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 Η συνθήκη Delors που υπεγράφη το 1989, όρισε τα στάδια που θα οδηγούσαν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στην τελική της µορφή, η οποία ήταν η Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). Οι κοινοί όροι και συνθήκες διαλόγου και λειτουργίας 

µέσα στις οποίες θα κινούντο πλέον τα κράτη-µέλη και θα διαµόρφωναν την 

γενικότερη πολιτική τους, η κοινή νοµισµατική πολιτική, διαµορφωµένη από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και η εισαγωγή και κυκλοφορία του ευρώ, ως 

κοινού νοµίσµατος, αποτελούσαν λίγες από τις αλλαγές που θα επικρατούσαν από 

την έναρξη του τρίτου σταδίου που θα οδηγούσε στην Ο.Ν.Ε.. Η ένταξη της Ελλάδας 

στην Ο.Ν.Ε. το 2001, αποτέλεσε µια σηµαντική στροφή στην οικονοµική, πολιτική 

και κοινωνική της ιστορία. Έθεσε νέες βάσεις στον τρόπο διαχείρισης της οικονοµίας, 

δίνοντας βήµα στον νεοφιλελεύθερο τρόπο αντιµετώπισης των µακροοικονοµικών 

ζητηµάτων οικονοµικής πολιτικής, επιτρέποντας έτσι στις ελληνικές κυβερνήσεις να 

προβούν σε ριζικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου, 

ρίχνοντας το κυριότερο βάρος όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις στις οποίες 

προέβησαν, στην «ευνοϊκή» µεταχείριση του επιχειρηµατικού τοµέα της ελληνικής 

οικονοµίας. Αυτές όµως οι µεταρρυθµίσεις, είχαν ως αποτέλεσµα την πτώση του 

βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων στην Ελλάδα, την «απουσία» ουσιαστικά του 

επιχειρηµατικού τοµέα από το οικονοµικό προσκήνιο και την έλλειψη κινήτρων για 

περαιτέρω ανάπτυξη και ευηµερία. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, θα εξετάσουµε το ιστορικό 

υπόβαθρο το οποίο υπάρχει πίσω από τις διαδικασίες που οδήγησαν στην δηµιουργία 

της Ο.Ν.Ε., καθώς και τον ιδεολογικό χαρακτήρα που συστήνει το όλο εγχείρηµα. 

Αυτό που θα τονιστεί ιδιαίτερα, είναι πως η κατάργηση του κεϋνσιανού µοντέλου 

διαχείρισης, σε συνάρτηση µε τις πετρελαϊκές κρίσεις και την άνοδο των 

νεοφιλελεύθερων απόψεων στο οικονοµικό και πολιτικό προσκήνιο, επηρέασαν σε 
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σηµαντικό βαθµό την µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), 

σε Ε.Ε. και στη συνέχεια στο τελικό στάδιο της Ο.Ν.Ε.. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα 

δούµε πως εξελίχθηκε η πορεία της ελληνικής οικονοµίας από την µεταπολίτευση και 

έπειτα, δίνοντας όµως περισσότερη βάση στις οικονοµικές εξελίξεις της δεκαετίας 

του ’90 έως τα µέσα της δεκαετίας του ’00. Η περίοδος από το 1990 και έπειτα, είναι 

πολύ σηµαντική, διότι αποτέλεσε την αρχή για την εντατική χρησιµοποίηση 

νεοφιλελευθέρων εργαλείων στη διαχείριση των οικονοµικών ζητηµάτων της 

ελληνικής οικονοµίας, ειδικότερα µετά από την υπογραφή της συνθήκης του 

Μάαστριχτ το 1992, όπου τέθηκαν τα κριτήρια σύγκλισης που έπρεπε ένα κράτος-

µέλος να πληρεί, ώστε να γίνει δεκτή η είσοδός του στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε.. Θα 

δούµε πως οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν, κυρίως από το 1994 και στη συνέχεια, 

οδήγησαν την Ελλάδα σε µακροοικονοµική σταθερότητα και σε βελτίωση των 

δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών της προβληµάτων, µε εξαίρεση ίσως το δηµόσιο 

χρέος.  

 Παρόλες όµως, τις θετικές αυτές εξελίξεις στο καθαρά οικονοµικό σκέλος της 

πορείας που ακολούθησε η Ελλάδα, όπως θα δούµε, και της ένταξης της τελικά ως 

δωδέκατο µέλος στα όρια της Ο.Ν.Ε., οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν δεν οδήγησαν 

στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που θα εξασφάλιζαν την παράλληλη 

πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο προβλήµατα στην εξέλιξη της γενικότερης 

οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο που θα 

ακολουθήσει, θα γίνει αναφορά σε ορισµένους οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες 

της Ελλάδας, που σχετίζονται τόσο µε τα προβλεπόµενα κριτήρια σύγκλισης της 

συνθήκης του Μάαστριχτ, όσο και µε δείκτες της γενικότερης οικονοµικής και 

κοινωνικής κατάστασης της χώρας για την περίοδο 1990 έως 2004. Θα 



 6

διαπιστώσουµε, σε σύγκριση µε την Ε.Ε. των 15 κρατών-µελών, πως η Ελλάδα ναι 

µεν σε ονοµαστικό επίπεδο, εκτός του δηµοσίου χρέους, πέτυχε αξιόλογη σύγκλιση 

µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη, όµως σε πραγµατικό επίπεδο, υστερεί σε σηµαντικό 

βαθµό, πράγµα το οποίο µας δηλώνει ένα ανορθόδοξο και αµφιλεγόµενο τρόπο 

οικονοµικής πολιτικής που ακολουθήθηκε σε όλη αυτή την περίοδο. Καταλήγοντας, 

διαπιστώνουµε πως η ανάγκη για βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο 

διαχείρισης της ελληνικής οικονοµίας και στον τρόπο αντιµετώπισης των κοινωνικών 

ζητηµάτων που έχουν προκύψει, όπως η ανεργία, είναι επιτακτική προκειµένου να 

αποφύγει η Ελλάδα την είσοδο της σε µια βαθιά ύφεση που θα την οδηγήσει σε 

οικονοµικό µαρασµό και θα την αποµακρύνει ακόµη περισσότερο από τον ευρωπαϊκό 

της χαρακτήρα και προσανατολισµό. 
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1.1. Ιστορική Αναδροµή – Ο δρόµος προς την Ε.Ο.Κ. 

 

 Η εµπειρία της Ευρώπης έπειτα από δυο παγκόσµιους πολέµους ήταν 

τραυµατική και σίγουρα προκάλεσε πολλά πλήγµατα, τόσο σε οικονοµικό, όσο και σε 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Η αναγνώριση αυτής της κατάστασης από τους ηγέτες 

των ευρωπαϊκών χωρών, έκανε επιτακτική την ανάγκη για στενότερη συνεργασία των 

χωρών αυτών µεταξύ τους και για σύσφιξη των έως τότε τεταµένων σχέσεων τους. 

Ταυτόχρονα, σε ιδεολογικό επίπεδο η επικράτηση του κεϋνσιανού µοντέλου 

οικονοµικής διαχείρισης και λειτουργίας της οικονοµίας, µε σαφή στροφή στον 

κοινωνικό χαρακτήρα που έπρεπε να επιδείξει η οικονοµική πολιτική µιας χώρας, 

συνέθεταν µια νέα εικόνα του ευρωπαϊκού τοπίου για τις επόµενες δεκαετίες. Τα 

πρώτα βήµατα µεταβολής της ευρωπαϊκής αντίληψης προς νέες κατευθύνσεις, 

πολιτικής κυρίως έκφρασης αυτής της συνεργασίας, ξεκίνησαν µε την δηµιουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληρωµών (Ε.Ε.Π.) και της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 

(Τ.∆.∆.) (1950), καθώς και της ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Άνθρακα και 

Χάλυβα) το 1951 µε την συµµετοχή του Βελγίου, της Γαλλίας, της Οµοσπονδιακής 

∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου και των Κάτω 

Χωρών1. 

 Στη συνέχεια, η επιδίωξη περαιτέρω ενδυνάµωσης των σχέσεων των χωρών 

αυτών, έπειτα και από την επιτυχία που σηµείωναν οι προαναφερθέντες θεσµοί, 

οδήγησε σε µια προσπάθεια δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης και ειρήνης µεταξύ 

τους, µέσω της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας (Ε.Α.Κ.) και της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (Ε.Π.Κ.). Παρόλες όµως τις προσπάθειες που 

                                                 
1Τσινισιζέλης, «Θεωρία της ∆ιεθνούς Πολιτικής Ενοποίησης», στο Ναπολέων Μαραβεγιάς, Μιχάλης    
Τσινισιζέλης (επιµ.), Η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσµικές, Πολιτικές και Οικονοµικές 
Πτυχές, εκδ. Θεµέλιο, β΄ έκδοση, Αθήνα, 1999 
 Holly, Jr, Politics, Economics and the European Union, The Park Place Economist, vol. VI   
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έγιναν, κυρίως από την πλευρά της Γαλλίας, το εγχείρηµα αυτό απορρίφθηκε 

οριστικά το 1954. Όλες αυτές οι ενέργειες αποδείκνυαν πλέον έµπρακτα πως µια νέα 

προοπτική αναδεικνυόταν για την Ευρώπη. Η νέα αυτή προοπτική βρήκε τελικά την 

αρχική της έκφραση, µέσω των Συνθηκών της Ρώµης που υπογράφτηκαν από τις 

παραπάνω χώρες το 1957 και τέθηκαν σε ισχύ το 1958, και αφορούσαν τις προτάσεις 

για την σταδιακή δηµιουργία µιας Κοινής Αγοράς µεταξύ των χωρών αυτών. Η 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής 

Ενέργειας (Ε.Κ.Α.Ε.), ήταν πλέον γεγονός2. 

 

1.2. Ο δρόµος προς το Μάαστριχτ 

 

 θα πρέπει να τονίσουµε εκ των προτέρων, πως η ιδρυτική συνθήκη της Ε.Ο.Κ. 

δεν προέβλεπε εξ αρχής την δηµιουργία µιας ζώνης χωρών που θα ενεργοποιούνταν 

οικονοµικά υπό καθεστώς κοινού νοµίσµατος. Παρόλα αυτά, στη Συνθήκη της Ρώµης 

για την ίδρυση της Ε.Ο.Κ. υπήρχαν σπέρµατα κοινής µακροοικονοµικής διαχείρισης3. 

Εξωγενείς παράγοντες, όπως οι ενεργειακές κρίσεις κατά την δεκαετία του ’70, η 

κρίση του κεϋνσιανού µοντέλου και η επαναφορά σε συντηρητικές πολιτικές 

οικονοµικής διαχείρισης µιας οικονοµίας, καθώς και η αβεβαιότητα που προκαλούσε 

η µεταβολή του συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε την παράλληλη 

αναξιοπιστία της πολιτικής που εφάρµοζε σε παγκόσµιο επίπεδο η Αµερική, ήταν 

µερικοί από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην µετεξέλιξη της Ε.Ο.Κ. σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τελικά στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

                                                 
2Τσινισιζέλης, «Θεωρία της ∆ιεθνούς….., ο.π. 
3Λεβεντάκης, Μακροοικονοµική Ανοικτής Οικονοµίας, εκδ. Α. Σταµούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 1995, 
σελ. 332 
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(Ο.Ν.Ε.)4. Στα ζητήµατα αυτά όµως, θα αναφερθούµε στη συνέχεια της ανάλυσης 

µας. 

 

i. Η Έκθεση Werner και το νοµισµατικό «φίδι» 

 

Η πρώτη επίσηµη διακήρυξη για την προοδευτική οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση της Ευρώπης, βγήκε µέσα από την σύνοδο κορυφής της Χάγης το 

1969. Η υλοποίηση αυτού του στόχου ανατέθηκε στον πρωθυπουργό του 

Λουξεµβούργου Pierre Werner. Η σύνταξη της περίφηµης έκθεσης Werner (1970), 

προέβλεπε την διαδικασία τριών σταδίων µε τελικό στόχο την οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση. Η εφαρµογή του πρώτου σταδίου της έκθεσης αναµενόταν να 

ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 1971, ενώ οι απαιτήσεις που έθετε για την επίτευξη 

του στόχου ήταν καταρχάς η συνεργασία µεταξύ των χωρών για τον συντονισµό των 

εθνικών πολιτικών τους και η ανάθεση σε όργανα της κοινότητας, θεµάτων που 

αφορούν την νοµισµατική πολιτική5. Το τελευταίο δεν απέκλειε την λήψη 

αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, παρόλο τον εσωστρεφή χαρακτήρα που τόνιζε η 

έκθεση. Ταυτόχρονα, δινόταν έµφαση στην απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων 

που θα συνόδευε τον καθορισµό ενός ολοκληρωµένου πλαισίου διακύµανσης των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Με τις προϋποθέσεις αυτές να εφαρµόζονται, θα 

επιτυγχανόταν ένα ικανό επίπεδο, νοµισµατικής κυρίως, ένωσης που θα οδηγούσε σε 

µεγαλύτερη ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, εργατικού δυναµικού, προϊόντων και 

υπηρεσιών6.  

                                                 
4Holly, Jr, Politics….., ο.π.  
5Λεβεντάκης, Μακροοικονοµική….., ο.π, κεφ. 14 
6Taylor, EMU 2000? Prospects for European Monetary Union, The Royal Institute of International 
Affairs, 1995, Ch. 3 
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Όλα αυτά βέβαια, συµβάδιζαν µε τον πνεύµα της νεοφιλελεύθερης 

οικονοµικής αντίληψης και της πίστης στην ελευθερία της αγοράς, έπειτα από την 

σταδιακή υποχώρηση της κεϋνσιανής θεωρίας ως κυρίαρχης λογικής και την οριστική 

της κατάρρευση την δεκαετία του ’70, έπειτα και από τα πλήγµατα που δέχτηκε από 

τις πετρελαϊκές κρίσεις. Μέσα σε αυτό το κλίµα αβεβαιότητας, η έναρξη από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του πρώτου σταδίου το Μάρτιο του 1971 τελικά οδήγησε 

στην µη-επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί και θα ολοκληρώνονταν έως τις αρχές 

του 1974, οπότε και θα ξεκινούσε η εφαρµογή του δεύτερου σταδίου. Με αυτό τον 

τρόπο εποµένως, η είσοδος στο τρίτο στάδιο που υπολογιζόταν να ολοκληρωθεί 

περίπου το 1980 δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ7. Όλα αυτά τα γεγονότα, µε την 

ταυτόχρονη εξασθένιση της Αµερικανικής επιρροής στα οικονοµικά δρώµενα, 

οδήγησαν στην υπογραφή της Σµιθσόνιας συµφωνίας το ∆εκέµβριο του 1971, που 

αφορούσε το ποσό διακύµανσης των νοµισµάτων τους ως προς την κεντρική τους 

ισοτιµία µε βάση το δολάριο. Τα όρια αυτά για τα νοµίσµατα, κυµαίνονταν συνολικά 

µεταξύ του 9.0% ή 4.5%.   

Επειδή όµως τα όρια αυτά ήταν µεγάλα και αντίθετα από την λογική που οι 

ευρωπαϊκές χώρες επιθυµούσαν να επιβάλουν, προχώρησαν το 1972 σε µια µείωση 

των ορίων διακύµανσης ως προς τα κοινοτικά νοµίσµατα στο ±1.125%, ενώ ως προς 

το δολάριο διατήρησαν την αρχική διακύµανση που είχε ορισθεί στο ±2.25%. Αυτή η 

διπλή διακύµανση πήρε την ονοµασία «φίδι µέσα στο τούνελ». Το σύστηµα όµως 

αυτό της διπλής διακύµανσης, δεν διατηρήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με 

διαδοχικές αποχωρήσεις και επαναφορές των χωρών που συµµετείχαν, καθώς και µε 

την κατάρρευση της Σµιθσόνιας συµφωνίας το Μάρτιο του 1973, η διακύµανση 

πλέον ως προς το δολάριο κυµαινόταν ελεύθερα.  

                                                 
7Klein, European Monetary Union, New England Economic Review, March/April 1998  
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ii. Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (Ε.Ν.Σ.)  

      

 Η οριστική εφαρµογή του Ε.Ν.Σ. ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον 

Ιούλιο και ∆εκέµβριο του 1978. Οι συχνές διακυµάνσεις των νοµισµάτων στη ζώνη 

της Ε.Ο.Κ., αλλά και ευρωπαϊκών χωρών που δεν ανήκαν σε αυτή, οδήγησε στην 

προσπάθεια δηµιουργίας νοµισµατικής σταθερότητας, η οποία εκφράστηκε µέσω του 

Ε.Ν.Σ.. Θα πρέπει να τονίσουµε πως το Ε.Ν.Σ. αποτελούσε ένα σύστηµα σταθερών 

αλλά προσαρµόσιµων σε κάθε περίπτωση συναλλαγµατικών ισοτιµιών, έχοντας ως 

κεντρική νοµισµατική µονάδα την ECU♦. Ταυτόχρονα, είχαµε και την δηµιουργία 

του Μηχανισµού Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (Μ.Σ.Ι.) για την εξοµάλυνση των 

µεταβολών που υπήρχαν µεταξύ των νοµισµάτων. Στο σηµείο αυτό βέβαια, είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε πως η αξιοπιστία και η δυναµική του συστήµατος 

γενικότερα, στηριζόταν για µια µεγάλη περίοδο στις δυνατότητες της Γερµανικής 

(∆υτικής) οικονοµίας8. Έτσι, έπειτα από την δηµιουργία του Ε.Ν.Σ. και για µεγάλο 

διάστηµα αρκετές από τις χώρες που στηρίζονταν σε αυτό το σύστηµα γνώρισαν 

σηµαντική µείωση του πληθωρισµού τους, µε ταυτόχρονη µείωση της διακύµανσης 

των ισοτιµιών τους χάρης και στην στενότερη σχέση και συνεργασία που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των κρατών όσον αφορά την οικονοµικοπολιτική εφαρµογή. 

 Σε γενικές γραµµές πάντως, η πορεία αυτή δεν ήταν οµαλή. Στην αρχή της 

εφαρµογής του Ε.Ν.Σ., παράλληλα µε την εφαρµογή του Μ.Σ.Ι. υπήρχαν σηµαντικές 

αποκλίσεις εξαιτίας των διαφορών που προέκυπταν από την οικονοµική κατάσταση 

της κάθε χώρας, µε αποτέλεσµα να έχουµε συχνές αναπροσαρµογές ή διαφορετικά 

επανευθυγραµµίσεις των νοµισµάτων ορισµένων χωρών ως προς τις ισοτιµίες που 
                                                 
♦Η ECU δηµιουργήθηκε µε την κατάθεση του 20% των αποθεµάτων των κρατών-µελών σε χρυσό και 
σε δολάρια στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Νοµισµατικής Συνεργασίας (Ε.Ν.Τ.Σ.), Λεβεντάκης, 
Μακροοικονοµική....., ο.π., σελ. 340 
8Λεβεντάκης, Μακροοικονοµική....., ο.π., κεφ. 14 
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ορίζονταν. Σταδιακά αυτή η κατάσταση εξοµαλύνθηκε, εφόσον οι µεταβολές στο 

εσωτερικό των χωρών αποκτούσαν πλέον  πιο συνειδητό και πιο συνδυασµένο 

χαρακτήρα, και µέσα στα πλαίσια φυσικά που ορίζονταν από την ιδρυτική Συνθήκη 

και τις µετέπειτα αναπροσαρµογές των σχέσεων των κρατών-µελών. Η θετική αυτή 

κατάσταση αντιστράφηκε τελικά σε µια περίοδο που εντοπίζεται ανάµεσα στα 1990-

19939.  

Κύριοι παράγοντες αυτής της µεταβολής, ήταν καταρχάς η ενοποίηση της 

Γερµανίας η οποία µετέβαλε αρνητικά και σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική της 

κατάσταση καθώς και την µακροοικονοµική διαχείριση της, και εφόσον τα κράτη-

µέλη ήταν στενά συνδεδεµένα µε το µάρκο και γενικότερα µε την γερµανική 

οικονοµική λογική που επέβαλε η Bundesbank, αυτό οδήγησε σε κρίση το Ε.Ν.Σ. και 

τον Μ.Σ.Ι.. Αυτό µε την σειρά του οδήγησε σε αναπροσαρµογή των ορίων 

διακύµανσης τα οποία τελικά κατέληξαν τον Αύγουστο του 1993 στο ±15%10. Ένας 

ακόµη παράγοντας που συνέβαλε στην µεταστροφή του θετικού κλίµατος, ήταν η 

πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στα κράτη-µέλη11. Αυτή η διαδικασία, 

παράλληλα µε τις µεταβολές των ισοτιµιών, προκάλεσαν κερδοσκοπικές κινήσεις 

έναντι κάποιων νοµισµάτων µε συνέπεια τις συνεχείς µεταβολές των επιτοκίων και 

τις παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών προς αποφυγήν αυτών των κινήσεων που 

δηµιουργούσαν πιέσεις στην αγορά και στο κάθε νόµισµα αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα 

ήταν η άνοδος του πληθωρισµού και η σηµαντική εκροή κεφαλαίων για τη στήριξη 

των νοµισµάτων και του συστήµατος γενικότερα12. 

 Τέλος, ένας ακόµη παράγοντας για τον οποίο έγινε λόγος νωρίτερα, ήταν και 

πως οι οικονοµίες οι οποίες συµµετείχαν στο Ε.Ν.Σ. και το Μ.Σ.Ι., δεν συνέπιπταν ως 
                                                 
9Klein, European….., ο.π.  
10Εκτός από το µάρκο και το ολλανδικό φιορίνι, Λεβεντάκης, Μακροοικονοµική....., ο.π., σελ.351 
11Εκτός της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, Λεβεντάκης, 
Μακροοικονοµική....., ο.π., σελ. 351 
12Taylor, EMU 2000?....., ο.π., Ch. 3 
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προς τα µακροοικονοµικά τους µεγέθη και την εσωτερική οικονοµική τους 

κατάσταση. Αυτό δηµιουργούσε εκ των πραγµάτων ένα επισφαλές περιβάλλον 

ανάπτυξης και προόδου της κοινότητας, βάσει και των όρων που είχαν τεθεί. 

Επιπλέον, το περιβάλλον αυτό προξενούσε ερωτηµατικά ως προς τους τρόπους 

αντιµετώπισης µιας ενδεχόµενης κρίσης σε ένα κράτος, το οποίο θα υστερούσε σε 

οικονοµικούς όρους σε σχέση µε άλλα κράτη, καθώς και για τον αντίκτυπο που θα 

είχε σε αυτό το κράτος η εµφάνιση µιας κρίσης σε κάποιο άλλο κράτος ή γενικότερα 

στο σύστηµα. Γι΄ αυτόν το λόγο και οι όροι που τέθηκαν αργότερα κατά την 

υπογραφή τις συνθήκης του Μάαστριχτ (1992), απαιτούσαν αυστηρή τήρηση των 

όρων προσαρµογής µιας οικονοµίας στο νέο νοµισµατικό και οικονοµικό περιβάλλον.      

   

1.3. Η Έκθεση Delors και ο δρόµος προς την Ο.Ν.Ε.  

 

      Το πρώτο βήµα προς την νέα κατεύθυνση που θα οδηγούσε στην οικονοµική 

και νοµισµατική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, έγινε µε την υπογραφή της 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (Ε.Ε.Π.) και την εφαρµογή της το 198713. Η Ε.Ε.Π. 

έθετε νέα πρότυπα και λογική, που συνέπιπτε µε την επιδίωξη της κοινής αγοράς και 

αφορούσε την πλήρη κινητικότητα αγαθών και παραγωγικών συντελεστών. 

Ταυτόχρονα, είχαµε και την αναφορά για την δηµιουργία µιας κεντρικής τράπεζας 

στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ. που θα επέβλεπε και θα συντόνιζε το νέο νοµισµατικό 

περιβάλλον. Εποµένως, η Ε.Ε.Π. έδειχνε πλέον µε πιο σαφή και επιτακτικό τρόπο, 

τον δρόµο προς την εξεύρεση ενός πλαισίου πολιτικής και οικονοµικής εφαρµογής 

που θα οδηγούσε στην επιδιωκόµενη οικονοµική και νοµισµατική ένωση, µε την 

χρήση πλέον ενός κοινού νοµίσµατος, το οποίο προς το παρόν ήταν το ECU. Ο λόγος 

                                                 
13Αλεξάκης, «Η ∆ιαδικασία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
στο Ναπολέων Μαραβεγιάς,….., ο.π. 
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της επιδίωξης κοινού νοµίσµατος στο πλαίσιο της κοινής αγοράς, ήταν πως µε αυτό 

το µέσο θα εξαλείφονταν οι κίνδυνοι που προέκυπταν από τις µεταβολές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, προκαλώντας στο σύστηµα κρίση14. Όλες αυτές οι 

διαδικασίες και προτροπές, οδήγησαν τελικά στην σύνταξη της έκθεσης Delors, το 

τελικό κείµενο της οποίας ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1989 και στην υπογραφή 

του Συµφώνου Σταθερότητας. Η έκθεση Delors προέβλεπε τρία στάδια, µέσω των 

οποίων η Ε.Ο.Κ. θα προχωρούσε σε νοµισµατική ενοποίηση15. 

 

i. Στάδια σύγκλισης προς την Ο.Ν.Ε. 

 

Στο πρώτο στάδιο που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου του 1990, τα κράτη-µέλη 

προχώρησαν σε περαιτέρω µείωση των ορίων διακύµανσης των ισοτιµιών τους ως 

προς το ECU στο ±2.25%, µε κύριο στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

προσπάθεια σύγκλισης των εθνικών οικονοµιών τους. Η επίτευξη του στόχου της 

σύγκλισης των οικονοµιών, θα σήµαινε ταυτόχρονα και την εξασφάλιση της κοινής 

πορείας προς µια κοινή αγορά. Αυτό, και µέσα στα πλαίσια του πρώτου σταδίου, 

σήµαινε την ανάγκη µείωσης των οικονοµικών διαφορών στις περιφέρειες της 

ευρωπαϊκής κοινότητας και την ενίσχυση τους µε την εισροή πόρων σε αυτές16. 

Το δεύτερο στάδιο το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 1994, απαιτούσε 

την µείωση των περιθωρίων διακύµανσης των νοµισµάτων της κοινότητας σε ακόµη 

µεγαλύτερα επίπεδα. Παράλληλα, υπήρχαν και µεταβολές θεσµικού χαρακτήρα, µε 

την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος (Ε.Ν.Ι.), το οποίο 

αποτελείτο από έναν πρόεδρο και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών κάθε 

κράτους. Κύριος σκοπός ίδρυσης του Ε.Ν.Ι., ήταν ο καλύτερος συντονισµός των 
                                                 
14Taylor, EMU 2000?....., ο.π., Ch. 3 
15Klein, European….., ο.π.   
16Λεβεντάκης, Μακροοικονοµική....., ο.π., κεφ. 14 
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εθνικών πολιτικών µε απώτερο σκοπό την διαµόρφωση ενός κοινού πλαισίου 

νοµισµατικής εφαρµογής. Αυτό φυσικά, δεν απέκλειε τον χειρισµό της νοµισµατικής 

πολιτικής από το κάθε κράτος-µέλος ξεχωριστά. Αντίθετα, δίνονταν τα περιθώρια 

εφαρµογής ανεξάρτητης οικονοµικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, µε την υπογραφή της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ τον Φεβρουάριο του 1992, όπου πλέον η Ε.Ο.Κ. 

µετονοµαζόταν σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οριζόταν πως µε την έναρξη του τρίτου 

σταδίου της Ο.Ν.Ε. το Ε.Ν.Ι. θα καταργείτο, ενώ θα δηµιουργούνταν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.)17 και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

(Ε.Σ.Κ.Τ.) που θα το αποτελούσαν οι κεντρικές τράπεζες του κάθε κράτους. Η Ε.Κ.Τ. 

πλέον θα όριζε την νοµισµατική πολιτική και τα επιτόκια, ενώ οι κεντρικές τράπεζες 

θα αναλάµβαναν την εφαρµογή αυτής της πολιτικής. Παράλληλα, το ECOFIN θα 

µελετούσε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την πορεία σύγκλισης των οικονοµιών προς 

την ενοποίηση, βάση και των κριτηρίων σύγκλισης που ορίστηκαν µε τη συνθήκη του 

Μάαστριχτ και για τα οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια18. 

Το τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. ξεκίνησε τελικά την 1η Ιανουαρίου του 1999, 

οπότε και το ECU ως νοµισµατική µονάδα καταργήθηκε και τη θέση του πήρε το 

ευρώ. Στο τρίτο στάδιο µετείχαν τελικά 11 χώρες εκτός της ∆ανίας, της Σουηδίας, 

του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ελλάδας, της οποίας η συµµετοχή 

πραγµατοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 200119. Θα πρέπει να τονίσουµε πως το 

τρίτο στάδιο δεν απαιτούσε τη συµµετοχή όλων των κρατών20. Αυτό που θα έκρινε τη 

συµµετοχή µιας χώρας στην Ο.Ν.Ε., ήταν η πλήρωση όλων των κριτηρίων 

σύγκλισης. Με την εξαίρεση των τριών πρώτων χωρών που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

                                                 
17Eichengreen, European Monetary Unification: A Tour D’ Horizon, Oxford Review of Economic 
Policy, vol. 14, Autumn 1998  
18Taylor, EMU 2000?....., ο.π., Ch. 7 
19Ho-Kim, The Transition to Economic and Monetary Union: Conversion to the Euro, Minnesota 
Department of Trade and Economic Development, March 1999, p. 1 
20Βαβούρας, Εθνική Οικονοµική Πολιτική και Ο.Ν.Ε., Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1995, σελ. 23-28, 30 
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των οποίων η µη-συµµετοχή τους ήταν ηθεληµένη, η απουσία της Ελλάδας οφειλόταν 

στην µη εκπλήρωση των όρων σύγκλισης. Η επίσηµη κυκλοφορία του ευρώ µε την 

µορφή κερµάτων και τραπεζογραµµατίων ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2002, µε 

την παράλληλη κυκλοφορία των εθνικών νοµισµάτων σε κάθε κράτος αντίστοιχα για 

έξι µήνες21. Έπειτα από το διάστηµα αυτό τα εθνικά νοµίσµατα καταργήθηκαν 

οριστικά δίνοντας τη θέση τους στο ευρώ. Η περίοδος αυτή της παράλληλης 

κυκλοφορίας του ευρώ και των εθνικών νοµισµάτων θεωρήθηκε αναγκαία, έτσι ώστε 

να µειωθεί το κόστος από την έκδοση και κυκλοφορία τόσο µεγάλης ποσότητας 

νοµισµάτων από την Ε.Κ.Τ., το οποίο θα ασκούσε πληθωριστικές πιέσεις, µεταβολή 

των επιτοκίων και γενικότερα αντιστροφή της καλής µακροοικονοµικής κατάστασης 

των προηγούµενων ετών. Τέλος, το διάστηµα αυτό ήταν απαραίτητο ώστε να δοθεί 

στους κατοίκους των κρατών-µελών ένα διάστηµα προσαρµογής στη νέα οικονοµική 

πραγµατικότητα22.  

 

ii. Κριτήρια σύγκλισης των κρατών-µελών23  

 

 Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 και του Συµφώνου 

Σταθερότητας, τίθονταν πλέον οι όροι και οι τρόποι στα κράτη-µέλη, της διαδικασίας 

που θα οδηγούσε στην οικονοµική και νοµισµατική ενοποίηση της Ε.Ε.24. Ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά της συνθήκης του Μάαστριχτ ήταν ως επί το πλείστον και η 

ενίσχυση των αδύναµων οικονοµικά περιφερειών της ευρωπαϊκής κοινότητας, µε 

στόχο την εξάλειψη των ανισορροπιών που τυχόν προκαλούσαν αυτές οι περιφέρειες 

στην οµαλή πορεία προς την Ο.Ν.Ε.. Παρόλα αυτά, µεγαλύτερο βάρος δινόταν στη 
                                                 
21Στην Ελλάδα το διάστηµα αυτό, ήταν 2 µήνες  
22Maas, The Politics of European Rights, Discussion Paper, 2001  
23Ho-Kim, The Transition….., ο.π.  
   Βαβούρας, Εθνική….., ο.π. 
24Deutsche Bundesbank, European Economic and Monetary Union, February 2004  
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νοµισµατική αποτελεσµατικότητα και γενικότερα στην προσεκτική και σοβαρή 

µακροοικονοµική διαχείριση των δεικτών των οικονοµιών του κάθε κράτους 

αντίστοιχα. Γι’ αυτό το λόγο, προσδιορίστηκαν συγκεκριµένα όρια  νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής επέκτασης και λειτουργίας, που θα έκαναν εφικτή την είσοδο µιας 

χώρας στη ζώνη του ευρώ. 

 Το πρώτο κριτήριο αφορούσε τη σταθερότητα των τιµών ενός κράτους-

µέλους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρυθµός πληθωρισµού υπολογισµένος σύµφωνα µε 

τον δείκτη τιµών καταναλωτή, θα έπρεπε για µια περίοδο ενός έτους πριν από την 

εξέταση να µην υπερβαίνει τον ρυθµό πληθωρισµού των τριών καλύτερων, από 

πλευράς µεγέθους πληθωρισµού, χωρών πάνω από 1.5%. Το δεύτερο κριτήριο, 

αναφερόταν στην σύγκλιση των επιτοκίων. Όσον αφορά λοιπόν το µέσο ονοµαστικό 

µακροπρόθεσµο επιτόκιο ενός κράτους, αυτό θα έπρεπε για µια περίοδο ενός έτους 

πριν από την εξέταση του να µην υπερβαίνει πάνω από δυο ποσοστιαίες µονάδες τα 

ονοµαστικά µακροπρόθεσµα επιτόκια των τριών καλυτέρων κρατών-µελών από 

άποψη σταθερότητας και πάντα σε σχέση µε τους ρυθµούς πληθωρισµού που 

εµφανίζουν. Πρέπει να τονίσουµε, πως ο ρυθµός πληθωρισµού και η σύγκλιση των 

επιτοκίων, αποτελούσαν τα σηµαντικότερα κριτήρια όπως αυτά ορίζονταν στην 

συνθήκη του Μάαστριχτ. 

 Το τρίτο κριτήριο, επισήµαινε την σταθερότητα που πρέπει να επιδείξει το 

νόµισµα ενός κράτους-µέλους απέναντι στον Μ.Σ.Ι.. Σε αυτή την περίπτωση, το υπό 

εξέταση κράτος έπρεπε να παραµείνει για τα δυο τελευταία τουλάχιστον χρόνια πριν 

την εξέταση του, στα όρια διακύµανσης που είχαν ορισθεί από τον Μ.Σ.Ι. χωρίς 

σοβαρές αποκλίσεις από την ισοτιµία που είχε ορισθεί, και χωρίς να προβεί σε 

υποτίµηση του νοµίσµατος του έναντι κάποιου άλλου ηθεληµένα. Το τελευταίο 

κριτήριο εισόδου στην Ο.Ν.Ε., σχετιζόταν µε την δηµοσιονοµική πειθαρχία που 
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έπρεπε να επιδείξει ένα κράτος-µέλος. Έτσι, ο λόγος του προβλεπόµενου ή του 

υφιστάµενου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος σε σχέση µε το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν σε τιµές αγοράς, δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 3.0%. Ακόµη, ο λόγος του 

δηµοσίου χρέους σε τιµές αγοράς, δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 60%. Όσον αφορά την 

δηµοσιονοµική πειθαρχία, θα λαµβανόταν υπόψη το κατά πόσο ένα κράτος 

παρουσίαζε σηµαντική πτώση του δηµοσιονοµικού του ελλείµµατος και χρέους, 

καθώς και το κατά πόσο ήταν σε θέση να διατηρήσει αυτή την θέση. Σε αντίθετη 

περίπτωση, αυτό θα σήµαινε τον προσωρινό του αποκλεισµό από την Ο.Ν.Ε. και την 

πιθανή επιβολή προστίµων25. 

 

1.4. Γενικές παρατηρήσεις-Σχόλια            

  

 Η επικράτηση από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, της νεοφιλελεύθερης 

λογικής που πρόβαλε την ελευθερία της αγοράς ως την πανάκεια στα προβλήµατα 

που είχε προκαλέσει η κεϋνσιανή λογική στην παγκόσµια οικονοµία, καθώς και η 

άνοδος στο προσκήνιο των µονεταριστών που τόνιζαν µε επιµονή τον σηµαντικό 

ρόλο που µπορεί να παίξει ο νοµισµατικός τοµέας σε µια οικονοµία, διαµόρφωσαν το 

νέο σκηνικό στον παγκόσµιο χώρο, το οποίο επηρέασε και τις αρχές της Ε.Ε.. Έτσι, 

σε γενικές γραµµές η σταδιακή εκτόπιση του δηµόσιου τοµέα και η αναζήτηση 

µέσων για την µείωση των δηµόσιων ελλειµµάτων, η ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα 

ως του µόνου παραγωγικού κοµµατιού µιας οικονοµίας, είτε µέσω επενδύσεων 

προερχόµενες από την µείωση των δηµόσιων ελλειµµάτων, είτε µέσω της προώθησης 

µέτρων όπως οι αποκρατικοποιήσεις, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της 

οικονοµικής πολιτικής διαχείρισης. Κοντά σ’ αυτά, πρέπει να προσθέσουµε και την 

                                                 
25Klein, European….., ο.π  
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ουσιαστική συµµετοχή της εισοδηµατικής πολιτικής, όπου ως στόχο έχει την 

προσαρµογή του πραγµατικού µισθού και του κόστους εργασίας, για την αύξηση των 

επιχειρηµατικών κερδών και της βελτίωσης της αποδοτικότητας του κεφαλαίου26. 

Στα πλαίσια λοιπόν, αυτής της νεοφιλελεύθερης αναγέννησης κινήθηκαν και οι χώρες 

που µετείχαν τότε στην Ε.Ο.Κ., µε µοναδική ίσως εξαίρεση την Ελλάδα, όπου κατά 

τη δεκαετία του ’80 και υπό την πρωθυπουργία του Α. Παπανδρέου ο οποίος θέλησε 

να αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής, στράφηκε για αρκετό διάστηµα 

σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που έδειχνε ο νεοφιλελευθερισµός27. Αυτά τα 

ζητήµατα βέβαια, θα συζητηθούν στη συνέχεια της ανάλυσης µας. Υιοθετώντας 

λοιπόν σταδιακά τα κράτη-µέλη της Ε.Ο.Κ. αυτή τη λογική, και έπειτα και από την 

έκθεση Werner η οποία όπως τονίστηκε προηγουµένως ενσωµάτωνε τα 

χαρακτηριστικά της νέας αντίληψης, προσάρµοσαν την νοµισµατική και 

δηµοσιονοµική τους λειτουργία µέσα σε αυτά τα πλαίσια.  

  Για αρκετά από αυτά τα κράτη, τα αποτελέσµατα από άποψη 

µακροοικονοµικής σταθερότητας και δεικτών, ήταν ικανοποιητικά και απέδωσαν 

καρπούς, παρά τις κατά καιρούς αναπροσαρµογές των νοµισµάτων ή τις µεταβολές 

του πληθωρισµού. Η επιδίωξη µιας κοινής αγοράς, αποκτούσε πλέον διαφορετικό 

νόηµα και είτε άθελα τους, είτε ηθεληµένα, τα κράτη-µέλη µπήκαν σε µια διαδικασία 

διαφοροποίησης του αρχικού τους στόχου, υποταγµένα στους όρους που έθεταν ο 

νεοφιλελευθερισµός και ο µονεταρισµός, και φοβισµένα πως η µη αποδοχή αυτών 

των όρων θα έθετε εκτός του διεθνούς εµπορίου και εκτός αγοράς την Ε.Ο.Κ.. Όλες 

αυτές οι καταστάσεις, οδήγησαν τα κράτη-µέλη να επιζητούν στενότερη συνεργασία 

                                                 
26Αργείτης, «Συσσώρευση κεφαλαίου, δικαιότερη διανοµή εισοδήµατος και µακροοικονοµική 
σταθερότητα στην Ελλάδα», στο Γιώργος Αργείτης, Οικονοµικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις 
στην Ελλάδα: Οι προκλήσεις στις αρχές του 21ου αιώνα, (επιµ.), εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα, 2005, σελ. 62-
63   
27Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή, Η περίπτωση της Ελλάδας, εκδ. 
τυπωθήτω, Αθήνα, 2002, κεφ. 1ο        
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µεταξύ τους, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οικονοµικό, προς 

αποφυγήν νέων εξελίξεων που θα προκαλούσαν αναταραχές στο ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα. Ουσιαστικά, τα κράτη αυτά εγκλωβίστηκαν στα κηρύγµατα µιας 

ασαφούς και ανορθόδοξης άποψης, που θεοποιούσε τους κανόνες της αγοράς. Όλες 

οι παραπάνω επιδιώξεις λοιπόν, εκφράστηκαν µέσω της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 

(Ε.Ε.Π)28 και στην τελική επιλογή της οικονοµικής ενοποίησης που περιεχόταν στην 

έκθεση Delors29.  

 Μέσω αυτών των διαδικασιών τελικά, τα κράτη-µέλη κατέληξαν στην 

υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ και στην εφαρµογή του Μ.Σ.Ι. που 

προέβλεπε τα περιθώρια διακύµανσης των νοµισµάτων σε σχέση µε το E.C.U.. Η 

συνθήκη, πέραν της πλήρης απελευθέρωσης των κεφαλαίων και της πολιτικής 

συνεργασίας που απαιτούσε, αναφερόταν και σε τέσσερα κριτήρια σύγκλισης που 

απαιτούνταν από τα κράτη-µέλη, προκειµένου να εισαχθούν στο τρίτο στάδιο που 

προέβλεπε η έκθεση Delors και το οποίο ήταν αυτό της Ο.Ν.Ε.. Τα περισσότερα από 

αυτά τα κριτήρια αφορούσαν το νοµισµατικό τοµέα της σύγκλισης των οικονοµιών, 

µε µόνη εξαίρεση το δηµόσιο χρέος και έλλειµµα. Παράλληλα, η δηµιουργία της 

Ε.Κ.Τ. και του Ε.Σ.Κ.Τ. κατά το τρίτο στάδιο τόνιζαν ακόµη περισσότερο το πόσο 

µεγάλη έµφαση δινόταν στην νοµισµατική πλευρά της Ο.Ν.Ε.. Όλες όµως αυτές οι 

διαδικασίες που οδήγησαν τελικά στην πραγµατοποίηση της Ο.Ν.Ε. εγείρουν 

ορισµένα ερωτήµατα, τα οποία είχαν διατυπωθεί πριν την είσοδο ακόµη στο τρίτο 

στάδιο της Ο.Ν.Ε.30. 

                                                 
28Exenberger, The Stability and Growth Pact: Experience and Lessons to be Learnt Europe and the 
World, Discussion Paper, November 2004  
29Taylor, EMU 2000?....., ο.π., Ch.3  
   Bean, «Monetary Policy Under EMU», Oxford Review of Economic Policy, Vol. 14, Nο. 3, pp. 41-53 
30Ringe, Does Maastricht Matter?: The Impact of the Maastricht Convergence Criteria on Fiscal and 
Monetary Discipline in the European Union Member States, 2004 
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Καταρχάς, µε την λειτουργία της Ε.Κ.Τ. από το 2002 τα κράτη-µέλη πλέον, 

µεταβίβασαν σ’ ένα υπερεθνικό θεσµικό όργανο ένα χρήσιµο εργαλείο οικονοµικής 

πολιτικής, για τον χειρισµό της νοµισµατικής πολιτικής στα πλαίσια της Ο.Ν.Ε.. Η 

απώλεια αυτή µπορεί να είναι πολύ σηµαντική, διότι οι οποιεσδήποτε αναταραχές 

που τυχόν µπορούν να εµφανιστούν σε κάποιες από αυτές τις οικονοµίες, 

µετατίθενται για την επίλυση τους σε ένα όργανο το οποίο δεν γνωρίζει σε απόλυτο 

βαθµό τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των οικονοµιών αυτών. Η επίλυση µάλιστα 

αυτών των αναταραχών, ακόµη και στην περίπτωση που η Ε.Κ.Τ. διαθέτει τα 

στοιχεία εκείνα που θα της επιτρέψουν να προβεί σε εκτιµήσεις της δοµής µιας 

οικονοµίας, δεν δηλώνει από µόνο του πως αυτές θα λυθούν µε την λήψη 

νοµισµατικών µέτρων. Ακόµη και για την δηµοσιονοµική πολιτική, όπου παρ’ ότι ο 

χειρισµός της είναι ζήτηµα εθνικών επιλογών και κρίσης, τίθενται αυστηροί 

περιορισµοί από το Σύµφωνο Σταθερότητας ως προς την χρήση της. Οι περιορισµοί 

αυτοί µάλιστα, τίθενται µε τέτοιο τρόπο ώστε η δηµοσιονοµική πολιτική να µην 

επηρεάζει την οµαλή διεξαγωγή της νοµισµατικής πολιτικής31. Με αυτό τον τρόπο, 

ένα ακόµη µέσο οικονοµικής πολιτικής καταργείται έµµεσα από την ατζέντα των 

κρατών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, όπου τα µόνα µέσα που έχει ένα 

κράτος ώστε να αντιµετωπίσει πιθανούς κινδύνους µέσα στα πλαίσια του παγκόσµιου 

συστήµατος καταργούνται, αυτό δηµιουργεί υποψίες και αµφιβολίες ως προς το 

τελικό αποτέλεσµα, καθώς και ως προς την βιωσιµότητα ενός τέτοιου συστήµατος.  

 Παράλληλα, η προβολή της ανάγκης πολύ χαµηλών ρυθµών πληθωρισµού και 

επιτοκίων µέσα στην Ο.Ν.Ε. από τους ηγέτες των κρατών και από τους διοικητές των 

κεντρικών τραπεζών, στερεί τον χρόνο και την διάθεση από την προβολή σηµαντικών 

θεµάτων, όπως αυτό της απασχόλησης µέσα στα πλαίσια της Ο.Ν.Ε.. Παρόλο που το 
                                                 
31Allsopp and Vines, «The Assessment: Macroeconomic Policy After EMU», Oxford Review of 
Economic Policy, Vol. 14, Nο. 3, pp. 1-23 
  Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση, ΟΝΕ….., ο.π., κεφ. 1ο        
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ζήτηµα της απασχόλησης θίγεται στη συνθήκη του Μάαστριχτ, εντούτοις η αναφορά 

που γίνεται σε αυτό και η σηµαντικότητα που του δίνεται είναι µικρή. Από 1992 

λοιπόν, παρατηρείται η σαφής στροφή της Ε.Ε. σε νοµισµατικού τύπου επιλογές 

οικονοµικής πολιτικής, κάτι το οποίο συµβαδίζει µε την νεοφιλελεύθερη και 

µονεταριστική λογική, ταυτόχρονα µε την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων, υπηρεσιών και προϊόντων. Βέβαια, κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει τις 

θετικές συνέπειες που µπορεί να έχει η νοµισµατική ενοποίηση µεταξύ αυτών των 

κρατών, όπως η µείωση του κόστους συναλλαγών, που προκύπτει µέσω της ύπαρξης 

ενός ενιαίου νοµίσµατος, καθώς και η µείωση του πληθωρισµού που γίνεται µέσω 

του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες όµως, 

αποτελούν εξωτερικούς µηχανισµούς επιρροής µιας οικονοµίας και δεν αναφέρονται 

στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά αυτής της οικονοµίας και στους τρόπους χειρισµού 

της32. 

 Στερώντας λοιπόν, τον κοινωνικό χαρακτήρα που πρέπει ένας ενιαίος 

οικονοµικά χώρος να αναδείξει, η Ο.Ν.Ε. βαδίζει την πορεία της έχοντας εξασφαλίσει 

θεωρητικά, µόνο το κοµµάτι εκείνο που αφορά στα οικονοµικά χαρακτηριστικά της33. 

Υπάρχει όµως ένα µεγάλο σκέλος σε αυτό το εγχείρηµα, που αφορά την πολιτική και 

κοινωνική λειτουργία των κρατών-µελών. Γενικά, εκφράζονται φόβοι για την 

έλλειψη ενός καλά ορισµένου θεσµικού πλαισίου που θα ορίζει τους κανόνες συνοχής 

και συνεργασίας των κρατών-µελών. Μάλιστα, αυτή η επιδίωξη γίνεται επιτακτική 

όταν κάποιοι θεωρούν πως ορισµένα κράτη ζητούν µέσω αυτής της διαδικασίας που 

οδήγησε στην Ο.Ν.Ε., να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους πολιτικής και 

οικονοµικής διαχείρισης34. Η ανάγκη στενότερης συνεργασίας που τονίστηκε µέσω 

                                                 
32Allsopp and Vines, «The Assessment: Macroeconomic….., ο.π.  
33Obstfeld, EMU: Ready, or Not?, Discussion Paper, April 1998   
34De Grauwe, «The Political Economy of Monetary Union in Europe», World Economy, Vol. 16, Nov., 
pp. 653-61 
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της Ε.Ε.Π. και της συνθήκης του Μάαστριχτ, φαίνεται να µην αποσαφηνίζεται και να 

µην στηρίζεται σε γερές βάσεις, σ’ ένα χώρο όπου χαρακτηρίζεται από διαφορετικές 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δοµές, και αυτό δηµιουργεί ερωτηµατικά για 

το µέλλον της Ο.Ν.Ε.35. 

 Τέλος, αναφερόµενοι σε αυτές τις διαφορές, οικονοµικού και 

κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να πούµε πως, εκτός του ότι αυτές 

εξακολουθούν να υφίστανται, µπορούν να αποτελέσουν µελλοντικά, είτε σε επίπεδο 

κράτους, είτε σε επίπεδο Ο.Ν.Ε., αντικείµενο επίθεσης από µια άλλη χώρα ή 

αντίστοιχο θεσµό, µε σκοπό να προκαλέσουν αναταραχές στο παγκόσµιο σύστηµα. Η 

έµµεση επίθεση σ’ ένα κράτος µε συγκεκριµένα δοµικά γνωρίσµατα, µπορεί να γίνει 

µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοια ένταση, ώστε να κλονιστούν οι δοµές του 

συγκεκριµένου κράτους και να έχουµε διάχυση των αναταραχών σε επίπεδο Ο.Ν.Ε.. 

Η άµεση επίθεση από µια χώρα, µπορεί να γίνει, είτε µε την επιβολή συγκεκριµένων 

όρων εµπορίου, είτε µε την εφαρµογή συγκεκριµένης πολιτικής στάσης, απέναντι 

στις αποφάσεις που µπορεί να προκύψουν µέσα στα πλαίσια διαλόγου και 

συνεργασίας των κρατών-µελών. Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν το 

ενδεχόµενο σοβαρών αναταραχών εντός του θεσµού της Ο.Ν.Ε., µεταξύ των κρατών-

µελών. Το κόστος όµως αποχώρησης ενός κράτους ή διάλυσης του θεσµού είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί σε αυτή την περίπτωσεις.    

 

 

 

 

 

                                                 
35Maas, The Politics….., ο.π.  
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Κεφ. 2. Προσαρµογή στο νέο µακροοικονοµικό περιβάλλον: Η 

περίπτωση της Ελλάδας 
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2.1. Η ελληνική οικονοµία (1975-1990) 

 

 Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, βρίσκει την χώρα να 

προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό και 

φυσικά οικονοµικό. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. από την κυβέρνηση της Νέας 

∆ηµοκρατίας και τον Κωνσταντίνο Καραµανλή το 1975 σηµατοδοτεί την στροφή 

προς τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και τις προοπτικές που της δίνει 

αυτό το νέο πλαίσιο οικονοµικής και πολιτικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, αυτή η απόφαση ελήφθη µέσα σ’ ένα 

κλίµα παγκόσµιας ανακατάταξης σε ιδεολογικό-πολιτικό επίπεδο και οικονοµικής 

αναταραχής. Ο συντηρητισµός επανέρχεται δυναµικά στο προσκήνιο, αναζητώντας 

να κερδίσει το χαµένο έδαφος των προηγούµενων δεκαετιών και επιθυµώντας να 

δώσει τις λύσεις για την έξοδο της παγκόσµιας οικονοµίας από την ύφεση στην οποία 

είχε περιέλθει. Σύµµαχοι σ’ αυτή την προσπάθεια στάθηκαν και οι δυο πετρελαϊκές 

κρίσεις της δεκαετίας του ’70 επιτείνοντας τις πιέσεις για µεταβολή του τρόπου 

διαχείρισης της οικονοµίας36.  

 Μέσα σε αυτό το κλίµα, η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές που θα ενίσχυαν 

την ελληνική οικονοµία και θα την έθεταν σε τροχιά ευρωπαϊκής πορείας, γινόταν 

επιτακτική. Η µείωση του πληθωρισµού, η δηµοσιονοµική ισορροπία, η προώθηση 

των επενδύσεων, η ενίσχυση της βιοµηχανίας, του τουρισµού και άλλων τοµέων της 

οικονοµίας απαιτούσαν άµεσες λύσεις. Παρόλα αυτά, η πολιτική της Νέας 

                                                 
36Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις και Οικονοµική Πολιτική στην Ελλάδα από την 
µεταπολίτευση µέχρι την ένταξη στην ΟΝΕ (1975-2000), εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2002, κεφ. 2 
   Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής Πολιτικής: Από τα σταθεροποιητικά  
προγράµµατα (1985-87 και 1991-93) στο πρόγραµµα σύγκλισης (1994-99), στο Ίδρυµα Σάκη 
Καράγιωργα, Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), Αθήνα, 2004 
   Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες της Οικονοµικής Πολιτικής ή Κρίση και Αναδιάρθρωση του 
Μοντέλου Ανάπτυξης; Η Ελληνική Οικονοµία την περίοδο 1975-2001, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 
Κοινωνική….., ο.π.   
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∆ηµοκρατίας οδήγησε σε χαλάρωση της νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και 

εισοδηµατικής πολιτικής. Το αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών, ήταν η αύξηση του 

πληθωρισµού, η µείωση των επενδύσεων, η δηµιουργία ελλειµµάτων στους 

κυβερνητικούς λογαριασµούς, η βιοµηχανική υστέρηση, ταυτόχρονα µε την αύξηση 

του κόστους εργασίας έπειτα από τις γενναιόδωρες αυξήσεις στους µισθούς στις 

οποίες προχώρησε η κυβέρνηση. Παράλληλα, η απουσία στόχων και µέσων οδήγησε 

στην έλλειψη τεχνολογικών υποδοµών που θα ωθούσαν τη χώρα προς νέες 

παραγωγικές κατευθύνσεις, καθώς επίσης µείωσαν και την ανταγωνιστικότητα της37. 

 Οι παραπάνω διαδικασίες, οδήγησαν την οικονοµία της Ελλάδας σε ύφεση, 

ενώ στον νοµισµατικό και δηµοσιονοµικό τοµέα ήταν φανερή η αστάθεια που 

επικρατούσε. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 

1981, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η οικονοµία, θέλησε να 

αντιστρέψει το κλίµα αυτό. Όπως όµως αναφέραµε σε προηγούµενα σηµεία της 

ανάλυσης µας, η στροφή προς το συντηρητισµό επέβαλε αυστηρούς κανόνες 

δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής. Σε αντίθεση µε αυτή την λογική, το 

ΠΑΣΟΚ θέλοντας να αναδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, προχώρησε στην 

εφαρµογή µέτρων που στόχο είχαν να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση, να επιφέρουν 

σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές σε µακροοικονοµικό επίπεδο και να τονώσουν 

την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Κύριοι στόχοι της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ήταν η 

µείωση της ανεργίας µε ταυτόχρονη αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης, η ενίσχυση των 

κατώτερων εισοδηµατικών οµάδων και η µείωση του πληθωρισµού, όπου το 1980 

είχε φθάσει στο επίπεδο του 21.5%38.  

                                                 
37Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 2 
   Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π.  
   Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
38Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 2 
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 Θέτοντας λοιπόν αυτούς τους στόχους, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην 

εφαρµογή επεκτατικής εισοδηµατικής πολιτικής αυξάνοντας σε σηµαντικό ποσοστό 

τους µισθούς των χαµηλότερων εισοδηµατικών οµάδων (κυρίως όσον εργάζονταν 

στην µεταποίηση, αλλά και των δηµοσίων υπαλλήλων), ενώ από το 1982 µε την 

εισαγωγή της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α.) προσπάθησε να 

δώσει µεγαλύτερη έµφαση στον παραπάνω στόχο. Η διόγκωση όµως, του δηµόσιου 

τοµέα µε την αύξηση των προσλήψεων, που στόχο είχε την δηµιουργία πελατειακών 

σχέσεων µεταξύ της κυβέρνησης και των ψηφοφόρων•, η περικοπή πόρων που θα 

οδηγούσε στην εύρυθµη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και στην κινητοποίηση 

των υγειών τοµέων της οικονοµίας (όπως η στήριξη της βιοµηχανίας) µέσω της 

εφαρµογής περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής, υπονόµευσαν τις προσδοκίες της 

κυβέρνησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και βελτίωση των 

δηµοσιονοµικών της δεικτών. Ο υψηλός πληθωρισµός (19.5% το 1985) εξανέµισε 

την αύξηση των µισθών, ενώ η απουσία επενδυτικών σχεδίων, προκάλεσε 

στασιµότητα στην οικονοµία. Ταυτόχρονα, το έλλειµµα και χρέος της Γενικής 

Κυβέρνησης αυξήθηκε σηµαντικά (11.1% και 42.4% του ΑΕΠ αντίστοιχα το 1985)39. 

 Η ελληνική οικονοµία λοιπόν, συνέχιζε να βρίσκεται σε κακή δηµοσιονοµική 

κατάσταση, σε αντίθεση µε τις χώρες τις Ε.Ο.Κ., όπου ακολουθώντας διαφορετικές 

(κατά βάση συντηρητικές) πολιτικές, βρίσκονταν σε πορεία ανόδου. Όλα τα 

παραπάνω, οδήγησαν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στη λήψη δραστικών µέτρων, 

προκειµένου να εξοµαλυνθεί η κατάσταση της οικονοµίας. Αυτό συνέβη µε την 

εφαρµογή του σταθεροποιητικού προγράµµατος 1985-87. Με υπουργό οικονοµίας 

                                                 
•Πράγµα το οποίο ισχύει σε έντονο βαθµό και στις µέρες µας και καταδυναστεύει το δηµόσιο βίο και 
υποσκάπτει την πρόοδο της χώρας 
39Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 3 
   Λιαργκόβας και Βασίλης Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π.  
   Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
   Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση, ΟΝΕ….., ο.π., κεφ. 2ο          
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τον Κων. Σηµίτη τολµήθηκε µια στροφή προς συντηρητικές πολιτικές σε αρκετούς 

τοµείς. Το πρόγραµµα τόνιζε την ανάγκη περιορισµού του δηµόσιου χρέους το οποίο 

είχε αυξηθεί σηµαντικά, της µείωσης των µισθών και γενικά της υποχώρησης της 

εγχώριας ζήτησης. Η συγκράτηση των δαπανών και η προσπάθεια αύξησης των 

εσόδων, θα ερχόταν µέσω της άσκησης αυστηρής δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής 

αλλά και εισοδηµατικής πολιτικής, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης τόσο του 

ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου τοµέα µέσω επενδύσεων. Γι’ αυτό το λόγο, 

χρησιµοποιήθηκαν µέτρα όπως η τροποποίηση της Α.Τ.Α., η τροποποίηση του 

φορολογικού συστήµατος, η υποτίµηση της δραχµής κατά 15%, ο περιορισµός των 

προσλήψεων. Οι προσπάθειες όµως, αποκλιµάκωσης του πληθωρισµού που ροκάνιζε 

την εγχώρια ανταγωνιστικότητα και του νοικοκυρέµατος του δηµοσιονοµικού τοµέα 

δεν απέδωσαν καρπούς. Το έλλειµµα ναι µεν µειώθηκε φθάνοντας το 1987 στο 8.7% 

του ΑΕΠ, το χρέος όµως παρέµεινε στα ίδια επίπεδα και κυµάνθηκε στο 42.1% του 

ΑΕΠ40.          

Υπό την πίεση των αρνητικών συνεπειών που επέφερε στην οικονοµία αλλά 

κυρίως στο κοινωνικό σύνολο η εφαρµογή του σταθεροποιητικού προγράµµατος και 

υπό τον φόβο εκλογικής ήττας, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε την οικονοµική του αντίληψη για 

την κατάσταση της χώρας, προχωρώντας σε χαλάρωση τόσο της δηµοσιονοµικής, 

όσο και της εισοδηµατικής πολιτικής της, ρίχνοντας ξανά την οικονοµία σε µια δίνη 

κακής οικονοµικής διαχείρισης. Έτσι, το έλλειµµα και το χρέος της Γενικής 

Κυβέρνησης αυξήθηκαν , φθάνοντας στο 15.7% και 44.4% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Η 

συνέχεια ήταν ακόµη πιο δυσµενής για την χώρα που δοκιµάστηκε από συνεχείς 

                                                 
40Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 3 
   Λιαργκόβας και Βασίλης Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π.  
   Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
   Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση, ΟΝΕ….., ο.π., κεφ. 2ο          
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εκλογικές µάχες µεταξύ Ιουνίου και Νοεµβρίου του 1989 και Απριλίου του 199041. 

Όλες αυτές οι διαδικασίες, προκάλεσαν αστάθεια τόσο σε πολιτικό, όσο και σε 

οικονοµικό επίπεδο. Τελικά, τον Απρίλιο του 1990 αναδείχτηκε µε ισχνή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κυβερνών κόµµα η Νέα ∆ηµοκρατία µε πρωθυπουργό 

τον Κων. Μητσοτάκη, θέτοντας σε νέα τροχιά την οικονοµική πορεία και λειτουργία 

της χώρας.  

 

2.2. Νέα ∆ηµοκρατία, η αρχή του νεοφιλελεύθερου κύκλου: Το µεσοπρόθεσµο 

πρόγραµµα προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας (1991-93) 

 

 Η αρχή της δεκαετίας του ’90, βρίσκει την Ελλάδα εξασθενηµένη από τις 

συνεχείς εκλογικές µάχες και το ασταθές πολιτικό και οικονοµικό κλίµα της περιόδου 

µεταξύ του Ιουνίου του 1989 και Απριλίου του 1990. Η δηµοσιονοµική κατάσταση 

του τόπου όπως εκτέθηκε στο προηγούµενο τµήµα ήταν πολύ κακή, ο πληθωρισµός 

βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα και πλέον η είσοδος της στο τρίτο στάδιο που θα 

οδηγούσε στην Ο.Ν.Ε., γινόταν για την Ελλάδα ένας δύσκολος και ανηφορικός 

δρόµος που έπρεπε πάση θυσία να διαβεί. Το ζητούµενο στην περίπτωση της 

Ελλάδας, ήταν πως οι δεκαετίες του ’70 και ’80 κληροδότησαν την δεκαετία του ’90 

µε σοβαρά δηµοσιονοµικά, διαρθρωτικά και θεσµικά προβλήµατα. Οι πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν και κατά κύριο λόγο ήταν επεκτατικές, δεν προσπάθησαν να 

δηµιουργήσουν τα κίνητρα για ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, µε παράλληλη 

ενεργοποίηση του δευτερογενούς τοµέα, µέσω της αύξησης των δηµόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων, δηµιουργώντας κατά συνέπεια ένα έλλειµµα οικονοµικής 

                                                 
41Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 3 
   Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π.  
   Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
   Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση, ΟΝΕ….., ο.π., κεφ. 2ο          
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συνέπειας και σταθερότητας. Η διόγκωση του δηµόσιου τοµέα προς εξυπηρέτηση 

κοµµατικών αναγκών, η απουσία σωστής οικονοµικής πολιτικής που θα προωθούσε 

και θα στήριζε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, 

καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των εργαζοµένων στα νέα 

δεδοµένα και πρακτικές που ήδη προωθούνταν στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, 

καθιστούσε σαφές στις επόµενες κυβερνήσεις που θα ακολουθούσαν, πως το έργο 

τους θα ήταν δύσκολο42.                                                                                                        

Το κλίµα αυτό της απουσίας ενός σταθερού και σαφούς οικονοµικού 

σχεδιασµού, της πολιτικής αδιαφάνειας και της µη-αντίληψης της οικονοµικής 

πραγµατικότητας, προσθέτανε ένα ακόµη αρνητικό χαρακτηριστικό στην ήδη κακή 

εικόνα που παρουσίαζε η Ελλάδα, αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο τις όποιες 

πιθανές προσπάθειες δηµιουργίας επενδυτικού ενδιαφέροντος. ∆υστυχώς, οι 

κυβερνήσεις που προηγήθηκαν έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στην επίλυση των 

προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας, θέτοντας ως στόχο την βραχυχρόνια 

ανάκαµψη της. Αυτό όµως, σήµαινε µε την σειρά του την συσσώρευση µεγαλύτερων 

διαρθρωτικών και µακροοικονοµικών προβληµάτων. Ο ευρωπαϊκός 

προσανατολισµός της Ελλάδας, στράφηκε όλα αυτά τα χρόνια προς άλλες 

κατευθύνσεις µην µπορώντας να ακολουθήσει την καλή πορεία των υπόλοιπων 

κρατών-µελών43. Ως συνέπεια, αυτό οδήγησε σε χειροτέρευση της δηµόσιας 

διοίκησης, µε την επιδείνωση των ελλειµµάτων, την σταδιακή µείωση της 

συµµετοχής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα και την αντίστοιχη αύξηση 

                                                 
42Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο  
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π.  
43Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο  
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
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του τριτογενούς τοµέα, στην διατήρηση του πληθωρισµού σε υψηλά επίπεδα, στην 

επιβάρυνση του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας από την µείωση της 

ανταγωνιστικότητας που είχαν υποστεί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες και τέλος στην 

διάλυση των παραγωγικών δοµών της χώρας44.                                                                                            

Υπό το βάρος αυτών των συνθηκών, η κυβέρνηση του Κων. Μητσοτάκη 

προχώρησε άµεσα στην σύνταξη και εφαρµογή ενός βραχυπρόθεσµου 

σταθεροποιητικού προγράµµατος (1991-93), που θα καλυτέρευε την δηµοσιονοµική 

κατάσταση της χώρας και θα της έδινε τα κίνητρα για έξοδο από την ύφεση στην 

οποία είχε εισέλθει. Η άνοδος της Νέας ∆ηµοκρατίας στο πολιτικό προσκήνιο, 

σήµανε και την µεταβολή στον χαρακτήρα τόσο της ιδεολογικής φιλοσοφίας, όσο και 

της οικονοµικής στάσης που θα επικρατούσε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης 

της♣. Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν και φυσικά τονίζονταν µε άµεσο τρόπο µέσω 

του σταθεροποιητικού προγράµµατος που εξέδωσε η Νέα ∆ηµοκρατία, ήταν 

«ποτισµένες» από το νεοφιλελεύθερο πνεύµα της εποχής. Άλλωστε, η Νέα 

∆ηµοκρατία προερχόταν από έναν ιδεολογικό χώρο που δεχόταν και υποστήριζε τις 

νεοφιλελεύθερες απόψεις, εποµένως και η πρακτική τους εφαρµογή ήταν ένα φυσικό 

επακόλουθο. Επιπροσθέτως, η συνθήκη Delors είχε θέσει τις αρχικές βάσεις για το 

είδος της οικονοµικής πολιτικής που έπρεπε να εφαρµοστεί από τα κράτη-µέλη, 

προκειµένου να επιτευχθεί η είσοδος στο τρίτο στάδιο της Ε.Ε., που θα οδηγούσε 

στην Ο.Ν.Ε., κάτι το οποίο θα τονιζόταν στη συνέχεια µε πιο σαφή και εντονότερο 

τρόπο από την συνθήκη του Μάαστριχτ. Εποµένως, η κυβέρνηση της Νέας 

∆ηµοκρατίας ήταν πλέον εγκλωβισµένη σ’ έναν δρόµο χωρίς επιστροφή45.             

                                                 
44Αργείτης, «Συσσώρευση κεφαλαίου….., ο.π.    
♣Βέβαια, οι ίδιες πολιτικές εφαρµόστηκαν και στην συνέχεια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
45Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο  
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
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Κύριο µέληµα της κυβέρνησης, ήταν η ουσιαστική µείωση του δηµόσιου 

ελλείµµατος, η πτώση του πληθωρισµού σε µονοψήφιο νούµερο έως το 1993 (9.5%) 

και η σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωµών46. Τα συνεχή και µεγάλα προβλήµατα 

του δηµοσιονοµικού τοµέα της οικονοµίας, θεωρούνταν από την κυβέρνηση πως 

λειτουργούσαν ανασταλτικά για την πορεία ανόδου της χώρας. Εποµένως, οι 

παραπάνω επιδιώξεις, θα πραγµατοποιούνταν µόνο µέσω της εφαρµογής αυστηρής 

δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της οικονοµίας. 

Αυτό που ήταν απαραίτητο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, ήταν η όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη περικοπή των δαπανών και η αναζήτηση πηγών εσόδων που θα 

ανέστρεφαν το αρνητικό κλίµα όσον αφορά το έλλειµµα που παρουσίαζε η 

κυβέρνηση. Γι’ αυτό το λόγο, ως βασική αρχή του προγράµµατος, πέρα από την 

άµεση περιστολή της επεκτατικής δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής, 

τέθηκε και η αποκρατικοποίηση σηµαντικών επιχειρήσεων. Με την εκπλήρωση 

αυτών των στόχων, θα δινόταν το έναυσµα σύµφωνα µε τις απόψεις της Νέας 

∆ηµοκρατίας για ώθηση των επενδύσεων, που θα ενίσχυαν µε τη σειρά τους τον 

δευτερογενή τοµέα. Επιπλέον, η κυβέρνηση προχώρησε σε µεταβολή του 

φορολογικού συστήµατος, διευρύνοντας την φορολογική βάση, αλλά µειώνοντας 

ταυτόχρονα τους ανώτερους συντελεστές φορολόγησης φυσικών και νοµικών 

προσώπων47. Παράλληλα, στο στόχαστρο του προγράµµατος µπήκαν και οι 

προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα (µε στόχο µείωσης κατά 10% έως τα τέλη του 1993), 

                                                                                                                                            
  ΥΠΕΘΟ, Όροι και Προϋποθέσεις Επιτυχίας του Μεσοπρόθεσµου (1991-93) Προγράµµατος 
Προσαρµογής της Ελληνικής Οικονοµίας, 1991   
46Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο 

  ΥΠΕΘΟ, 1991 

    Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π 
47Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο 

    ΥΠΕΘΟ, 1991 
    Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
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έτσι ώστε να µειώνονταν περαιτέρω οι δαπάνες του δηµοσίου. Στο ζήτηµα αυτό, η 

Νέα ∆ηµοκρατία ακολούθησε τον κανόνα «2 προς 1», που σήµαινε πως για κάθε νέα 

πρόσληψη θα είχαµε δυο αποχωρήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι αποδοχές των 

εργαζοµένων θα προσδιορίζονταν πλέον µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων, έτσι 

ώστε να υπάρχει συµπόρευση µε τους επιδιωκόµενους στόχους48.                                                                

∆ίπλα, στην λογική της µείωσης των προσλήψεων, στάθηκε και η µείωση που 

υπέστησαν οι µισθοί των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, έτσι ώστε να µην υπήρχαν 

τάσεις αναθέρµανσης του πληθωρισµού, ενώ παράλληλα αυτή η ενέργεια θα 

οδηγούσε σε µείωση του κόστους εργασίας και σε άνοδο της παραγωγικότητας. 

Επιπλέον, οι προσδοκίες για µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους, θα 

συνέβαλαν στην ενδυνάµωση του παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας, ο οποίος τα 

προηγούµενα χρόνια είχε υποστεί σοβαρή υποχώρηση. Με αυτό τον τρόπο, η µείωση 

των δηµόσιων δαπανών, η αύξηση των εσόδων και η αποκλιµάκωση του 

πληθωρισµού, θα προσέφεραν τα κίνητρα στην ελληνική οικονοµία για αύξηση των 

επενδύσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της και τις προϋποθέσεις για 

περαιτέρω βελτίωση των δηµοσιονοµικών δεικτών. Σηµαντική ήταν επίσης για την 

κυβέρνηση και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που στερούσε από το δηµόσιο 

σηµαντικά ποσά. Μέσα στη δέσµη µέτρων περιοριστικής εισοδηµατικής πολιτικής 

της κυβέρνησης, ήταν και η κατάργηση τον Ιανουάριο του 1991 της Α.Τ.Α.49. 

Φυσικά, µέσα σε αυτά τα πλαίσια οικονοµικής σταθεροποίησης και 

ανάκαµψης, καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η νοµισµατική πολιτική στην προσπάθεια 

                                                 
48Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο 

    ΥΠΕΘΟ, 1991 
49Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2ο 

    ΥΠΕΘΟ, 1991 
    Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
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συγκράτησης και µείωσης του πληθωρισµού και γενικότερα της τόνωσης της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και της βελτίωσης του ισοζυγίου 

πληρωµών. Έτσι, είχαµε µια έντονη µείωση της πιστωτικής επέκτασης και του 

ρυθµού αύξησης της προσφοράς χρήµατος50. Ταυτόχρονα, έγιναν προσπάθειες για 

την σταδιακή απεξάρτηση κάλυψης του κρατικού προϋπολογισµού µέσω τραπεζικών 

καταθέσεων, ενώ δόθηκε το έναυσµα για την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της 

Ελλάδας και της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων στα πλαίσια που ορίζονταν 

από την έκθεση Delors. Τέλος, η συναλλαγµατική πολιτική χρησιµοποιήθηκε έντονα, 

ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα της ισοτιµίας µεταξύ της ελληνικής δραχµής και 

του ECU51. Τα αποτελέσµατα όµως των αλλαγών που προσπάθησε να επιφέρει η Νέα 

∆ηµοκρατία στο σύνολο της οικονοµίας δεν λειτούργησαν και σε αυτή την 

περίπτωση, σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της. Οι µισθοί υπέστησαν σοβαρή µείωση, 

πράγµα που οδήγησε στην πτώση του κόστους παραγωγής, ενώ η ανεργία αυξήθηκε. 

Την ίδια αρνητική εικόνα παρουσίασαν το δηµόσιο χρέος και έλλειµµα που 

συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και διαµορφώθηκαν το 1992 σε 98.8% και 12.9% 

του ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ ο πληθωρισµός παρόλο που σηµείωσε πτώση ήταν εκτός 

των ορίων που είχαν τεθεί για το 1992 και διαµορφώθηκε σε 15.8% (µε στόχο 

14.5%). Παράλληλα, οι αποκρατικοποιήσεις που είχαν εξαγγελθεί και θα έδιναν 

ανάσα σύµφωνα µε την άποψη της κυβέρνησης, είτε καθυστέρησαν, είτε για 

διάφορους λόγους δεν πραγµατοποιήθηκαν µέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαν 

τεθεί. Σε γενικές γραµµές, η περίοδος 1991-92 αποτέλεσε µια συνέχεια κακών 
                                                 
50Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., σελ. 108    

    ΥΠΕΘΟ, 1991 
    Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π 
51Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., σελ. 108    

    ΥΠΕΘΟ, 1991 
    Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
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επιδόσεων για την  ελληνική οικονοµία, όπου σαν αποτέλεσµα είχε την σοβαρή 

πτώση του βιοτικού επιπέδου ενός µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού, την µείωση 

της ανταγωνιστικότητας και την µη-εκπλήρωση των στόχων που είχαν τεθεί για τους 

δηµοσιονοµικούς δείκτες ελλείµµατος και χρέους. Πλέον, ο δρόµος που θα οδηγούσε 

την Ελλάδα στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. γινόταν πολύ δύσκολος, από την στιγµή 

µάλιστα που η συνθήκη του Μάαστριχτ όριζε αυστηρούς όρους ονοµαστικής 

σύγκλισης. 

 

2.3. Τα προγράµµατα σύγκλισης 1994-2001 

 

 Ο µονόδροµος της Ο.Ν.Ε. ξεκαθάριζε στην κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας 

πως το έργο της θα έπρεπε να εντατικοποιηθεί και να προχωρήσει µε συνέπεια. Η 

συνθήκη του Μάαστριχτ που εν τω µεταξύ υπεγράφη το 1992 και ο προσδιορισµός 

των κριτηρίων σύγκλισης για τα οποία έγινε λόγος νωρίτερα, απαιτούσαν την 

εφαρµογή σκληρής νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Οι σε γενικές 

γραµµές µη-αναµενόµενες επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας την περίοδο 1991-92, 

οδήγησαν την Νέα ∆ηµοκρατία στη σύνταξη ενός προγράµµατος σύγκλισης για την 

περίοδο 1993-98. Το πρόγραµµα αυτό, κινείτο στα ίδια όρια και λογική µε το 

προηγούµενο σταθεροποιητικό πρόγραµµα, όµως οι κανόνες που έθετε η συνθήκη 

καθιστούσαν σαφές προς την ελληνική κυβέρνηση πως δεν υπήρχαν περιθώρια για 

παρεκκλίσεις από το ευρωπαϊκό όραµα. Μέσω του προγράµµατος σύγκλισης, η 

κυβέρνηση συνέχισε την εφαρµογή περιοριστικής πολιτικής σε όλα τα µέτωπα52. Η 

                                                 
52Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, Greece: Convergence Programme, 1993-1998, 1993 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π.  
    



 37

δηµοσιονοµική πολιτική, παρέµεινε αυστηρή µε στόχο την µείωση του ελλείµµατος 

του δηµοσίου και γενικά των δαπανών της κυβέρνησης, ενώ και η εισοδηµατική 

πολιτική στάθηκε αυστηρή απέναντι στους µισθούς των εργαζοµένων, σε µια 

προσπάθεια να καταπολεµηθεί ο πληθωρισµός και να δοθούν κίνητρα για άνοδο των 

επενδύσεων και του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. Οι προσλήψεις εξακολουθούσαν να 

µειώνονται παρόλο που ο κανόνας «2 προς 1» δεν είχε εφαρµοστεί πλήρως, ενώ 

υπήρξαν βήµατα για την µεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος εργασίας (π.χ. την 

είσοδο της µερικής απασχόλησης)53.    

Επιπλέον, η κυβέρνηση στην προσπάθεια της για αύξηση των εσόδων της 

συνέχισε να προωθεί την µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, µέσω της 

διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της µείωσης της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα, 

ένας από τους βασικούς κορµούς της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Νέας 

∆ηµοκρατίας που ήταν οι αποκρατικοποιήσεις, συνέχιζαν να προωθούνται ενώ έγιναν 

και προσπάθειες για την φιλελευθεροποίηση του τραπεζικού συστήµατος και του 

θεσµικού καθεστώτος της κεντρικής τράπεζας54. Η νοµισµατική και συναλλαγµατική 

πολιτική στάθηκαν σύµµαχοι στον στόχο της µείωσης του πληθωρισµού, του 

περιορισµού της διολίσθησης της δραχµής, καθώς και στην σταθεροποίηση της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας, έτσι ώστε  η είσοδος της δραχµής στον Μ.Σ.Ι. να 

πραγµατοποιηθεί στο τέλος του 199355. Η εφαρµογή όµως αυτού του προγράµµατος 

δεν πραγµατοποιήθηκε, διότι στην εξουσία ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 

1993. Το ΠΑΣΟΚ µε ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, προχώρησε στην σύνταξη του 

αναθεωρηµένου προγράµµατος σύγκλισης για την περίοδο 1994-99. Σε γενικές 

                                                 
53Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, 1993 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
54Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2, σελ. 110 
  MNEC, 1993 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
55MNEC, 1993 
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γραµµές, η Νέα ∆ηµοκρατία επεδίωξε την πλήρη απορρύθµιση και απελευθέρωση 

των αγορών χρήµατος, εργασίας και προϊόντων. Όµως, το κόστος στο οικονοµικό και 

κοινωνικό σκέλος της πολιτικής της διαχείρισης ήταν µεγάλο. Το δηµόσιο χρέος 

εκτινάχθηκε το 1993 στο 111,6% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειµµα µειώθηκε ελάχιστα στο 

12.6% του ΑΕΠ, πιθανότατα λόγω της σφιχτής δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής 

πολιτικής. Τα εισοδήµατα των εργαζοµένων υπέστησαν σοβαρή µείωση, ενώ και η 

ανεργία αυξήθηκε ακόµη περισσότερο. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

παρουσίασε βελτίωση, όµως η γενική εικόνα της χώρας ήταν πολύ άσχηµη και 

προδιέγραφε ένα σκληρό µέλλον56. 

 Η κακή δηµοσιονοµική κατάσταση, η απόκλιση από τα κριτήρια σύγκλισης, 

καθώς και τα σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα συνοχής που είχε δηµιουργήσει η 

πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, επέβαλαν την λήψη δραστικών µέτρων. Το ΠΑΣΟΚ 

εκ των πραγµάτων, ήταν αναγκασµένο να ακολουθήσει πιστά την γραµµή που όριζε η 

Ε.Ε. και το νεοφιλελεύθερο πνεύµα. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, είχε διαιρεθεί σε 

δυο περιόδους, εκ των οποίων η πρώτη αφορούσε την περίοδο 1994-96 και η δεύτερη 

την περίοδο 1997-99. Για την πρώτη περίοδο λοιπόν (1994-96), σηµαντικό ρόλο θα 

έπαιζε η προσπάθεια για την δηµοσιονοµική προσαρµογή της οικονοµίας σύµφωνα 

µε τα κριτήρια σύγκλισης, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για την αύξηση των 

δηµόσιων επενδύσεων που θα οδηγούσαν στη βελτίωση της οικονοµικής υποδοµής 

και της επιχειρηµατικής επέκτασης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σηµαντική θα ήταν 

και η βοήθεια που θα δινόταν από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, 

δηµιουργώντας τις συνθήκες για αύξηση των δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 

παράλληλα µε τις προσπάθειες δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που θα είχαν ως 
                                                 
56Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  ΥΠΕΘΟ, Αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας 1994-99, 1994 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
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αποτέλεσµα την πτώση του πληθωρισµού και του ελλείµµατος του δηµοσίου µε 

τελική συνέπεια την µείωση των επιτοκίων57.   

Η καλυτέρευση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, θα συνέβαινε µέσω του 

περιορισµού των καθαρών δανειακών αναγκών του ευρύτερου κυβερνητικού τοµέα 

και της αύξησης των εσόδων. Γι’ αυτό το λόγο, υπήρξε η εφαρµογή αυστηρής 

φορολογικής πολιτικής µε την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση των 

συντελεστών των υφιστάµενων φόρων, ενώ αυστηρές θα ήταν οι κυρώσεις στις 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Επιπλέον, περιοριστική ήταν, αλλά όχι σε ικανοποιητικό 

βαθµό, και η πολιτική των προσλήψεων, ενώ προβλέπονταν και περικοπές στις 

δαπάνες των υπουργείων και των οργανισµών. Η εισοδηµατική πολιτική 

εξακολούθησε να είναι περιοριστική, προβλέποντας µικρές αυξήσεις των µισθών των 

εργαζοµένων, µέσα στα όρια αντοχής της οικονοµίας. Τέλος, πηγή εσόδων για την 

κυβέρνηση αποτέλεσε και η είσοδος µετοχών δηµόσιων επιχειρήσεων στο 

χρηµατιστήριο58. 

Με δεδοµένη την επιτυχία του προγράµµατος την πρώτη περίοδο, κατά την 

δεύτερη περίοδο οι προσδοκίες για βελτίωση των οικονοµικών δεικτών θα 

εκπληρώνονταν. Έτσι, ο µέσος ετήσιος ρυθµός του ΑΕΠ θα αυξανόταν από 1.3% σε 

3.0%, παράλληλα µε την αύξηση που θα παρουσίαζαν τόσο οι δηµόσιες, όσο και οι 

ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ καθοδική θα ήταν και η πορεία του πληθωρισµού. Η σωστή 

εφαρµογή νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής θα εξακολουθούσε να 

υφίσταται µε στόχο την καλύτερη προσαρµογή της οικονοµίας στα δεδοµένα που της 
                                                 
57Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  ΥΠΕΘΟ, 1994 
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  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
58Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
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επιβάλλονταν, στην δηµιουργία σωστής αναπτυξιακής δοµής και κοινωνικής 

συνοχής, ενώ στο καθαρά τυπικό σηµείο της όλης διαδικασίας, επιδίωξη της 

κυβέρνησης ήταν η εισαγωγή της δραχµής στον Μ.Σ.Ι. το 199659. Όσον αφορά την 

νοµισµατική πολιτική, ο ρόλος της επικεντρώθηκε στην αποκλιµάκωση του 

πληθωρισµού, ενώ µε την σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος και 

της κίνησης κεφαλαίων, τέθηκε ως ενδιάµεσος συµπληρωµατικός στόχος η 

προστασία της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Παράλληλα, επιδιωκόταν ο περιορισµός 

της διολίσθησης της δραχµής σε σχέση µε τα νοµίσµατα των υπόλοιπων κρατών-

µελών, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια της αποκλιµάκωσης του πληθωρισµού. 

Τέλος, υπήρξε επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των νοµισµατικών και πιστωτικών 

µεγεθών, ενώ συνέχιζε να υφίσταται η απαγόρευση της νοµισµατικής 

χρηµατοδότησης του δηµοσίου60.   

Σε γενικές γραµµές, οι στόχοι που τίθονταν από το αναθεωρηµένο 

πρόγραµµα, ήταν η περαιτέρω αποκλιµάκωση του πληθωρισµού και η καλυτέρευση 

του δηµόσιου χρέους και ελλείµµατος. Με άλλα λόγια, οι στόχοι και σε αυτή την 

περίπτωση παρέµεναν οι ίδιοι. Η εφαρµογή του προγράµµατος παρόλα αυτά, γινόταν 

υπό συνθήκες όπου η εσωτερική οικονοµική κατάσταση φαινόταν να εξοµαλύνεται, 

ενώ και η παγκόσµια οικονοµία ξεπερνούσε την περίοδο ύφεσης των προηγούµενων 

ετών. Όλα τα παραπάνω, θα συντελούσαν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών επιχειρήσεων και στην αποδοτικότερη χρησιµοποίηση των πόρων της 

οικονοµίας, µε την ταυτόχρονη εφαρµογή διαρθρωτικών αλλαγών που θα ενίσχυαν 

την υλική και άϋλη υποδοµή της. Με την επιτυχηµένη εφαρµογή του προγράµµατος, 

                                                 
59Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  ΥΠΕΘΟ, 1994 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
60Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  ΥΠΕΘΟ, 1994 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
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τα κριτήρια ονοµαστικής σύγκλισης θα εκπληρώνονταν σύµφωνα µε τις εξαγγελίες το 

199861, οπότε και η Ελλάδα θα ήταν έτοιµη να µπει στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. το 

1999. Εν τω µεταξύ εσωτερικές διαδικασίες στο κυβερνών κόµµα, είχαν ως 

αποτέλεσµα τα σκήπτρα της προεδρίας του κόµµατος του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει ο 

Κων. Σηµίτης το 1996, έπειτα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.                   

 Η ένταξη της δραχµής στο Μ.Σ.Ι. το 1998 (µε αρχικό στόχο ένταξης το 1996), 

οδήγησε στην σύνταξη του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης της 

ελληνικής οικονοµίας το 1998, για την περίοδο 1998-2001. Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις 

όσον αφορά τους δείκτες ονοµαστικής σύγκλισης, ήταν θετικές για την ελληνική 

οικονοµία µε εξαίρεση το δηµόσιο χρέος (112.2% του ΑΕΠ για το έτος 1996). Ο 

πληθωρισµός συνέχιζε την πτωτική του τάση παράλληλα µε την πτώση των 

επιτοκίων (14.5%), ενώ και το δηµόσιο έλλειµµα µειώθηκε σηµαντικά. Για το έτος 

1997, οι παραπάνω δείκτες παρουσίαζαν ακόµη καλύτερη εικόνα, µε το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να φθάνει το 4.0% από 7.6% το 1996 και 

το χρέος να µειώνεται στο 108.6%. Αντίστοιχη πορεία είχε και ο πληθωρισµός όπου 

το 1997, έπεσε στο 5.5% από 7.5% το 1996. Όµως, παρόλη την καλή εικόνα που 

παρουσίαζαν οι δείκτες, δεν βρίσκονταν µέσα στα όρια και του όρους που έθετε η 

συνθήκη του Μάαστριχτ (και ειδικότερα το δηµόσιο χρέος!). Ταυτόχρονα, η ανεργία 

ανερχόταν το 1997 σε 10.3%, ένα αρκετά υψηλό νούµερο, αν και κατά 0.6% µονάδες 

χαµηλότερο από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ και η κατάσταση του ισοζυγίου 

πληρωµών δεν ήταν ικανοποιητική. Εποµένως, η απόκλιση από τα κριτήρια 

σύγκλισης στάθηκε µια ακόµη αιτία για την σύνταξη του επικαιροποιηµένου 

προγράµµατος62.  

                                                 
61ΥΠΕΘΟ, 1994 
62Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, The 1998 Update of the Hellenic Convergence Programme: 1998-2001, 1998 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
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Όλες οι παραπάνω διαδικασίες και διαπιστώσεις, προσδιόρισαν για την 

κυβέρνηση του Κων. Σηµίτη ένα πλαίσιο µακροοικονοµικής πολιτικής, ακόµη πιο 

αυστηρό και σταθερό ως προς την εφαρµογή του. Έµφαση δόθηκε, τόσο στο 

ονοµαστικό σκέλος που αφορούσε την δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας, όσο 

και στο πραγµατικό, θέλοντας να αποφύγει η κυβέρνηση µελλοντικά, τυχόν τριγµούς 

στην οµαλή λειτουργία της οικονοµίας. Η αποκλιµάκωση του πληθωρισµού και η 

περαιτέρω µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, σε επίπεδο µάλιστα κατώτερο 

από αυτό που όριζε η συνθήκη του Μάαστριχτ, παρέµεναν µέσα στους στόχους της 

κυβέρνησης. Η επιδίωξη της µείωσης του δηµόσιου χρέους, έγινε µέσω της 

φορολογικής εξυγίανσης, µε την διεύρυνση, και σε αυτή την περίπτωση, της 

φορολογικής βάσης, την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, καθώς και την µείωση 

των κρατικών δαπανών. Προσπάθειες έγιναν και στην πλευρά της αύξησης των 

εσόδων της κυβέρνησης, µε την προώθηση της µετοχοποίησης δηµόσιων 

επιχειρήσεων (κάτι το οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθµό από την 

εφαρµογή του προηγούµενου προγράµµατος), ενώ η κυβέρνηση προχώρησε και σε 

εξυγίανση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, επιδιώκοντας µάλιστα την 

εγγραφή των µεταναστών που κατοικούσαν στην Ελλάδα63. 

Η είσοδος της δραχµής στον Μ.Σ.Ι., έπειτα και από την υποτίµηση της 

δραχµής στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση κατά 12.3%, δηµιούργησε ανησυχίες 

για την απότοµη άνοδο του πληθωρισµού. Γι’ αυτό το λόγο, ο ρόλος της κεντρικής 

τράπεζας και της νοµισµατικής πολιτικής κατ’ επέκταση, επικεντρώθηκε στη 

συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων και της σταδιακής επαναφοράς σε τροχιά 

καθόδου. Ταυτόχρονα, η συναλλαγµατική πολιτική επεδίωξε την σταθερότητα της 
                                                                                                                                            
  Λιαργκόβας και Πατρώνης, «∆ιλήµµατα της Οικονοµικής….., ο.π. 
  Λιάγκουρας, «Επιτυχίες και Αποτυχίες….., ο.π. 
63Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, 1998 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
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συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής απέναντι στα ευρωπαϊκά νοµίσµατα.    

Παράλληλα, µέσω της εισοδηµατικής πολιτικής έγιναν προσπάθειες για µείωση του 

κόστους εργασίας κάτω από τον πληθωρισµό, µε παράλληλη τόνωση των δηµόσιων 

και ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ δόθηκε το πράσινο φως για ελαστικοποίηση της 

αγοράς εργασίας, µέσω της προώθησης της ηµι-απασχόλησης και της επέκτασης του 

ωραρίου εργασίας≈. Όσον αφορά την προσπάθεια άντλησης πόρων, αυτό έγινε µέσω 

σαφούς προσδιορισµού των µισθών της εργασίας και της ιδιωτικοποίησης δηµόσιων 

επιχειρήσεων και τραπεζών που ελέγχονταν από το κράτος. Η δηµοσιονοµική και 

εισοδηµατική πολιτική εξακολούθησε να είναι περιοριστική ώστε να υπάρξει 

συγκράτηση της εγχώριας δαπάνης και ζήτησης, εφόσον η ένταξη της Ελλάδας δεν 

ήταν εφικτό να γίνει µέσα στο 1999, δίνοντας έτσι περιθώριο για επιπλέον αλλαγές 

και καλύτερη προσαρµογή των δεικτών µε τις χώρες της Ε.Ε.. Σύµµαχοι στην 

προσπάθεια που έπρεπε να γίνει µέσω του επικαιροποιηµένου προγράµµατος του 

1998, ήταν και ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ όπου το 1997 έφθασε το 3.5% από 2.6% 

το 1996, µε προσδοκίες για διατήρηση αυτού του ρυθµού και περαιτέρω αύξησης 

του64.                                               

Το επικαιροποιηµενο πρόγραµµα σύγκλισης της περιόδου 1999-2002, ήρθε 

στη συνέχεια να τονίσει τους παραπάνω στόχους µε περισσότερη έµφαση, αλλά και 

κάνει έναν σύντοµο απολογισµό της έως τώρα πορείας. Τα τέσσερα κριτήρια της 

συνθήκης του Μάαστριχτ ικανοποιούνταν σε γενικές γραµµές, εκτός από το κριτήριο 

του πληθωρισµού, όπου η είσοδος στον Μ.Σ.Ι. και η υποτίµηση στην οποία είχε 

προχωρήσει η κυβέρνηση είχαν προκαλέσει µια µικρή άνοδο στο 4.7% το 1998. 

Παρόλα αυτά, υπήρχαν οι προοπτικές για περαιτέρω µείωση στο 3.5%. Το έλλειµµα 
                                                 
≈Κάτι το οποίο προσπάθησε να εφαρµόσει και η Νέα ∆ηµοκρατία την περίοδο 1991-93, βλ. ΥΠΕΘΟ, 
1991  
64Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, 1998 
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4  
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της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε το 1999 σε 1.5% ως ποσοστό του ΑΕΠ από 2.5% 

το 1998, ενώ καθοδική ήταν και η πορεία του δηµόσιου χρέους σε 103.9% του ΑΕΠ 

το 1999, από 105.2% του ΑΕΠ το 1998, καθώς και των επιτοκίων (6.3% το 1999 από 

8.5% το 1998). Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, κυµαινόταν και αυτός σε υψηλά επίπεδα 

(3.5% το 1999 έναντι 3.7% το 1998), δηµιουργώντας αισιοδοξία για την επίτευξη και 

πραγµατικής σύγκλισης στο πλαίσιο της Ο.Ν.Ε., πράγµα το οποίο εκφραζόταν µέσω 

του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης. Ένα αρνητικό σηµείο που 

εξακολουθούσε να υφίσταται, ήταν το ποσοστό ανεργίας το οποίο το 1999 

παρουσίασε µικρή αύξηση σε 10.5% από 10.3% το 1998. Η πολιτική συνέχιζε να 

είναι αυστηρή σε όλα τα πεδία, προκειµένου να διατηρηθεί η µακροοικονοµική 

σταθερότητα και ανάπτυξη της οικονοµίας , δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω αύξηση 

των δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Οι αλλαγές στον τοµέα της απασχόλησης 

που είχαν τονιστεί µε το προηγούµενο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα, συνέχιζαν να 

προωθούνται, µε στόχο την µείωση του κόστους εργασίας και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, ταυτόχρονα µε την προσπάθεια µείωσης του πληθωρισµού.  Η 

κυβέρνηση, µέσα στα πλαίσια του µακροοικονοµικού της σχεδιασµού, 

προγραµµάτιζε επίσης διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούσαν την εξυγίανση των 

αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων θα 

προχωρούσε µε εντατικούς ρυθµούς σε δηµόσιες επιχειρήσεις και στον τραπεζικό 

τοµέα, ενώ και στην αγορά εργασίας προωθούνταν µέτρα για την περαιτέρω 

ελαστικοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της. Τέλος, συνεχίστηκε η αναµόρφωση του 

τοµέα κοινωνικής ασφάλισης65. 

Έχοντας λοιπόν, επιτύχει σηµαντική βελτίωση στους µακροοικονοµικούς 

δείκτες της οικονοµίας και σταθερότητα στην αναπτυξιακή της πολιτική, η 
                                                 
65Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, The 1999 Update of the Hellenic Convergence Programme: 1999-2002, 1999   
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
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κυβέρνηση προέβλεπε ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ 3.8%, 4.1% και 4.3% για τα 2000, 

2001 και 2002 αντίστοιχα. Σ’ αυτή την εξέλιξη σηµαντικό ρόλο θα έπαιζαν οι 

επενδύσεις που και αυτές προβλέπονταν µε την σειρά τους να αυξηθούν. ∆εν πρέπει 

άλλωστε να ξεχνάµε, πως η ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 

2004, έδινε στην Ελλάδα την δυνατότητα για την δηµιουργία σηµαντικών έργων που 

θα τόνωναν την οικονοµία της σε πολλούς τοµείς. Με την συνέχιση αυστηρής 

δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, το δηµόσιο έλλειµµα υπολογιζόταν να 

κυµανθεί το 2000 σε 1.2% του ΑΕΠ, σε 0.2% του ΑΕΠ το 2001, ενώ για το 2002 

προβλεπόταν πλεόνασµα της τάξης του 0.2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το χρέος της 

γενικής κυβέρνησης θα κυµαινόταν σε 103.3%, 99.5% και 98.0% του ΑΕΠ το 2000, 

το 2001 και το 2002 αντίστοιχα. Σε γενικές γραµµές, η κυβερνητική πολιτική που 

ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ από το 1993 έως το 2000, οδήγησε στην βελτίωση βασικών 

οικονοµικών δεικτών της χώρας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µακροοικονοµική 

σταθερότητα και ανάπτυξη µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ. Υπήρξε 

σηµαντική άνοδος των επενδύσεων και προώθηση θεσµικών αλλαγών για την τόνωση 

της οικονοµίας. Επίσης, η µείωση του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης, 

συνοδεύτηκε από αύξηση των εσόδων και σηµαντική µείωση του πληθωρισµού66. 

Όµως, τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια, το κόστος της µεταστροφής της αρνητικής 

εικόνας που παρουσίαζε η χώρα, να µεταβιβαστεί στους εργαζοµένους, οι οποίοι 

υπέστησαν σοβαρή µείωση του βιοτικού τους επιπέδου, ενώ και η ανεργία αυξήθηκε 

και διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, µε ταυτόχρονη πτώση της συµµετοχής του 

δευτερογενούς τοµέα67. Αξιοσηµείωτο παραµένει και το γεγονός, ότι αµφισβητείται 

για το αν και κατά πόσο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, προχώρησαν στις απαραίτητες 

                                                 
66Αργείτης, Παγκοσµιοποίηση....., ο.π., κεφ. 2 
  MNEC, 1999   
  Πανταζίδης, Μακροοικονοµικές Εξελίξεις….., ο.π., κεφ. 4 
67Βλ. κεφ. 3 
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διαρθρωτικές αλλαγές, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ελληνικής 

οικονοµίας, ώστε να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι πολιτικές βέβαια 

που εφαρµόστηκαν, δεν µπορούσαν να παρεκκλίνουν του ευρωπαϊκού οράµατος, το 

οποίο βασιζόµενο στην νεοφιλελεύθερη λογική που τονίστηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, απαιτούσε σαφή και συγκεκριµένη δοµή των σχέσεων ανάµεσα στις 

οικονοµικές µονάδες µιας χώρας.  

 

2.4. Τα προγράµµατα σταθερότητας και ανάπτυξης 2001-2005 

 

 Το 2001 ξεκινούσε µε την συµµετοχή της Ελλάδας στο τρίτο στάδιο της 

Ο.Ν.Ε. ως δωδέκατο µέλος. Η συµµετοχή αυτή σήµαινε την επιβράβευση των 

προσπαθειών που είχαν γίνει από την µεριά των κυβερνήσεων την δεκαετία του ’90, 

και κυρίως της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από το 1993 και έπειτα. Ταυτόχρονα όµως, 

η συµµετοχή αυτή σήµαινε πως πλέον η ελληνική οικονοµία θα λειτουργούσε στο 

µονόδροµο που οριζόταν από την συνθήκη του Μάαστριχτ, µε όλες τις συνέπειες που 

αυτή συνεπαγόταν και αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ η πολιτική που 

είχε εφαρµοστεί µέχρι τότε δεν θα έπρεπε να αποκλίνει από τους αρχικούς της 

στόχους (και φυσικά θα εξακολουθούσε να είναι το ίδιο συντηρητική). Το 

επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

για την περίοδο 2001-2004, τόνιζε τους παράγοντες που θα ενίσχυαν την προσπάθεια 

ανάπτυξης της. Η κυβέρνηση θεωρούσε πως η ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων, 

δηµιουργούσε θετικές προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας από την 

αύξηση των δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς επίσης σηµαντικό µερίδιο 

θα έπαιζε και το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Θετικές ήταν επίσης, και οι 

προσδοκίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πραγµατικής σύγκλισης 
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της οικονοµίας, ταυτόχρονα µε την καλή πορεία που έδειχναν τα υπόλοιπα κράτη-

µέλη, µέσα στα πλαίσια µακροοικονοµικής σταθερότητας που είχαν επιτευχθεί τα 

προηγούµενα. Στο θετικό αυτό κλίµα, ερχόταν να προστεθεί και η αναµενόµενη 

υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών στις οποίες είχε προβεί η κυβέρνηση, µέσω 

των προηγούµενων προγραµµάτων. Το 2001 ωστόσο, σηµαδεύτηκε από την 

τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες, γεγονός το 

οποίο επηρέασε την παγκόσµια οικονοµία αρνητικά και φυσικά και την ελληνική, 

πράγµα το οποίο αποτυπώθηκε στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και 

ανάπτυξης του 2001. Έτσι, για παράδειγµα ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ 

διαµορφώθηκε στο 4.1% το 2001 ,από 5% που είχε τεθεί ως στόχος το 2000. Για το 

2000, ο αντίστοιχος ρυθµός ήταν 4.3% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τον πληθωρισµό, 

κυµάνθηκε σε 3.2% το 2000 από 2.6% το 1999, ενώ το έλλειµµα της Γενικής 

Κυβέρνησης είχε µειωθεί σε 1.1% το 2000 από 1.8% το 1999. Τέλος, και το χρέος της 

Γενικής Κυβέρνησης είχε µειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 102.7%, όµως το 

ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 11.1%68. 

 Παρόλα αυτά, οι γενικές προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας 

εξακολουθούσαν να είναι ευοίωνες, εξαιτίας των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης που 

προέρχονταν από τις επενδύσεις, παράλληλα µε τις εισροές του τρίτου κοινοτικού 

πλαισίου στήριξης, ενώ σηµαντικό µερίδιο στην καλή πορεία είχε και η ιδιωτική 

κατανάλωση. Μέσα στο κλίµα αυτό της αβεβαιότητας ως προς τις παγκόσµιες 

εξελίξεις, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επεδίωξε την συνέχιση της συγκράτησης των 

κρατικών δαπανών µε σκοπό την µείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης και την 

αύξηση των εσόδων, µέσω της περαιτέρω απλοποίησης του φορολογικού 

συστήµατος, της εξυγίανσης των ταµείων κοινωνικών ασφάλισης και την προώθηση 
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ιδιωτικοποιήσεων. Μάλιστα, προβλεπόταν έπειτα από την εφαρµογή του 

προγράµµατος, βελτίωση µε θετικούς ρυθµούς του ισοζυγίου της γενικής 

κυβέρνησης, µέσω της µείωσης των καταναλωτικών δαπανών του προϋπολογισµού 

και των δαπανών εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους. Όµως,  τα έσοδα παρουσίαζαν 

πτώση που οδήγησε σε ελάττωση του πλεονάσµατος της Γενικής Κυβέρνησης, και 

οφειλόταν κυρίως στην κατάρρευση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της 

µείωσης κατά 50% του φορολογικού συντελεστή επί των συναλλαγών. Ένας ακόµη 

λόγος, ήταν η επιβράδυνση που παρουσίασε η οικονοµική δραστηριότητα και τα 

χαµηλά κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και η µείωση των εσόδων από την 

φορολόγηση των εισοδηµάτων από τις αποταµιεύσεις, εξαιτίας της πτώσης των 

επιτοκίων69.  

 Επιπλέον, για το έτος 2001, µια δυσάρεστη «έκπληξη» περίµενε το επιτελείο 

της κυβέρνησης και τις αρχικές προβλέψεις που είχαν γίνει για τα βασικά µεγέθη της 

οικονοµίας. Η έκπληξη αυτή προήλθε από την Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Eurostat), η οποία σε συµφωνία µε την κυβέρνηση προχώρησε το 2002 σε 

µεθοδολογική αναθεώρηση του στατιστικού χειρισµού πράξεων, που γίνονταν για τον 

υπολογισµό αυτών των µεγεθών70. Έτσι, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης για το 

έτος 2001, έφθασε το 106.9% του ΑΕΠ, έναντι 99,7% σύµφωνα µε τους αρχικούς 

υπολογισµούς. Αντίστοιχα, και το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης από 

πλεονασµατικό (0.1% του ΑΕΠ), µετατράπηκε σε ελλειµµατικό της τάξης του 1.5% 

του ΑΕΠ για το 2001. Ο πληθωρισµός µε την σειρά του, παρουσίασε αύξηση και 

κυµάνθηκε στο 3.4%, ενώ το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 10.4%. Παρόλες τις 

αρνητικές εξελίξεις που συνέβαιναν τόσο σε παγκόσµιο, όσο και σε εσωτερικό 

επίπεδο, η κυβέρνηση στήριζε πολλές από τις ελπίδες για συνέχιση της καλής 
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οικονοµικής της πορείας µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος, στις επενδύσεις που 

προβλέπονταν ότι θα συνέχιζαν να αυξάνονται, στην απελευθέρωση των αγορών, 

στην φορολογική µεταρρύθµιση που θα οδηγούσε στην εκλογίκευση και απλοποίηση 

του συστήµατος, στη δηµοσιονοµική και νοµισµατική πειθαρχία, στην µείωση του 

κόστους εργασίας και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα. Θα 

πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε, πως στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα του 

2001, για πρώτη φορά τονίστηκε το ζήτηµα της πληθυσµιακής γήρανσης και των 

επιπτώσεων της στην οικονοµική πορεία, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ε.Ε., µέσω 

των πιθανών αυξήσεων στις δαπάνες για συντάξεις71.     

 Το έτος 2002, ξεκινούσε για την κυβέρνηση µε αβεβαιότητα και σκεπτικισµό, 

τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονοµικό επίπεδο όπως τονίζεται χαρακτηριστικά και 

στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης της Ελλάδας για την 

περίοδο 2002-2006. Οι λόγοι γι' αυτές τις ανησυχίες προέρχονταν από την αναταραχή 

στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, από την πτώση που παρουσίαζαν οι οικονοµίες της 

Ευρώπης και η παγκόσµια οικονοµία και από την απειλή πολέµου των Ηνωµένων 

Πολιτειών µε το Ιράκ. Σε γενικές γραµµές όµως, εκφραζόταν αισιοδοξία για την 

πορεία της ελληνικής οικονοµίας, όπου παρόλο το αρνητικό κλίµα που είχε 

διοχετευθεί στην παγκόσµια αγορά, θα κατάφερνε να προχωρήσει και σε πραγµατική 

σύγκλιση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.. Το επικαιροποιηµενο πρόγραµµα της 

περιόδου 2002-2006, κυµάνθηκε στο ίδιο ύφος µε το προηγούµενο πρόγραµµα, 

τονίζοντας το σηµαντικό ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Για την κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ, ο δευτερογενής τοµέας αποτελούσε την κινητήριο δύναµη της οικονοµίας 

και αυτό φαινόταν από το είδος των φορολογικών ελαφρύνσεων που εφαρµόστηκαν 
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ως προς τις επιχειρήσεις, και από την προσπάθεια ενίσχυσης τους µέσω των 

επενδύσεων72.  

Η νοµισµατική πολιτική, που πλέον διεξαγόταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, προσπαθούσε να συγκρατήσει τον πληθωρισµό σε χαµηλά επίπεδα, έπειτα 

από την άνοδο που είχε παρουσιάσει και οφειλόταν στην εισαγωγή του ευρώ και στην 

ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση που εµφάνιζε η ελληνική οικονοµία, ενώ η 

δηµοσιονοµική πολιτική της κυβέρνησης εξακολουθούσε να επιδιώκει την µείωση 

του χρέους και ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης µε ταυτόχρονη αύξηση των 

εσόδων. Οι προσπάθειες για την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος 

συνεχίστηκαν µε εντατικούς ρυθµούς, ενώ οι αυξήσεις των µισθών κυµάνθηκαν 

ελαφρώς υψηλότερα από τον πληθωρισµό, όµως γενικά, οι µισθοί εξακολουθούσαν 

να βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον όµως, υπήρχε η ανάγκη για αύξηση των 

επενδύσεων στον τοµέα των υποδοµών και των δηµόσιων υπηρεσιών, έτσι ώστε το 

περιβάλλον σε αυτούς τους τοµείς να εκσυγχρονιστεί και να συµβαδίσει µε τα νέα 

δεδοµένα της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι παραπάνω εξελίξεις στον παγκόσµιο και 

εσωτερικό χώρο είχαν επιφέρει µια µικρή µείωση των εξαγωγών, όµως σε γενικές 

γραµµές η εικόνα της ελληνικής οικονοµίας εξακολουθούσε να βρίσκεται σε καλό 

δρόµο, µε την πρόοδο που παρουσίαζαν τα έργα για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και 

γενικότερα τα έργα που πραγµατοποιούνταν σε όλη την περιφέρεια. Έτσι, για το έτος 

2002 ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν 3.8%, ενώ και η εγχώρια ζήτηση βρισκόταν 

σε υψηλό επίπεδο (4.1%). Ο πληθωρισµός βέβαια βρισκόταν και αυτός σε υψηλό 

επίπεδο και είχε διαµορφωθεί στο 3.9%. Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, 

έπειτα και από την αναπροσαρµογή που είχε γίνει στον υπολογισµό ορισµένων 
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δεικτών, είχε διαµορφωθεί στο 1.2% του ΑΕΠ∞. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

ήταν 104.7% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας µείωση κατά 2.2% µονάδες σε σχέση µε το 

2001, καθώς µείωση παρουσίασε και το ποσοστό ανεργίας που το 2002 

διαµορφώθηκε σε 10%. Η µείωση αυτή της ανεργίας, ήταν συνέπεια των έργων που 

γίνονταν την περίοδο εκείνη και σχετίζονταν µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, καθώς 

και άλλων σηµαντικών έργων που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει να 

εκπονήσει σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, εκφράζονταν και εδώ φόβοι για το ζήτηµα της 

πληθυσµιακής γήρανσης και πως ήταν αναγκαίο να εξευρεθούν ουσιαστικές λύσεις, 

για τις ενδεχόµενες µελλοντικές πιέσεις που θα ασκούνταν στην πλευρά των 

δαπανών. Γι’ αυτό το λόγο, η κυβέρνηση προχώρησε στον ορθολογισµό και την 

οµογενοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, καθώς και στην διασφάλιση της 

χρηµατοοικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ, µε επιπλέον στόχο την µη-υπονόµευση 

του κοινωνικού χαρακτήρα που έπρεπε να επιδείξει η κυβερνητική πολιτική. Η 

διασφάλιση όλων των παραπάνω, θα επιτυγχανόταν σύµφωνα µε τις απόψεις της 

κυβέρνησης, µέσω της συνέχισης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στις οποίες είχε 

προβεί, στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, στην βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, 

ταυτόχρονα µε την πρόοδο που θα σηµείωνε το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων73.   

 Η συγκρατηµένη αυτή αισιοδοξία της κυβέρνησης, εκδηλώθηκε και στο 

επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης για την περίοδο 2003-

2006. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 4.0%, συνοδευµένη από αύξηση των επενδύσεων και 

της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 9.7% και 3.1% αντίστοιχα, αποτελούσαν αποδείξεις 

των σταθερών ρυθµών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Καλή παρουσιαζόταν 

και η εικόνα των εξαγωγών, όπου σύµφωνα µε τις προβλέψεις αναµένονταν να 
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αυξηθούν πάνω από τις εισαγωγές. Ο πληθωρισµός, αν και µειωµένος σε σχέση µε το 

2002, αναµενόταν να διακυµανθεί σε 3.5% για το 2003, ο οποίος ήταν ελαφρώς 

µεγαλύτερος από τον µέσο όρο των υπόλοιπων κρατών-µελών. Η ύπαρξη αυτού του 

ύψους πληθωρισµού, οφειλόταν στην µεγάλη αναπτυξιακή δραστηριότητα που 

λάµβανε µέρος στην Ελλάδα και στις κακές καιρικές συνθήκες, οι οποίες είχαν 

προξενήσει εκτεταµένες καταστροφές στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Το 

έλλειµµα και χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα διαµορφωνόταν στο 1.4% και 

101.7% του ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ η ανεργία στο 9.0%, εξαιτίας των έργων για τα 

οποία έγινε λόγος νωρίτερα. Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε πως η ελληνική 

οικονοµία συνέχιζε την καλή της πορεία, σε σχέση µε τους δείκτες ονοµαστικής 

σύγκλισης µε εξαίρεση ίσως το δηµόσιο χρέος που συνέχιζε να βρίσκεται σε υψηλό 

επίπεδο, και σε µικρότερο βαθµό τον πληθωρισµό74.   

 Η κυβέρνηση εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για τους δείκτες πραγµατικής 

σύγκλισης, στηρίζοντας πολλές από τις ελπίδες της στους υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης, στις σηµαντικές, κατά την άποψη της, θεσµικές και διαρθρωτικές αλλαγές 

στους τοµείς της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης και των δηµόσιων 

υπηρεσιών. Ακόµη, θεωρούσε πως το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων που είχε 

εφαρµόσει σε παλαιοτέρα έτη, αποτελούσε ένα σηµαντικό κοµµάτι της καλυτέρευσης 

των δηµοσιονοµικών ζητηµάτων που ταλάνιζαν την ελληνική οικονοµία. Γι’ αυτό το 

λόγο, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων θα συνεχιζόταν µε ταχείς ρυθµούς, ώστε να 

υπάρξει αισθητή µείωση του δηµόσιου χρέους. Η δηµοσιονοµική και εισοδηµατική 

πολιτική, παρέµεινε αυστηρή έτσι ώστε και µε την προώθηση περαιτέρω αλλαγών 

στην απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, να επιτυγχανόταν αύξηση των 

εσόδων. Παράλληλα, η µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας και του 
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πληθωρισµού σε συνδυασµό µε την µείωση των επιτοκίων, θα συνέβαλε στην αύξηση 

της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 

Σύµµαχοι και οδηγοί της καλής πορείας της οικονοµίας, ήταν για µια ακόµη φορά οι 

επενδύσεις, που οφείλονταν στα έργα για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και στο τρίτο 

κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, η ιδιωτική κατανάλωση και οι προσδοκίες για άνοδο του 

τουρισµού, εξαιτίας των Ολυµπιακών Αγώνων.  Τέλος, οι πρωτογενείς δηµόσιες 

δαπάνες αναµενόταν να µειωθούν εξαιτίας των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και της 

εξυγίανσης της δηµόσιας διοίκησης75.                                                                                                           

Όµως, αυτή η πορεία δεν ήταν βέβαιο ότι θα εξακολουθούσε να υφίσταται και 

στη συνέχεια, διότι οι πολιτικές που εφαρµόζονταν υπέσκαπταν κατά κάποιο τρόπο 

την ίδια την δοµή της οικονοµίας. Οι σφιχτές δηµοσιονοµικές, νοµισµατικές και 

εισοδηµατικές πολιτικές που είχαν εφαρµοστεί τα προηγούµενα χρόνια, το ασταθές 

εργασιακό περιβάλλον και η µονόπλευρη αντιµετώπιση των οικονοµικών και 

κοινωνικών προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας, µε την πίστη στους κανόνες της 

αγοράς και την απορρύθµιση που υπέστησαν ο εργασιακός τοµέας και ο τοµέας των 

προϊόντων, αποµυζούσαν από την χώρα την δυνατότητα για συνέχιση της αξιόλογης 

πορείας, που θα στηριζόταν σε εγχώριους παράγοντες και τοµείς της οικονοµίας. 

Μεγάλο βάρος της ανάπτυξης του τόπου και της βελτίωσης των οικονοµικών 

δεικτών, έφεραν ουσιαστικά τα έργα που γίνονταν σε όλη την Ελλάδα και όχι τόσο οι 

πολιτικές που εφαρµόζονταν. Ταυτόχρονα, η συνεχής µείωση των οικονοµικών 

πόρων της εργασίας, δηµιουργούσε και συνεχίζει να δηµιουργεί µια κατάσταση 

ανέχειας και εξαντλητικής υποµονής από την µεριά των εργαζοµένων, που όµως 

στερεί µε αυτό τον τρόπο από το κράτος, τόσο την ουσιαστική προσφορά τους ως 

παραγωγικό κοµµάτι της οικονοµίας, όσο και την ζήτηση τους ως καταναλωτικό 
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κοµµάτι. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή θα επιδεινωνόταν έπειτα και από το τέλος των 

Ολυµπιακών Αγώνων και την ολοκλήρωση πολλών από τα έργα που 

πραγµατοποιούνταν. Όµως, τα παραπάνω θα συζητηθούν και στη συνέχεια της 

ανάλυσης µας. Οι προβλέψεις του επικαιροποιηµένου προγράµµατος για τα επόµενα 

χρόνια, ήταν πως το έλλειµµα και χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα µειώνονταν σε 

τέτοιο βαθµό έως το 2006, ώστε στην πρώτη περίπτωση να παρουσιάζεται 

πλεόνασµα, ενώ στην δεύτερη το ποσοστό να φθάσει σε 90.5% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, 

ο πληθωρισµός θα κατέληγε το 2006 σε 2.6%, ενώ το ποσοστό ανεργίας σε 7.0%76.  

Το πρόγραµµα όµως αυτό, δεν υλοποιήθηκε διότι την διακυβέρνηση της 

χώρας ανέλαβε η Νέα ∆ηµοκρατία τον Μάρτιο του 2004 µε πρωθυπουργό τον Κων. 

Καραµανλή. Η νέα κυβέρνηση, έπειτα από την λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων 

προχώρησε άµεσα στην σύνταξη του εθνικού µεταρρυθµιστικού προγράµµατος για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση, για την περίοδο 2005-200877, έπειτα από την 

εξέταση της πορείας της ελληνικής οικονοµίας τα προηγούµενα χρόνια και των 

βασικών µεγεθών της. Η οικονοµική πραγµατικότητα, φανέρωνε σοβαρά ελλείµµατα 

πολιτικής και οικονοµικής διαχείρισης, παρόλη την καλή πορεία που εµφάνιζαν τα 

προηγούµενα χρόνια οι δηµοσιονοµικοί και νοµισµατικοί δείκτες της χώρας. Η 

δηµιουργία ενός αξιόλογου θεσµικού πλαισίου και η ταυτόχρονη εφαρµογή του, που 

θα έδινε κίνητρα για την απελευθέρωση των υγειών τοµέων της οικονοµίας, για την 

υποστήριξη και βελτίωση του δηµόσιου τοµέα µέσω υλικών και άϋλων υποδοµών και 

τέλος για την προσπάθεια επίτευξης σταθερής µακροοικονοµικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής συνοχής, απουσίαζε και αυτό φανερωνόταν µέσω της οικονοµικής 

πραγµατικότητας που παρουσίαζε η χώρα. Αυτό, οφειλόταν ως ένα σηµαντικό βαθµό, 

στο είδος της δηµοσιονοµικής επέκτασης στο οποίο είχε προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ, 
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οδηγώντας στην κακή διαχείριση των υφιστάµενων πόρων, στις υπερτιµολογήσεις 

των έργων που προώθησε και στην κοινωνική ασάφεια που προέκυπτε από την 

πολιτική που εφαρµοζόταν. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, είχε ριχτεί σ’ έναν αγώνα 

εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης, ακολουθώντας όµως πιστά τις προσταγές της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής που υποστήριζε η Ε.Ε., µη-έχοντας όµως εξετάσει τις 

εγχώριες ανάγκες και προοπτικές, λειτουργώντας αρκετές φορές βάση 

µικροκοµµατικών αντιλήψεων και νοοτροπιών. 

Η σύνταξη του προγράµµατος αυτού, έγινε σε µια σηµαντική περίοδο για την 

ελληνική οικονοµία. Το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων, σήµανε και το τέλος 

πολλών σηµαντικών έργων που γίνονταν σε όλη την χώρα. Παράλληλα, όµως σήµανε 

και την αρχή για τον έως τότε απολογισµό για την περαιτέρω πορεία της ελληνικής 

οικονοµίας. Σύµφωνα, µε τις µετρήσεις της Eurostat, για το έτος 2004 το έλλειµµα 

και χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, είχε διαµορφωθεί στο 6.6% και 109.3% του ΑΕΠ 

αντίστοιχα, πράγµα το οποίο επέβαλε άµεσες λύσεις78. Μια ακόµη αρνητική εξέλιξη, 

ήταν και η αύξηση της ανεργίας σε 10.5% το 2004 κάνοντας επιτακτική την ανάγκη 

για µεταβολές στον περιβάλλον της εργασίας. Το πρόγραµµα, το οποίο συντάχθηκε 

από την κυβέρνηση µε την συνεργασία της Eurostat, καθώς και ευρωπαίων 

επιτρόπων, αναφέρεται εκτενώς στο σύνολο της οικονοµίας και στις άµεσες 

επεµβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε η ελληνική οικονοµία να προχωρήσει µε 

σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης. Κύρια σηµεία στα οποία δίνεται έµφαση, είναι η 

εξασφάλιση δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η µακροχρόνια σταθεροποίηση των 

δηµοσιονοµικών λογαριασµών, µε στόχο να µειωθεί το έλλειµµα της Γενικής 

Κυβέρνησης στο 3.0% του ΑΕΠ, έως το 2006. Παράλληλα, σηµαντική επιδίωξη είναι 

και η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της αναδιοργάνωσης των αγορών, την 
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επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισµό και την εξοικείωση των εργαζοµένων στο νέο 

αυτό περιβάλλον, µέσω της συνεχούς ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στις νέες 

εφαρµογές. Μάλιστα, η κυβέρνηση προσδοκά πως µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης του 

ΑΕΠ, θα υπάρξουν µέσω των παραπάνω αλλαγών για αύξηση της απασχόλησης. 

Ακόµη, µέσα σε αυτές τις προοπτικές, είναι και η βελτίωση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος µέσω της αύξησης του ανταγωνισµού, της απελευθέρωσης των 

αγορών και της αύξησης του εξωτερικού ανοίγµατος, ώστε να υπάρχει εκµετάλλευση 

από την µεριά της Ελλάδας της γεωγραφικής της θέσης µε την νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Τέλος, βασική στην πρόοδο, ευηµερία και κοινωνική συνοχή, είναι η 

αύξηση του ρυθµού απασχόλησης και η βελτίωση του εκπαιδευτικού και µορφωτικού 

τοµέα79, µέσα στον οποίο περιλαµβάνονται και οι µετανάστες που κατοικούν στην 

Ελλάδα. Θεωρώντας, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας πως το ΠΑΣΟΚ  είχε 

εφαρµόσει λανθασµένες πολιτικές σε καίρια ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής 

πολιτικής, µην εκπληρώνοντας σηµαντικά έργα για την ανάπτυξη της χώρας και 

δηµιουργώντας ελλείµµατα διαχείρισης σε καίριους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, 

οι αλλαγές αυτές επιβάλλονται ώστε να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της χώρας στο 

περιβάλλον της Ο.Ν.Ε.80.                                                                      

Ωστόσο, και η Νέα ∆ηµοκρατία συνεχίζει την εφαρµογή αυστηρής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µείωση των 

κρατικών δαπανών, ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η βελτίωση του φορολογικού 

συστήµατος µε την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την πάταξη της 

φοροδιαφυγής. Σηµαντικό στοιχείο για την κυβέρνηση, είναι επίσης και η µείωση των 

φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δοθούν κατά την άποψη 

της κίνητρα στις τελευταίες για την βελτίωση του επιχειρηµατικού τους 
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περιβάλλοντος, έτσι ώστε να παίξουν σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της Ο.Ν.Ε.. 

Επιπλέον, εξαιτίας του ότι η κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηµιούργησε αρκετά 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα σε αρκετές περιφέρειες της Ελλάδας, η Νέα 

∆ηµοκρατία θεωρεί αναγκαίο την στήριξη αυτών των περιφερειών, µε υλικά και άϋλα 

µέσα. Άλλωστε, και η Ε.Ε. επιθυµεί µέσα στα όρια της, την ενίσχυση των 

περιφερειών που βρίσκονται κάτω από τους ευρωπαϊκούς δείκτες κοινωνικής και 

οικονοµικής ευηµερίας.  Σε γενικές γραµµές, το πρόγραµµα αυτό προσπαθεί να 

καλύψει το σύνολο της οικονοµίας µε σκοπό να τονιστούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της και οι τρόποι που θα µπορούν όλοι οι παράγοντες, δηλ. το 

σύνολο της οικονοµίας, να δώσουν τα κίνητρα προς µια νέα κατεύθυνση ανόδου81.  

Βέβαια, οι πολιτικές που εφάρµοσε και συνεχίζει να εφαρµόζει η Νέα 

∆ηµοκρατία έως τώρα, (όπως διατυπώθηκαν και στον προϋπολογισµό του 2006 που 

εξέδωσε η κυβέρνηση), κινούνται στο ίδιο µήκος κύµατος περιοριστικής 

δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής που εφαρµόστηκαν από τις κυβερνήσεις 

του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. Η αναζήτηση από την πλευρά της 

κυβέρνησης πηγών εσόδων, προερχόµενες από την συνέχιση του προγράµµατος 

ιδιωτικοποιήσεων, του αυστηρού προσδιορισµού των µισθών των εργαζοµένων σε 

χαµηλά επίπεδα για µείωση του κόστους εργασίας, την κακοδιαχείριση του δηµόσιου 

τοµέα και της συνεχής πίεσης της αγοράς εργασίας, της εµµονής για υψηλούς 

ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ και γενικά της εµµονής στους αριθµούς, δηµιουργεί 

σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο οι πολιτικές επιδιώξεις της Νέας ∆ηµοκρατίας 

θα υλοποιηθούν και θα δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον ανάπτυξης και το οποίο θα 

συµπίπτει µε αυτό των χωρών της Ε.Ε..  

 

                                                 
81MNEC, 2005   
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2.5. Γενικές παρατηρήσεις-Σχόλια 

 

 Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., σήµανε την στροφή της χώρας προς ένα 

νέο πλαίσιο οικονοµικής και πολιτικής διαχείρισης του τόπου, το οποίο ήταν και είναι 

πλήρως προσαρµοσµένο στη λογική των νεοφιλελεύθερων απόψεων, που 

επισηµαίνουν και επιδιώκουν την απελευθέρωση των αγορών προϊόντων, υπηρεσιών, 

κεφαλαίου και εργασίας, µε την παράλληλη λήψη αυστηρών νοµισµατικών, κατά 

βάση, και δηµοσιονοµικών µέτρων. Η µονόπλευρη αντιµετώπιση των οικονοµικών 

και κατ’ επέκταση πολιτικών και κοινωνικών θεµάτων, µέσα στα όρια αυτού του 

πλαισίου αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σηµείο αναφοράς της Ε.Ε.. Εποµένως, 

η πορεία της Ελλάδας ταυτίστηκε και προσδιορίστηκε για αρκετό διάστηµα από την 

λογική αυτή, µε εξαίρεση µια περίοδο 15 χρόνων από το 1975 έως το 1990, όπου 

κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, µε τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας 

αρχικά και του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, να εφαρµόζουν επεκτατικές νοµισµατικές και 

δηµοσιονοµικές πολιτικές. Ως αποτέλεσµα αυτών, είχαµε την δηµιουργία έντονων 

δηµοσιονοµικών προβληµάτων µε την ύπαρξη σοβαρών και επίµονων ελλειµµάτων, 

την ύπαρξη µεγάλου πληθωρισµού, την έλλειψη ενός πλαισίου στήριξης της εγχώριας 

παραγωγής µέσω της αύξησης των επενδύσεων, την διόγκωση του δηµόσιου τοµέα, 

την απουσία πηγών εσόδων για το κράτος και την απουσία τεχνολογικής υποδοµής, 

κάνοντας δύσκολο το έργο και την προσαρµογή των κυβερνήσεων που ακολούθησαν, 

στο νέο περιβάλλον που διαµορφώθηκε στη συνέχεια µε την έκθεση Delors και τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ. Αξιοσηµείωτο, είναι πάντως το γεγονός ότι την ίδια περίοδο 

οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εφαρµόζοντας αυτού του είδους τις πολιτικές 

πέτυχαν ανάκαµψη και πρόοδο των οικονοµιών τους82.  
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 Η ανάληψη της εξουσίας από την Νέα ∆ηµοκρατία το 1990, οδήγησε σε 

αλλαγή της πολιτικής που είχε εφαρµοστεί από το 1975 έως τότε. Το πρόγραµµα 

σταθερότητας που δηµιούργησε η Νέα ∆ηµοκρατία για την περίοδο 1991-93, 

διακατεχόταν από την συντηρητική φιλοσοφία, θέτοντας ως στόχους την σταδιακή 

απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου και εργασίας, την εφαρµογή αυστηρής 

δηµοσιονοµικής, εισοδηµατικής και νοµισµατικής πολιτικής και την 

αποκρατικοποίηση ή κλείσιµο ζηµιογόνων επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα αυτό 

βέβαια, δεν απέδωσε τους αναµενόµενους καρπούς, µε το έλλειµµα και το χρέος του 

δηµοσίου, καθώς και τον πληθωρισµό να παραµένουν σε υψηλό επίπεδο, την αγορά 

εργασίας να βρίσκεται σε αστάθεια µε αυξανόµενη ανεργία και την ελληνική 

οικονοµία να παρουσιάζει σηµάδια επενδυτικής ατονίας. Η υπογραφή της συνθήκης 

του Μάαστριχτ το 1992, έθεσε πλέον το νέο µακροοικονοµικό (συντηρητικό) 

περιβάλλον, µέσα σε σαφή και αυστηρά όρια οικονοµικής διαχείρισης, δείχνοντας 

προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, πως έπρεπε να προβούν στη λήψη δραστικών 

µέτρων για την µεταστροφή του κακού οικονοµικού περιβάλλοντος.  

 Η διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1994-2004 

συνοδεύτηκε, τόσο από την αλλαγή της κατά παράδοση «σοσιαλιστικής» πολιτικής 

που είχε ακολουθήσει παλαιότερα το κυβερνών κόµµα, όσο και από την συνέχιση της 

ίδιας συντηρητικής οικονοµικής διαχείρισης που είχε ακολουθήσει η Νέα 

∆ηµοκρατία, σε όλους τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Μέσα σε αυτή την 

περίοδο, η ελληνική οικονοµία παρουσίασε µακροοικονοµική σταθερότητα και 

ανάπτυξη, µειώνοντας σηµαντικά το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης και τον 

πληθωρισµό. Το δηµόσιο χρέος παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να παραµένει σε 

υψηλό επίπεδο, ενώ και η ανεργία κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη 

πλευρά, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ήταν εξαιρετικά υψηλός, µε τις δηµόσιες και 
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ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και την ιδιωτική κατανάλωση να αποτελούν κινητήρια 

δύναµη ανάπτυξης της οικονοµίας. Η προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων και η 

εκπόνηση σπουδαίων έργων, συντέλεσαν θετικά στο καλό κλίµα που επικρατούσε. 

Παρόλα αυτά, η γενική εικόνα του τρόπου διαχείρισης της οικονοµίας, δηµιούργησε 

σοβαρά προβλήµατα διάρθρωσης και αποτελεσµατικότητας, ως συνέπεια της 

απουσίας ενός καλά προσδιορισµένου θεσµικού πλαισίου αναγνώρισης των αναγκών 

και των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας, της αλόγιστης σπατάλης των 

κοινοτικών πόρων, της µικροκοµµατικής αντίληψης που εδώ και αρκετά χρόνια 

χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή του τόπου από την µεταπολίτευση και έπειτα και της 

άβουλης αποδοχής του ευρωπαϊκού οράµατος. Όλα τα παραπάνω, στερούν από την 

χώρα την δυνατότητα ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και ανταγωνιστικότητας, 

καθώς και τα κίνητρα για διατήρηση και άνοδο των επενδύσεων που θα 

δηµιουργήσουν τις απαραίτητες µεταβολές στον εργασιακό τοµέα για µείωση της 

ανεργίας.                                                                                                                          

Η µετά-ολυµπιακή περίοδος, έχει αφήσει την ελληνική οικονοµία µε 

σηµαντικές ελλείψεις και κενά στους παραπάνω τοµείς, ενώ η κυβέρνηση της Νέας 

∆ηµοκρατίας καλείται να προχωρήσει µε τα ίδια µέσα και τρόπους οικονοµικής 

διαχείρισης που επιβάλλονται µέσα στα πλαίσια της Ο.Ν.Ε., δηµιουργώντας 

σοβαρούς φόβους για την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα. 

Μάλιστα, η λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων και η ολοκλήρωση σηµαντικών έργων 

που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, εγείρει ανησυχίες για τους ρυθµούς 

αύξησης των επενδύσεων και ανάπτυξης. Η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης της 

χώρας από την Νέα ∆ηµοκρατία το 2005, έχει συνοδευτεί από την εφαρµογή σφιχτής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής για την µείωση του ελλείµµατος και χρέους της Γενικής 

Κυβέρνησης. Εποµένως, ένας νέος οµόκεντρος κύκλος πολιτικής έχει ξεκινήσει. Η 
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µείωση των δηµόσιων ελλειµµάτων αντικατοπτρίζει ωστόσο τη συµπίεση των 

κοινωνικών αναγκών και όχι την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών83. 

Τελειώνοντας, θα πρέπει να επισηµάνουµε το πόσο ταυτόσηµες ήταν και είναι σε 

πολλά σηµεία, οι διακυρήξεις των κυβερνήσεων µέσω των εκδιδόµενων, κάθε φορά, 

προγραµµάτων για την οικονοµική πορεία της χώρας. Αυτό όµως, που επιπλέον 

παρατηρείται είναι ότι ορισµένα προβλήµατα που τίθονταν και τίθενται προς επίλυση, 

παραµένουν ακόµη και σήµερα άλυτα ή ελαφρώς διαφοροποιηµένα, όπως για 

παράδειγµα το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Τέτοιου 

είδους ζητήµατα µας γεµίζουν µε υποψίες, αλλά και αρνητική διάθεση απέναντι στο 

είδος και την ποιότητα της πολιτικής που εφαρµόζεται από το εκάστοτε κόµµα. Και 

δυστυχώς τα αποτελέσµατα των πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί έως τώρα στην 

Ελλάδα επιβεβαιώνουν αυτές τις υποψίες.                          
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Κεφ. 3. ∆είκτες Οικονοµικής και Κοινωνικής Σύγκλισης 
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Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στην πορεία ορισµένων 

δεικτών που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονοµία από το 1990 έως το 2004. 

Φυσικά, γίνεται αναφορά και στην πορεία των οικονοµικών δεικτών που σχετίζονται 

µε την προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στα κριτήρια σύγκλισης που έθεσε η 

συνθήκη του Μάαστριχτ. Σηµαντική θα είναι και η παράθεση της πορείας κάποιων 

δεικτών, που δείχνουν το ενδιαφέρον των ελληνικών κυβερνήσεων όλα αυτά τα 

χρόνια για την ουσιαστική (πραγµατική) ανάπτυξη της χώρας. Όπως τονίστηκε στο 

δεύτερο κεφάλαιο, η γενική οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας στις 

αρχές του ’90, ήταν πάρα πολύ κακή και προδιέγραφε ένα κακό µέλλον, τόσο ως 

προς την αυτόνοµη ανάπτυξη της χώρας, όσο και µέσα στα πλαίσια της Ε.Ε.. Η 

δηµοσιονοµική κατάσταση του τόπου, είχε επιδεινωθεί σε σηµαντικό βαθµό από την 

εφαρµογή ανάρµοστων οικονοµικών πολιτικών ως προς τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, µε αποτέλεσµα το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

και χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η 

νοµισµατική και εισοδηµατική πολιτική πάσχιζε να συγκρατήσει τον ρυθµό αύξησης 

του πληθωρισµού µε φτωχά όµως µέσα και µε ακόµα φτωχότερα αποτελέσµατα. Οι 

κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ρίχτηκαν από την αρχή της 

δεκαετίας του ’90, σ’ έναν αγώνα αντιµετώπισης των σοβαρών αυτών προβληµάτων, 

µέσω της έκδοσης και εφαρµογής προγραµµάτων σύγκλισης (από το 1993 και έπειτα, 

ενώ το 1991 είχε προηγηθεί από την Νέα ∆ηµοκρατία, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, 

το σταθεροποιητικό πρόγραµµα 1991-1993). 

 Η συνθήκη του Μάαστριχτ που υπεγράφη το 1992, τόνιζε µε σαφείς όρους τις 

πολιτικές που έπρεπε να εφαρµοστούν από τα κράτη-µέλη, έτσι ώστε να 

προχωρήσουν σε σύγκλιση των οικονοµιών τους, βάση των κριτηρίων που είχαν 

ορισθεί. Έπειτα, από µια τριετία κακής πολιτικής και οικονοµικής διακυβέρνησης 
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από την Νέα ∆ηµοκρατία, η Ελλάδα, όχι µόνο βρισκόταν να έχει σηµαντική 

απόκλιση από τα κριτήρια σύγκλισης, αλλά και σηµαντική απόκλιση από τις 

υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ε.Ε.. Η έναρξη του τρίτου σταδίου της Ε.Ε. το 1999, που 

θα οδηγούσε εν τέλει στην Ο.Ν.Ε., δηµιούργησε ασφυκτικές πιέσεις στις κυβερνήσεις 

του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να πετύχει η Ελλάδα την προσαρµογή της σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που είχαν ορισθεί. Από το 1994 έως το 2000, δόθηκε πραγµατικά ένας 

αγώνας για την µεταµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας. Μέσα σε αυτό διάστηµα, η 

ελληνική οικονοµία εµφάνισε µακροοικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη, µε 

ταυτόχρονη επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης. Το δηµόσιο χρέος βέβαια, παρέµενε 

και εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλά επίπεδα, όµως η µείωση του για δυο συνεχή 

χρονιά αποτέλεσε την βάση για την επίτευξη και αυτού του κριτηρίου. Αυτό που 

τονίστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο και το οποίο αποτέλεσε την φιλοσοφία της 

οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόστηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, έτσι 

ώστε η Ελλάδα να γίνει τελικά το δωδέκατο µέλος µέσα στα όρια της Ο.Ν.Ε., ήταν οι 

σφιχτές δηµοσιονοµικές, νοµισµατικές και εισοδηµατικές πολιτικές. Οι περίοδοι της 

«λιτότητας», θεωρήθηκαν απαραίτητες ώστε η οικονοµική πραγµατικότητα να 

µεταφραστεί τελικά σε πραγµατικότητα αριθµητικών επιδόσεων84. 

 Η πραγµατικότητα αυτή όµως, δεν επιτεύχθηκε µε οµαλό τρόπο, παρ’ ότι ο 

τελικός στόχος πραγµατοποιήθηκε, ενώ υπήρξαν αρκετές διακυµάνσεις, τόσο σε 

ονοµαστικό όσο και σε πραγµατικό επίπεδο85. Οι συνεχείς αυστηρές πολιτικές, οι 

συνεχείς διορθώσεις του φορολογικού συστήµατος για την πραγµατοποίηση εσόδων, 

οι ελλείψεις σε υλικές και άϋλες υποδοµές, η µείωση του βιοτικού επιπέδου των 

εργαζοµένων, η στέρηση πόρων από έναν υπερδιογκωµένο και µη-παραγωγικό 

δηµόσιο τοµέα και η απουσία πρωτοβουλιών για την δηµιουργία επενδύσεων που θα 
                                                 
84Αλογοσκούφης, «Το πρόβληµα της Ονοµαστικής και Πραγµατικής Σύγκλισης», στο Ανδρέας Κιντής, 
(επιµ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1997   
85Αργείτης, «Συσσώρευση κεφαλαίου….., ο.π.    
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βοηθούσαν την ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας, ήταν το σκηνικό που παρουσίασε η 

περίοδος από το 1994 έως το 2000 (αλλά και από το 1990 και έπειτα)86. Οι αριθµοί 

βέβαια «ευηµερούσαν» και αυτό οφειλόταν στους υψηλούς ρυθµούς αύξησης του 

ΑΕΠ και την άνοδο των επενδύσεων, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες των ΠΑΣΟΚ. 

Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως τα παραπάνω οφείλονταν σε σηµαντικότατο βαθµό 

στην ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων από την χώρα µας και στους κοινοτικούς 

πόρους.  

      Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλησαν να δώσουν κίνητρα για την 

βελτίωση και προώθηση των εγχώριων παραγωγικών δοµών, αλλά ουσιαστικά 

στηριχθήκαν σε εξωγενείς παράγοντες, µειώνοντας ουσιαστικά τις πιθανότητες για 

την δόµηση µιας δυναµικής και ευηµερούσας οικονοµίας. Αυτό όµως που είναι πιο 

σηµαντικό, είναι πως και οι δυο αυτοί παράγοντες κάποια στιγµή θα τελείωναν!. 

∆υστυχώς, αυτού του είδους η πολιτική λογική της πρόσκαιρης εκµετάλλευσης, 

συνεχίστηκε µέχρι το 2004, οπότε και η Νέα ∆ηµοκρατία ανέλαβε την διακυβέρνηση 

της χώρας. Από το 2000 έως το 2004 όµως, το ΠΑΣΟΚ δεν απέκλεισε τις αυστηρές 

πολιτικές σε όλα τα µέτωπα της οικονοµίας. Οι δηµοσιονοµικοί δείκτες (εκτός του 

χρέους) παρουσίαζαν σταθερότητα και βελτίωση, όµως η κυβέρνηση εξακολουθούσε 

να έχει προβλήµατα στην δηµιουργία πηγών εσόδων, στηρίζοντας τις ελπίδες της σε 

αυτή της την προσπάθεια στις επαναλαµβανόµενες µεταρρυθµίσεις του φορολογικού 

συστήµατος, στις ιδιωτικοποιήσεις και στην είσοδο επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο. 

∆υστυχώς όµως, η ελληνική οικονοµία «νήστευε» και «προσευχόταν» για µια θέση 

στον παράδεισο της ευηµερίας και της ανάπτυξης, χωρίς όµως να έχει περιεχόµενο η 

προσευχή της και οι πράξεις της. Οι εξαντλητικές και περιοριστικές πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν, κινήθηκαν στο επίπεδο των αριθµών και της υποταγής σε ιδεολογικές 

                                                 
86Γεωργακόπουλος, «Μακροοικονοµικές Ανισορροπίες της Οικονοµίας», στο Ανδρέας Κιντής, (επιµ.), 
2004: Η Ελληνική Οικονοµία στο Κατώφλι του 21ου αιώνα, Ιονική Τράπεζα, 1995     
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και οικονοµικές απόψεις, που θα έσωζαν την χώρα σαν µάννα εξ ουρανού. Η Ελλάδα 

χρειάζεται τις αναγκαίες θεσµικές, πολιτικές και οικονοµικές παρεµβάσεις που θα την 

θέσουν σε µια τροχιά αντικειµενικής και ουσιαστικής µακροπρόθεσµης σταθερότητας 

και ανάπτυξης. Η Νέα ∆ηµοκρατία, µπορούµε να πούµε ότι αναγνώρισε σε κάποιο 

βαθµό τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να µπει η Ελλάδα σε αυτό τον δρόµο. 

Αυτό όµως που παρατηρούµε, είναι ότι και αυτή η κυβέρνηση κινείται στο ίδιο ύφος 

οικονοµικής πολιτικής µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Οι 

περιοριστικές δηµοσιονοµικές και εισοδηµατικές πολιτικές, οι καθυστερήσεις στην 

πραγµατοποίηση των προεκλογικών και προγραµµατικών εξαγγελιών και το ασαφές 

πλαίσιο οικονοµικής διαχείρισης, συνεχίζουν να υφίστανται και αυτό δηµιουργεί 

περαιτέρω ανησυχίες και φόβο για την πορεία αυτού του τόπου87. 

 

3.1. Η εξέλιξη των κριτηρίων σύγκλισης 

 

Στο τµήµα αυτό του κεφαλαίου, θα εξετάσουµε την εξέλιξη που είχαν για την 

Ελλάδα οι δείκτες που αφορούν τα κριτήρια σύγκλισης που ορίστηκαν από την 

συνθήκη του Μάαστριχτ για την περίοδο από το 1990 έως το 2004. Η περίοδος αυτή 

είναι σηµαντική, διότι αποτέλεσε µια περίοδο εντατικοποίησης των προσπαθειών από 

πλευράς κυβερνήσεων, για την ένταξη της χώρας στην Ο.Ν.Ε. και της εφαρµογής 

συντηρητικών πολιτικών. Στο διάγραµµα 1, βλέπουµε την πορεία που ακολούθησε ο 

πληθωρισµός. Παρατηρούµε από το διάγραµµα, πως η πορεία του πληθωρισµού την 

περίοδο αυτή των δεκαπέντε ετών ήταν καθοδική, ιδιαίτερα µεταξύ του 1990 και 

2000, καλύπτοντας σε σηµαντικό βαθµό το χάσµα που υπήρχε µεταξύ του 

                                                 
87Αργείτης, «Συσσώρευση κεφαλαίου….., ο.π. 
  Αλογοσκούφης, «Το πρόβληµα….., ο.π.   
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πληθωρισµού της Ελλάδας και της Ε.Ε. 15√. Βέβαια, η Ελλάδα όπως διαπιστώνεται 

από το διάγραµµα 1, ποτέ µέχρι σήµερα δεν κατάφερε να έρθει σε απόλυτη σύγκλιση 

µε τα υπόλοιπα 15 κράτη-µέλη. Από το 2000 και έπειτα, παρατηρούµε όµως πως ο 

πληθωρισµός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε µικρό βαθµό σε σχέση µε την Ε.Ε. των 

15, ενώ στην περίπτωση της τελευταίας υπάρχει µείωση από το 2002 και έπειτα. 

Όπως, τονίστηκε και προηγουµένως οι λόγοι για την αύξηση αυτή του πληθωρισµού,                               

∆ιάγραµµα 1* 

   *Πηγή: Eurostat 

 

ήταν σύµφωνα µε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα 
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της ελληνικής οικονοµίας,  ύστερα από την εισαγωγή του ευρώ. Αυτή την στιγµή, η 
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από την Ε.Ε. των 15.   
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εσόδων. Στο διάγραµµα 2 παρουσιάζεται η πορεία του ελλείµµατος για την ίδια 

περίοδο. Βλέπουµε ότι το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης απείχε σε σηµαντικό βαθµό 

από το κριτήριο σύγκλισης και φυσικά από τον µέσο όρο της Ε.Ε. των 15 το 1990. Η 

εφαρµογή αυστηρών  δηµοσιονοµικών και εισοδηµατικών πολιτικών όπως είδαµε, 

οδήγησε σε σταδιακή µείωση του ελλείµµατος σε τέτοιο βαθµό µάλιστα, ώστε να 

κυµανθεί πολύ πιο κάτω από το προβλεπόµενο κριτήριο σύγκλισης του 3% ένα χρόνο 

πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.. Η κατάσταση του ελλείµµατος στην 

συνέχεια, όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα, εξελίχθηκε ακόµη πιο ικανοποιητικά 

για την Ελλάδα, ακόµη και σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη, δείχνοντας την 

σταθερή προσήλωση που επέδειξε η κυβερνητική πολιτική για µείωση του 

ελλείµµατος. Παρόλα αυτά, η µείωση αυτή του ελλείµµατος δεν προήλθε τόσο από 

αύξηση των εσόδων, αλλά από την εφαρµογή σφιχτής δηµοσιονοµικής και 

εισοδηµατικής πολιτικής, πλήττοντας κυρίως τους εργαζοµένους και προκαλώντας 

µείωση του βιοτικού τους επιπέδου.      

∆ιάγραµµα 2* 

 *Πηγή: European Economy, No. 62, 1996, EU-14: 1990-1994-εξαιρείται το Λουξεµβούργο  
 ESA (European System of Accounts) 1995: 1995-2004, European Economy, No. 4, 2003, (Το 2004 είναι βάση πρόβλεψης) 
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 Το δηµόσιο χρέος Γενικής Κυβέρνησης αποτελούσε και εξακολουθεί να 

αποτελεί, ένα αρνητικό στοιχείο της ελληνικής οικονοµίας. Η εκτίναξη του σε 

ποσοστά άνω του 100% ως προς το ΑΕΠ την δεκαετία του ’90, φανέρωσε την πολύ 

κακή δηµοσιονοµική πολιτική που είχε εφαρµοστεί την δεκαετία του ’80 και στις 

αρχές του ’90. Οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν 

µέσω σφιχτών πολιτικών να µειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το δηµόσιο 

χρέος, όµως σε γενικές γραµµές δεν εκπλήρωσαν τους στόχους τους. Το κριτήριο 

µάλιστα του 60% που απαιτείται από την συνθήκη του Μάαστριχτ για ένα κράτος-

µέλος ως ένδειξη καλής δηµοσιονοµικής κατάστασης, απέχει πολύ από τις 

προσδοκίες και τις ικανότητες που έχουν επιδείξει έως τώρα οι ελληνικές 

κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως παρατηρούµε και στο διάγραµµα 3, η     

∆ιάγραµµα 3* 

 *Πηγή: European Economy, No. 4, 2003, (Το 2004 είναι βάση πρόβλεψης) 
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την αδυναµία των ελληνικών κυβερνήσεων να προβούν σε τοµές που θα ενισχύσουν 

τη δηµοσιονοµική κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. Όπως έχουµε ήδη τονίσει, οι 

ελληνικές κυβερνήσεις από την δεκαετία του ’90, κυρίως, προσπαθούν να βρουν τους                              

κατάλληλους τρόπους και µέσα που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της 

κατάστασης του δηµόσιου χρέους. ∆υστυχώς όµως, οι κατευθύνσεις στις οποίες 

κινήθηκαν οι κυβερνητικές πολιτικές, δηµιούργησαν σοβαρά διαρθρωτικά 

προβλήµατα και το ζητούµενο σε αυτή την περίπτωση, είναι για το αν και κατά πόσο 

θα καταφέρει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας να πετύχει µια ουσιαστική µείωση 

του δηµόσιου χρέους, µε το να εφαρµόζει παρόµοιες οικονοµικές πολιτικές µε αυτές 

που εφαρµοστήκαν από το ΠΑΣΟΚ. 

 Τέλος, ως προς τα µακροπρόθεσµα επιτόκια, η µείωση τους θεωρήθηκε 

επιτακτική ανάγκη, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για την προώθηση των επενδύσεων 

και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του δηµόσιου τοµέα. Γι’ αυτό τον λόγο, 

η νοµισµατική πολιτική, όπως είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο, υπήρξε αυστηρή σε όλο 

το διάστηµα προσαρµογής των επιτοκίων σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο των 

15 κρατών-µελών. Όπως παρατηρούµε στο διάγραµµα 4, τα µακροπρόθεσµα 

ονοµαστικά επιτόκια, παρουσίαζαν σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό 

µέσο όρο των 15 κρατών-µελών. Σταδιακά όµως, η νοµισµατική πολιτική µέσω της 

κεντρικής τράπεζας, προχώρησε σε ουσιαστική µείωση των επιτοκίων, µε 

αποτέλεσµα να υπάρξει όπως βλέπουµε πλήρης σύγκλιση. Το κριτήριο των χαµηλών 

επιτοκίων από τα κράτη-µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, αποτελεί ένα αντικείµενο για 

το αν και κατά πόσο µπορεί να συνεισφέρει στην ουσιαστική ανάπτυξη µιας χώρας. 

Αυτό που παρατηρούµε στην ελληνική οικονοµία, είναι πως δεν υπάρχει πραγµατικό 

επενδυτικό ενδιαφέρον, εξαιτίας της µείωσης των επιτοκίων. Αυτό που στερείται η 

οικονοµία µας, είναι η εφαρµογή ενός σωστά διαµορφωµένου αναπτυξιακού µοντέλ-    
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∆ιάγραµµα 4* 

      *Πηγή: Eurostat  
  
ου που θα δίνει βάση στις πραγµατικές ανάγκες και δυνατότητες του τόπου. Οι 

έµµεσοι τρόποι στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας, µε µέσα όπως η µείωση των  

επιτοκίων, αποτελούν απλά υπεκφυγή για την εφαρµογή σωστής οικονοµικής 

πολιτικής και δηµιουργούν κερδοσκοπικές τάσεις εις βάρος της εύρυθµης λειτουργίας 

µιας οικονοµίας. 

 

3.2. Οικονοµικοί και κοινωνικοί δείκτες 

 

      Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε ορισµένους δείκτες που 

σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα που επέφερε σε ορισµένους τοµείς της οικονοµικής 

και κοινωνικής πραγµατικότητας, η εφαρµογή των προαναφερθέντων οικονοµικών 

πολιτικών από το 1990 έως το 2004. Μεγάλη σηµασία, όπως είδαµε µέσω των 

προγραµµάτων σύγκλισης και των προγραµµάτων σταθερότητας, δόθηκε από τις 

κυβερνήσεις στην µείωση των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, έτσι ώστε να µην 

επιβαρυνθεί περαιτέρω η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Ταυτόχρονα, όµως 

έγιναν προσπάθειες, κυρίως από το 2000 και έπειτα, για την αναβάθµιση του 
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εργασιακού περιβάλλοντος, την αύξηση την αποδοτικότητας των εργαζοµένων µέσω 

της δηµιουργίας κατάλληλων υλικών υποδοµών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

και την βελτίωση της λειτουργικότητας των δηµόσιων υπηρεσιών. Όµως, αυτές οι 

προσπάθειες δεν απέδωσαν τους αναµενόµενους καρπούς, κυρίως ως αποτέλεσµα 

κακής πολιτικής συνέπειας. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο, ήλπιζαν 

πως οι υψηλοί ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ που παρουσίαζε η ελληνική οικονοµία µετά 

1996, θα εξασφάλιζαν τις προοπτικές για αύξηση της απασχόλησης. ∆υστυχώς όµως, 

µη έχοντας προχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούσε η 

ελληνική οικονοµία και κοινωνία γενικότερα, η ανεργία διατηρήθηκε σε υψηλά 

επίπεδα, ενώ πλέον εµφανίζονται και τάσεις αύξησης της. Στο διάγραµµα 5 

παρατηρούµε την εξέλιξη της ανεργίας από το 1992 έως το 2004. Βλέπουµε ότι η αν- 

∆ιάγραµµα 5* 

     *Πηγή: European Economy, No. 4, 2003, (Το 2004 είναι βάση πρόβλεψης) 
 

εργία στην Ελλάδα από το 1992 και έπειτα, όπου πλέον η εφαρµογή συντηρητικών 

πολιτικών είχε ξεκινήσει από την Νέα ∆ηµοκρατία και ακολουθήθηκε από το 

ΠΑΣΟΚ, αυξήθηκε σηµαντικά ξεπερνώντας µάλιστα τον µέσο όρο της Ε.Ε. των 15, 

Συνολικός Ρυθµός Ανεργίας-Ποσοστό Ανέργων ως Μερίδιο 
του Συνολικού Ενεργού Πληθυσµού

0
2,5

5
7,5
10

12,5
15

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Ε.Ε. 15

Ελλάδα



 73

ενώ από το 1998 έως το 2004 κυµαίνεται σε επίπεδα άνω του 10%, µε εξαίρεση το 

2003. Η µικρή σταδιακή µείωση που παρατηρείται από το 1999 έως το 2003, 

οφείλεται όπως εξηγήσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο από την µεγάλης έκτασης έργα που 

πραγµατοποιούνταν την περίοδο εκείνη σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από την 

προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η ολοκλήρωση όµως πολλών από αυτά 

τα έργα και η ολοκλήρωση των Ολυµπιακών Αγώνων, οδήγησαν όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει σε αύξηση της ανεργίας και αυτό αποτυπώνεται και στο διάγραµµα 5. 

∆υστυχώς, τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο εκείνη, δεν συνέβαλαν στην 

δηµιουργία υποδοµών που θα ενίσχυαν την αναπτυξιακή µηχανή της ελληνικής 

οικονοµίας, θα έδιναν κίνητρα για την αναδιάρθρωση και επέκταση των 

παραγωγικών µονάδων της και θα δηµιουργούσαν τις συνθήκες για αύξηση των 

θέσεων εργασίας. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε πως και οι ελληνικές 

κυβερνήσεις δεν φρόντισαν ώστε να γίνει σωστή και εποικοδοµητική απορρόφηση 

των κοινοτικών πόρων, µε συνέπεια όπως είναι κατανοητό την αποκόµιση λιγότερων 

ωφελειών από την εκµετάλλευση αυτών των πόρων. Αυτό που παρατηρούµε, είναι 

πως η ελληνική οικονοµική πολιτική πάσχει ως προς την οργάνωση και εφαρµογή 

ενός προγράµµατος απασχόλησης και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

 Κοντά στα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν και οι ενέργειες στις οποίες 

έχουν έως τώρα προβεί οι ελληνικές κυβερνήσεις, για την προώθηση της έρευνας και 

ανάπτυξης στην χώρα. Η πραγµατικότητα που αποτυπώνεται στο διάγραµµα 6, 

επιβεβαιώνει δυστυχώς την άποψη µας για την απουσία ενδιαφέροντος που έχουν 

επιδείξει και συνεχίζουν να επιδεικνύουν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε αυτό τον 

τοµέα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός το πόσο χαµηλό είναι το ποσοστό που αποτελεί 

τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό που εκφραζόταν ως επιτακτική ανάγκη 

µέσω των προγραµµάτων σύγκλισης και σταθερότητας, δεν επιβεβαιώνεται από την 
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πραγµατικότητα των αριθµών. Μάλιστα, παρατηρούµε πως το ποσοστό της δαπάνης 

για έρευνα και ανάπτυξη είναι σαφώς, πολύ χαµηλότερο από εκείνο που εµφανίζουν 

τα 15 κράτη-µέλη. Αυτό το οποίο είναι ενοχλητικό ως προς την εικόνα που 

παρουσιάζεται µέσω αυτού του διαγράµµατος για την ελληνική οικονοµία, είναι η 

συστηµατική απουσία µιας ενεργούς πολιτικής που θα ενισχύει τους τοµείς έρευνας  

∆ιάγραµµα 6* 

 *Πηγή: Eurostat 
 
 
και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονοµία, έχει στηρίξει τις ελπίδες για ανάπτυξη µέχρι 

αυτή την στιγµή, στην βοήθεια που της παρέχεται από την Ε.Ε. και τις πρόσκαιρες 

ανόδους του επενδυτικού ενδιαφέροντος στης χώρα µας (όπως π.χ. για τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες). Αυτή η λογική όµως, αποτελεί τροχοπέδη στην αυτόνοµη 

ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου µας. Στην ουσία, δεν δηµιουργούνται κίνητρα και 

δεν λαµβάνονται ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Η βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µέσω ενός καλά 

διαµορφωµένου και οργανωµένου συστήµατος εκπαίδευσης που θα προωθούσε το 

κράτος, η γνωριµία των τελευταίων στις νέες τεχνολογίες και πρακτικές που 

εφαρµόζονταν στις χώρες του εξωτερικού στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας και 

η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ενίσχυση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 

αποτέλεσαν κυρίαρχους στόχους της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Η επιδίωξη 
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αυτή θεωρήθηκε αναγκαία, προκειµένου η ονοµαστική σύγκλιση της οικονοµίας µας 

να συνοδευτεί και από την όσο το δυνατόν, µεγαλύτερη πραγµατική σύγκλιση και 

συµπόρευση µε τις ευρωπαϊκές χώρες. Πραγµατικά, η συνέχιση της παρουσίασης 

αρνητικών δεικτών της οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας µας εν τέλει µας γεµίζει 

µε αµφισβήτηση και σκεπτικισµό για το είδος της πολιτικής που εφαρµόζεται στη 

χώρα µας τα τελευταία δεκαπέντε (και όχι µόνο) χρόνια, δηλαδή από τότε που ο 

ευρωπαϊκός χαρακτήρας που έπρεπε να επιδείξει η Ελλάδα σε όλους τους τοµείς 

τονίστηκε εµφατικά. Στο διάγραµµα 7, παρουσιάζεται µια ακόµη σοβαρή κοινωνική 

πτυχή της ελληνικής πραγµατικότητας που αφορά την δια βίου µάθηση και το 

συνολικό ποσοστό του πληθυσµού που συµµετέχει στην µόρφωση και εκπαίδευση.  

Αυτό που παρατηρούµε άµεσα µέσω του διαγράµµατος, είναι η πολύ µεγάλη 

απόκλιση που παρουσιάζει αυτός ο δείκτης για την Ελλάδα, σε σχέση µε την Ε.Ε. των 

15. Χωρίς να εκφράζουµε την επιθυµία να δηµιουργήσουµε αρνητική διάθεση 

απέναντι στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση που εµφανίζει η Ελλάδα, προσπ- 

∆ιάγραµµα 7* 

*Πηγή: Eurostat       
                                                

αθούµε απλά να αναδείξουµε ορισµένες από τις πτυχές που χαρακτήρισαν και 

εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την Ελλάδα. Η περίοδος που επιλέξαµε δεν είναι 
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τυχαία, αλλά σχετίζεται µε το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, µέσα στο 

οποίο κινήθηκε η Ελλάδα και αφορούσε, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, την ευρωπαϊκή 

προοπτική της. Εποµένως, θεωρούµε αναγκαίο το να αναδείξουµε και ορισµένα 

χαρακτηριστικά της Ελλάδας που τονίζουν παράγοντες για τους οποίους η ίδια η 

ευρωπαϊκή ένωση επιθυµεί, µέσα στα πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµίας να 

αναδείξει και να στηρίξει. Και δυστυχώς, η Ελλάδα όπως παρατηρούµε στο 

παραπάνω διάγραµµα, απέχει πολύ από αυτή την νοοτροπία και επιθυµία.                                                 

 Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία που έχει ακολουθήσει τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια το εµπορικό ισοζύγιο◊ της Ελλάδας. Η αναγκαιότητα για 

στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, είχε εκφραστεί έντονα 

και πάρα πολλές φορές από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Οι προσπάθειες όπως είδαµε, 

εκδηλώθηκαν µε την εφαρµογή αυστηρής εισοδηµατικής και νοµισµατικής πολιτικής. 

Η νοµισµατική πολιτική τάχθηκε στην καταπολέµηση του πληθωρισµού, που έπληττε 

την ελληνική οικονοµία, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’90. Στην προσπάθεια 

της µείωσης του πληθωρισµού, συντάχθηκε και η εισοδηµατική πολιτική, µέσω της 

ανάγκης για συγκράτηση των µισθών των εργαζοµένων, ενώ και η δηµοσιονοµική 

πολιτική διαδραµάτισε σοβαρό ρόλο στην γενική προσπάθεια ανόδου των εξαγωγών 

µέσω της βελτίωσης των δικτύων παραγωγής και µεταφοράς των προϊόντων. Βέβαια, 

οι προσπάθειες αυτές δεν κατόρθωσαν να επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, 

ενώ παρατηρώντας την εξέλιξη του εµπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας στο διάγραµµα 

8, παρατηρούµε την συνεχή επιβάρυνση του. Ο τοµέας των εξαγωγών, αποτελεί µια 

από τις πολλές αχίλλειους πτέρνες της ελληνικής οικονοµίας. Έως τώρα δεν έχουν 

βρεθεί οι κατάλληλες δίοδοι και οι σωστές πρακτικές που θα κατορθώσουν να 

αντιστρέψουν την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει το εµπορικό ισοζύγιο. Η 

                                                 
◊ Το εµπορικό ισοζύγιο, εκφράζει τη διαφορά µεταξύ εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών και 
πληρωµών για εισαγωγές αγαθών, Λεβεντάκης, Μακροοικονοµική....., ο.π., σελ. 81 
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ελληνική οικονοµία συνεχίζει να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές 

ξένων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα δεν µπορεί να στηρίξει την εγχώρια προσφορά.   

∆ιάγραµµα 8* 

*Πηγή: ΕΣΥΕ (2003), Εκθέσεις ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος (1991-2004)                                                   
 

Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε πως η Ελλάδα, κατάφερε να πετύχει 

σε µεγάλο βαθµό την ονοµαστική σύγκλιση, που συνεπαγόταν βάση των κριτηρίων 

που είχαν τεθεί από την συνθήκη του Μάαστριχτ, εκτός από το δηµόσιο χρέος, το 

οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την 

σταθεροποίηση της οικονοµικής κατάστασης της Ελλάδας. Η εντυπωσιακή µείωση 

του δηµόσιου ελλείµµατος, ακόµη και σε επίπεδα χαµηλότερα της Ε.Ε. των 15, 

πραγµατοποιήθηκε όπως αναφέραµε, όχι τόσο από την αύξηση των εσόδων της 

κυβέρνησης, αλλά από την εφαρµογή σφιχτών δηµοσιονοµικών και εισοδηµατικών 

πολιτικών. Το ζητούµενο όµως, δεν είναι µόνο το κατά πόσο επιτεύχθηκε ονοµαστική 

σύγκλιση από την ελληνική οικονοµία. Η ουσία της όλης προσπάθειας που 

κατέβαλλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για την επίτευξη της εισόδου της χώρας µας 

στην Ο.Ν.Ε., ήταν και η πραγµατική σύγκλιση της οικονοµίας µας µε τις οικονοµίες 

των υπολοίπων κρατών-µελών. Αυτό που παρατηρήσαµε εξετάζοντας ορισµένους 
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οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες, είναι πως η ελληνική οικονοµία και κοινωνία 

απέχει πολύ από το να θεωρείται ένα κράτος µε σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισµό, 

πράγµα το οποίο µας φανερώνει τον άτολµο και προβληµατικό χαρακτήρα της 

οικονοµικής πολιτικής της χώρας µας. 

 Ακόµη, παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα ο οποίος εµφανίζει ορισµένους 

κύριους οικονοµικούς δείκτες που αφορούν την Ελλάδα και την Ε.Ε. των 15, 

διαπιστώνουµε για µια ακόµη φορά τα αποτελέσµατα της αυστηρής δηµοσιονοµικής 

και εισοδηµατικής πολιτικής. Παρατηρούµε την σηµαντική µείωση του κόστους 

εργασίας και την πολύ µικρή βελτίωση των πραγµατικών µισθών. Η διατήρηση της 

παραγωγικότητας σε υψηλά επίπεδα την περίοδο 1999-2004, σε συνδυασµό µε τα 

έργα που πραγµατοποιήθηκαν συνέβαλαν στους σχετικά υψηλούς ρυθµούς αύξησης 

του ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο. 

 Η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας όπως αναλύθηκε στο δεύτερο 

κεφάλαιο, εξελίχθηκε οµαλά ως προς το δηµόσιο έλλειµµα το οποίο εµφάνισε 

εντυπωσιακή µείωση, ακόµη και σε σχέση µε την Ε.Ε. 15 όπως αποτυπώνεται και 

στον πίνακα, όµως δεν συνέβη το ίδιο και µε το δηµόσιο χρέος, που βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα. ∆υστυχώς, οι προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων για 

βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, βασίζονται έως τώρα στις συχνές 

µεταβολές του φορολογικού συστήµατος, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσµατα, στις 

ευκαιριακές-θετικές εξελίξεις, όσον αφορά την πλευρά των εσόδων, που οφείλονται 

στις ιδιωτικοποιήσεις και στην είσοδο ορισµένων επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο, 

και τέλος στην εξάντληση των οικονοµικών δυνατοτήτων των εργαζοµένων, 

προκαλώντας σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό τους επίπεδο. Πάντως, θα 

πρέπει να επισηµάνουµε το πόσο ξεκάθαρη είναι η εικόνα που µας δίνεται µέσω 
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αυτού του πίνακα, για την προσήλωση και της Ε.Ε. 15 στην εφαρµογή αυστηρών 

δηµοσιονοµικών και εισοδηµατικών πολιτικών.           

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κύριοι οικονοµικοί δείκτες (1974-2004)* 
 

 1974-
85 

1986-
90 

1991-
95 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1.Αύξηση         
του ΑΕΠ 

             

ΑΕΠ              
Ελλάδα 1,7 1,2 1,2 2,1 2,4 3,6 3,4 3,6 4,2 4,1 4 3,6 3,8 
Ε.Ε. 15 2 3,2 1,5 2,4 1,6 2,5 2,9 2,8 3,4 1,6 1,1 1,3 2,3 
2.Ακαθάριστη 
Τάση 

             

Αύξηση 
Παραγωγικότητας  
Εργασίας  

             

Ελλάδα 0,7 0,5 0,7 1,2 2,8 4,2 -0,7 3,6 4,3 4,5 4,2 3,3 3,4 
Ε.Ε. 15 2 1,8 2,1 1,8 1,2 1,6 1,1 1,2 1,6 0,3 0,7 1,2 1,7 
3.Τιµές              
και Μισθοί 

             

α.Κατά Κεφαλήν 
Πραγµατικοί 
Μισθοί  

             

Ελλάδα 2,7 -0,7 -1,5 3,7 0,6 7,7 0,8 2,5 2,8 2,8 3,1 2,1 2,3 
Ε.Ε. 15 1,5 1,6 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4 1,4 1 1,4 1,6 
β.Πραγµατικά 
Μοναδιαία Κόστη 
Εργασίας 

             

Ελλάδα 1,3 -0,8 -2,3 1,7 -1,4 2,2 0,8 -1,9 -1,7 -1,9 -1,2 -1,5 -1,6 
Ε.Ε. 15 -0,2 -0,7 -0,8 -1,1 -0,6 -0,9 -1 0,1 0,2 0,7 -0,3 -0,2 -0,3 
4.Προϋπολογισµός 
Γενικής 
Κυβέρνησης (ως 
% του ΑΕΠ) 

             

α.Έξοδα               
Ελλάδα 32,1 43,4 47,1 49,4 47,7 46,4 46,6 46,5 48,9 47 46,3 47,1 46,2 
Ε.Ε. 15 45,7 47,8 50,1 50,4 51 49,3 48,3 47,7 45,7 47,1 47,4 47,8 47,6 
β.Τρέχοντα Έσοδα              
Ελλάδα 27,1 31,4 35,6 39,3 40,3 42,4 44,1 44,7 47 45,6 45,1 46 45,2 
Ε.Ε. 15 42 44,5 44,9 45 46,8 46,8 46,6 47 46,6 46,2 45,5 45,6 45,4 
γ.Καθαρό 
Έλλειµµα (-),       
Καθαρό  
Πλεόνασµα (+) 

             

Ελλάδα -5 -12 -11,6 -10,2 -7,4 -4 -2,5 -1,8 -1,9 -1,4 -1,2 -1,1 -1 
Ε.Ε. 15 -3,7 -3,3 -5,1 -5,4 -4,2 -2,5 -1,7 -0,7 0,9 -0,9 -1,9 -2,3 -2,2 
δ.Χρέος         
(τέλος περιόδου) 

             

Ελλάδα 53,6 79,6 108,7 108,7 111,3 108,2 105,8 105,1 106,2 107 104,9 101 97 
Ε.Ε. 15 53,3 54,4 72,1 70,3 72,1 71,1 69 67,5 64,3 63,1 62,8 63,6 63,4 

                  *Πηγή: European Economy, No 4, 2003, (Το 2004 είναι βάση πρόβλεψης)  
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Η Ε.Ε. αποτελεί ένα πρωτόγνωρο εγχείρηµα κοινωνικού και οικονοµικού 

συµβιβασµού. Οι αρχικές προτάσεις και επιδιώξεις των κρατών-µελών που 

συνέστησαν την µετέπειτα Ε.Ε. υπό τον τίτλο Ε.Ο.Κ., σε καµία περίπτωση δεν 

συµπίπτουν µε τις διαστάσεις που πλέον έχει λάβει αυτό το εγχείρηµα. Ο 

επαναπροσδιορισµός της Ε.Ε. µέσω της συνθήκης Delors, έδωσε το έναυσµα για την 

αποµάκρυνση της από την λειτουργία ως µιας ζώνης ελεύθερης διακίνησης 

παραγωγικών συντελεστών, προϊόντων και κεφαλαίων, και στην δηµιουργία της 

Ο.Ν.Ε., όπου πλέον η εφαρµογή της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής 

ήταν κοινή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της µετάβασης από την Ε.Ο.Κ. στην Ε.Ε. και 

τελικά στην Ο.Ν.Ε. το 2001, κινήθηκε και η οικονοµική και κοινωνική πορεία της 

Ελλάδας. Η λογική που επικράτησε από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και 

του ΠΑΣΟΚ από την µεταπολίτευση έως το τέλος της δεκαετίας του ’80 ως προς την  

αντιµετώπιση της οικονοµικής κατάστασης, όπως είδαµε οδήγησε σε σοβαρά 

δηµοσιονοµικά και νοµισµατικά προβλήµατα, σε ατονία του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος και του οικονοµικού συστήµατος γενικότερα, καταφέρνοντας 

ταυτόχρονα να αποσπάσει από την ελληνική οικονοµία, τα κίνητρα για την ανάπτυξη 

των εγχώριων παραγωγικών δοµών, ενώ οδήγησε και σε µεγάλη απόκλιση τους 

οικονοµικούς δείκτες σε σχέση µε τους αντίστοιχους των ευρωπαϊκών χωρών. Η 

δεκαετία του ’90 λοιπόν, ξεκίνησε µε σοβαρά προβλήµατα σε όλους τους τοµείς της 

ελληνικής οικονοµίας και µε το ευρωπαϊκό όραµα, να αποτελεί ένα Γολγοθά για τις 

κυβερνήσεις που θα ακολουθούσαν.                                                                         

Όµως πλέον, η λογική της Ε.Ο.Κ. είχε µετατραπεί σε λογική της Ε.Ε., µέσω 

της συνθήκης Delors, αφήνοντας ελάχιστα έως µηδαµινά περιθώρια για παρεκκλίσεις, 

προς την µετάβαση της που θα οδηγούσε στην Ο.Ν.Ε.. Επιπλέον, οι νεοφιλελεύθερες 

απόψεις για την οικονοµική ευηµερία της Ε.Ε., είχαν εµπεδωθεί από όλους τους 
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συµµετέχοντες σε αυτό το εγχείρηµα. Όπως είδαµε, οι κυβερνήσεις της Νέας 

∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, λειτουργώντας µέσα σε αυτό το πλαίσιο 

οικονοµικής πολιτικής, διαµόρφωσαν ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, 

αντίθετο προς αυτό του παρελθόντος, το οποίο συµβιβάστηκε, σχεδόν απόλυτα, µε τις 

προτροπές της και την λογική της Ε.Ε., ειδικότερα µετά από την υπογραφή της 

συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992. Μέσα στην δεκαετία του ’90, και έπειτα από 

πολλές µεταβολές στο οικονοµικό και πολιτικό σκηνικό της χώρας, η Ελλάδα 

κατόρθωσε να γίνει το 2000 το δωδέκατο µέλος της Ο.Ν.Ε.. Μέσα σε αυτό το 

διάστηµα, η Ελλάδα κατάφερε να εκπληρώσει σε σηµαντικό βαθµό τα τρία από τα 

τέσσερα κριτήρια σύγκλισης, εκτός από το δηµόσιο χρέος. Οι πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν όπως είδαµε, ήταν κατά κύριο λόγο σφιχτές σε όλα τα επίπεδα της 

οικονοµικής ζωής της χώρας. Ακόµα, επιτεύχθηκε µακροοικονοµική σταθερότητα και 

ανάπτυξη, ειδικότερα µετά το 1996 µε την συµβολή και των έργων που 

πραγµατοποιούνταν την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα, της προετοιµασίας για τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης.  

Παρόλη όµως την θετική εξέλιξη των οικονοµικών δεικτών στο ονοµαστικό 

σκέλος της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ελλάδας, δυστυχώς οι κυβερνήσεις της 

δεκαετίας του ’90, δεν προχώρησαν στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στο 

εσωτερικό της χώρας, που θα ενδυνάµωναν τις παραγωγικές δοµές της Ελλάδας 

δίνοντας το έναυσµα για µια ουσιαστική και µε προοπτικές, ανάδειξη του ρόλου της 

ως αυτόνοµο κράτος και ως µέλος της Ε.Ε.. Και αυτό φυσικά, οφειλόταν στην 

εµµονή των κυβερνήσεων για την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης, χωρίς την 

ταυτόχρονη ανάλυση των προοπτικών και δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας. Η 

λογική αυτή, µεταβιβάστηκε δυστυχώς και µετά την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ο.Ν.Ε., από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιτείνοντας µε αυτό τον τρόπο τα 
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προβλήµατα διάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας. Βέβαια, οι υψηλοί ρυθµοί 

ανάπτυξης, η εξέλιξη των έργων που πραγµατοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα και το 

τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, έδιναν την εικόνα µιας ευηµερούσας οικονοµίας. 

Το τέλος του 2004, έδειξε πως το οικοδόµηµα αυτό της εικονικής προόδου άρχισε 

τελικά να καταρρέει. Η ανεργία αυξήθηκε ακόµη περισσότερο, παρά τις θετικές 

προβλέψεις για µείωση, το δηµόσιο χρέος παραµένει σε υψηλά επίπεδα ενώ και το 

έλλειµµα εµφανίζει αύξηση. Ο πληθωρισµός παρουσιάζει απόκλιση από τον 

ευρωπαϊκό µέσο (της Ε.Ε. των 15 όπως δείξαµε νωρίτερα), ενώ και ο εξωτερικός 

τοµέας της ελληνικής οικονοµίας εµφανίζεται σε εξαιρετικά δυσµενή κατάσταση. Η 

ανάληψη της εξουσίας από την Νέα ∆ηµοκρατία το Μάρτιο του 2004, ακολουθείται 

µέχρι αυτή την στιγµή, από την εφαρµογή παρόµοιων, σφιχτών, οικονοµικών 

πολιτικών, χωρίς ουσιαστικές παρεµβάσεις στους καίριους τοµείς της οικονοµίας και 

µε καθυστερήσεις στην εφαρµογή των προεκλογικών της εξαγγελιών για την 

ανάπτυξη του τόπου.  

Αυτό που δυστυχώς διαπιστώνουµε, είναι ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα η 

ελληνική οικονοµία να εισέλθει σε έναν έντονο κύκλο ύφεσης, µε στοιχεία 

µακροοικονοµικής αστάθειας και παραγωγικής υστέρησης. Αυτό που απαιτείται να 

πραγµατοποιηθεί λοιπόν από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, είναι καταρχάς η 

διαµόρφωση ενός σωστού και ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα 

αναγνωρίσει τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές δοµές της χώρας, έτσι ώστε να 

τεθούν οι βάσεις για την περαιτέρω διαµόρφωση της οικονοµικής πολιτικής που θα 

εφαρµοστεί µέσα στα όρια που επιτρέπουν οι δυνατότητες και οι προοπτικές της 

Ελλάδας. Θα πρέπει να τονιστεί όµως, πως µεγάλο µερίδιο σε αυτή την προσπάθεια 

αναδιαµόρφωσης και αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει καταρχάς, η ανάγκη δηµιουργίας 

των κανόνων εκείνων πολιτικής, που θα οδηγήσουν σε κοινωνική συνοχή και 
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ευηµερία. Επιτυγχάνοντας λοιπόν, αυτό το αρχικό επίπεδο εσωτερικής συγκρότησης  

η οµαλή οικονοµική πρόοδο της χώρας, θα πραγµατοποιηθεί µέσω της επιµελούς 

καταµέτρησης όλων των παραγωγικών τοµέων της χώρας, έτσι ώστε να 

αναγνωριστούν ποιοι από αυτούς τους τοµείς µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά 

στην ανάπτυξη του τόπου, ποιοι έχουν τις δυνατότητες, µέσω ρυθµίσεων, να 

προσφέρουν µελλοντικά κάποιο µερίδιο επιτυχίας στην πρόοδο της χώρας και τέλος 

ποιοι χρειάζεται να απορριφθούν εντελώς ως οπισθοδροµικοί και ακατάλληλοι.  

Στη συνέχεια, θα πρέπει το κράτος µέσω της εφαρµογής µιας απόλυτα 

προσαρµοσµένης δηµοσιονοµικής, εισοδηµατικής και νοµισµατικής πολιτικής να 

παρέχει κίνητρα για ανάπτυξη αυτών των τοµέων, µέσω της ανακύκλωσης και 

αύξησης των επενδύσεων και να παρέχει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους 

στους εργαζόµενους, έτσι ώστε να ενισχυθεί σηµαντικά η εγχώρια ζήτηση η οποία θα 

αντισταθµίσει την άνοδο του δευτερογενούς τοµέα και θα δώσει τις δυνατότητες για 

περαιτέρω ενίσχυση του. Φυσικά, κίνητρα θα πρέπει να δοθούν και στον αγροτικό 

τοµέα, όπου µέσω της αύξησης των επενδύσεων και της ανάπτυξης δικτύων διάθεσης 

και µεταφοράς, θα µπορεί το ελληνικό κράτος να διοχετεύσει τα προϊόντα αυτά, τόσο 

στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο την 

ταυτότητα των προϊόντων του. Παράλληλα όµως, θα πρέπει να γίνουν σοβαρές τοµές 

στον τριτογενή τοµέα, µέσω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του προκειµένου να 

γίνει λειτουργικός και σύγχρονος. Αυτό βέβαια, θα γίνει µόνο µέσω της βελτίωσης 

της υλικής και άϋλης υποδοµής του και σύµφωνα µε τα ξένα πρότυπα. Αυτό που 

θεωρούµε εν τέλει ότι είναι απαραίτητο να έχει αυτή την στιγµή η Ελλάδα και το 

οποίο θα συντελέσει στη δηµιουργία ενός γενικού θετικού κλίµατος σε όλους τους 

κοινωνικούς και οικονοµικούς τοµείς, είναι µια κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική 

βούληση και θέληση για προσφορά και αλλαγές στο κοινωνικό και οικονοµικό τοπίο 
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της χώρας. Και αυτό, διότι η Ελλάδα αυτή την στιγµή µοιάζει σαν ένα κράτος 

αναπήρων, όπου δεν της δίνονται τα κίνητρα να προσφέρει πολλά, όµως στην ουσία 

έχει µεγαλύτερες και περισσότερες ανάγκες και δυνατότητες!.             
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