

2,9 

11,6 

57,3 

39,0 

12,5 

63,4 

24,3 

10,9 

5,8 

2004 

4,0 

20,4 

62,4 

37,8 

8,0 

24,6 

5,8 

8,5 

16,2 

2005 

1,1 

26,5 

32,1 

39 

15,5 

42,3 

7,6 

7,0 

45,0 

Απόθεμα 
1990 

6,8 

1,6 

-

-

7,1 

119,5 

14,8 

12,5 

20,6 

2005 

13,3 

55,9 

132,3 

52,7 

28,5 

105,7 

35,2 

32,6 

37,1 
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μα όμως συνιστά το γεγονός ότι τόσο μεγάλο μέρος τους χρηματοδοτείται 

από εισαγόμενους αποταμιευτικούς πόρους, με διαφαινόμενες τάσεις αύξη

σης του τμήματος των ξένων πόρων που εισρέει υπό μορφή δανεισμού ή υπό 

άλλες συγκριτικά επαχθείς μορφές (π.χ. εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων ή 

επενδύσεις σε χρηματιστηριακούς τίτλους σε αντιδιαστολή, λ.χ., με την εισ

ροή κεφαλαίου για άμεσες παραγωγικές επενδύσεις). 

Όπως καθίσταται σαφές από τα προηγούμενα, στην αύξηση της επεν

δυτικής αλλά και της αποταμιευτικής προσπάθειας στα πρόσφατα χρόνια πο

λύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο επιχειρηματικός τομέας και κυρίως οι 

ανώνυμες εταιρείες. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13, στην περίοδο μετά το 

1999 το ένα τρίτο σχεδόν της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος περιήλθε 

στις ΑΕ (αδιανέμητα κέρδη). Αυτό οδήγησε σε αύξηση της εταιρικής αποτα

μίευσης, πράγμα που, ως ένα σημείο, αντιστάθμισε την κάμψη της αποταμιευ

τικής ροπής των νοικοκυριών, δημιουργώντας, παράλληλα, κίνητρα για παρα

γωγικές επενδύσεις. Γενικότερα, ευοίωνη εξέλιξη των τελευταίων ετών αποτε

λεί η αποκατάσταση ικανοποιητικών συνθηκών λειτουργίας των μεγαλύτερων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Διαθέσιμο εισόδημα και κέρδη Ανωνύμων Εταιρειών 

Περίοδος 

(1) 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Ετήσια μεταβολή (εκατ. ευ ρω) 

Καθαρού 
εθνικού 

διαθέσιμου 
εισοδήματος 

(2) 

6.928 

8.830 

7.735 

4.346 

7.817 

8.073 

8.781 

10.812 

Καθαρού 
διαθέσιμου 

εισοδήματος 
ΑΕ 

(3) 

405 

-2.302 

-893 

-292 

2.349 

2.968 

1.072 

3.427 

Μερίδιο % 
(3)/(2) 

(4) 

5,8 

-26,1 

-11,5 

-6,7 

30,0 

36,8 

12,2 

31,7 

Καθαρό 
διαθέσιμο 

εισόδημα ΑΕ 
% καθαρού 
διαθέσιμου 

εθνικού 
εισοδήματος 

(5) 

6,6 

6,6 

3,5 

2,3 

2,0 

3,9 

6,1 

6,5 

8,4 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 9. 
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επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί αποφασιστικής σημασίας στήριγμα της ανά

πτυξης. 

Οι τάσεις όμως των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά την αποταμίευση 

των ΑΕ είναι αμφίβολο αν μπορούν να διατηρηθούν επί μακρόν. Όπως φαί

νεται από τον Πίνακα 13 (στήλη 5), το μερίδιο των ΑΕ στο καθαρό εθνικό δια

θέσιμο εισόδημα υπολείπεται σαφώς του 10%. Ενδεχόμενη συνέχιση των τά

σεων των τελευταίων ετών -με πολύ υψηλότερο τμήμα της αύξησης του δια

θέσιμου εισοδήματος να περιέρχεται στις ΑΕ- θα είχε ως αποτέλεσμα εκτε

ταμένη αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των ΑΕ και σε βάρος των νοικοκυριών. 

Κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανόν κάτω από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθή

κες που επικρατούν στη χώρα. Οι εξελίξεις των ετών 1999-2003 ευκολότερα 

ερμηνεύονται ως αντιστάθμισμα των πολύ δυσμενών εξελίξεων των προηγού

μενων ετών - επακόλουθο των οποίων ήταν η μείωση του καθαρού διαθέσι

μου εισοδήματος των ΑΕ ως ποσοστού του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισο

δήματος από 6,6% το 1995 σε 2% μόνο το 1999 (Πίνακας 13) - προς την κα

τεύθυνση της επανόδου σε επίπεδα πλησιέστερα της ισορροπίας μάλλον πα

ρά ως τάση που μπορεί να συνεχιστεί. Το μερίδιο των ΑΕ στο εθνικό διαθέ

σιμο εισόδημα είναι εύλογο να αναμένεται να ακολουθήσει αυξητική τάση, κα

θώς ο ρόλος τους στην οικονομία επεκτείνεται, αλλά όχι με τους ρυθμούς της 

περιόδου 1999-2003. 

Σε ανεπτυγμένες οικονομίες όπου η ροπή προς αποταμίευση των 

νοικοκυριών είναι χαμηλή, όπως λ.χ. οι ΗΠΑ, και όπου ο ρόλος των ΑΕ στην 

αναπτυξιακή διαδικασία είναι δεσπόζων, οι εταιρικές αποταμιεύσεις αποτε

λούν βασικό στήριγμα της ανάπτυξης. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η ροπή 

των νοικοκυριών προς αποταμίευση ως στήριγμα της ανάπτυξης μπορεί να 

έχει συγκριτικά μικρότερη σημασία και το χαμηλό της επίπεδο προβληματίζει 

μεν αλλά σε μικρότερο βαθμό. Όπως όμως φαίνεται από τον Πίνακα 14, στη 

χώρα μας δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι ΑΕ να 

αποτελέσουν μια ικανοποιητική ατμομηχανή της ανάπτυξης. Σε αντίθεση με 

ό,τι συμβαίνει όχι μόνο σε ανεπτυγμένες χώρες αλλά ακόμη και στις άλλες 

χώρες μέλη της ΕΕ με συγκριτικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, όπως η Πορ

τογαλία και η Ισπανία, ο ρόλος των ΑΕ στην ελληνική οικονομία είναι περιορι

σμένος. Ειδικότερα, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες του Πίνακα 14 η ακαθάρι

στη προστιθέμενη αξία που παράγεται από τις ΑΕ είναι περίπου διπλάσια από 

εκείνη που προέρχεται από τις μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμε

νους και τα νοικοκυριά - που μαζί με τις ΑΕ συνθέτουν το σύνολο του ιδιω

τικού τομέα - στη χώρα μας ισχύει το αντίστροφο, με τις μικρές μονάδες, 
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τους αυτοαπασχολούμενους και τα νοικοκυριά να έχουν διπλάσιο βάρος στην 

παραγωγική διαδικασία στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τις ΑΕ. Κάτω από 

τις συνθήκες αυτές, ναι μεν αποτελεί θετική εξέλιξη η ενίσχυση της συμβολής 

των ΑΕ στη διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης, η βελτίωση όμως αυτή 

των οικονομικών δομών και επιδόσεων στον τομέα των ΑΕ δεν επαρκεί για τη 

στήριξη ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης. Φαίνεται ότι ως προς μεν τα κα

ταναλωτικά πρότυπα σπεύδουμε να υιοθετήσουμε συμπεριφορές που επικρα

τούν σε ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες όμως προϋποθέτουν παραγωγικό 

εξοπλισμό και παραγωγικές δομές που ακόμη δεν διαθέτουμε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Ο ρόλος των Ανωνύμων Εταιρειών στην παραγωγική διαδικασία 

Χώρα 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ην. Βασίλειο 

Ισπανία 

Ιταλία 

Πορτογαλία 

Σουηδία 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
παραγόμενη από ΑΕ % 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας ιδιωτικού τομέα 

71,8 

75,8 

73,1 

69,9 

37,4 

77,3 

65,0 

64,9 

68,4 

80,7 

Λόγος Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας 

νοικοκυριών προς Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία ΑΕ 

0,39 

0,32 

0,37 

0,43 

1,67 

0,29 

0,54 

0,54 

0,46 

0,24 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 9. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3.1. Τα δεδομένα 

Σε χώρες όπου η γεννητικότητα κινείται σε επίπεδα που εξασφαλίζουν 

την αναπαραγωγή και αφήνουν ένα μικρό πλεόνασμα, έτσι ώστε να μην κινδυ

νεύει να μειωθεί ο πληθυσμός λόγω μεταναστευτικών κινήσεων ή άλλων πα

ραγόντων, η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο με την έννοια της τεκνοποιίας 

εξελίσσεται ικανοποιητικά αφεαυτής και δεν προβληματίζει. Κάτω από τέτοιες 

συνθήκες η προσοχή σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο στρέφεται στην 

εκπαίδευση των νέων, και γενικότερα στη δια βίου παιδεία. Για κοινωνίες όμως 

όπως η ελληνική, με πολύ χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας, εκτός από την 

εκπαίδευση των νέων κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη αποκτά και η πλευρά 

της δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου που συνδέεται με την τεκνοποιία. 

Κατά την ΕΣΥΕ19 «το ποσοστό πραγματικής ολικής γονιμότητας το 

1997 ανήλθε σε 1.311,6 γεννήσεις ζώντων επί 1.000 γυναικών σε κάθε ηλικία 

και το ποσοστό καθαρής αναπαραγωγής σε 623,8 θυγατέρες». Αυτό σημαίνει 

ότι κάθε χίλιες γυναίκες -εν δυνάμει μητέρες- μιας γενεάς αφήνουν πίσω 

τους μόνο 623 εν δυνάμει μητέρες για την επόμενη. Αυτό δεν συνεπάγεται 

κατανάγκην συρρίκνωση του πληθυσμού, καθώς οι λιγότερες σε αριθμό, νέες, 

εν δυνάμει μητέρες, έχουν τη βιολογική δυνατότητα να γεννήσουν περισσότε

ρους απογόνους σε σύγκριση με τις μητέρες τους. Η μείωση όμως του αριθ

μού των εν δυνάμει μητέρων στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τόσο μεγάλη, 

που η πιθανότητα να αντισταθμιστεί από αύξηση της γονιμότητας είναι πολύ 

μικρή. Με σταθερά τα ποσοστά γονιμότητας, θα χρειαζόταν αριθμός εν δυ

νάμει νέων μητέρων τουλάχιστον ίσος με την προηγούμενη γενεά για να απο

φευχθεί το ενδεχόμενο συρρίκνωσης του πληθυσμού. Ο όρος αυτός επληρού-

το ακόμη το 1980, οπότε και πάλι κατά την ΕΣΥΕ20, «το ποσοστό πραγματικής 

ολικής γονιμότητας ανήλθε σε 2.227 γεννήσεις ζώντων επί 1.000 γυναικών κά

θε ηλικίας και το καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής σε 1.023 θυγατέρες.» 

Χονδρικά, για να παραμένει το καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής άνω 

των χιλίων νέων μητέρων ανά χίλιες μητέρες της προηγούμενης γενεάς, οι 

γεννήσεις ανά χίλιους κατοίκους κατ' έτος πρέπει να είναι της τάξης των 15-

19. Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού της Ελλάδος για το έτος 1997, σελ. 21. 

20. Στατιστική της Φυσικής Κινήσεως του Πληθυσμού, έτους 1980, σελ.-xvi. 
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16. Έναντι αυτού, τα τελευταία 15 χρόνια οι γεννήσεις κατ' έτος ανά χίλιους 

κατοίκους έχουν σταθεροποιηθεί σε επίπεδα μεταξύ 9 και 10. Αποτέλεσμα 

είναι -όπως φαίνεται από τον Πίνακα 15- η γρήγορη κάμψη του πλεονάσμα

τος γεννήσεων έναντι θανάτων στη χώρα από το 1980 και ύστερα και η μετα

τροπή του σε έλλειμμα από το 2000 και ύστερα. Η μαζική εισροή μεταναστών 

στη χώρα την τελευταία 15ετία και οι γεννήσεις που πηγάζουν από τον πλη

θυσμό αυτόν, όπως διαπιστώνεται και από τους αριθμούς των αλλοδαπών μα

θητών στα σχολεία της χώρας (Πίνακας 16), δεν ήταν αρκετές για να αναχαι

τίσουν τις πολύ ισχυρές δημογραφικές τάσεις του αυτόχθονος πληθυσμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, χωρίς ανάκαμψη της γεννητικότητας, ο αυτόχθονος 

πληθυσμός θα τείνει σε ουσιώδη συρρίκνωση, με τους θανάτους να υπερφα-

λαγγίζουν τις γεννήσεις σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. Καθώς η μέση ηλικία 

του πληθυσμού θα αυξάνει, η θνησιμότητα θα τείνει σε αύξηση, διότι τα ειδι

κά κατά ηλικία ποσοστά θνησιμότητας είναι υψηλότερα για τις μεγαλύτερες 

ηλικίες. Ενδεχόμενη μείωση του πληθυσμού θα επηρεάσει αρνητικά την ανα

πτυξιακή διαδικασία, αφού συνεπάγεται μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

κάμψη της ενεργού ζήτησης και αυξημένη δυσχέρεια προσαρμογής προς τις 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, λόγω γήρανσης. 

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν καθώς και από το γεγονός ότι ο πλη

θυσμός 0-14 ετών μειώθηκε από 2.300 χιλ. περίπου το 1981 σε 1.650 χιλ. πε

ρίπου το 2001, είναι σαφές ότι στην περίοδο αυτή πολύ σημαντικό μέρος της 

κατανάλωσης που παλαιότερα απορροφούσε η αναπαραγωγή του πληθυσμού, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Πλεόνασμα γεννήσεων έναντι θανάτων στην Ελλάδα 

Έτος 

(1) 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2001 

2002 

2003 

Γεννήσεις ζώντων 

(2) 

148.134 

116.481 

102.229 

101.495 

103.274 

102.282 

103.569 

104.420 

Θάνατοι 

(3) 

87.282 

92.886 

94.152 

100.158 

105.170 

102.259 

103.915 

105.529 

(2) - (3) 

(4) 

60.852 

23.595 

8.077 

1.337 

-1.896 

23 

-346 

-1.109 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες και Ιστοσελίδα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Αλλοδαπός μαθητικός πληθυσμός 

Εκπαιδευτική βαθμίδα 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο 

Τεχνική - επαγγελματική 

εκπαίδευση 

Σύνολο 

Αλλοδαπός 
μαθητικός 

πληθυσμός 

1997-98 

17.361 

3.527 

334 

21.222 

2000-01 

44.495 

14.596 

2.051 

61.142 

Αλλοδαποί % 
συνολικού 
μαθητικού 

πληθυσμού 

1997/98 

2,7 

0,5 

0,2 

1,4 

2000-01 

7,0 

2,5 

1,3 

4,4 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης 

αλλοδαπού 
μαθητικού 

πληθυσμού 

1997/98-2000/01 

36,9 

60,5 

83,1 

42,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα, 2000, 2003, 2004 

δημιουργώντας έτσι ανθρώπινο κεφάλαιο, στράφηκε στην ενίσχυση της κατανά

λωσης των ενηλίκων. Στην ουσία δηλ., δαπάνες επενδυτικές, με την έννοια της 

δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου, στράφηκαν προς την κατανάλωση. 

3.2. Προεκτάσεις και σημασία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών 

1998-1999, η μέση κατά νοικοκυριό δαπάνη των νοικοκυριών με ένα, δύο ή 

τρία παιδιά έως και 16 ετών21, σε σύγκριση με τη μέση κατά νοικοκυριό δα

πάνη των ζευγαριών δίχως παιδιά, είναι αυξημένη κατά 90%. Από αυτό όμως 

δεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αύξηση αυτή αντανακλά εξολοκλήρου τις 

πρόσθετες δαπάνες κατανάλωσης για τα τέκνα (το κόστος δηλ. ανατροφής 

των τέκνων). Η διαφορά μπορεί εν μέρει να οφείλεται και σε διαφορετικά 

επίπεδα εισοδήματος καθώς και σε άλλους λόγους. Έτσι, λ.χ., καθώς μετα

βαίνουμε από νέα ζευγάρια δίχως ακόμη παιδιά σε πολυπληθέστερες οικογέ

νειες, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι και τα εισοδήματα είναι κατά μέσο όρο 

21. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6 της έκδοσης της ΕΣΥΕ Οικογενειακοί 
Προϋπολογισμοί 1998/99, το σύνολο των αγορών και απολαβών εις είδος για τα νοι
κοκυριά με ένα, δύο ή τρία παιδιά έως και 16 ετών δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς ανά
λογα με τον αριθμό των παιδιών, όπως ίσως θα ανέμενε κανείς. Για τα νοικοκυριά μά
λιστα με τρία παιδιά το σχετικό σύνολο ήταν ελαφρά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα 
νοικοκυριά με ένα παιδί (669.495 δρχ. κατά μέσο όρο κατά μήνα έναντι 678.164 δρχ.). 
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υψηλότερα, αφού τα εργαζόμενα μέλη τους προχωρούν στην καριέρα τους. 

Αυτό επιτρέπει αυξημένη κατά κεφαλήν κατανάλωση όχι μόνο για τα τέκνα 

αλλά και για τους ενήλικες. 

Ως ένδειξη για την ελάχιστη πρόσθετη καταναλωτική δαπάνη ανά τέ

κνο μπορεί να θεωρηθεί η κατά μέσο όρο διαφορά κατά κεφαλήν καταλανωτι-

κής δαπάνης για τρόφιμα, μεταξύ ζευγαριών δίχως παιδιά και ζευγαριών με 

ένα, δύο ή τρία παιδιά έως και 16 ετών. Αυτό διότι η εισοδηματική ελαστικότη

τα ζήτησης τροφίμων είναι χαμηλή και ως εκ τούτου το σχετικό μέγεθος επη

ρεάζεται λιγότερο από διαφορές στο επίπεδο του οικογενειακού εισοδήματος. 

Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για είδη διατροφής των νοικοκυριών με ένα, 

δύο ή τρία παιδιά έως και 16 ετών, σε σύγκριση με τη μέση κατά κεφαλήν 

δαπάνη των νοικοκυριών δίχως παιδιά, είναι αυξημένη μόνο κατά 47%2 2. 

Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται ότι η μέση καταναλωτική δαπάνη ανά 

οικογενειακό μέλος έως και 16 ετών ως ποσοστό της μέσης δαπάνης ανά ενή

λικα ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο 50%, το δε σχετικό κλάσμα είναι κατά πάσα 

πιθανότητα αισθητά υψηλότερο. 

Στον Πίνακα 17 δίνεται ο πληθυσμός των ηλικιών 0-14 και 0-19 ετών 

ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις απογραφές πλη

θυσμού 1961-2001. Με βάση την πληροφόρηση αυτή και εναλλακτικές υποθέ

σεις για τη μέση καταναλωτική δαπάνη ανά τέκνο, σύμφωνα με όσα μόλις 

αναφέρθηκαν, προκύπτουν εκτιμήσεις για το μερίδιο κατανάλωσης που ανα

λογεί στους ανήλικους. Όπως φαίνεται στον πίνακα, το μερίδιο αυτό το 2001 

σε σύγκριση με το 1981 εμφανίζεται μειωμένο κατά 4,2 - 6,5 εκ. μονάδες της 

συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης, ενώ για το 2001 σε σύγκριση με το 1961 

η μείωση φθάνει τις 5,8 - 8,6 εκ. μονάδες. 

Φαίνεται δηλ. ότι η καταναλωτική ροπή των ενηλίκων στη χώρα μας δεν 

αυξάνει μόνο με την έννοια ότι φθίνει η ροπή προς αποταμίευση, όπως αναφέρ

θηκε στο προηγούμενο τμήμα. Αυξάνει και με την έννοια της στροφής κατανα-

22. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2 της έκδοσης της ΕΣΥΕ Οικογενειακοί 
Προϋπολογισμοί 1998/99, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για διατροφή των νοικοκυριών 
με δύο μέλη ανερχόταν σε 37.900 δρχ. κατά μήνα. Σε σύγκριση με το μέγεθος αυτό, 
η πρόσθετη κατά μέσο όρο δαπάνη διατροφής ανά μήνα για τα παιδιά στα ζευγάρια 
με ένα, δύο και τρία παιδιά ήταν ίση με 19.200 δρχ., 15.700 δρχ. και 19.100 δρχ. Σε σχέ
ση δηλ. με τη μέση δαπάνη διατροφής κατά κεφαλήν για τα νοικοκυριά με δύο μέλη, 
η επιπλέον δαπάνη κατά κεφαλήν για τα παιδιά ανερχόταν αντίστοιχα στο 51%, το 42% 
και το 50% αυτού του μεγέθους για το ένα, τα δύο και τα τρία παιδιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Μερίδιο κατανάλωσης ανηλίκων 

Έτος 

1961 

1971 

1981 

1991 

2001 

Ποσοστό % συνολικού 
πληθυσμού 

Ηλικίες 
0-14 ετών 

26,8 

25,4 

23,7 

19,2 

15,2 

Ηλικίες 
0-19 ετών 

34,2 

33,0 

31,1 

26,7 

21,8 

Κλάσμα κατανάλωσης 
για ηλικίες 0-14 ετών 

0,5 

13,4 

12,7 

11,8 

9,6 

7,6 

0,6 

16,1 

15,2 

14,2 

11,5 

9,1 

Κλάσμα κατανάλωσης 
για ηλικίες 0-19 ετών 

0,6 

20,5 

19,8 

18,6 

16,0 

13,1 

0,7 

23,9 

23,1 

21,8 

18,7 

15,3 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 

λωτικών κονδυλίων που παλαιότερα εχρησιμοποιούντο για την ανατροφή τέκνων 

προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης καταναλωτικών αναγκών των ενηλίκων. 

Και τα κονδύλια αυτά συμποσούνται σε αρκετές εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Σε αντιστάθμισμα της μείωσης του αριθμού των τέκνων στην περίοδο 

μετά το 1980 έτεινε σε αύξηση η εκπαιδευτική προσπάθεια, που αποτελεί το 

έτερο βασικό σκέλος της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο μέσος αριθμός 

ετών εκπαίδευσης ανά άτομο κατά τα στοιχεία των αντίστοιχων απογραφών 

πληθυσμού από 6,87 το 1981 αυξήθηκε σε 8 το 1991 και περαιτέρω σε 9 το 

2001. Λεπτομερέστερα στοιχεία κατά ομάδα ηλικίας δίνονται στον Πίνακα 18. 

Η παράταση των ετών εκπαίδευσης για άτομα έως και 18 ετών, που φοι

τούν στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συντριπτική 

τους πλειονότητα συγκατοικούν με τους γονείς έχει μικρό πρόσθετο κόστος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Έτη εκπαίδευσης κατά ομάδα ηλικίας 

Ομάδα ηλικίας 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

10-29 

Έτος 

1981 

5,2 

8,7 

9,6 

9,4 

8,1 

1991 

5,4 

9,7 

11,2 

10,9 

9,3 

2001 

6,3 

9,8 

11,7 

12,2 

10,3 

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 

63 



για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε σύγκριση με το σύνολο των δαπα

νών διαβίωσης ανηλίκου που δεν μετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία των Οικογενειακών Προϋπολογισμών, οι δαπάνες 

για φροντιστήρια, δίδακτρα, μεταφορικά κλπ., αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 

στο 1,4% περίπου του συνόλου των αγορών και των απολαβών εις είδος το 

1981/82 και στο 2,4% το έτος 199923. Πρόκειται δηλ. για μια επιβάρυνση στο 

διάστημα της 20ετίας 1981-2001 της τάξης της μιας εκατοστιαίας μονάδας 

επί του συνόλου των δαπανών για ιδιωτική κατανάλωση. Η φοίτηση όμως, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεπάγεται και άλ

λες ουσιώδεις δαπάνες, οι οποίες δεν καταγράφονται ως δαπάνες εκπαίδευ

σης. Η κυριότερη ίσως είναι το ενοίκιο που καταβάλλεται -ή τεκμαίρεται-

προκειμένου για φοίτηση σε σχολή εκτός της περιοχής κατοικίας των γονέων, 

αφού αυτή δεν περιλαμβάνεται στους αριθμούς που μόλις αναφέρθηκαν. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 19, ο αριθμός των φοιτητών και σπου

δαστών το 2001 σε σύγκριση με το 1981 ήταν μεγαλύτερος κατά περίπου 166 

χιλ. άτομα. Πόσα από αυτά σπούδαζαν σε σχολή εκτός της περιοχής κατοι

κίας των γονέων δεν είναι γνωστό. Παλαιότερα, το ήμισυ περίπου των φοιτη

τών ήταν επαρχιώτες που σπούδαζαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη24. Με 

τη δημιουργία πανεπιστημίων και σχολών σε πολλές άλλες πόλεις θα περίμε

νε κανείς το μερίδιο των σπουδαζόντων εκτός της περιοχής κατοικίας των 

γονέων να τείνει σε μείωση. Με το κρατούν όμως σύστημα διανομής των θέ

σεων στις διάφορες σχολές, ο αριθμός όσων σπουδάζουν σε περιοχές εκτός 

του τόπου κατοικίας των γονέων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις βαθμολο

γίες και τις προτιμήσεις. 

Η σπουδή εκτός του τόπου κατοικίας των γονέων προϋποθέτει την ενοι

κίαση και στοιχειώδη εξοπλισμό κατοικίας. Πέραν των δαπανών κατοίκησης, σε 

κάποια αύξηση τείνουν και οι δαπάνες διατροφής σε σύγκριση με τις σχετικές 

δαπάνες όταν ο σπουδαστής συνοικεί με τους γονείς του. Οι δαπάνες κατοικίας 

(ενοίκιο -καταβαλλόμενο ή τεκμαρτό- ύδρευση, φωτισμός, καύσιμα) κάλυπταν 

το 1999 18% περίπου της μέσης καταναλωτικής δαπάνης ανά νοικοκυριό25. 

23. Πίνακας 2 των σχετικών εκδόσεων της ΕΣΥΕ με τα αποτελέσματα των Ερευ
νών Οικογενειακών Προϋπολογισμών για τα εν λόγω έτη. 

24. Η πρωτεύουσα και η Θεσσαλονίκη συγκέντρωναν και συγκεντρώνουν πε
ρίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας. Εύλογα μπορεί να υποτεθεί ότι αντίστοιχο 
θα ήταν και το μερίδιο τους στον συνολικό φοιτητικό πληθυσμό. 

25. Πίνακας 2 της έκδοσης της ΕΣΥΕ Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί 1998/99. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Σχολικός πληθυσμός, 1981-2001 

Σχολικός πληθυσμός 

Νηπιαγωγείων 

Δημοτικών σχολείων 

Γυμνασίων και λυκείων 

Τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 

Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

1980-81 

145.924 

900.641 

640.083 

129.235 

85.818 

85.718 

1990-91 

141.756 

834.688 

712.994 

130.738 

192.617 

116.938 

2000-01 

145.513 

639.932 

589.972 

157.392 

252.091 

147.798 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες, 2003,1992/93, 1983 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Εκτιμήσεις πρόσθετων καταναλωτικών δαπανών λόγω φοίτησης 

εκτός του τόπου κατοικίας των γονέων 

Αύξηση 
αριθμού 

σπουδαστών 
1981-2001 

(1) 

166.000 

166.000 

166.000 

Ποσοστό % 
που φοιτά 

εκτός έδρας 

(2) 

40 

50 

60 

(1) χ (2) 

(3) 

66.400 

83.000 

99.600 

(3) % 
συνολικού 

πληθυσμού 

(4) 

0,61 

0,76 

0,91 

Επιβάρυνση % 
καταναλωτικής 
δαπάνης λόγω 

φοίτησης 
εκτός έδρας 

(5) 

30 

45 

60 

Επιβάρυνση % 
συνολικής 

καταναλωτικής 
δαπάνης 

(6) 

0,18 

0,34 

0,55 

Μαζί με κάποιες πρόσθετες δαπάνες για διατροφή, η μέση καταναλω

τική δαπάνη για τον σπουδαστή που φοιτά εκτός της περιοχής κατοικίας των 

γονέων, σε σύγκριση με τη δαπάνη όσων φοιτούν στον τόπο κατοικίας των 

γονέων, μπορεί να είναι υψηλότερη κατά ποσοστό που μπορεί να κυμαίνεται 

μεταξύ 20-30%, χωρίς να είναι πιθανό ότι υπερβαίνει το 50%. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία δεν επιτρέπουν ακριβέστερη προσέγγιση. Στον Πίνακα 20 γίνονται 

εκτιμήσεις για την πρόσθετη καταναλωτική δαπάνη που προκαλείται λόγω 

φοίτησης εκτός της περιοχής κατοικίας των γονέων το 2001 σε σύγκριση με 

το 1981, με βάση εναλλακτικές υποθέσεις για το ποσοστό των σπουδαστών 

που φοιτούν εκτός της περιοχής κατοικίας των γονέων και για την έκταση της 
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επιβάρυνσης της καταναλωτικής δαπάνης του μέσου σπουδαστή, όταν φοιτά 

εκτός της περιοχής κατοικίας των γονέων. 

Όπως φαίνεται από τους υπολογισμούς, η συνολική αύξηση της κατα

νάλωσης λόγω σπουδών εκτός του τόπου κατοικίας των γονέων στην περίοδο 

1981-2000 κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 0,6%. Η αύξηση όμως αυτή των σπου

δαστών στα ελληνικά TEI και ΑΕΙ από ένα σημείο και μετά φαίνεται να συμ

βάδισε με μείωση των Ελλήνων που σπουδάζουν στο εξωτερικό και αντίστοιχη 

μείωση της σχετικής καταναλωτικής δαπάνης. Όπως προκύπτει από τα σχετι

κά στοιχεία, το φοιτητικό συνάλλαγμα ως ποσοστό της συνολικής καταναλω

τικής δαπάνης, με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία του δολαρίου, πα

ρέμεινε στάσιμο μεταξύ 1981 και 1991 σε 0,4% περίπου και μειώθηκε σε 

0,28% το 199726. 

Από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν φαίνεται ότι η αύξηση της κα

ταναλωτικής δαπάνης λόγω της αύξησης των ετών εκπαίδευσης ανά άτομο 

είναι της τάξης της 1-1,5 εκ. μονάδας. Σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Πί

νακα 17 για την εξοικονόμηση καταναλωτικών δαπανών λόγω μείωσης του 

αριθμού των τέκνων (4,2 - 6,5 εκ. μονάδες της συνολικής κατανάλωσης), είναι 

σαφές ότι στην περίοδο αυτή μεσολάβησε πολύ σημαντική μεταφορά κατανα

λωτικής δαπάνης από τον σχηματισμό ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατανά

λωση ενηλίκων. Με γνώμονα τη συμπεριφορά των νοικοκυριών το 1980, είναι 

σαφές ότι, αν ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας αυτός, η κατανάλωση, αν δεν 

υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα τα τελευταία χρόνια, πάντως δεν αφήνει 

κανένα περιθώριο για αποταμίευση. 

26. Τα στοιχεία για το φοιτητικό συνάλλαγμα δίνονται στο Μηνιαίο Στατιστικό 
Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη έως και το 1997, εκφρασμένα σε δολά
ρια ΗΠΑ. Τα στοιχεία της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης έως και το 1997 δίνονται 
στους Εθνικούς Λογαριασμούς σε δραχμές. Οι αριθμοί του κειμένου προκύπτουν από 
τη μετατροπή του δολαρίου με την εκάστοτε επίσημη ισοτιμία. Στην περίοδο που εξε
τάζεται δεν είχαν παρατηρηθεί στη χώρα μας φαινόμενα εκτεταμένης μαύρης αγοράς 
για το δολάριο με τιμές ουσιωδώς διάφορες από τις επίσημες. Σε κάθε περίπτωση, τα 
σχετικά σύνολα σε δολάρια από ένα σημείο και μετά παρουσιάζουν κάμψη σε απόλυτο 
μέγεθος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έπαυσε να δημοσιεύει στοιχεία για το φοιτητικό συ
νάλλαγμα μετά το 1997. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

4.1. Το μέγεθος των μεταβιβάσεων από την ΕΕ 

Οι χρηματικές δοσοληψίες με την ΕΕ αφήνουν ένα πολύ σημαντικό κα

θαρό υπόλοιπο προς όφελος της χώρας μας. Η εξέλιξη του ετήσιου καθαρού 

αυτού οφέλους, ως ποσοστού του ελληνικού ΑΕΠ στην περίοδο μετά το 1980, 

δίνεται στον Πίνακα 21. Όπως φαίνεται, το ποσοστό αυτό ακολούθησε ανοδι

κή πορεία στη δεκαετία του 1980 και έφθασε από 0,4% το 1981 και 1,6% το 

1982, στο 5,5% το 1992. Στη συνέχεια τα απόλυτα ποσά εξακολούθησαν να 

αυξάνουν, με σχετικά χαμηλότερους όμως ρυθμούς, έτσι ώστε το 2003 ως 

ποσοστό του ΑΕΠ να αντιστοιχούν στο 2,2%. 

Σημασία όμως, εκτός από το καθαρό όφελος, έχουν και οι συνολικές 

εισπράξεις της Ελλάδας από την ΕΕ. Οι συνολικές εισπράξεις υπερβαίνουν το 

καθαρό όφελος κατά το μέγεθος των χρηματικών υποχρεώσεων της χώρας 

μας προς την ΕΕ, υπό την ιδιότητα της ως χώρας-μέλους. Τα σχετικά ποσά 

-που επίσης αναφέρονται στον Πίνακα 2 1 - ουσιαστικά δεν εξέρχονται της χώ

ρας, η χρήση τους όμως υπάγεται σε περιορισμούς που προκύπτουν από 

τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ναι μεν δηλαδή τα ποσά αυτά 

δαπανώνται εντός της χώρας και προς όφελος της, αλλά το ελληνικό κράτος 

δεν είναι ελεύθερο να τα διαθέτει κατά το δοκούν. Οι συνολικές εισπράξεις 

από την ΕΕ ως ποσοστό % του ΑΕΠ, από 0,8% το 1981 και 2,3% το 1982, 

έφθασαν το 6,8% το 1992. Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό έτεινε σε κάμψη 

και έφθασε το 3,2% του ΑΕΠ το 2003. 

Λόγω του μεγέθους των κοινοτικών πόρων, η διαχείριση τους από την 

πλευρά του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, και ειδικότερα 

των πληθυσμιακών ομάδων που επωφελήθηκαν περισσότερο από αυτούς, έχει 

μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη. 

Η μεταβίβαση πόρων από την ΕΕ στην Ελλάδα λαμβάνει δύο κυρίως 

μορφές. Η πρώτη αφορά το Τμήμα Εγγυήσεων του Γεωργικού Ταμείου και κά

λυψε, στην περίοδο που εξετάζεται εδώ, το ήμισυ περίπου του συνόλου των 

εισπράξεων. Τα σχετικά ποσά ενισχύουν το αγροτικό εισόδημα, κυρίως μέσα 

από τη στήριξη των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Η δεύτερη, που κάλυψε 

το υπόλοιπο ήμισυ περίπου, αφορά κατά το πλείστον τα λεγόμενα Διαρθρω

τικά Ταμεία της ΕΕ καθώς και το Ταμείο Συνοχής, από τα οποία χρηματοδο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Εισροές πόρων από ΕΕ % ΑΕΠ 

Έτος 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Σύνολο 
εισπράξεων 

0,84 

2,30 

3,20 

2,95 

3,52 

4,96 

5,09 

4,61 

5,24 

5,61 

6,27 

6,83 

6,19 

5,84 

5,09 

5,89 

5,05 

5,08 

5,16 

5,33 

4,45 

4,04 

3,25 

Καθαρές 
εισπράξεις 

0,44 

1,58 

2,38 

2,20 

2,65 

3,30 

3,90 

3,43 

4,01 

4,35 

4,83 

5,49 

4,92 

4,58 

3,96 

4,70 

3,83 

3,82 

4,03 

4,09 

3,31 

2,96 

2,16 

Στήριξη 
αγροτικών 
τιμών και 

εισοδημάτων 

0,44 

1,73 

2,48 

2,19 

2,61 

3,41 

3,26 

2,87 

3,25 

3,51 

2,89 

3,56 

3,31 

3,16 

2,62 

2,87 

2,47 

2,20 

2,10 

2,13 

2,07 

1,87 

1,86 

Αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις 

0,40 

0,57 

0,71 

0,76 

0,91 

1,56 

1,82 

1,74 

1,98 

2,10 

3,38 

3,27 

2,88 

2,68 

2,48 

3,02 

2,57 

2,88 

3,06 

3,20 

2,38 

2,17 

1,39 

Επενδύσεις 
παγίου 

κεφαλαίου 

0,37 

0,39 

0,55 

0,50 

0,66 

0,94 

0,92 

0,86 

1,05 

1,20 

1,73 

1,99 

1,75 

1,54 

1,74 

2,32 

1,87 

2,11 

2,07 

2,08 

1,93 

1,68 

1,07 

Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισμών 1981-2005. 

τούνται αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι

φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που χρηματοδοτεί κυρίως έργα υποδομής στις 

συγκριτικά φτωχές περιφέρειες της ΕΕ, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ), που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου 

μέσω κατάρτισης και επανακατάρτισης, καθώς και παρεμβάσεις που έχουν 

68 



στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ., και 

για το Τμήμα Προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, που 

χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Το 

Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί κυρίως έργα προστασίας του περιβάλλοντος 

και μεταφορικών υποδομών και σε ό,τι αφορά τη σημασία και τα αποτελέ

σματα του για τη χώρα μας δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από το ΕΤΠΑ. 

4.2. Η χρήση των κοινοτικών πόρων 

4.2.1. Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 

Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων -και του Ταμείου Συνοχής- προο

ρίζονται για την ενίσχυση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, με στόχο 

την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης. Ακρι

βώς δε για να αποτραπεί το ενδεχόμενο χαλάρωσης της εθνικής αναπτυξια

κής προσπάθειας και υποκατάστασης εθνικών επενδυτικών πόρων με κοινο

τικούς, έχει θεσπιστεί, ως προς τη χρήση των κοινοτικών πόρων που πηγά

ζουν από τα ΔΤ, η αρχή της προσθετικότητας. Η λογική της αρχής αυτής 

είναι ότι, ειδικότερα ως προς τις δημόσιες επενδύσεις, η χώρα-μέλος πρέπει 

να εξακολουθήσει να επενδύει με τους ρυθμούς που ίσχυσαν πριν την έναρξη 

της εισροής πόρων από τα ΔΤ, έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να προστίθενται 

στους εθνικούς πόρους και να ενισχύεται κατά την έκταση αυτή ο σχηματι

σμός κεφαλαίου, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη. Η συμμόρφωση προς την 

αρχή της προσθετικότητας παρακολουθείται τόσο κατά το στάδιο του σχεδια

σμού της χρήσης των πόρων των ΔΤ όσο και κατά το στάδιο της εφαρμογής 

και για το θέμα συντάσσονται σχετικές εκθέσεις. 

Όπως όμως προκύπτει από τη σύγκριση των δεδομένων του Πίνακα 

21 με τον Πίνακα 12, η έναρξη των ροών από τα ΔΤ από το 1981 και ύστερα 

ακολουθήθηκε από τάση συρρίκνωσης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ως 

ποσοστού του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα δηλ., η χώρα μας δεν συμμορφώ

θηκε με την ουσία της αρχής της προσθετικότητας. Η εθνική επενδυτική προ

σπάθεια, όπως μπορεί να μετρηθεί από το μερίδιο του ΑΕΠ που κατευθύνεται 

στον σχηματισμό κεφαλαίου, για πολλά χρόνια -έως και τα τέλη της δεκαε

τίας του 1990- συρρικνώθηκε, σε βαθμό ώστε να υπεραντισταθμιστεί το 

αποτέλεσμα της εισροής επενδυτικών πόρων από τα ΔΤ και η συνολική επεν

δυτική προσπάθεια, με την έννοια που μόλις αναφέρθηκε, όχι μόνο να μην αυ

ξηθεί αλλά και να καμφθεί. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που αντιστοι-
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χούσαν στο 24% του ΑΕΠ στη δεκαετία του 1970, υπολείφθηκαν του 20% του 

ΑΕΠ στην εικοσαετία 1981-2000. Αν ληφθεί υπόψη ότι στην τελευταία αυτή 

περίοδο η εισροή πόρων από την ΕΕ για την ενίσχυση του σχηματισμού 

κεφαλαίου αντιστοιχούσε, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον σε 2 εκ. μονάδες του 

ΑΕΠ, πρόκειται για μια συνολική υστέρηση της επενδυτικής προσπάθειας κα

τά 6 τουλάχιστον εκ. μονάδες του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τη 

δεκαετία του 1970. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονταν για την ενίσχυση 

του σχηματισμού κεφαλαίου, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να 

σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος προς την κατεύθυνση της πραγματικής 

σύγκλισης, τελικά, δεν ενίσχυσαν τις επενδύσεις αλλά την κατανάλωση. Αυτό 

όχι με την κυριολεκτική έννοια της καταχρηστικής παροχέτευσης συγκε

κριμένων κονδυλίων προς την κατανάλωση, αλλά με την έννοια του τελικού 

αποτελέσματος. Τα συγκεκριμένα κονδύλια, κατά κανόνα, πράγματι διοχε

τεύτηκαν στη χρηματοδότηση έργων και άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 

Πολλά άλλα όμως που θα μπορούσαν να είχαν γίνει, αν η χώρα μας συνέχιζε 

την εθνική της επενδυτική προσπάθεια με τους παλαιότερους ρυθμούς, δεν 

έγιναν και οι σχετικοί πόροι στράφηκαν στην κατανάλωση. 

Μείζον πρόβλημα στις σχέσεις της χώρας μας με την ΕΕ σε ό,τι αφο

ρούσε την προσθετικότητα δεν ετέθη. Αυτό πρώτον διότι η επενδυτική προ

σπάθεια είχε ήδη καμφθεί όταν άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες επαλήθευσης 

της προσθετικότητας στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Έτσι τα μεγέθη αφε

τηρίας που χρησίμευσαν ως βάση σύγκρισης ήταν χαμηλά και το έλλειμμα 

επενδυτικής προσπάθειας, σε σύγκριση με παλαιότερες περιόδους, δεν υπει

σήλθε στους υπολογισμούς. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι η αρχή αφορά κατά 

κύριο λόγο τις δημόσιες επενδύσεις και όχι το σύνολο της επενδυτικής προ

σπάθειας. Ο τρίτος ήταν η γενικότερη επιείκεια και χαλαρότητα με την οποία 

προσέγγιζαν το θέμα οι αρχές της ΕΕ. Ασκούσαν πιέσεις και εκδήλωναν δυ

σαρέσκεια για την ανεπάρκεια των ελληνικών απαντήσεων σε ερωτήματα σχε

τικά με την προσθετικότητα, χωρίς να προχωρούν περισσότερο. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εισροή πόρων από την ΕΕ ως ποσοστό του 

ΑΕΠ τείνει σε κάμψη. Και η κάμψη αυτή θα συνεχιστεί εντονότερη στα επό

μενα χρόνια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νεότερων χωρών-

μελών, αλλά και λόγω της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις ελληνικές 

περιφέρειες. Όπως είναι γνωστό, όταν το μέγεθος αυτό υπερβεί το 75% του 

κοινοτικού μέσου όρου, η αντίστοιχη περιφέρεια παύει να είναι επιλέξιμη για 

συγχρηματοδότηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων από το ΕΤΠΑ (του στόχου 1 

όπως λέγεται). Πέρα από αυτά, ήταν γνωστό εξαρχής ότι οι κοινοτικές μετα-
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βιβάσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό μεταβατικό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυ

ση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την επίτευξη της πραγματικής σύγκλι

σης, η οποία και θα περιόριζε την ανάγκη γι' αυτές. Από τα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με άλλες χώρες συνοχής -όπως λέγονται οι χώρες-μέλη της ΕΕ με 

σχετικά χαμηλά κατά κεφαλήν εισοδήματα- συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 

χώρα μας δεν κατόρθωσε να διαχειριστεί τους εν λόγω πόρους με την απο

τελεσματικότητα που επιτεύχθηκε αλλού. Δεν είναι μόνο το παράδειγμα της 

Ιρλανδίας, όπου η απόδοση των κοινοτικών πόρων σε όρους επιτάχυνσης του 

ρυθμού ανόδου ήταν πολλαπλάσια της χώρας μας. Σαφώς υψηλότερες από 

τις ελληνικές ήταν και οι επιδόσεις της Ισπανίας και σε μικρότερο βαθμό και 

της Πορτογαλίας. Όπως προκύπτει από οικονομετρικές προσομοιώσεις που 

έχουν πραγματοποιηθεί με το οικονομετρικό υπόδειγμα του ΚΕΠΕ για τη συμ

βολή των κοινοτικών πόρων στην ανάπτυξη, και ειδικότερα στην αύξηση του 

ΑΕΠ και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τα σχετικά μεγέθη ιδίως για το 

Πρώτο και το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ήταν περιορισμένα (πολύ 

λίγα δέκατα της μιας εκατοστιαίας μονάδας του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 

και λίγες δεκάδες χιλιάδες πρόσθετες θέσεις απασχόλησης)27. 

Η ευθύνη για τις πολιτικές αποφάσεις προς όφελος της κατανάλωσης 

βαρύνει ασφαλώς τις διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες τις έλαβαν. Η στρο

φή όμως πόρων προς την κατανάλωση και η αποδυνάμωση του σχηματισμού 

φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου για μακρά περίοδο είναι σε πολύ σημα

ντικό βαθμό αποτέλεσμα των απαιτήσεων και της συμπεριφοράς των πολιτών. 

Κατά τούτο ευθύνη φέρει και το κοινωνικό σύνολο. 

Η αύξηση των καταναλωτικών μας απαιτήσεων ως λαού θα μπορούσε 

εν μέρει να εξοικονομηθεί, χωρίς δυσμενή αντίκτυπο στην ανάπτυξη, αν πα

ράλληλα με αυτήν επιδιώκαμε και επιτυγχάναμε ευεργετική για την ανάπτυξη 

πρόοδο σε άλλα πεδία28. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή αξιο-

27. Τα αποτελέσματα των μακροοικονομετρικών προσομοιώσεων συμπερι
λαμβάνονται σε διαδοχικές εκθέσεις και μελέτες που καταρτίστηκαν από το ΚΕΠΕ για 
λογαριασμό του Υπ. Εθν. Οικονομίας και της ΕΕ, που έχουν γίνει δεκτές από τους δύο 
αυτούς φορείς και είναι προσβάσιμες στη βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ. Οι εργασίες αυτές 
συνήθως δεν δημοσιεύονται. 

28. Αυτά έχουν κατ' επανάληψη τονιστεί απο διεθνείς οργανισμούς, αναφέρο
νται πολύ συχνά στον οικονομικό τύπο και συνδέονται με τις δυσκαμψίες στη λειτουρ
γία της αγοράς εργασίας, με το φορολογικό καθεστώς και τα συγκριτικά υψηλά φορο
λογικά βάρη, τις αδυναμίες της κρατικής μηχανής και τη διαφθορά -που θεωρούνται 
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ποίηση των κοινοτικών πόρων, ο σχετικός περιορισμός της επενδυτικής προ

σπάθειας θα μπορούσε εν μέρει να αντισταθμιστεί από την αποτελεσματικό

τερη χρήση του μέρους τους που τελικά διοχετευόταν στον σχηματισμό κε

φαλαίου. Ατυχώς η πρόοδος από την άποψη αυτή δύσκολα ανιχνεύεται. Παρά 

τις προσπάθειες που αναλήφθηκαν κατά καιρούς, κάτω και από την πίεση της 

ΕΕ, οι παραδοσιακοί μηχανισμοί σχεδιασμού και εφαρμογής των συγχρηματο

δοτούμενων προγραμμάτων, μέσω των οποίων διοχετεύονται οι κοινοτικοί 

πόροι, δεν κατέστη δυνατό να βελτιωθούν ουσιαστικά. Αντίθετα, από ορισμέ

νες απόψεις τουλάχιστον, η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων φαί

νεται να μειώθηκε, αντί να αυξηθεί. Δεν σκοπεύουμε στο σημείο αυτό να απα

ριθμήσουμε όλα τα περιστατικά που δείχνουν ανεπαρκή σχεδιασμό και πλημ

μελή εκτέλεση. Ενδεικτικά μόνο θα αναφερθούν ορισμένες περιπτώσεις. Η σο

βαρότερη ίσως περίπτωση συνδέεται με την πορεία των λεγόμενων μεγάλων 

έργων υποδομής, τα οποία απορροφούν πολύ σημαντικό ύψος του συνόλου 

των πόρων. Πρόκειται κυρίως για τους μεγάλους οδικούς άξονες όπως ο ΠΑΘΕ 

(Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνες) και η Εγνατία, για τα έργα εκσυγχρο

νισμού των σιδηροδρόμων καθώς και για άλλα σημαντικά έργα στον τομέα 

της μεταφορικής υποδομής. Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό πολλά από 

αυτά έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί με το τέλος του Πρώτου Κοινοτικού Πλαι

σίου Στήριξης (ΚΠΣ Ι), που κάλυψε την περίοδο 1989-1993 και αφορούσε τους 

πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Αυτό όμως δεν 

κατέστη δυνατό. Στη συνέχεια, τα ανολοκλήρωτα έργα ή προγράμματα 

εντάχθηκαν στο ΚΠΣ II, που κάλυπτε την περίοδο 1994-1999, χωρίς όμως και 

πάλι να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση τους. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και 

στο ΚΠΣ III (2000-2006) και σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναμενόταν ότι τα 

έργα αυτά θα ολοκληρωθούν με τη λήξη του προγράμματος αυτού. Για να γί

νει αυτό δυνατό, θα χρειαστούν πολύ σημαντικά κονδύλια και κατά την τέ

ταρτη προγραμματική περίοδο (2007-2013). Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι 

ο σχεδιασμός των ΚΠΣ ήταν ανεπαρκής και η εφαρμογή τους πλημμελής. Άλ

λες περιπτώσεις αφορούν -όπως ήδη αναφέρθηκε- τη δαπάνη πόρων για 

προγράμματα κατάρτισης τα οποία δεν έλαβαν χώρα, ή τη δαπάνη πόρων για 

και οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων είναι τό

σο χαμηλή- με την ποιότητα της δημόσιας παιδείας, το χαμηλό επίπεδο της έρευνας, 

κ.ά. Περισσότερη πληροφόρηση και τεκμηρίωση μπορεί κανείς να βρει π.χ. στις Εκθέ

σεις Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα στη 

σχετική Έκθεση για το 2004, σχέδιο της οποίας είχε συντάξει, κατ' ανάθεση, το ΚΕΠΕ. 
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προγράμματα κατάρτισης που έλαβαν μεν χώρα, χωρίς όμως οι καταρτισθέ

ντες να δυνηθούν να αξιοποιήσουν το σχετικό προσόν, είτε διότι δεν υπήρχε 

ανάλογη ζήτηση στην αγορά εργασίας είτε διότι η ποιότητα της κατάρτισης 

δεν ήταν ικανοποιητική, ή τη δαπάνη πόρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση 

αγροτών, με στόχο την είσοδο νέων αγροτών, που πιστεύεται ότι θα συμβάλ

λουν περισσότερο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, χωρίς να 

είναι καθόλου βέβαιον ότι οι αποσυρόμενοι πράγματι παύουν να λειτουργούν 

ως αγρότες, κλπ. 

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος είναι αναπόφευκτο να γίνονται 

λάθη και να παρατηρούνται φαινόμενα σπατάλης. Στις περιπτώσεις όμως των 

ΚΠΣ το φαινόμενο λαμβάνει αυξημένες διαστάσεις και για άλλους λόγους, 

εκτός από όσους ήδη αναφέρθηκαν. 

Όπως έχει κατ' επανάληψη επισημανθεί στις εκθέσεις αξιολόγησης 

επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και των διαδοχικών ΚΠΣ στο 

σύνολο τους, οι οποίες έγιναν δεκτές από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και 

την ΕΕ, αποδίδεται πρωταρχική σημασία στην απορρόφηση των κοινοτικών 

πόρων. Και όταν δεν ευρίσκονται παρεμβάσεις που να εγγυώνται ικανοποιητική 

απόδοση, οι πόροι διοχετεύονται σε αμφίβολης απόδοσης κατευθύνσεις μόνο 

και μόνο για να απορροφηθούν. Σε παλαιότερες περιόδους, όπου η στενότητα 

ξένου συναλλάγματος αποτελούσε κρίσιμο περιοριστικό παράγοντα της οικονο

μικής ανάπτυξης, από άποψη γενικότερου εθνικού συμφέροντος, η τακτική 

αυτή είχε τη λογική της. Οι κοινοτικοί πόροι αποτελούσαν συνάλλαγμα το οποίο 

μάλιστα εξασφαλιζόταν χωρίς τη συνιστώσα εισαγωγών που βαρύνει την εισ

ροή συναλλάγματος από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Συνεχίζεται όμως να 

αποδίδεται κορυφαία σημασία στην απορρόφηση, παρά το γεγονός ότι, μετά 

την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες, ο κίν

δυνος ανεπάρκειας ξένου συναλλάγματος έχει περιοριστεί και η σημασία της 

απόδοσης των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται έχει συγκριτικά αυξηθεί. 

Ένα από τα αποτελέσματα της αντίληψης ότι η απορρόφηση αποτελεί 

κυρίαρχη επιδίωξη είναι η εκτροπή κονδυλίων που προορίζονται για τη δη

μιουργία κεφαλαίου σε δράσεις που χρηματοδοτούν κατανάλωση με δύσκολα 

ανιχνεύσιμη συνιστώσα επένδυσης. Πρόκειται για την ενίσχυση τρεχουσών 

δαπανών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της κοινωνικής 

πρόνοιας και της αγροτικής ανάπτυξης, που καταλήγουν σε μισθούς ή εισο

δηματικές ενισχύσεις. 

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων στις οποίες στηρίζεται η κατάρτι

ση των προγραμμάτων επιζητείται μια ευρύτατη συμμετοχή των κοινωνικών 
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εταίρων, στη λογική του δημοκρατικού προγραμματισμού. Είτε διότι η κα

τανόηση από την πλευρά μεγάλου μέρους των συμμετεχόντων στη διαμόρ

φωση προτάσεων για θέματα ανάπτυξης είναι ελλιπής, είτε διότι, σε γενικές 

γραμμές, δίνεται έμφαση στην κατανάλωση και υποτονίζεται η αναπτυξιακή 

διάσταση, οι προτάσεις που συλλέγονται πάσχουν από δύο απόψεις. Οδηγούν 

σε κατακερματισμό πόρων, για να ικανοποιηθούν περισσότερα αιτήματα και ο 

καθένας να αισθανθεί την ικανοποίηση ότι η περιοχή του ή ο κλάδος του 

παίρνει κάτι και συνεπάγονται έμφαση σε παρεμβάσεις κοινωνικής υποδομής 

που έχουν πολύ χαμηλή αναπτυξιακή απόδοση. Ο κατακερματισμός των πό

ρων κωλύει τη συγκέντρωση της ελάχιστης κρίσιμης μάζας που απαιτείται για 

αποτελεσματική δράση και οδηγεί σε επιμήκυνση της περιόδου ολοκλήρωσης 

των παρεμβάσεων και στην αντίστοιχη δέσμευση πόρων στο μεταξύ, χωρίς 

απόδοση. Η έμφαση στην ικανοποίηση καταναλωτικών αναγκών, με παρεμβά

σεις κοινωνικού χαρακτήρα και με πολύ χαμηλή οικονομική απόδοση, περιορί

ζει το αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των έργων και των παρεμβά

σεων των ΚΠΣ προέρχεται από δανεισμό. Αν η οικονομική απόδοση των 

χρηματοδοτούμενων δράσεων υπολείπεται του επιτοκίου δανεισμού, το τελικό 

αποτέλεσμα από άποψη εθνικής οικονομίας είναι αρνητικό. Φαίνεται να προ

κύπτει ένα άμεσο όφελος από την εισροή και τη δαπάνη των πόρων και κά

ποιοι επωφελούνται, το μακροχρονιότερο όμως αποτέλεσμα είναι στην περί

πτωση αυτή αρνητικό, διότι από την απόδοση των έργων δεν καθίσταται δυ

νατή η εξυπηρέτηση των δανείων. Αν για οποιουσδήποτε λόγους δεν καθίστα

ται δυνατή η πλήρης απορρόφηση των πόρων σε έργα και παρεμβάσεις που 

εγγυώνται απόδοση τουλάχιστον ίση με το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων 

που συνάπτονται για την εξοικονόμηση της εθνικής συμμετοχής στη χρημα

τοδότηση, είναι οικονομικά προτιμότερο να μην απορροφηθούν οι πόροι. Αυ

τό δεν φαίνεται να γίνεται πάντοτε κατανοητό. 

4.2.2. Η στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων 

Πριν από την ένταξη στην ΕΕ η χώρα μας δαπανούσε εξ ιδίων πολύ 

σημαντικά ποσά για τη στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων, επειδή, κατά μέ

σο όρο, αυτά ήταν συγκριτικά χαμηλά. Με την είσοδο της χώρας μας στην 

ΕΕ και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η ενίσχυση των αγροτι

κών εισοδημάτων στηρίχτηκε σε κοινοτικούς πόρους και τα επίπεδα της αυ

ξήθηκαν. Ως ένα βαθμό η στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων έχει στόχο 

καταναλωτικό. Προορίζεται να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης των απασχο-
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λουμένων σε ένα κλάδο παραγωγής που συνδέεται και με την επισιτιστική 

επάρκεια της ΕΕ. Σε κάποιο βαθμό όμως οι στόχοι είναι αναπτυξιακοί. Ήταν 

πάντοτε γνωστό ότι και αυτού του είδους οι μεταβιβάσεις κοινοτικών πόρων 

προς τη χώρα μας είχαν, εν μέρει τουλάχιστον, μεταβατικό χαρακτήρα. Από 

ένα σημείο και μετά, τα σχετικά κονδύλια θα έτειναν σε συρρίκνωση τόσο για 

λόγους ταμιευτικούς όσο και για λόγους που συνδέονται με τις πιέσεις που 

ασκούνται στην ΕΕ να μειώσει τον βαθμό προστασίας των γεωργικών προϊό

ντων, στο πλαίσιο της προσπάθειας απελευθέρωσης των διεθνών συναλλα

γών. Άλλωστε αρκεί ο κοινός νους για να καταλάβει κανείς ότι, ιδιαίτερα για 

τα προϊόντα εκείνα για τα οποία η επιδότηση έφθανε ή και υπερέβαινε το 

ήμισυ της τιμής που απολάμβανε ο παραγωγός, η εξαιρετικά ευνοϊκή αυτή 

ρύθμιση δεν ήταν πιθανό να διαρκέσει επ' άπειρον. Και στην περίπτωση αυτή 

η οικονομική ενίσχυση έπρεπε, σε κάποιο βαθμό, να είχε χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την αύξηση της αποδοτικότητας του, 

έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. 

Τα δεδομένα πείθουν ότι η πρόοδος από την άποψη αυτή δεν ήταν ικανοποιη

τική. Για τα τελευταία 25 χρόνια οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

στη γεωργία είτε ήταν συγκριτικά πολύ περιορισμένες είτε σε αρκετές περι

πτώσεις, ιδίως στη διάρκεια της περιόδου 1980-1995, και αρνητικές και αυτό 

παρά το γεγονός ότι, εκτός από τους πόρους του Τμήματος Εγγυήσεων του 

Γεωργικού Ταμείου, πολύ σημαντικά ποσά εισρέουν και από το Τμήμα Προσα

νατολισμού, με τα οποία ενισχύεται η χρηματοδότηση αγροτικών επενδύσεων29. 

29. Για την περίοδο έως και το 1995 η Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών δεν 
δημοσίευε στοιχεία για τις αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου κατά κλάδο και τα συμπε
ράσματα στηρίζονται σε εκτιμήσεις των αποσβέσεων κατά κλάδο που έγιναν στο ΚΕΠΕ 
(Θ. Σκούντζος) και σύγκριση τους με τις εκτιμήσεις των Εθνικών Λογαρισμών για τις 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά κλάδο. Για την περίοδο 1995 και 
ύστερα από τους Εθνικούς Λογαριασμούς προκύπτει ότι, ενώ για το σύνολο της οικο
νομίας οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν σχεδόν τριπλάσιες από τις 
αποσβέσεις, αφήνοντας έτσι σχετικά άνετα περιθώρια δημιουργίας κεφαλαίου για τον 
γεωργικό τομέα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν μόνο κλασματικά 
μεγαλύτερες από τις αποσβέσεις, και αυτό λόγω ανάκαμψης τους μετά το έτος 2000. 
Η ανεπάρκεια του σχηματισμού κεφαλαίου στη γεωργία στην περίοδο 1995-2004 συ
νάγεται και από το γεγονός ότι, ενώ ο γεωργικός κλάδος αντιπροσώπευε στο σύνολο 
της εν λόγω περιόδου το 7% περίπου του ΑΕΠ, η συμμετοχή του στις ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου δεν υπερέβαινε το 3,6% και αυτό παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για κλάδο με πολύ υψηλό λόγο κεφαλαίου/προϊόντος. 
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Οι δομές του αγροτικού τομέα παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες και η 

ανταγωνιστικότητα του χαμηλή30. Αυτό προκύπτει τόσο από τους σχετικούς 

δείκτες όσο και από την κοινωνική ένταση που δημιουργείται κατά καιρούς με 

στόχο την προβολή διεκδικήσεων από την πλευρά των αγροτών, λόγω της 

συρρίκνωσης των κοινοτικών πόρων. 

30. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, National Accounts, Detailed Tables, 
Vol. Ila, 1993-2004) η μέση παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο στην ελληνική γεωρ
γία, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγικότητα στην οικονομία ως σύνολο, παρουσίασε, 
όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, τάσεις περαιτέρω κάμψης, που υποδηλώ
νουν απώλεια ανταγωνιστικότητας. 

Παραγωγικότητα στη γεωργία και στο σύνολο της οικονομίας στην Ελλάδα 

Έτος 

(1) 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Μέση ετήσια προστιθέμενη αξία παραγωγής 
ανά απασχολούμενο, σε ευρώ 

Στη γεωργία 

(2) 

9.978 

10.192 

10.886 

11.358 

12.049 

12.518 

13.517 

15.024 

16.227 

15.440 

Στο σύνολο 
της οικονομίας 

(3) 

19.100 

20.461 

23.157 

24.258 

25.523 

27.581 

29.669 

32.080 

34.563 

36.592 

Στήλη (2) ως ποσοστό 
% στήλης (3) 

(4) 

52,24 

49,81 

47,01 

46,82 

47,21 

45,39 

45,56 

46,83 

46,95 

42,20 

Σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής πληθυσμού του 1991 και της γεωργικής 
έρευνας του 2003, βασικά δομικά χαρακτηριστικά όπως το μέσο μέγεθος του κλήρου 
σε στρέμματα, το μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου (που δείχνει την έκταση του κατακερ
ματισμού του ήδη μικρού αγροτικού κλήρου) και ο μέσος αριθμός απασχολουμένων 
ανά γεωργική εκμετάλλευση έχουν παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητα. Ειδικότερα για 
το 1991 και το 2003, αντίστοιχα, το μέσο μέγεθος του κλήρου ήταν 41,1 και 41,5 στρέμ
ματα, το μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου ήταν 7,2 και 7,3 στρέμματα και ο μέσος αριθμός 
απασχολουμένων ανά εκμετάλλευση ήταν 1,4 και 1,4 άτομα. 
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Είναι αληθές ότι το επίπεδο διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού της 

χώρας ήταν και παραμένει συγκριτικά χαμηλό και είναι κατανοητό ότι τα 

αγροτικά νοικοκυριά χρησιμοποίησαν την αύξηση των εισοδημάτων τους που 

προήλθε από τις κοινοτικές επιδοτήσεις για να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής 

τους. Άλλωστε θα ήταν δύσκολο για το τμήμα αυτό του πληθυσμού να διαφο

ροποιηθεί από το έντονο κλίμα καταναλωτισμού που χαρακτηρίζει ολόκληρη 

την ελληνική κοινωνία, τη στιγμή μάλιστα που αυτό είχε περισσότερο στοι

χειώδεις ανάγκες να ικανοποιήσει. Παραμένει όμως γεγονός ότι, και στην 

περίπτωση αυτή, η έκταση της στροφής προς την κατανάλωση υπήρξε έντονη 

και η πρόνοια για το μέλλον συγκριτικά ασθενής. Η στάση αυτή του αγροτι

κού κόσμου απέναντι στην αξιοποίηση των πόρων που τον ενισχύουν είναι εν 

μέρει υπεύθυνη για την έλλειψη προόδου. 

Ως χώρα και ως κοινωνία, οι τρόποι με τους οποίους διαχειριστήκαμε 

τις εισροές κοινοτικών πόρων, και ειδικότερα η χρησιμοποίηση τους ως πηγής 

τόνωσης της κατανάλωσης, αποτέλεσαν ένα ακόμη σύμπτωμα μιας γενικότε

ρης ροπής να αποδίδεται σχετικά μικρότερη σημασία στην πρόνοια για το 

μέλλον και να διακυβεύονται σοβαρά μελλοντικά αγαθά χάριν των παρόντων. 

Αν οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι των ΔΤ της ΕΕ ήταν 

μόνο τεχνικό θέμα κυβερνητικής πολιτικής και όχι σύμπτωμα ευρύτερων επι

λογών της ελληνικής κοινωνίας, τότε η συμπεριφορά των αγροτών σε ό,τι 

αφορούσε τη χρήση των πρόσθετων εισοδημάτων που αντλούσαν από την 

ΚΑΠ θα ήταν διαφορετική από αυτή που παρατηρήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1. Ο χαρακτήρας και η έκταση του προβλήματος 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, η ευαισθησία την οποία δεικνύουν 

το κράτος και οι πολίτες απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους ή προβλήματα, 

που μπορεί να προκληθούν από μέτρα ή πολιτικές με ευάρεοτα άμεσα απο

τελέσματα, είναι φθίνουσα συνάρτηση της διάρκειας της περιόδου εκκόλαψης 

αυτών των κινδύνων. Όσο απώτερο το μέλλον στο οποίο τοποθετείται η επέ

λευση του κινδύνου ή η εκδήλωση του προβλήματος, τόσο περιορίζεται το εν

διαφέρον για την πρόληψη ή τη θεραπεία του και αυξάνει ο κίνδυνος επισώ

ρευσης σοβαρότερων προβλημάτων. Η τάση αυτή είναι ανθρώπινη και παρα

τηρείται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό παντού. Ήταν λοιπόν αναμενόμε

νο ότι η στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς την ενίσχυση της τρέχουσας 

κατανάλωσης, με παράλληλη αποδυνάμωση της οικονομικής πρόνοιας για το 

μέλλον, θα ελάμβανε την εντονότερη της μορφή σε ό,τι αφορά τις επιλογές 

για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Σε κανένα άλλο πεδίο δεν θα ήταν δυ

νατό σε τόσο μεγάλο βαθμό και για τόσο μεγάλο διάστημα να επιλέγονται οι

κονομικά όχι βιώσιμες και κοινωνικά αμφιλεγόμενες λύσεις, χωρίς οι δυσμε

νείς συνέπειες να εκδηλώνονται και να εξαναγκάζουν σε διορθωτικές κινήσεις. 

Και αυτό διότι, όπως αναφέρθηκε, η χρονική περίοδος στην οποία κλιμακώ

νονται οι συνέπειες των κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων εκτείνεται σε δε

καετίες. 

Στον Πίνακα 22 δίνονται οι εκτιμήσεις για τα πιθανά ποσά, με τα οποία 

θα κληθεί να επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη των χρη

ματοοικονομικών ελλειμμάτων του ισχύοντος κοινωνικοασφαλιστικού καθε

στώτος έως το 2050, εκφρασμένα ως ποσοστό του ΑΕΠ, με βάση την κεντρική 

εκτίμηση της μελέτης για τις μακροχρόνιες προοπτικές του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ελληνικού κράτους από 

το Government Actuary's Department, του Ηνωμένου Βασιλείου, το 2001. 

Στον ίδιο πίνακα τα εν λόγω ποσά ανάγονται σε αξίες του έτους 2005 

με εναλλακτικά επιτόκια προεξόφλησης. Τα ποσά αυτά ισοδυναμούν, όπως 

φαίνεται στον πίνακα, με συνολικό, αφανές ακόμη, χρέος το έτος αυτό της 

τάξης των 400-600 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, θα χρειαζόταν να συναφθεί το 

2005 δάνειο ίσο με το ποσό αυτό, ούτως ώστε το προϊόν του, εκτοκιζόμενο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Άθροισμα ελλειμμάτων κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

περιόδου 2005-2050 ανηγμένο στο 2005 

Έτος 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

ΑΕΠ* 

(δισ. ευρώ) 

175,0 

178,5 

182,1 

185,7 

189,4 

193,2 

197,1 

201,0 

205,0 

209,1 

213,3 

217,6 

221,9 

226,4 

230,9 

235,5 

240,2 

245,0 

249,9 

254,9 

260,0 

265,2 

270,5 

276,0 

281,5 

287,1 

292,8 

298,7 

Έλλειμμα 

προς ΑΕΠ** 

0,043 

0,043 

0,043 

0,043 

0,043 

0,043 

0,045 

0,047 

0,049 

0,051 

0,053 

0,0562 

0,0594 

0,0626 

0,0658 

0,069 

0,0734 

0,0778 

0,0822 

0,0866 

0,091 

0,095 

0,099 

0,103 

0,107 

0,111 

0,1154 

0,1198 

Έλλειμμα σε δισ. ευρώ ανηγμένο στο 2005 

με ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο 

2,5% 

7,5 

7,5 

7,5 

7,4 

7,4 

7,3 

7,6 

7,9 

8,2 

8,5 

8,8 

9,3 

9,8 

10,3 

10,8 

11,2 

11,9 

12,5 

13,2 

13,8 

14,4 

15,0 

15,6 

16,1 

16,7 

17,2 

17,8 

18,4 

3% 

7,5 

7,5 

7,4 

7,3 

7,2 

7,2 

7,4 

7,7 

7,9 

8,2 

8,4 

8,8 

9,2 

9,7 

10,0 

10,4 

11,0 

11,5 

12,1 

12,6 

13,1 

13,5 

14,0 

14,4 

14,8 

15,2 

15,7 

16,1 

4% 

7,5 

7,4 

7,2 

7,1 

7,0 

6,8 

7,0 

7,2 

7,3 

7,5 

7,6 

7,9 

8,2 

8,5 

8,8 

9,0 

9,4 

9,8 

10,1 

10,5 

10,8 

11,1 

11,3 

11,5 

11,7 

12,0 

12,2 

12,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 (συνέχεια) 

Έτος 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

Σύνολο 

ΑΕΠ* 

(δισ. ευρώ) 

304,7 

310,8 

317,0 

323,3 

329,8 

336,4 

343,1 

350,0 

357,0 

364,1 

371,4 

378,8 

386,4 

394,1 

402,0 

410,1 

418,3 

426,6 

Έλλειμμα 
προς ΑΕΠ** 

0,1242 

0,1286 

0,133 

0,1372 

0,1414 

0,1456 

0,1498 

0,154 

0,1564 

0,1588 

0,1612 

0,1636 

0,166 

0,1664 

0,1668 

0,1672 

0,1676 

0,168 

Έλλειμμα σε δισ. ευρώ ανηγμένο στο 2005 

με ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο 

2,5% 

19,0 

19,5 

20,1 

20,6 

21,2 

21,7 

22,2 

22,7 

23,0 

23,2 

23,4 

23,7 

23,9 

23,8 

23,8 

23,7 

23,7 

23,6 

722,3 

3% 

16,5 

17,0 

17,4 

17,7 

18,1 

18,5 

18,8 

19,2 

19,3 

19,4 

19,5 

19,6 

19,7 

19,5 

19,4 

19,2 

19,1 

19,0 

632,6 

4% 

12,6 

12,8 

13,0 

13,2 

13,3 

13,4 

13,5 

13,7 

13,6 

13,5 

13,5 

13,4 

13,4 

13,1 

12,9 

12,7 

12,5 

12,3 

491,4 

* Με βάση την υπόθεση ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην περίοδο 
2005-2050 θα ανέλθει σε 2%. 

** Κρατικές δαπάνες συντάξεων ως κλάσμα του ΑΕΠ σύμφωνα με κεντρική προβολή μελέτης του 
Government Actuary's Department, Ηνωμένου Βασιλείου, 2001. 

στην περίοδο 2005-2050, να αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης 

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

στην περίοδο αυτή. Πρόκειται για ποσό διπλάσιο έως τριπλάσιο του ΑΕΠ, τη 

στιγμή που το υφιστάμενο εμφανές δημόσιο χρέος, που υπερβαίνει οριακά το 

ΑΕΠ, θεωρείται ήδη υπερβολικό και ως σοβαρή πηγή προβλημάτων. 

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται τα ελλείμματα του κοινωνικοασφα

λιστικού συστήματος στην περίοδο 1970-2004, τα οποία χρειάστηκε να 
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καλυφθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το αθροιστικό ποσό τους για 

όλη την περίοδο, ανηγμένο σε αξίες του 2005 με εκτοκισμό που αντανακλά 

το μακροχρόνιο πραγματικό επιτόκιο -3%-4%- ισοδυναμεί με το 60%-75% του 

συνολικού δημόσιου χρέους το έτος εκείνο. Τα βάρη λοιπόν που συνεπάγεται 

το υψηλό δημόσιο χρέος, στη σημασία των οποίων για την αναπτυξιακή δια

δικασία έγινε αναφορά πιο πάνω, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα ελλείμ

ματα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. 

Όταν καλύπτεται για πρώτη φορά μια κοινωνική ομάδα ή ένα επάγ

γελμα από το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, οι ασφαλισμένοι αρχίζουν να 

συνεισφέρουν, ενώ ακόμη δεν υπάρχουν συνταξιούχοι. Έως και πρόσφατα 

υπήρχαν, και σε μικρότερο βαθμό ακόμη και σήμερα μπορεί να υπάρχουν, 

ομάδες ασφαλισμένων, από την έναρξη της κάλυψης των οποίων ή Ταμεία 

από την έναρξη λειτουργίας των οποίων, δεν έχει ακόμη παρέλθει αρκετός 

χρόνος, ώστε να προκύψει ισορροπία μεταξύ νεοεισερχομένων που αρχίζουν 

να συνεισφέρουν και εξερχόμενων που συνταξιοδοτούνται. Σε τέτοιες περι

πτώσεις -όπου είναι πολλοί οι συνεισφέροντες και λίγοι ακόμη οι συνταξιού

χοι- ή και σε περιπτώσεις Ταμείων επικουρικής κυρίως ασφάλισης, με ση

μαντική την κεφαλαιοποιητική διάσταση, τα τρέχοντα έσοδα από τις εισφορές 

παρουσιάζουν επάρκεια -ή και υπερεπάρκεια και σχηματισμό αξιόλογων 

αποθεματικών31- έστω και αν οι ρυθμίσεις του συστήματος μπορεί να απο

δειχθούν μακροχρονιότερα μη βιώσιμες. Γενικότερα, στο μεγάλο χρονικό διά

στημα μετά την εγκαθίδρυση του, όπου το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα 

είναι ακόμη ανώριμο, με την έννοια ότι δεν έχει ακόμη επέλθει η ισορροπία 

για την οποία έγινε λόγος, είναι εφικτό να εισάγονται χαριστικές ρυθμίσεις με 

διάφορους τρόπους, χωρίς να προκύπτει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. 

Αυτής της ευχέρειας έγινε χρήση κατά κόρον, με τα αποτελέσματα 

που προαναφέρθηκαν. Δεν αποτελεί καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι η κοινω

νικοασφαλιστική πολιτική στη χώρα μας, για αρκετές δεκαετίες, έχει αποτελέ

σει ένα χαώδη μηχανισμό αναδιανομής εισοδημάτων και πλούτου μεταξύ 

κοινωνικών ομάδων και γενεών. Η ύπαρξη πολλών ασφαλιστικών ταμείων, το 

καθένα από τα οποία έχει τις δικές του κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις -που 

η ενδιαφερόμενη κοινωνική ομάδα προσπαθούσε να καταστήσει όσο το δυ-

31. Παραδείγματα αποτελούν ασφαλιστικά ταμεία όπως το ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επι
κουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων), το ΤΣΕΥΠ (Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδο
πωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων) που μαζί και με άλλα Ταμεία επένδυσαν τα δια
θέσιμα τους σε δομημένα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Χρηματοδότηση κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό % ΑΕΠ, 1970-2004 

Έτος 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

1970-2004 

Χρηματοδότηση 
% ΑΕΠ 

1,40 

1,36 

0,77 

0,50 

0,73 

0,74 

0,23 

1,07 

0,72 

0,39 

0,21 

1,86 

2,83 

2,52 

2,38 

2,90 

3,30 

3,48 

3,43 

3,50 

3,11 

3,64 

4,14 

3,91 

3,84 

3,81 

3,72 

3,40 

3,43 

3,35 

3,73 

4,03 

3,26 

3,99 

4,06 

Επιτόκιο επικαιροποίησης 

4% 

5,33 

4,97 

2,69 

1,67 

2,36 

2,32 

0,69 

3,08 

2,01 

1,04 

0,54 

4,59 

6,70 

5,74 

5,22 

6,10 

6,69 

6,77 

6,42 

6,31 

5,38 

6,06 

6,63 

6,02 

5,68 

5,43 

5,09 

4,48 

4,34 

4,08 

4,37 

4,53 

3,52 

4,15 

4,06 

155,07 

3% 

3,84 

3,61 

1,98 

1,24 

1,76 

1,75 

0,53 

2,37 

1,56 

0,82 

0,43 

3,68 

5,42 

4,68 

4,30 

5,08 

5,62 

5,74 

5,50 

5,46 

4,70 

5,34 

5,91 

5,41 

5,16 

4,98 

4,72 

4,18 

4,10 

3,89 

4,20 

4,40 

3,45 

4,11 

4,06 

133,98 

Πηγή: OECD, National Accounts of OECD Countries, Vol. lia 1992-2003, 2005, 1993-95, 1997, National 
Accounts, Main Aggregates, Vol. I 1960-92. 
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νατό πιο ευνοϊκές γι' αυτήν- είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα αυτής της 

αναδιανεμητικής διελκυοτίνδας. Πέρα όμως από την άνιση μεταχείριση σε 

επίπεδο ταμείων -που συχνά δεν ερείδεται σε αναδιανεμητικά γενικά αποδε

κτές αρχές ή αξίες- το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα βρίθει ρυθμίσεων και 

διατάξεων που πάσχουν αναλογιστικά, με την έννοια ότι ορίζουν τις παροχές 

σε επίπεδα που δεν μπορεί να υποστηριχθούν από τις αντίστοιχες εισφορές 

παρά μόνο προσωρινά. Με μια λέξη, μια φράση, έναν αριθμό ή μια πρόταση 

που εισάγεται σε ένα νομικό κείμενο, ουσιαστικά χαρίζονται στους ενδιαφε

ρομένους ποσά τα οποία, ανηγμένα σε παρούσα αξία, αποτελούν μικρές ή με

γαλύτερες περιουσίες. Και, αναπόφευκτα, με τα ποσά αυτά, αργά ή γρήγορα, 

επιβαρύνονται ή θα επιβαρυνθούν άλλοι. Αν σε κάποια ομάδα, υποομάδα, ή 

επάγγελμα χορηγείται σύνταξη μεγαλύτερη από εκείνη που δικαιολογείται 

από τις αντίστοιχες εισφορές, η διαφορά αναγκαστικά αποβαίνει σε βάρος 

άλλων, μερικές φορές δε και σε βάρος ατόμων που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη 

και τα οποία θα κληθούν να φέρουν τα σχετικά βάρη. 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει μια διευκρίνιση. Εδώ δεν γίνε

ται λόγος για αναδιανομή μεταξύ ατόμων, με την έννοια της κοινωνικής αλ

ληλεγγύης, που αποτελεί βασική διάσταση του κοινωνικοασφαλιστικού συστή

ματος και η οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, καλύπτεται αναλογιστικά 

και επομένως δεν δημιουργεί χρηματοοικονομικό πρόβλημα. Δεδομένος 

ασφαλισμένος, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του (διάρκεια βίου, ασθέ

νειες, οικογενειακή κατάσταση, κλπ.), μπορεί τελικά να αντλήσει από το σύ

στημα παροχές μικρότερες ή μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις εισφορές του. 

Μέσα από το σύστημα μπορεί επίσης να συντελείται αναδιανομή από τους 

οικονομικά ισχυρότερους στους οικονομικά ασθενέστερους. Όσα όμως ανα

φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν αφορούν σε αναδιανομή στο 

πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του καθενός. Αφορούν, πρώτον, στον εκτεταμένο διαφορισμό και 

την ανισότητα στις κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις μεταξύ κοινωνικών 

ομάδων, επαγγελμάτων κλπ.,32 που σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν καλύ-

32. Ο διαφορισμός αυτός που είναι πολυσχιδής αφορά θέματα όπως π.χ.: 
• Τα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλ. το ύψος της σύνταξης σε συνάρτηση με το 

ύψος των εν ενεργεία αποδοχών το οποίο λ.χ. για το ΙΚΑ διαμορφώνεται στο 
80%, ενώ για το Δημόσιο και αρκετές ΔΕΚΟ φθάνει ή και υπερβαίνει το 100%, 
με τη σύνταξη να υπερβαίνει τον τελευταίο μισθό. 

• Τη χορήγηση εφάπαξ σχετικά με την οποία ο διαφορισμός είναι ιδιαίτερα εκτε
ταμένος, αφού αυτό κλιμακώνεται από μηδέν για Ταμεία όπως το ΙΚΑ έως και 
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πτεται αναλογιστικά και μέσα από τον οποίον συντελείται, αφανώς, εκτεταμέ
νη αναδιανομή εισοδημάτων και πλούτου, που όχι μόνο δεν υπηρετεί τον 
στόχο της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά συχνά τον αντιστρατεύεται. Αφο
ρούν επίσης στην υιοθέτηση ρυθμίσεων που δεν ευσταθούν αναλογιστικά και 
των οποίων το αναδιανεμητικό αποτέλεσμα είναι αδιαφανές. Αναφέρονται 
δηλ. σε άνιση μεταχείριση ατόμων χωρίς να συντρέχει αντίστοιχος διαφορι-
σμός στις ατομικές και οικογενειακές τους συνθήκες ή χωρίς να προκύπτει 
ότι η όποια άνιση μεταχείριση υπάρχει, δικαιολογείται από αυτές. Μια χαρι
στική κοινωνικοασφαλιστική ρύθμιση, που είναι βέβαιο εκ των προτέρων ότι 
θα αφήσει αναλογιστικό έλλειμμα, ισοδυναμεί οικονομικά με τη μεταβίβαση 
στον ωφελούμενο περιουσίας αναλόγου ύψους, ώστε από τις προσόδους της 
να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το υπερβάλλον των παροχών προς αυτόν πέρα 
από το τμήμα τους που καλύπτεται αναλογιστικά. 

Για να μπορεί να κριθεί αν μια πράξη αναδιανομής καταξιώνεται κοι
νωνικά πρέπει να είναι σαφές ποιοι ωφελούνται και γιατί και ποιοι επιβαρύ
νονται και γιατί θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό να επιβαρυνθούν. Πρέπει δηλ. 
η πράξη αυτή να είναι διαφανής και να συνοδεύεται από μέτρα εξοικονόμη
σης των αναδιανεμόμενων πόρων από συγκεκριμένες τρέχουσες πηγές. Όταν 
αναδιανέμονται ποσά που προέρχονται από δανεισμό, το βάρος του οποίου 
θα φέρουν, μελλοντικά, άτομα ή κοινωνικές ομάδες που δεν είναι παρούσες 
και δεν μπορεί να εκφράσουν γνώμη και των οποίων οι οικονομικές συνθήκες 
δεν είναι γνωστές, και αν ακόμη οι ωφελούμενοι φαίνεται να είναι άτομα με 
σχετικά περιορισμένους οικονομικούς πόρους, δεν μπορεί να εκτιμηθεί κατά 
πόσο η αναδιανομή καταξιώνεται κοινωνικά. 

Οι εκτεταμένες ανισότητες στην κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση, 

ποσά που ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, όπως και πάλι στο Δημόσιο, 

αρκετές ΔΕΚΟ και ορισμένες Τράπεζες. 

• Την κλιμάκωση του κλάσματος της σύνταξης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 

και την ηλικία για την οποία καταβάλλεται πλήρης σύνταξη, όπου και πάλι οι 

ρυθμίσεις είναι ευνοϊκότερες για το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ. 

• Την έκταση της επιβάρυνσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη χρημα

τοδότηση των ασφαλιστικών παροχών κατά κεφαλήν ασφαλισμένου, με χαρα

κτηριστικό παράδειγμα τις ρυθμίσεις για την εθελουσία του ΟΤΕ το έτος 2005. 

• Τη θέσπιση συντάξεων χωρίς να έχει προηγηθεί εργάσιμος βίος και καταβολή 

των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, όπως λ.χ. έχει συμβεί με ορισμένες 

κατηγορίες ασφαλισμένων του NAT, κ.ά. 
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αποτέλεσμα και της άνισης πρόβασης προς την εξουσία33, δημιουργούν σε 

όσους πιστεύουν ότι αδικούνται αισθήματα πικρίας και οργής. Μερικές φορές 

δε, λόγω της σύγχυσης που δημιουργεί η χαώδης αρχιτεκτονική του συστή

ματος, από τέτοια αισθήματα διακατέχονται και άτομα τα οποία, ενώ στην 

πραγματικότητα ευνοούνται, δεν το αντιλαμβάνονται ή θεωρούν ότι άλλοι 

έχουν ευνοηθεί περισσότερο. Το κλίμα αυτό δυσχεραίνει τον κοινωνικό διάλο

γο και την αναζήτηση κοινού τόπου, υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή και 

κωλύει τη διαμόρφωση ικανοποιητικών λύσεων. 

Το κοινωνικοασφαλιστικό μας σύστημα είναι αναδιανεμητικό. Δεν είναι 

κεφαλαιοποιητικό, στο οποίο οι κοινωνικοασφαλιστικές απολαβές συναρτώ

νται άμεσα και απόλυτα με τις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές. Απαραίτητος 

όμως όρος μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας και του αναδιανεμητικού 

συστήματος είναι η ισόρροπη σχέση μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και 

ασφαλιστικών παροχών, με τις όποιες αποκλίσεις προς τη μια κατεύθυνση σε 

ορισμένες περιπτώσεις για λόγους κοινωνικούς ή άλλους να αντισταθμίζονται 

από αντίρροπες αποκλίσεις σε άλλες περιπτώσεις. Το γεγονός ότι το κοινωνι

κοασφαλιστικό μας σύστημα είναι αναδιανεμητικό δεν σημαίνει με κανένα 

τρόπο ότι οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές μπορεί να ρυθμίζονται ανεξάρ

τητα από τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. Αν ετηρείτο στοιχειωδώς ο κα

νόνας ότι οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές συναρτώνται προς τις κοινωνικο

ασφαλιστικές εισφορές, οι ενδιαφερόμενοι, κατά τη διαμόρφωση των απαιτή

σεων τους ως προς τα δικαιώματα, θα ήταν εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι 

να σταθμίζουν και τις υποχρεώσεις, αφού θα γνώριζαν ότι δεν μπορούν να τις 

αποφύγουν. Αυτό θα οδηγούσε ευκολότερα σε λύσεις ισορροπίας. Επειδή 

όμως, εξαιτίας και της πολιτικής που ασκήθηκε, δημιουργήθηκε η εντύπωση 

33. Με βάση την κοινή λογική, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις που οδηγούν 
σε επίπεδα συντάξεων πολλαπλάσια του μέσου όρου, με χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα αρκετές κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου και αρκετών ΔΕΚΟ, δεν μπορεί 
να ερμηνευθούν παρά μόνον ως αποτέλεσμα διαφορισμού ως προς την πρόσβαση 
στην εξουσία. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ορισμένες ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες 
διέθεταν μονοπωλιακή δύναμη, που χρησιμοποιούσαν ως μοχλό πίεσης για την εξα
σφάλιση προνομιακών ρυθμίσεων, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο, 
όπως λ.χ. οι δικαστικοί, διαχειρίζονται εξουσία και μπορούν αμεσότερα να την χρησι
μοποιούν κατά την ικανοποίηση αιτημάτων τους, ενώ οι λειτουργοί της κρατικής μηχα
νής γενικότερα, ευρισκόμενοι σε άμεση επαφή με την εξουσία, έχουν περισσότερες 
ευκαιρίες να προωθήσουν αιτήματα. 
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ότι στο κοινωνικοασφαλιστικό πεδίο μπορεί κανείς να λαμβάνει χωρίς να δίδει 
το ανάλογο, ο εξισορροπητικός μηχανισμός έχει σε μεγάλο βαθμό αποδυνα
μωθεί. 

5.2. Η στάση της κοινής γνώμης 

Υπογεννητικότητα και κοινωνική ασφάλιση 

Η έκταση της προβληματικότητας πολλών από τις ισχύουσες κοινωνικο
ασφαλιστικές ρυθμίσεις επιτάθηκε ως αποτέλεσμα της καθίζησης της γεν
νητικότητας, που κατέστη σαφής στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Με 
την έννοια αυτή η αναλογιστική αφερεγγυότητα που έχει προκύψει για κοινω
νικοασφαλιστικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν πριν την τελευταία δεκαετία του 
προηγούμενου αιώνα, δεν μπορούσε τότε να προβλεφθεί σε όλη της την έκτα
ση. Τώρα όμως πλέον, ύστερα από τη συνέχιση της υπογεννητικότητας για 
μακρό χρόνο, η αφερεγγυότητα αυτή καθίσταται σαφής και δεν ωφελεί να 
την αγνοεί κανείς. Η στάση της ελληνικής κοινωνίας -κυβερνώντων και κυβερ
νωμένων- απέναντι στο κοινωνικοασφαλιστικό πρόβλημα ελέγχεται όχι μόνο 
με την έννοια σφαλμάτων του παρελθόντος κατά την εκτίμηση της σημασίας 
μελλοντικών κινδύνων, αλλά και με την έννοια της άρνησης απέναντι σε μια 
δυσάρεστη πραγματικότητα. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το να προτάσσει κανείς συνειδητά 
την τρέχουσα κατανάλωση σε σχέση με την πρόνοια για το μέλλον, μπορεί, 
από ένα σημείο και μετά, να εγκυμονεί κινδύνους. Η σχετική επιλογή όμως 
είναι καταρχήν θεμιτή και δεν περιέχει στοιχεία αντιφατικότητας. Σε ό,τι όμως 
αφορά τις κοινωνικοασφαλιστικές επιλογές η στάση μεγάλης μερίδας του 
κοινού ενέχει πλέον σοβαρά στοιχεία αντιφατικότητας. 

Είναι γνωστό -ή, αν δεν είναι, πολύ εύκολα μπορεί να κατανοηθεί- ότι 
σε ένα αναδιανεμητικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα όπως το ελληνικό, οι 
συντάξεις των εκάστοτε ώριμων σε ηλικία ατόμων, καταβάλλονται από τις 
εισφορές της επόμενης γενεάς (των παιδιών τους, δηλ.). Όταν πρόκειται για 
ένα τέτοιο σύστημα, είναι αντιφατικό για μια κοινωνία, από τη μια πλευρά να 
επιλέγει μικρό αριθμό τέκνων, και από την άλλη να έχει υψηλές συνταξιοδο
τικές απαιτήσεις, απαιτώντας σχετικά χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
και σχετικά υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Όποιοι και να είναι οι λόγοι των 
δημογραφικών επιλογών, αυτές δημιουργούν μια κοινωνικοασφαλιστική πραγ
ματικότητα. Ο κάθε πολίτης πρέπει να αναρωτηθεί ποια έκταση βαρών επι
θυμεί να επιβάλει στην επόμενη γενεά, στα παιδιά του δηλαδή. Για να μπο-
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ρουν να υποστηριχθούν οικονομικά ευνοϊκοί όροι συνταξιοδότησης και για να 

μπορεί εύλογα να τους διεκδικήσει κανείς πρέπει η συμπεριφορά του κατά τα 

άλλα να είναι συμβατή με αυτούς. 

Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια 

Είναι αλήθεια ότι μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων λαμβάνει χαμηλές 

ή πολύ χαμηλές συντάξεις. Συντάξεις οι οποίες είναι ανεπαρκείς για την υπο

στήριξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου ζωής. Και η μερίδα αυτή του κοινού 

μπορεί να θεωρήσει τον ισχυρισμό της προηγούμενης παραγράφου, για αδι

καιολόγητα υψηλές απαιτήσεις της ελληνικής κονωνίας ως προς το συντα

ξιοδοτικό, αστήρικτο και προκλητικό. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να υπο-

μνησθεί ότι οι χαμηλές συντάξεις δεν είναι αποτέλεσμα των κοινωνικοα

σφαλιστικών ρυθμίσεων, αλλά αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι συνεισφορές 

των χαμηλοσυνταξιούχων στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στη διάρκεια 

της ενεργού ζωής τους ήταν περιορισμένες και σε αρκετές περιπτώσεις ου

σιαστικά ανύπαρκτες. Είτε η ευθύνη γι' αυτό βαρύνει τον ενδιαφερόμενο είτε, 

όπως συμβαίνει συχνά, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την εργοδοσία, η οποία επι

διώκει να αποφύγει την εργοδοτική εισφορά, ένα άτομο που δυσπραγεί 

οικονομικά είναι θεμιτό και αναμενόμενο να εγείρει απαιτήσεις και αποτελεί 

υποχρέωση του κοινωνικού συνόλου να το συνδράμει - ανεξάρτητα από τον 

βαθμό στον οποίο ευθύνεται για την κατάσταση του. Δεν πρέπει όμως να 

συγχέεται η κοινωνική πρόνοια, στόχος της οποίας είναι η κοινωνική συνδρο

μή σε άτομα που δυσπραγούν, με την κοινωνική ασφάλιση, που δεν μπορεί 

παρά να στηρίζεται στον συσχετισμό εισφορών και απολαβών. Η τάση που 

εκδηλώνεται στη χώρα μας, να επιφορτίζεται το κοινωνικοασφαλιστικό σύστη

μα με προνοιακές λειτουργίες, οδηγεί σε σύγχυση, αδιαφάνεια και οικονομικά 

αδιέξοδα. Η υπαγωγή λ.χ. στις πρόνοιες ενός ασφαλιστικού ταμείου μιας 

κοινωνικής ομάδας που δεν έχει συνεισφέρει, μπορεί ταχέως να αλλοιώσει ρι

ζικά τη σχέση εργαζομένων και συνεισφερόντων, και συνταξιούχων, και να 

καταστρέψει την οικονομική του βιωσιμότητα. Η οικονομική συνδρομή σε 

τέτοιες ομάδες του πληθυσμού είναι έργο της κοινωνικής πρόνοιας και όχι 

ενός ασφαλιστικού ταμείου. 

Η όχι πάντα έλλογη στάση του κοινού απέναντι στο κοινωνικοασφαλι

στικό πρόβλημα είναι εν μέρει απότοκη και ορισμένων όχι ορθολογικών αντι

λήψεων, που φαίνεται να έχουν απήχηση. Έτσι, λ.χ., φαίνεται να θεωρείται 

αυταπόδεικτο από πάρα πολλούς ότι η σύνταξη -ανεξάρτητα από την έκταση 

87 



στην οποία έχει κανείς συνεισφέρει στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στη 

διάρκεια της ενεργού ζωής του- πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση ενός 

αποδεκτού επιπέδου ζωής και ότι, επομένως, όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο 

συνταξιούχος αδικείται. Στις πολυπληθείς διαμαρτυρίες ομάδων συνταξιούχων 

σχετικά με την ανεπάρκεια των συντάξεων τους, τα αιτήματα δεν συναρτώνται 

ποτέ με τη σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών. Καμιά κοινωνική ομάδα δεν 

διαμαρτύρεται με το επιχείρημα ότι τα επίπεδα των συντάξεων είναι κατώτερα 

από εκείνα τα οποία προκύπτουν με βάση την αναλογιστική σχέση προς τις 

εισφορές. Το θέμα ούτε καν εξετάζεται. Τα αιτήματα επικεντρώνονται πάντα 

στο ύψος των συντάξεων και την ανεπάρκεια τους να υποστηρίξουν ένα απο

δεκτό επίπεδο ζωής. Η ευθύνη για την όποια δυσπραγία του χαμηλοσυντα-

ξιούχου βαρύνει την πολιτεία ή σε κάθε περίπτωση άλλους. Ποτέ τον ίδιο. Η 

αντίληψη αυτή ενισχύθηκε και από τις εμπειρίες των τελευταίων δεκαετιών, 

όπου, με καταφυγή στον δανεισμό -σε έκταση που φαίνεται από τα δεδομένα 

που παρατέθηκαν πιο πάνω- οι συντάξεις γενικεύθηκαν και έτειναν σε αύξηση 

ουσιωδώς ταχύτερη από εκείνη που επέτρεπαν τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα. 

Σε μακροχρόνια βάση όμως, τα επίπεδα των συντάξεων δεν προσδιορίζονται 

σε σχέση με το κόστος ζωής και τις αντιλήψεις για το τ ι συνιστά αποδεκτό 

επίπεδο διαβίωσης, αλλά από τους διαθέσιμους πόρους του κοινωνικοασφα

λιστικού συστήματος. Τα επίπεδα αυτά προσδιορίζονται από τις κοινωνικο

ασφαλιστικές εισφορές και από τις επιλογές των ατόμων και της κοινωνίας ως 

προς τον αριθμό των τέκνων και ως προς τις άλλες παραμέτρους που προσ

διορίζουν τα έσοδα του συστήματος. Τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επί

πεδο κοινωνικού συνόλου οι επιλογές αυτές έχουν τις συνέπειες τους. Η πο

λιτεία μπορεί να διαχειριστεί τους πόρους και, στη λογική της κοινωνικής αλ

ληλεγγύης, να απαλλάξει το άτομο από ένα μέρος του βάρους για την πρόνοια 

για το μέλλον. Δεν μπορεί όμως να δημιουργήσει πόρους, ούτε να χρηματο

δοτεί παροχές από δανεικά πέρα από ένα σημείο. 

Η οικειοποίηση αποθεματικών κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων από το κράτος 

Αναφέρεται συχνά ότι το κράτος έχει οικειοποιηθεί πόρους ή προ

σόδους που ανήκαν στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό, με τη στενή έννοια του 

όρου, είναι αληθές. Και από αυτό συνάγεται ότι η συμπεριφορά αυτή του κρά

τους είναι υπεύθυνη για το πρόβλημα των ελλειμμάτων του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος και ότι, επομένως, αποτελεί ευθύνη του κράτους να εξεύ

ρει λύσεις. Εαν επρόκειτο για κεφαλαιοποιητικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστη

μα, τα διαθέσιμα έσοδα του οποίου συνίστανται στην απόδοση των κεφα-
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λαίων που έχει σωρεύσει, η αφαίρεση πόρων που σωρεύονται από τις ει

σφορές θα είχε πράγματι καθοριστική σημασία. Η μείωση των κεφαλαίων του 

συστήματος θα οδηγούσε σε μείωση των προσόδων του με αποτέλεσμα τα 

ελλείμματα. Όπως όμως προαναφέρθηκε, το ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό 

σύστημα είναι αναδιανεμητικό. Από τη φύση του, και όταν ακόμη είναι αναλο

γιστικά υγιές, δεν σωρεύει κεφάλαια σε τέτοια έκταση ώστε οι πρόσοδοι από 

αυτά να μπορούν να στηρίξουν τη βιωσιμότητα του. Στη φάση δε της ωριμό

τητας του, οι δυνατότητες του να σωρεύει κεφάλαιο είναι πολύ περιορισμέ

νες, διότι τα τρέχοντα έσοδα από τις εισφορές δαπανώνται για την κάλυψη 

των παροχών. Ορισμένης έκτασης σώρευση πραγματοποιείται μόνο στα 

αρχικά στάδια από τη δημιουργία του, όταν ακόμη οι συνταξιούχοι είναι λίγοι 

και οι εισφέροντες πολλοί. Με την έννοια αυτή και αν ακόμη το κράτος δεν 

αφαιρούσε κεφάλαια από τα ασφαλιστικά ταμεία για να καλύψει άλλες 

ανάγκες στο παρελθόν, οι πρόσοδοι από το σωρευμένο κεφάλαιο μόνο μικρό 

τμήμα των δαπανών θα μπορούσαν να καλύψουν, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιό

δους χαμηλών επιτοκίων. Όταν από τη δομή του συστήματος οι τρέχουσες δα

πάνες υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό τα τρέχοντα έσοδα, οι πρόσοδοι πε

ριουσίας των ταμείων, και αν ακόμη αυτή δεν είχε θιγεί από το κράτος, μόνο 

μεταβατικά και σε πολύ μικρό βαθμό θα μπορούσαν να συμβάλουν στη λύση 

του προβλήματος. Από όλες τις σχετικές μελέτες, ακόμη και εκείνες που 

στηρίζονται στα δημογραφικά δεδομένα του 2001, προκύπτει με τρόπο που 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθεί ότι η σχέση εργαζόμενων προς 

συνταξιούχους, με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις ως προς τα όρια ηλικίας, θα 

τείνει σε περαιτέρω μείωση. Σε μακροχρονιότερη προοπτική, η σχέση αυτή 

από δύο προς ένα που ήταν έως και σχετικά πρόσφατα οδηγείται προς τη 

μονάδα. Ο αριθμός των συνταξιούχων θα είναι περίπου ίσος με τον αριθμό 

των εργαζομένων. Είναι ποτέ δυνατόν με τις εισφορές ενός εργαζόμενου να 

λαμβάνει ικανοποιητική σύνταξη ένας συνταξιούχος; Η τάξη μεγέθους του 

δομικού προβλήματος που θα εντείνεται με την πάροδο του χρόνου θα ήταν 

εντελώς αδύνατο να αντιμετωπιστεί με τα όποια αποθεματικά, παρά μόνο, 

όπως ήδη σημειώθηκε, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

Ο ρόλος της κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων 

Ακούγεται επίσης συχνά το επιχείρημα ότι η λύση του προβλήματος 

έγκειται στην αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Και αποκομίζει κανείς 

την εντύπωση ότι όσοι το χρησιμοποιούν, προσδίδουν στις δυνατότητες του 

κράτους να εξεύρει έσοδα -ιδιαίτερα τώρα μάλιστα όπου και το εκδοτικό προ-
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νόμιο έχει εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- μεταφυσικές διαστά

σεις. Η κρατική χρηματοδότηση μπορεί να αυξηθεί μόνο μέσα από κρατικό 

δανεισμό ή αύξηση των φόρων και, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα περιθώ

ρια και προς τις δύο κατευθύνσεις έχουν δυστυχώς κατά μέγα μέρος εξαντλη

θεί, για να ενισχυθεί στο παρελθόν η κατανάλωση, μεταξύ άλλων και με μετα

βιβάσεις από το Δημόσιο, που προέρχονταν από δανεικά ή από αύξηση φόρων. 

Εισφοροδιαφυγή και κοινωνική ασφάλιση 

Τέλος, ακούγεται συχνά το επιχείρημα ότι πολλά μπορεί να γίνουν με 

τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής. Η εισφοροδιαφυγή είναι εκτεταμένη, 

μεταξύ άλλων και διότι το βάρος των εισφορών είναι υψηλό και το σχετικό 

κίνητρο διαφυγής ισχυρό. Κανείς δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ 

της εισφοροδιαφυγής. Και πρέπει να καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για 

τον περιορισμό της. Όπως όμως και στην περίπτωση της κρατικής χρηματο

δότησης, όσοι βλέπουν τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής ως λύση του 

κοινωνικοασφαλιστικού προβλήματος προσδίδουν και στην πηγή αυτή πόρων 

διαστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η εισφοροδιαφυγή 

δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ασκό τον οποίον αρκεί κανείς να ανοίξει για να 

ρεύσουν έσοδα και να λύσουν το πρόβλημα, χωρίς άλλες παρενέργειες. Είναι 

γνωστό από τη στοιχειώδη οικονομική θεωρία ότι οι φόροι, τα τέλη και άλλα 

ανάλογα βάρη μετακυλίονται σε έκταση που εξαρτάται από τις συνθήκες και, 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, επιπίπτουν σε τρίτους. Αυτοί που αρχικά 

επιβαρύνονται από αυτά αναζητούν να τα μετακυλίσουν σε άλλους, οι οποίοι 

με τη σειρά τους προσπαθούν να κάνουν το ίδιο, έως ότου αυτά καταλήξουν 

σε κάποιους που επιθυμούν μεν να τα μετακυλίσουν αλλά δεν μπορούν. Η 

πάταξη της εισφοροδιαφυγής μπορεί μεν εκ πρώτης όψεως να εμφανίζεται 

ως δικαιολογημένη τιμωρία των παρανομούντων, στο βάθος όμως μεγαλύτε

ρο ή μικρότερο μέρος του βάρους θα καταλήξει στις πλάτες άλλων. Όταν αυ

τοί που παρανομούν είναι μια μικρή μειονότητα, οι ισορροπίες στην αγορά 

προσδιορίζονται από τη νόμιμη συμπεριφορά των πολλών και οι δυνατότητες 

μετακύλισης είναι πολύ μικρές. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που εισφοροδια-

φεύγει, αν συλληφθεί, θα αναγκαστεί να στερηθεί των καρπών της κλοπής, 

χωρίς να μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

προσφέρει, η οποία προσδιορίζεται από τη συμπεριφορά των νόμιμων πα

ραγωγών. Στην περίπτωση όμως αυτή, η αύξηση των εσόδων του κοινωνικο

ασφαλιστικού συστήματος από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής δεν θα οδη

γήσει σε ουσιώδη διαφοροποίηση της προβληματικής του συστήματος. Αν όμως 
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αυτοί που εισφοροδιαφεύγουν είναι πολλοί και είναι στην πλειονότητα τους 

μικρομεσαίοι, αρκετοί από τους οποίους μπορεί να μην έχουν περιθώρια να 

απορροφήσουν το βάρος από την καταβολή των εισφορών τις οποίες δεν κα

τέβαλλαν, τότε η σύλληψη της εισφοροδιαφυγής θα οδηγήσει σε νέες ισορ

ροπίες, με υψηλότερες τιμές των αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες πρό

κειται, πιθανή αύξηση της ανεργίας, λόγω της αύξησης του έμμεσου κόστους 

εργασίας, μεταβολές στις σχετικές τιμές με ό,τι αυτό συνεπάγεται και, γενικό

τερα, σε μια νέα γενική ισορροπία στην οικονομία, οι επιδράσεις της οποίας στην 

οικονομική υγεία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι ιδιαίτερα δύσκο

λο να προβλεφθούν. Σε κάθε περίπτωση, με τη σχέση εργαζομένων προς συντα

ξιούχους να τείνει, όπως ήδη σημειώθηκε, σε συνεχή συρρίκνωση, ακόμη και 

με πλήρη σύλληψη της κοινωνικοασφαλιστικής φορολογητέας ύλης, το σύ

στημα θα εξακολουθήσει να έχει τεράστια ελλείμματα δομικού χαρακτήρα. 

Ελλιπής κατανόηση του χαρακτήρα του κοινωνικοασφαλιστικού προβλήματος 

Επιχειρήματα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν έχουν πυρήνα αλή

θειας και η διόγκωση της έκτασης κατά την οποία μπορεί να συμβάλλουν στη 

λύση του προβλήματος, ως ένα βαθμό, είναι αποτέλεσμα και της έλλειψης 

πλήρους κατανόησης των συσχετισμών ανάμεσα στα διάφορα μεγέθη που 

συνθέτουν τη συνολική εικόνα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Σε 

κάποιο βαθμό όμως φαίνεται να είναι και αποτέλεσμα της άρνησης του κοινού 

να αποδεχθεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που καθιστά αναγκαίες δυσάρεστες 

λύσεις. Πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις επιλογές της ελληνικής κοι

νωνίας και των οργάνων της. Όσο βαθιά και να πιστεύει κανείς ότι ένα αίτημα 

του είναι δικαιολογημένο και βάσιμο ή μια στάση του απέναντι σε ένα πρό

βλημα εύλογη και δίκαιη, αν η πεποίθηση του αυτή δεν έχει επαρκές αντίκρι

σμα στην πραγματικότητα, εν τέλει, δεν ωφελεί. 

Επειδή αυτό αφορά σημαντική μερίδα του κοινού, δεν πρέπει να παρα

λείψει κανείς να αναφερθεί και σε εκείνους που θεωρούν ότι η λύση του 

κοινωνικοασφαλιστικού προβλήματος, καθώς και πολλών άλλων προβλημάτων, 

βρίσκεται στην αναδιανομή των εισοδημάτων και του πλούτου μέσα από μια 

ριζική μεταβολή του κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος. Η εργασία αυτή δεν 

εξικνείται πέρα από τα όρια του υπαρκτού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 

Σχετικά όμως δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι πειραματισμοί του είδους δεν 

είχαν καλά αποτελέσματα. 

Από τα δεδομένα είναι βέβαιο ότι ως προς το κοινωνικοασφαλιστικό η 

ελληνική κοινωνία έχει δύο επιλογές. Η μια συνίσταται στην έλλογη εξέταση 
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των δεδομένων, μακριά από δογματισμούς και εμμονές, και στην αναζήτηση 

λύσης σε αυτή τη βάση, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή του βάρους 

που θα προκύψει μεταξύ κοινωνικών ομάδων και γενεών. Η δεύτερη έγκειται 

στην εμμονή σε αιτήματα που δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθούν, έως ότου 

εξαντληθούν όλα τα όρια και προκύψει κρίση, με απρόβλεπτη έκβαση. 

Μεταβιβαστικές πληρωμές και παροχή δημόσιων υπηρεσιών 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει και μια γενικότερη παρατήρη

ση. Αν κρίνει κανείς όχι μόνο από όσα λέγονται αλλά και από τις εξελίξεις, 

προκύπτει σαφώς ότι, στην ουσία, το κοινό στη χώρα μας φαίνεται να θέτει 

σε υποδεέστερη μοίρα την παραγωγή υπηρεσιών από το κράτος και σε πρώ

τη μοίρα την εξασφάλιση μεταβιβάσεων από το κράτος. Αυτό προκύπτει 

σαφώς από τα στοιχεία των Πινάκων 24, 25 και 26. Ο Πίνακας 24 δείχνει την 

εξέλιξη των μεταβιβάσεων προς τους ιδιώτες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως 

φαίνεται από τον πίνακα αυτό, οι μεταβιβάσεις στους ιδιώτες, που απαρτίζο

νται κατά το μέγιστο μέρος από κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, αυξήθηκαν 

μέσα στην περίοδο 1980-2004 κατά 9 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Ο Πίνακας 25 δείχνει την αυξανόμενη σημασία που αποκτούν οι μεταβιβάσεις 

από το Δημόσιο στον σχηματισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυ

ριών. Οι μεταβιβάσεις αυτές από 13% περίπου του διαθέσιμου εισοδήματος 

των νοικοκυριών το 1980 έφθασαν το 30% σχεδόν το 2003. 

Σε αντίθεση με τις πιέσεις για αύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών, 

η ισχύς των οποίων τεκμαίρεται από τα στοιχεία που μόλις αναφέρθηκαν, οι 

πιέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών φαίνεται να 

είναι στην πράξη χαλαρότερες. Είναι αλήθεια ότι το κοινό παραπονείται για 

την όχι ικανοποιητική ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και προβάλλει αιτή

ματα για αύξηση του μεριδίου του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην παιδεία ή την 

υγεία. Αν όμως και πάλι κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα σε όρους κα

τανομής των δημόσιων δαπανών, είναι σαφές ότι η ποιότητα των δημόσιων υπη

ρεσιών τίθεται από το κοινό σε δεύτερη μοίρα σε σύγκριση με τις μεταβιβά

σεις. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 26, η χώρα μας αποτελεί μια από τις λί

γες εξαιρέσεις στην Ευρώπη όπου οι δαπάνες για την παραγωγή δημόσιων 

υπηρεσιών υστερούν ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τις μεταβιβάσεις 

σε ιδιώτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μεταβιβάσεις σε ιδιώτες από το 

Δημόσιο απορροφούν ουσιωδώς μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με 

τη δημόσια κατανάλωση, την παραγωγή δηλ. δημόσιων υπηρεσιών που παρέ

χονται δωρεάν στο κοινό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Μεταβιβάσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες % ΑΕΠ, 1980-2004 

Έτος 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Ποσοστό % ΑΕΠ 

9,2 

11,0 

13,0 

13,4 

14,0 

14,8 

14,9 

13,9 

14,5 

15,3 

15,6 

14,9 

14,3 

Έτος 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Ποσοστό % ΑΕΠ 

14,6 

14,9 

15,1 

15,4 

15,6 

15,7 

15,8 

16,6 

17,1 

17,1 

17,8 

18,7 

Πηγή: OECD, National Accounts of OECD Countries, 1980-92, Vol. Ila, 1992-2003, 2005. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Μεταβιβάσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες % διαθέσιμου 

εισοδήματος νοικοκυριών 

Έτος 

1980 

1985 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Ποσοστό % 

12,7 

17,3 

16,6 

23,6 

23,9 

24,0 

24,9 

25,3 

27,2 

28,8 

28,3 

29,0 

Πηγή: OECD, National Accounts of OECD Countries, Vol. lia 1992-2003,1979-91 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Μεταβιβάσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες και δημόσια κατανάλωση 

Χώρα 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Δανία 

Ελλάδα 

Ην. Βασίλειο 

Ιρλανδία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Σουηδία 

Φινλανδία 

Δημόσια 
κατανάλωση 

% ΑΕΠ, 2004 

17,96 

22,64 

23,93 

18,42 

26,66 

17,07 

21,19 

16,05 

17,44 

19,24 

25,00 

21,38 

27,74 

22,39 

Μεταβιβάσεις προς 
ιδιώτες % δημόσιας 
κατανάλωσης, 1992 

92,97 

79,52 

75,89 

82,70 

69,24 

104,40 

73,96 

72,26 

77,05 

82,41 

73,41 

58,19 

77,03 

88,21 

Μεταβιβάσεις προς 
ιδιώτες % δημόσιας 
κατανάλωσης, 2004 

107,03 

70,61 

73,86 

104,09 

63,24 

109,39 

63,46 

57,18 

66,88 

90,05 

49,15 

69,78 

65,00 

75,10 

Πηγή: OECD, National Accounts of OECD countries, Vol.Ila, 1992-2003, 2005. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η συνέχιση της τάσης για αύξηση της στάθμης της εκπαίδευσης του 

εργατικού δυναμικού τις τελευταίες δεκαετίες, που αναφέρθηκε στα προη

γούμενα, και η γενικότερη έφεση που εμφανίζουν τα νοικοκυριά να σπουδά

ζουν τα παιδιά τους αποτελεί ασφαλώς μια εξέλιξη θετική από την άποψη της 

ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμισμού της οικονομίας. Οι προσπάθειες και 

οι οικονομικές θυσίες των νοικοκυριών προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να 

μην αποδίδουν όσο θα μπορούσαν, εξαιτίας των σοβαρών αδυναμιών του ελ

ληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε επίπεδο συμπεριφοράς των νοικοκυ

ριών όμως, η στάση αυτή αποτελεί θετικό στοιχείο. 

Μια δεύτερη εξέλιξη στις τελευταίες δεκαετίες, που ενισχύει παλαιότε

ρες τάσεις, είναι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η αύξηση της συμμετοχής 

των θηλέων όχι μόνο στη διαδικασία της εκπαίδευσης αλλά και στο εργατικό 

δυναμικό. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 27, στις νεότερες ηλικίες τα ποσο

στά συμμετοχής των θηλέων στο εργατικό δυναμικό προσεγγίζουν πλέον τα 

μέσα επίπεδα στην ΕΕ. Οι συγκριτικά χαμηλότεροι μέσοι όροι για όλο τον 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 

Χώρα 

Σουηδία 

Δανία 

Φινλανδία 

Ην. Βασίλειο 

Πορτογαλία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ιταλία 

Γυναίκες 15-65 ετών 

1983 

(1) 

78 

71,9 

72,2 

61,7 

57,1 

55,1 

51,7 

39,2 

39,3 

2003 

(2) 

76,9 

74,8 

72,1 

69,2 

65,6 

63,7 

64,5 

51 

48,3 

Γυναίκες 25-34 ετών 

1983 

(3) 

86,1 

88,1 

84 

61,2 

73,1 

71,5 

61,9 

46,7 

56,2 

2003 

(4) 

82,2 

79,8 

78,8 

74,5 

85,5 

78,9 

74,5 

72 

65 

Άνδρες 
15-65 ετών 

2003 

(5) 

80,8 

84 

76,1 

83,9 

78,5 

75,5 

78 

77 

74,8 

Πηγή: OECD, Labour Force Statistics, 2004 
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γυναικείο πληθυσμό αντανακλούν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής των 

θηλέων των μεγαλύτερων ηλικιών, που απηχούν τις συνθήκες και τη νοοτρο

πία παλαιότερων εποχών. Η εντονότερη παραγωγική αξιοποίηση του θήλεος 

πληθυσμού αποτελεί ασφαλώς μια θετική εξέλιξη από την άποψη της στήρι

ξης της διαδικασίας της ανάπτυξης. 

Σε ό,τι αφορά όμως την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η συ

μπεριφορά των νοικοκυριών και των ατόμων εμφανίζει δυσμενείς τάσεις από 

άλλες απόψεις. Ειδικότερα: 

• Έντονη εμφανίζεται η τάση να εξέρχεται ο πληθυσμός από το ερ

γατικό δυναμικό, ενώ είναι ακόμη σε παραγωγική ηλικία. 

• Φαίνεται να διευρύνεται ο κύκλος των ανεπιθύμητων επαγγελμάτων ή 

εργασιών και ενισχύεται η τάση τα άτομα να προτιμούν να παραμέ

νουν άνεργα ή άεργα παρά να απασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα 

ή τις εργασίες34. 

• Οι εργαζόμενοι στη μεγάλη τους πλειονότητα, αν κρίνει κανείς τουλά

χιστον από τη στάση των συνδικάτων που τους εκπροσωπούν, αντι

δρούν σε μέτρα και πολιτικές που θα καθιστούσαν την αγορά εργα

σίας περισσότερο ευέλικτη35. 

34. Οι οικονομικοί μετανάστες στη χώρα μας δεν κατανέμονται μεταξύ επαγγελ
μάτων ισομερώς. Συγκεντρώνονται κυρίως σε ορισμένα επαγγέλματα όπως οι οικο
δομικές εργασίες, οι αγροτικές εργασίες, οι βοηθητικές εργασίες στον τουρισμό, οι 
οικιακές υπηρεσίες και η φροντίδα ηλικιωμένων, κ.ά. Η συγκέντρωση αυτή, ενώ τα επί
πεδα ανεργίας μεταξύ των Ελλήνων είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, μαρτυρεί 
σαφώς ότι όλο και περισσότερα επαγγέλματα που θεωρείται ότι δεν προσφέρουν ικα
νοποιητικές συνθήκες ή όρους εργασίας ή έχουν χαμηλό κοινωνικό γόητρο αποφεύ
γονται από τους Έλληνες. 

35. Σε διαδοχικές Εκθέσεις {Global Competitiveness Report του World Economic 
Forum - WEF, βλέπε π.χ. τις εκθέσεις για τα έτη 2004/2005 και 2003/2004 καθώς και 
στα World Competitiveness Yearbooks - WCY, του Institute for Management Development 
- IMD, βλέπε π.χ. την επετηρίδα του 2004) επισημαίνεται η δυσκαμψία στην αγορά 
εργασίας ως βασικός παράγοντας αποδυνάμωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. Ανάλογες επισημάνσεις γίνονται και στις εκθέσεις του 
ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών για την ελληνική οικονομία. Βασικός λόγος για 
την περιορισμένη πρόοδο προς την κατεύθυνση της αύξησης της ευελιξίας στην αγο
ρά εργασίας είναι η αντίδραση των συνδικάτων. Έτσι, λ.χ, στις πρόσφατες μεταβο
λές στο εργασιακό καθεστώς σχετικά με τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας και το λε
γόμενο διευθυντικό δικαίωμα, οι αντιδράσεις των συνδικάτων ήταν έντονες. 
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Οι πιέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση παραμένουν ισχυρές τόσο 

μεταξύ των αρρένων και ακόμη περισσότερο μεταξύ των θηλέων. Από τα 

στοιχεία του Πίνακα 28 φαίνεται η μεγάλη έκταση στην οποία μειώθηκε η 

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των ανδρών των ηλικιών 55-64, τα πολύ 

χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών των ηλικιών αυτών και η ακόμη 

μεγαλύτερη κάμψη των ποσοστών συμμετοχής για τις ηλικίες 65 ετών και 

άνω. Αυτό αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό την εντατικότερη αξιοποίηση των 

θηλέων των νεότερων ηλικιών για την οποία έγινε λόγος πιο πάνω. 

Για μια χώρα με χαμηλή γεννητικότητα ανακύπτει εντονότερη η ανάγκη 

να αξιοποιείται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο το εργατικό της 

δυναμικό, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται ως ένα βαθμό το έλλειμμα γεννήσεων. 

Αυτό προϋποθέτει αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 

και παράταση της οικονομικά ενεργού ζωής, ιδίως λόγω και της αύξησης του 

προσδόκιμου ζωής. Είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφ. 5, αντιφατικό από 

τη μια να επιλέγουν οι ελληνικές οικογένειες μικρό αριθμό παιδιών και από 

την άλλη να επιλέγουν σχετικά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό 

δυναμικό. Στις ωριμότερες ευρωπαϊκές οικονομίες το κοινό φαίνεται να αντι

λαμβάνεται ότι τίμημα για την επιλογή μικρών οικογενειών είναι η υψηλότερη 

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. 

Έως και σχετικά πρόσφατα, το ελληνικό εργατικό δυναμικό προσφε

ρόταν να καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε όλα τα επαγγέλ

ματα και τις ασχολίες. Και η αγορά εργασίας λειτουργούσε με τρόπο ώστε 

να διαμορφώνονται επίπεδα αμοιβών για κάθε επάγγελμα ή ασχολία που να 

εξασφαλίζουν επαρκή προσφορά. Στην εποχή μας όμως, μεγάλο μέρος των 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Ποσοστά συμμετοχής της ομάδας ηλικιών κατά φύλο στο εργατικό δυναμικό 

Έτος 

1951 

1961 

1971 

1981 

1991 

2001 

45-54 ετών 

Α 

94,17 

93,25 

91,74 

92,15 

89,18 

87,4 

Θ 

13,75 

34,48 

29,72 

27,27 

29,4 

45,68 

55-64 ετών 

Α 

85,32 

81,46 

77,69 

72,21 

56,01 

51,52 

Θ 

9,89 

24,28 

20,59 

16,9 

13,68 

18,86 

65+ ετών 

Α 

59,96 

43,71 

33,98 

26,2 

9,66 

7,42 

Θ 

4,84 

9,92 

7,23 

4,96 

1,91 

2,01 

Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού. 
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αναγκών σε εργατικό δυναμικό για ορισμένα επαγγέλματα ή ασχολίες καλύ

πτεται από εισαγόμενη μεταναστευτική εργασία ενώ -όπως ήδη αναφέρθηκε-, 

παράλληλα, μεγάλος αριθμός Ελλήνων παραμένουν άνεργοι ή άεργοι. Ο αριθ

μός των ανέργων ξεπερνά τις 400 χιλ., ενώ στη χώρα μας απασχολείται ακό

μη μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών, κυρίως σε επαγγέλματα ή ασχολίες για 

τις οποίες η προσφορά Ελλήνων είναι ανεπαρκής. 

Το γεγονός ότι ανάλογα φαινόμενα παρουσιάζονται και σε άλλες χώ

ρες, με τα νοικοκυριά και σε εκείνες να συμπεριφέρονται με τρόπο παραπλή

σιο με τα ελληνικά, μπορεί να καθιστά την ερμηνεία τους ευκολότερη, αλλά 

δεν μειώνει τα προβλήματα που αυτά δημιουργούν. 

Καθώς ο αριθμός των τέκνων στα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει χα

μηλός και η στάθμη της εκπαίδευσης τους αυξάνει, οι νέοι αλλά και οι οικο

γένειες τους επιζητούν θέσεις απασχόλησης ανάλογες με τα τυπικά προσόντα 

τους και αρνούνται να δεχθούν είδη εργασίας που θεωρούν ότι δεν ανταπο

κρίνονται στις προσδοκίες τους. Ίσως να υπάρχει και ο φόβος ότι η αποδοχή 

ενός κοινωνικά μειωτικού επαγγέλματος μπορεί να συνεπάγεται ένα είδος 

παγίδευσης του εργαζόμενου και να μειώνει τις πιθανότητες του να εύρει 

αργότερα εργασία της προτίμησης του και, γενικά, να καταλάβει στην κοινω

νία μια επιθυμητή θέση. Όποια και αν είναι η ερμηνεία του φαινομένου, η εμ

μονή των νέων και των νοικοκυριών να επιδιώκουν την εξασφάλιση θέσεων 

εργασίας που η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να προσφέρει, και να αρνού

νται να απασχοληθούν σε θέσεις που αυτή προσφέρει, οδηγεί σε χρόνια και 

εκτεταμένη ανισορροπία στην αγορά εργασίας, με δυσμενείς συνέπειες για 

την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η στάση αυτή είναι ενδεχόμενο να 

δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον, καθώς η προσφορά ερ

γασίας θα τείνει σε συρρίκνωση, λόγω της κάμψης της γεννητικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Τάσεις στην οικονομική συμπεριφορά παρόμοιες με αυτές που παρα

τηρούνται στη χώρα μας, και εξετάστηκαν στα προηγούμενα, παρατηρούνται 

και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 

στις περισσότερες χώρες, παρουσιάστηκαν τάσεις αύξησης του κρατικού 

δανεισμού, του δανεισμού των νοικοκυριών και των μεταβιβάσεων προς τους 

ιδιώτες ως ποσοστό % του ΑΕΠ και τάσεις μείωσης της ροπής προς αποτα

μίευση των νοικοκυριών και της γεννητικότητας, ενώ σοβαρότερα ή μικρότε

ρης έκτασης προβλήματα παρουσιάζουν και τα κοινωνικοασφαλιστικά συστή

ματα, λόγω κυρίως της γήρανσης του πληθυσμού. Ανάμεσα όμως στη χώρα 

μας και τις περισσότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν δύο χα

ρακτηριστικές διαφορές. 

Η πρώτη, που αφορά κυρίως τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, 

έγκειται σε μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση της συμπεριφοράς και των 

δεδομένων από απόψεις άλλες από αυτές που μόλις αναφέρθηκαν. 

Ως προς τη συμπεριφορά η διαφοροποίηση αυτή έγκειται σε παράγο

ντες όπως: 

• μια ισχυρότερη διάθεση για εργασία, που εκδηλώνεται με την αυξη

μένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (Πίνακας 29), 

• μια συνεπέστερη στάση ως προς την τήρηση του νόμου και γενικό

τερα των κανόνων του παιγνιδιού, που επιτρέπει την περισσότερο 

εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και 

• ο σεβασμός των δημόσιων θεσμών, που ευνοεί την αξιοκρατία36. 

36. Στην Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα που δημοσίευσε το Υπουργείο 
Ανάπτυξης για το 2004 -σχέδιο της οποίας είχε συντάξει κατ' ανάθεση το ΚΕΠΕ- με 
πηγές διαδοχικές Εκθέσεις διεθνών οργανισμών (Global Competitiveness Report του 
World Economic Forum - WEF, π.χ. για τα έτη 2004/2005 και 2003/2004, καθώς τα 
World Competitiveness Yearbooks - WCY του Institute for Management Development - IMD, 
π.χ. επετηρίδα του 2004), μεταξύ 27 χωρών η χώρα μας ως προς τη διαφθορά κατα
λαμβάνει την 23^ θέση σε επίπεδο κυβερνητικών αξιωματούχων, την 26η σε επίπεδο 
δημόσιων υπηρεσιών, την 27^ ως προς τις οικονομικές εφορίες, την 22Γι ως προς τη 
δικαιοσύνη, την 241"· σε επίπεδο δημόσιων προμηθειών, κλπ. Εικάζει κανείς ότι ο μέσος 
πολίτης της χώρας δεν χρειάζεται τις έρευνες γνώμης που διεξάγουν διεθνείς οργανισμοί 
για να πληροφορηθεί ως προς την έκταση της ανομίας που επικρατεί στη χώρα. 
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Ως προς τα δεδομένα η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με: 

• πολύ αποδοτικότερους μηχανισμούς για καινοτομία, 

• αποτελεσματικότερα συστήματα εκπαίδευσης, 

• ισχυρότερες επιχειρηματικές δομές, 

• πληρέστερη υποδομή, κλπ. 

Έτσι, στις χώρες αυτές τείνει να αντισταθμίζεται ο ενδεχόμενος αρνη

τικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη από τάσεις όπως αυτές που προαναφέρθη

καν. Με άλλα λόγια, οι κοινωνίες των χωρών αυτών έχουν ή δημιουργούν με 

τη συμπεριφορά τους περισσότερες προϋποθέσεις για να αντέξουν ανετότερα 

στην πολυτέλεια τάσεων στη συμπεριφορά που δεν ευνοούν την ανάπτυξη. 

Η δεύτερη διαφορά, που αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τις περισσότε

ρο ανεπτυγμένες χώρες και σε μικρότερο αλλά σημαντικό βαθμό και τις άλ

λες μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του 

Πίνακα 30, έγκειται στο γεγονός ότι η ισχύς των τάσεων για τις οποίες έγινε 

λόγος πιο πάνω είναι, στην περίπτωση τους, μικρότερης έκτασης απ' ό,τι στη 

χώρα μας. Αν η καθεμία από τις τάσεις που εξετάστηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας κινδύνου ή απειλή για τις ανα

πτυξιακές προοπτικές, για τη χώρα μας το πλήθος των παραγόντων κινδύνου 

είναι μεγαλύτερο, συχνά δε και η ένταση του κάθε παράγοντα ισχυρότερη. Σε 

αντιδιαστολή, οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός ισόρροπου μείγματος συμπεριφοράς είναι στη χώρα μας 

ολιγοπληθέστεροι και μικρότερης ισχύος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Εργατικό δυναμικό ως ποσοστό % πληθυσμού 15-65 ετών 

Χώρα ή περιοχή 

ΟΟΣΑ 

Ευρωζώνη 

ΕΕ15 

Δανία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Ελβετία 

Ελλάδα 

1981 

64,27 

66,46 

80,06 

76,88 

81,18 

75,93 

58,69 

2001 

71,13 

68,41 

69,87 

80,30 

75,64 

77,59 

87,15 

61,47 

Πηγή: OECD, Labour Force Statistics, 2005. 
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Η χώρα μας, με μέτριο ακόμη επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανά

πτυξης, επιδιώκει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο με την υιοθέτηση προ

τύπων που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες που γενικά θεωρούνται περισσότερο 

προηγμένες και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές. Ιδιαίτερη σημασία έχει εν προκει

μένω η σημασία που αποδίδεται στο κοινωνικό κράτος, η οποία αποτελεί χα

ρακτηριστική ειδοποιό διαφορά σε σύγκριση με το αμερικανικό και γενικότερα 

με το αγγλοσαξονικό πρότυπο. 

Ο τρόπος όμως με τον οποίο κινηθήκαμε προς την επίτευξη αυτού του 

οράματος παρουσιάζει μια έντονη ανισομέρεια. Σπεύδουμε να εξομοιωθούμε 

ως προς τις απαιτήσεις που συμβαδίζουν με το κοινωνικό κράτος, ενώ καθυ

στερούμε και βραδυπορούμε να υιοθετήσουμε και τις αλλαγές που αυτό προϋ

ποθέτει ως προς τις υποχρεώσεις. 

Παρόμοιες τάσεις ανισομέρειας στη συμπεριφορά παρουσιάζονται και 

στις άλλες ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία. Στις χώρες αυτές, όπως άλλωστε και στη χώρα μας, η επιθυμία 

βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου είναι έντονη. Οι οικονομικές όμως και κοι

νωνικές δομές που αποτελούν προϋπόθεση για τη στήριξη ενός βελτιούμενου 

βιοτικού επιπέδου παρουσιάζουν, όπως και στη χώρα μας, πολλές αδυναμίες 

και κενά. Για να γεφυρωθεί το χάσμα και να εξευρεθούν οι πόροι που χρειά

ζονται για τη γρήγορη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οι κοινωνίες των χω

ρών αυτών καταφεύγουν, όπως και στην Ελλάδα, στον δανεισμό με διάφορες 

μορφές και στον περιορισμό της αποταμίευσης. Και σε σύγκριση όμως με τις 

χώρες αυτές η έκταση του προβλήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, φαίνεται να 

είναι εντονότερη στη χώρα μας. Έτσι λ.χ., όπως φαίνεται από τον Πίνακα 30, 

η Ιταλία πλεονεκτεί σε σύγκριση με τη χώρα μας κατά το ότι τα νοικοκυριά 

στη χώρα αυτή από τη μια πλευρά εξακολουθούν να αποταμιεύουν πολύ πε

ρισσότερο, δημιουργώντας έτσι πόρους που μπορεί να αμβλύνουν τα μελ

λοντικά προβλήματα, και από την άλλη παρουσιάζουν ασθενέστερη τάση για 

χρέωση, όπως προκύπτει όχι μόνο από τον Πίνακα 30 αλλά και από τα στοι

χεία που δίνονται στην υποσημείωση 11. Οι διαφορές αυτές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές. Μια αυξημένη ροπή για ιδιωτική αποταμίευση θωρακίζει τα άτομα 

και τα νοικοκυριά έναντι μελλοντικών δυσχερειών στο κοινωνικοασφαλιστικό 

σύστημα. Εκτός από αυτό, επιτρέπει την αύξηση του πλούτου των νοικοκυ

ριών και τον περιορισμό του εξωτερικού δανεισμού και της διαρροής εισοδη

μάτων στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους. Η Ισπα

νία μειονεκτεί μεν ως προς τον δανεισμό των νοικοκυριών αλλά πλεονεκτεί 

κατά το ότι ο δανεισμός του Δημοσίου είναι πολύ μικρότερος απ' ό,τι στη 
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χώρα μας. Αυτό, σε συνδυασμό και με το μικρότερο βάρος των μεταβιβαστι

κών πληρωμών, δημιουργεί σημαντικά περιθώρια δημοσιονομικών χειρισμών, 

τόσο για την προώθηση της ανάπτυξης όσο και για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Πλεονεκτεί επίσης η 

Ισπανία από την άποψη της ροπής προς αποταμίευση, με τα αγαθά αποτελέ

σματα που αναφέρθηκαν και για την περίπτωση της Ιταλίας, καθώς επίσης και 

από την άποψη της γεννητικότητας, που έχει καθοριστική σημασία για τις μελ

λοντικές εξελίξεις στην οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική υγεία 

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, 

συγκριτικά με τη χώρα μας ευνοϊκότερες είναι οι εξελίξεις ως προς την απο

ταμιευτική ροπή και το δημογραφικό, και σε μικρότερο βαθμό σχετικά με το 

βάρος των μεταβιβάσεων προς τους ιδιώτες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

Συγκριτικά στοιχεία για τις μεσογειακές χώρες, 2004 

Δημόσιο χρέος % 
ΑΕΠ (2005) 

Χρέος νοικοκυριών 
% ΑΕΠ (2004) 

Μεταβιβάσεις του 
Δημοσίου προς 
ιδιώτες % ΑΕΠ 
(2005) 

Καθαρές 
αποταμιεύσεις 
ιδιωτών % ΑΕΠ 
(2004) 

Ετήσιος ρυθμός 
φυσικής κίνησης 
του πληθυσμού 

Ελλάδα 

110,2 

31,8 

18,6 

-2,0 

-0,2 

Ιταλία 

104,4 

28,9 

17,2 

7 1 ** 

-0,3 

Ισπανία 

42,9 

76,2 

12,3 

ρ γ*** 

0,7 

Πορτογαλία 

62,9 

93,2 

15,2 

3,6** 

1,4 

ΕΕ15 

70,9* 

16,7 

1,0 

Πηγή: European Economy, 2004, Eurostat, Yearbook 2004, Ιστοσελίδες Κεντρικών Τραπεζών. 
* Ευρωζώνη 

** 2002 
*** 2003 
... Έλλειψη στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Από τα στοιχεία και την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται σαφές ότι, 
σε σύγκριση με παλαιότερα, τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική κοινωνία έχει 
εκδηλώσει με διάφορους τρόπους μια στροφή στις προτιμήσεις της υπέρ της 
κατανάλωσης, θέτοντας σε υποδεέστερη μοίρα την πρόνοια για το μέλλον, 
ίσως δε και την παραγωγική προσπάθεια. Η στροφή αυτή μπορεί σε βραχυ
χρόνιο ή ακόμη και μεσοχρόνιο ορίζοντα να έχει ενισχύσει τη συνολική ενερ
γό ζήτηση, τονώνοντας έτσι την παραγωγή και την απασχόληση. Από μακρο-
χρονιότερη όμως σκοπιά είναι αμφίβολο αν ευνοεί την ανάπτυξη. Είναι βέβαιο 
-όπως προκύπτει από τα στοιχεία- ότι έχει ήδη σωρεύσει οικονομικά προβλή
ματα, μερικά από τα οποία μάλιστα θα επιταθούν στο μέλλον, αν δεν ληφθούν 
τα αναγκαία μέτρα. 

Σε αντιστάθμισμα των δυσμενών αυτών εξελίξεων, στο πεδίο της οικο
νομικής συμπεριφοράς έχουν εκδηλωθεί και τάσεις που ευνοούν την ανάπτυ
ξη, όπως η αύξουσα συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η 
τάση για αύξηση της εκπαιδευτικής στάθμης του εργατικού δυναμικού. Εκτός 
από τις εξελίξεις αυτές, που εξετάστηκαν στα προηγούμενα και μπορεί να 
τεκμηριωθούν ποσοτικά, πολύ ουσιώδη θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη μα-
κροχρονιότερα μπορεί να έχει και η εξομάλυνση του πολιτικού βίου μετά τη 
μεταπολίτευση, σε συνδυασμό και με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την 
ΟΝΕ, που αυξάνουν την εμπιστοσύνη στην παγίωση και στην περισσότερο 
εύρυθμη λειτουργία ορισμένων θεσμών. Σε σύγκριση με το παρελθόν, οι εξε
λίξεις αυτές τείνουν να μειώσουν την αβεβαιότητα για το μέλλον ως προς τους 
κανόνες του οικονομικού παιγνιδιού, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα για παραγω
γική προσπάθεια και ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μακρότερης 
πνοής. Οι θετικοί αυτοί παράγοντες μπορεί να μην κατέστη ακόμη δυνατό να 
αποδώσουν τα αναμενόμενα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, εν μέρει και λόγω 
εξελίξεων όπως αυτές που εξετάστηκαν στα προηγούμενα. Δεν παύουν όμως 
να αποτελούν ευνοϊκή παρακαταθήκη για το μέλλον. 

Στον βαθμό που η ανάλυση που προηγήθηκε αποκαλύπτει εξελίξεις 
και τάσεις όχι ευνοϊκές για τις αναπτυξιακές προοπτικές, η διαπίστωση αυτή 
έχει πραγματολογικό χαρακτήρα. Δεν έχει την έννοια μιας αξιολογικής κριτι
κής των τάσεων στην οικονομική συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας, κάτι 
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που δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Ούτε έχει σκοπό τον 
φρονηματισμό, τη νουθεσία ή τη διδαχή, με την ηθικοπλαστική έννοια, με την 
ελπίδα ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά 
και να την στρέψουν προς παλαιότερα, υγιέστερα κατά μια αντίληψη, πρότυ
πα, κάτι που επίσης δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας και 
είναι αμφίβολο αν θα ωφελούσε. Η αναστροφή της συλλογικής συμπεριφοράς, 
με την έννοια της επανόδου σε παλαιότερα πρότυπα, δεν είναι σύνηθες φαι
νόμενο. Η οικονομική συμπεριφορά και η στάση του κοινού απέναντι στο οι
κονομικό γίγνεσθαι στις σύγχρονες κοινωνίες υπόκειται σε μια συνεχή εξελι
κτική διαδικασία, που άλλοτε εκτυλίσσεται ταχύτερα και άλλοτε βραδύτερα 
και στο πλαίσιο της οποίας διαμορφώνονται νέες ισορροπίες και νέοι συσχετι
σμοί. Και όταν ακόμη μερικές φορές η συμπεριφορά και η στάση της κοινής 
γνώμης εμφανίζει σημεία παλινδρόμησης προς παλαιότερα πρότυπα, αυτό 
συνήθως συντελείται μέσα στο πλαίσιο μιας διαφορετικής λογικής ή νέων 
συσχετισμών και αποκτά διαφορετική, σε σχέση με το παρελθόν, σημασία. Έτσι, 
λ.χ., αν παρατηρηθεί στο μέλλον αύξηση της γεννητικότητας -σε σύγκριση με 
τα τρέχοντα πολύ χαμηλά επίπεδα της- είναι πολύ λίγο πιθανόν ότι αυτό θα 
σηματοδοτεί άρνηση του οικογενειακού προγραμματισμού και επάνοδο σε πα
λαιότερα πρότυπα και πολύ πιθανότερο ότι θα σημάνει μια επαναβεβαίωση του 
με διαφορετικές όμως παραμέτρους. 

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, σκοπός της παρούσας εργα
σίας είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις, που χρησιμεύει σε μια νηφαλιότερη 
κατανόηση των προβλημάτων και των τάσεων και σε αποτελεσματικότερη 
αναζήτηση των νέων εκείνων ισορροπιών, στο πλαίσιο των οποίων τάσεις ή 
ροπές της ελληνικής κοινωνίας προς τις οποίες εκδηλώνεται μια ισχυρή προ
τίμηση και οι οποίες μπορεί να παραβλάψουν την ανάπτυξη, να μπορεί να εξοι
κονομηθούν χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική πρόοδο ή με περιο
ρισμό των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών. 

Ως προς ποια από τα στοιχεία της οικονομικής της συμπεριφοράς η 
ελληνική κοινωνία θα εμμείνει και ως προς ποια θα υιοθετήσει εξισορροπητικές 
αλλαγές είναι θέμα επιλογών της. Και σε σχέση με τις επιλογές αυτές η 
εμπειρία και οι πρακτικές σε περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, και ιδίως τις 
ευρωπαϊκές, αποτελούν χρήσιμο οδηγό. Είναι λ.χ. γενικά αποδεκτό ότι, σε 
σύγκριση με τις χώρες αυτές, υπάρχουν ευρύτατα περιθώρια αύξησης της 
αποτελεσματικότητας του κράτους, βελτίωσης της ποιότητας βασικών κοι
νωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο στους τομείς της παι-
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δείας 3 7 και της υγείας, συνεπέστερης στάσης των πολιτών σε ό,τι αφορά την 

τήρηση των νόμων και τον περιορισμό της ανομίας38, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

τα δημόσια αγαθά, πραγματικού σεβασμού προς την αξιοκρατία και αποδυνά

μωσης των πελατειακών πολιτικών σχέσεων. Η ποσοστική τεκμηρίωση στα 

πεδία αυτά είναι δυσχερής ή αμφισβητήσιμη, και τα όχι ευνοϊκά για τη χώρα 

μας πορίσματα σε σχέση με τα πεδία αυτά, από έρευνες γνώμης που διεξά

γονται από διεθνείς οργανισμούς και χρησιμοποιούνται ως πηγή και για τη 

σύνταξη των Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία, που 

εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπορεί να αντιμετωπίζονται από ορι

σμένες πλευρές με κάποιο σκεπτικισμό. Πέρα όμως από το τι αναφέρουν 

διεθνείς πηγές για τη χώρα μας, πολλοί θα συμφωνούσαν, με βάση την κοινή 

πείρα και την κοινή λογική, ότι σε όλα τα πιο πάνω, μεγάλης σημασίας για 

την ανάπτυξη, πεδία η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να παραμένει προσκολ

λημένη σε παλαιότερα πρότυπα, που δεν ευνοούν την ανάπτυξη. Η σταδιακή 

μετακίνηση προς τα πρότυπα των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών από 

όλες αυτές τις απόψεις, με αντίστοιχη προσαρμογή της συμπεριφοράς και 

της στάσης του κοινού, θα προσπόριζε πολύ σημαντικά οφέλη, τα οποία θα 

καθιστούσαν ευχερέστερη τη χρηματοδότηση σε πεδία υψηλής κοινωνικής 

προτίμησης. 

Πολλοί μπορεί να μην το συνειδητοποιούν ακόμη, αλλά είναι εύκολο, 

με αναφορά στα δεδομένα, να αντιληφθούν τη συντριπτική υστέρηση της χώ

ρας μας σε ό,τι αφορά ζωτικής σημασίας λειτουργίες στον σύγχρονο κόσμο, 

όπως η επιστημονική έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη προϊόντων, που 

αποτελούν την αιχμή του δόρατος των οικονομικά ισχυρών χωρών. Αν λ.χ. 

εξετάσει κανείς πόσες αιτήσεις υποβάλλονται στη χώρα μας για την έκδοση 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας και συγκρίνει τους αριθμούς με άλλες χώρες, θα 

απογοητευθεί39. Η υστέρηση αυτή συνδέεται με τη δομή και το στάδιο ανά-

37. Κατά την πηγή της προηγούμενης υποσημείωσης, μεταξύ 27 χωρών η χώ
ρα μας κατατάσσεται 24^ ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

38. Βλέπε και υποσημείωση 36. 
39. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις χορή

γησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας γενικά και για θέματα που χαρακτηρίζονται ως υψη
λής τεχνολογίας ανά εκατομμύριο πληθυσμού (World Economic Forum, Global Compe
titiveness Report 2003/2004 και European Commission, Innovation Scoreboard 2003) 
που αναφέρονται και στην Έκθεση Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004. 
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πτύξης της ελληνικής οικονομίας και τους σχετικά περιορισμένους πόρους που 

διοχετεύονται στις δραστηριότητες αυτές. Είναι όμως στην υστέρηση αυτή 

πολύ σημαντικός και ο ρόλος της συμπεριφοράς. Η ευδοκίμηση των σχετικών 

δραστηριοτήτων, περισσότερο από κάθε άλλη δραστηριότητα, προϋποθέτει αυ

στηρή τήρηση κανόνων αξιοκρατίας και πλήρη απουσία πολιτικών παρεμβάσεων, 

έτσι ώστε να μπορεί να καλλιεργηθεί πνεύμα άμιλλας και δημιουργικότητας. 

Στην προσπάθεια αναζήτησης και καλλιέργειας προτύπων οικονομικής 

συμπεριφοράς που θα διατηρούν τα στοιχεία υψηλής προτίμησης από την 

πλευρά της ελληνικής κοινωνίας και θα ενσωματώνουν εξισορροπητικές αλ

λαγές σε άλλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα υγιές μείγμα, είναι ανάγκη να 

γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ πραγματικών επιλογών και ψευδοεπιλογών, 

που εμφανίζουν ως συμβατά τα ασύμβατα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τις τε

λευταίες δεκαετίες η ελληνική κοινωνία δεν κατόρθωσε να αντισταθεί πλήρως 

στον πειρασμό να υποκύπτει στο είδος αυτό της ασυνέπειας. Κάτω από τις 

Χώρα 

Γερμανία 

Γαλλία 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Ολλανδία 

Ουγγαρία 

Πορτογαλία 

Σουηδία 

ΕΕ15 

Αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

309,9 

145,3 

7,7 

85,6 

24,1 

74,7 

242,7 

19,0 

5,5 

366,6 

161,0 

Αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σε θέματα υψηλής τεχνολογίας 

48,8 

30,3 

2,1 

30,7 

3,6 

6,5 

68,8 

4,3 

0,7 

31,6 

... Έλλειψη στοιχείων. 

Η υστέρηση της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και ως ένα βαθμό αναμε
νόμενη, αφού, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, Main Science and Technology Indi
cators, 2004), ενώ στην EE15 η συνολική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη απορρόφη
σε το 2004 1,86% του ΑΕΠ και η δαπάνη του ιδιωτικού τομέα για τον ίδιο σκοπό 1,21% 
του ΑΕΠ, τα αντίστοιχα μεγέθη στη χώρα μας ήταν 0,66% και 0,21%. 
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συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας λίγες ίσως μορφές επένδυσης θα 

είχαν τόσο υψηλή απόδοση όσο μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης 

του κοινού, έτσι ώστε, όσο γίνεται περισσότερο, τη θέση αντιλήψεων και 

εντυπώσεων που δεν ευσταθούν ή απηχούν δεδομένα παλαιότερων εποχών 

και δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα να λάβει μια ορθό

τερη κατανόηση του χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και 

των προκλήσεων της εποχής μας. 
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