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Η ΝΔ μά$ «φέσωσε» €57 δισ.
Το κύριο μέροε τηε δημοσιονομικήε εκτροπήε στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 2008-2009

Ρεπορτάζ Α. ΠΑΠΑΣΤΑΟΗΣ_____

Κατά 57 δισ. ευρώ αυξήθηκε το 
δ η μ ό σ ιο  χ ρ έ ο ς  στη δ ιε τ ία  

2008-2009 προτού η ΝΔ χάσει τις 
εκλογές. Ο πως προκύπτει από την 
ανάλυση των στοιχείων των προϋ
πολογισμών των περασμένων ετών 
και την εξέλιξη του δημόσιου χρέ
ους, την περασμένη χρονιά  κορυ- 
φ ώ θηκε η χαλάρω ση τω ν δημ ό
σιων οικονομικών που ξεκίνησε το 
2008 εξα ιτίας της δ ιεθ νούς κρί
σης, με αποτέλεσμα τα έσοδα και 
οι δαπάνες του Δημοσίου να βρε
θούν εκτός ελέγχου και να οδηγή
σουν στον δημοσιονομικό εκτρο- 
χιασμό. Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή 
έχει τη θετική της πλευρά, καθώ ς 
το πρόβλημα που αντιμετω πίζει 
σήμερα η ελληνική οικονομία με 
το υπέρμετρο έλλειμμα και το τε
ράστιο χρέος δεν είναι συστημικό 
αλλά συγκυριακό και μπορεί να 
επιλυθεί με την επιστροφή της λει
τουργίας του δημόσιου τομέα στα 
προ της κρίσης επίπεδα.

«Το σημερινό αδιέξοδο του ελ
ληνικού χρέους» αναφέρει ο κ. Ν. 
Χριστοδουλάκης, πρώην υπουρ
γός Οικονομίας, «τιροκλήθηκε μεν  
από τη διεθνή κρίση του 2008, 
αλλά π ή ρ ε  μ εγά λες  δ ιαστά σεις  
επειδή  η Ελλάδα βρέθηκε ταυτό
χρονα εκτεθειμένη τόσο στο  δ η 
μοσιονομικό όσο  και στο  ι ]ωτε- 
ρικό  έλλειμμα. Και τα δύο αυτά 
μέτωπα γνώρισαν τη διετία 2008- 
2 0 0 9  πρω τοφανή χειροτέρευση, 
μ ε  συνέπεια να σπάσει το φ ράγ
μα της διαχειρίσιμης αντοχής και 
να οδηγηθούμε στην ανεξέλεγκτη  
διόγκω ση των spreads και στην  
απειλή κατάρρευσης».

Με την άποψη αυτή συμφωνεί 
και ο κ. Μ. Μασουράκης, ανώτε
ρος διευθυντής Ο ικονομικών Με
λετών της Alpha Bank, ο οπο ίος 
αναφέρει ότι «το κύριο μέρος της  
δημοσιονομικής εκτροπής στην  
Ελλάδα δημιουργήθηκε το 2008- 
2 0 0 9  και ήταν αποτέλεσμα της  
δημοσιονομικής διαχείρισης και 
της ουσιαστικής δυσλειτουργίας  
του κρατικού μηχανισμού την πε
ρίοδο αυτή. Αυτό σημαίνει ότι το 
έλλειμμα του 2009  ήταν μια υπερ
βολική εκτροπή  που μ π ο ρ ε ί να

ΑΛΜΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(σε δισ. ευρώ)

ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
(σε δισ. ευρώ)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
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Στους πρώην υπουργούς Οικονομίας κκ. Γ. Αλογοσκούφη (αριστερά), ο οποίος απομακρύνθηκε 
από την κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή στις αρχές του 2009 και αφού είχαν απορριφθεί οι 
προτάσεις του για την αύξηση του ΦΠΑ και της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, 
και I. Παπαθανασίου, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην πλατεία Συντάγματος, καταλογίζει 
σήμερα η κυβέρνηση τις ευθύνες της δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας.

δ ιο ρ θ ω θ ε ί χω ρ ίς  μ ε γά λ ες  ε π ι
πτώ σεις σ την  ανάπτυξη της χώ 
ρας».

■ Η διόγκωση του χρέοικ
Πράγματι την περ ίοδο  2008-2009 
ανατρέπεται η ήπια εξέλιξη του δη
μόσιου χρέους, το οποίο  από την 
ένταξη τη ς χώ ρ α ς στην ΟΝΕ ω ς 
και το 2007 αυξανόταν κάθε χρό
νο περίπου όσο και οι τόκοι που 
πληρώναμε. Το ποσό της αύξησης 
ήταν κατά μέσο όρο γύρω στα 10 
δισ. ευρώ και επειδή το εθνικό ει
σόδημα αυξανόταν κατά 12-15 δισ. 
ευρώ, μειωνόταν σταθερά η σχέ
ση χρέους προς ΑΕΠ, και έτσι η 
Ελλάδα εξυπηρετούσε τ ις  υποχρε
ώ σεις της με χαμηλό κόστος.

Τη δ ιε τ ία  2 0 0 8 -0 9  η Ε λλάδα  
προσθέτει στο χρέος της 57 δισ. 
ευρώ, τρεις φ ο ρ ές παραπάνω  από 
το συνηθισμένο όριο και χωρίς πλέ

ον την ελάφρυνση από την αύξη
ση του εισοδήματος, που λόγω της 
ύφεσης έμεινε σιάσιμο. Ετσι το δη
μόσιο χρέος για πρώτη φ ορά  με
τά την ένταξη στην ΟΝΕ αρχίζει να 
αυξάνετα ι και πάλι ω ς ποσοστό 
του ΑΕΠ, οι δ α νε ια κ ές  ανάγκες 
πολλαπλασιάζονται σε διάστημα 
λίγων μηνών, τα επιτόκια μπαίνουν 
σε ένα ανοδικό σπιράλ και επιτα
χύνουν τον επόμενο κύκλο υπερ- 
δανεισμού και υπερχρέωσης.

Ακόμη και έτσι όμως η διόγκω 
ση του χρέους κατά 23 δισ. ευρώ 
το 2008 ήταν συγκρίσιμη με ό,τι 
έγινε και σε άλλες χώ ρες που χρη
ματοδότησαν πακέτα διάσωσης και 
ενίσχυσης των τραπεζώ ν και ίσως 
να παρέμενε ένα διαχειρίσιμο πρό
βλημα. Ωστόσο, όπω ς τονίζει ο κ. 
Χ ρ ισ τοδουλάκης, «την ίδ ια  π ε 
ρ ίοδο  έδρασαν τρεις επιβαρυντι- 
κ ο ί παράγοντες, που προκάλεσαν

ακόμη μεγαλύτερη  εκτίναξη του 
χρέους το 2 0 0 9  κατά 34 δισ. ευ
ρώ  και επέφ εραν  το τελειω τικό  
πλή γμ α  σ τη ν  ελλην ική  ο ικο νο 
μία, και συγκεκριμένα  η πρω το
φανής διόγκω ση του εξωτερικού  
ελλείμματος το οποίο απαιτούσε 
δ α ν ε ια κ ο ύ ς  π ό ρ ο υ ς , η υψ η λή  
εξάρτηση από ξένους δανειστές  
κα ι η δ α ν ε ια κ ή  έ κ ρ η ξ η  το υ  
2008».

3Το εμπορικό έλλειμμα
ύμφω να με τα στοιχεία της Τρά

πεζας της Ε λλάδος, το έλλειμμα 
του ισοζυγίου πληρωμών πριν από 
το 2004 κυμαινόταν σ ια  10-12 δισ. 
δολάρια  ετησίως και εξασφάλιζε 
άνετα τη χρηματοδότησή του, ενώ 
μετά  το  2 0 0 6  το  εξω τερ ικ ό  έλ 
λειμμα εκτινάχθηκε και το 2008 
έφ θασ ε τα 52 δισ. δολάρια , πέντε 
φ ο ρ ές μεγαλύτερο από τα συνηθι-

σμένα επίπεδα . Α ναμφίβολα στη 
διεύρυνση του ελλείμματος συνέ
βαλε και η ανατιμητική πορεία του 
πετρελαίου, όμω ς η μεγάλη δ ιό 
γκωση προήλθε από  τη ραγδα ία  
αύξηση των εισαγωγών, και μάλι
στα σε είδη πολυτελείας. «Η Πο
λιτεία  όχι μ όνο  δ εν  ανησύχησε  
από την καταναλωτική εκτίναξη  
του ισοζυγίου, αλλά το ενεθάρ- 
ρυνε κιόλας, μ ε  την ευνοϊκή φ ο 
ρ ο λ ο γ ικ ή  μ ε τ α χ ε ίρ ισ η  τω ν  
o ffsh o re  εταιρειών, την κατάρ
γηση  των υψηλών τεκμηρίω ν και 
την απίστευτη απόφασή  της να 
επ ιδοτήσει -  μ έσα  στην κρίση -  
την αγορά πολυτελών αυτοκινή
των για να μ η  δυσαρεστήσει τις 
εμπορικές αντιπροσωπείες» ανα
φέρει ο κ. Χριστοδουλάκης.

Σε πιο ήσυχες εποχές, ακόμη και 
ένα τέτοιο δυσθεώρητο έλλειμμα 
ίσω ς έβρισκε τρόπο  χρηματοδό
τησης από τα ά φ θονα  διεθνή κε
φ ά λ α ια  και τα κύματα ναυτιλ ια
κού συναλλάγματος που κατέκλυ
ζαν τη χώ ρα. Η κρίση όμω ς του 
2008 συρρίκνωσε την παγκόσμια 
ρευστότητα, όχι μόνο για  τον δη
μόσιο αλλά και για  τον ιδιωτικό 
τομέα, με αποτέλεσμα να εκτινα
χθεί το συνολικό κόστος δανεισμού 
π ρ ο ς  την Ε λλάδα , ασ χέτω ς εάν  
αφορούσε κρατικά ομόλογα, τρα
πεζικά  δάνεια  ή ιδ ιω τικές επεν
δύσεις.

■ Εξαρτημένοι
o j  Η υψηλή εξάρτηση από ξένους δα- 

νειστές, όπω ς αναφέρει ο κ. Χρι- 
στοδουλάκης, «μπορεί να προσέ- 
φ ερε μια πιο ευέλικτη διαχείριση 
του δημόσιου  χρέους, αλλά ταυ
τόχρονα άφηνε περ ισσότερες δυ
νατότητες στο εγχώριο τραπεζικό  
σύστημα να εξαπλωθεί στην εσω
τερική αγορά χορηγώ ντας μ ε  πε
ρ ισσή  ευκολία κάθε είδους κατα
ναλωτικά δάνεια, τα οποία στη συ
νέχεια τροφοδοτούσαν το εξωτε
ρ ικό  έλλειμμα. Η  κρίση μετέτρε
ψε εν μια νυκτί και τις δύο αυτές 
δανειακές ευελιξίες σ ε  βρόχους  
που μόνο ασφυξία προκαλούν πλέ- 

στους εμπλεκομένους». 
τρ ίτος όμω ς και καθοριστι- 
παράγοντας για  το σημερινό 

αδ ιέξοδο  ήταν το γεγονός ότι τη 
δανειακή έκρηξη του 2008 ακο
λούθησε μία ακόμη ισχυρότερη το 
2009. Η πολιτική που ακολουθή
θηκε την πέρυσινή χρονιά, όχι μό
νο δεν επιχείρησε να συμμαζέψει 
τον εκτροχιασμό του δημοσιονο
μικού και του εξωτερικού ελλείμ
ματος, αλλά το τροφ οδότησε με 
ακόμη πιο σπάταλη πολιτική, σαν 
να έριχνε πετρέλαιο σε φωτιά.

Η κατάρρευση του Προϋπολογισμού
Τη χρονιά που τα περισσότερα κράτη άρχι

σαν να μαζεύουν τις ζημιές τους από την 
κρίση και να ξαναβρίσκουν κάποιους ρυθμούς 
ανάπτυξης, στην Ελλάδα όλα ανεξαιρέτως τα 
δημοσιονομικά μεγέθη επιδεινώθηκαν με τη δι
καιολογία ότι πρέπει να τονωθεί η ζήτηση, αν και 
σιην πραγματικότητα αντί να περιορίσουν την 
ύφεση την έκαναν ακόμη βαθύτερη και η οικο
νομία συρρικνώθηκε κατά -2%. Συγκεκριμένα, 
οι πρωτογενείς δαπάνες πλησίασαν τα 60 δισ. 
ευρώ, αυξημένες κατά 20% σε μία μόνο χρονιά 
και ακριβώς διπλάσιες σε σύγκριση με το 2003, 
προτού δηλαδή αρχίσει η «επανίδρυση του κρά
τους».

Ταυτόχρονα, τα φορολογικά έσοδα του 2009

υπέσιησαν καθίζηση -2,3 δισ. ευρώ σε σύγκρι
ση με το 2008, κυρίως λόγω της μεγάλης υπε
ξαίρεσης του ΦΠΑ από μαγαζάτορες και της μει
ωμένης φορολογίας των επιχειρήσεων κατά μι
σό δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι φόροι στα φυσι
κά πρόσωπα την ίδια χρονιά ήταν αυξημένοι. Η 
συνδυασμένη εκτόξευση δαπανών και Π κθθί-

200υ σΓπρωτογενες τακτικό έλλειμμα 6 δισ. ευ- 
-ρώ, σε αντίθεση με τα πλεονάσματα της τάξεως 

5-9 δισ. ευρώ όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ούτε όμως η κατάρρευση του Προϋπολογι

σμού εξηγεί πλήρως την εκτίναξη του χρέους το 
2009. Την ίδια περίοδο γίνονται νέα δάνεια 2,5 
δισ. ευρώ για εξοπλισμούς, οι τράπεζες ενι-

σχύονται με άλλα 5,5 δ ια , ενώ τα ασφαλισπκά 
ταμεία εκταμιεύουν περίπου 2 δισ. ευρώ από τα 
αποθεματικά τους. Τα ανοδικά spreads διό
γκωσαν τους τόκους των εντόκων γραμματίων 
κατά 1 δισ. ευρώ και όλα μαζί οδηγούν στην 
αύξηση ρεκόρ κατά 36 δισ. ευρώ του δημόσιου 
χρέους, το οποίο φτάνει πλέοντα 271 δισ. ευ
ρώ.

■ Εκρηξη προσλήψεων
Οπως τονίζει ο κ. Χριστοδουλάκης, «στο σημε
ρινό αδιέξοδο περιήλθαμε λόγω του κρατικού

Ιυπερδανεισμού, που μαζί με την υπέρμετρη 
ιδιωτική κατανάλωση ξεπέρασε κάθε όριο αντο
χής τα τελευταία δύο χρόνια. Για να αλλάξει η

επαχθής δυναμική του χρέους, χρειάζεται -  
εκτός των μέτρων που ήδη λαμβάνει η σημε
ρινή κυβέρνηση -  να κινηθούμε και σε νέους 
άξονες, όπως να επιχειρηθεί η ακύρωση και 
αναδρομική κατάργηση όσο το δυνατόν πε
ρισσότερων αποφάσεων για προσλήψεις, πλη
ρωμές και άλλες μαζικές σπατάλες δημόσιων 
φορέων που ελήφθησαν μετά τις εκλογές του 
2007. Παράδειγμα, οι εκατοντάδες οικογενει
ακές προσλήψεις στη Βουλή, οι διορισμοί πο- 
λυεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών σε δή
μους, οι χιλιάδες που έχουν αποσπαστεί σε κομ
ματικές θέσεις, οι πολυδάπανες διαφημισπ- 
κές αναθέσεις τωνΔΕΚΟ, οι μισθώσεις υπερ
πολυτελών κηρίων κτλ».


