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O ελληνισµός έχει µα-
κρά, µε κατά καιρούς, ση-
µαντική ιστορική διαδρο-
µή. Μετά την άλωση της
Κωνσταντινούπολης το
1453 και 400 περίπου χρό-
νια υπό την Οθωµανική
Αυτοκρατορία επαναστάτη-
σε, το 1821. Αυτή τη µακρά
περίοδο στην Ευρώπη (κυ-
ρίως: Ιταλία, Γαλλία, Αγ-
γλία, Γερµανία, Ρωσία),
πραγµατοποιήθηκε η αναγέννηση, ο διαφωτισµός, η βιο-
µηχανική επανάσταση. Έγιναν σηµαντικές πρόοδοι στους
τοµείς της επιστήµης, του πολιτισµού, των υποδοµών, της
βιοµηχανίας, του εµπορίου κοκ.

Την ίδια περίοδο, στον Ελληνικό χώρο, δεν υπήρχε κράτος.
Τα υποκείµενα της οικονοµίας ήταν µικροί αγρότες, κτηνοτρό-
φοι, και τεχνίτες. Έλληνες έµποροι ήταν εγκατεστηµένοι κυ-
ρίως εκτός της σηµερινής επικράτειας. Μόνο η ναυτιλία είχε
κάπως ισχυρότερη παρουσία.

Το 1823, στη Β! Εθνοσυνέλευση, έγινε για πρώτη φορά ισο-
λογισµός και προϋπολογισµός. Κατεγράφησαν: Έσοδα 12 ε-
κατ. και Έξοδα 38 εκατ. γρόσια. ∆ηλαδή από την αφετηρία υ-
πήρξε έλλειµµα, το οποίο καλύφθηκε µε τη σύναψη δανείων.

Το 1824, οι επαναστατηµένοι έλληνες έλαβαν δύο δάνεια ύ-
ψους 2.800.000 λιρών, εκ των οποίων στην Ελλάδα έφθασαν
530.000 λίρες, οι οποίες σπαταλήθηκαν στην εµφύλια διαµά-
χη. Τα δάνεια αυτά µας έθεσαν σε τροχιά εξάρτησης από τις
τότε «Μεγάλες ∆υνάµεις» (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία).

Σηµειώνεται ότι την περίοδο 1824-1826 οι επαναστατηµένοι
έλληνες µπήκαν στη δίνη εµφύλιας διαµάχης (δηλαδή ξανα-
κτύπησε η υποβόσκουσα χρόνια νόσος του ελληνισµού).

Το 1827, οι Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία στο Ναυαρίνο έσωσαν
την επανάσταση. Αναγνώρισαν την αυτονοµία της Ελλάδας, η
οποία κάλυπτε την Πελοπόννησο, µέρος της Στερεάς και νησιά
των Κυκλάδων. Το 1827, η Γ! Εθνοσυνέλευση επέλεξε οµο-
φώνως ως πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ιωάννη Καποδί-
στρια, προσωπικότητα µε σηµαντική δράση στην Ευρώπη του
19ου Αιώνα.

Ο Καποδίστριας προσπάθησε να θέσει τις βάσεις για τη συ-
γκρότηση κράτους και οικονοµίας, των 3 εκατ, εξαθλιωµένων
ελλήνων. Ίδρυσε το Νοµισµατοκοπείο, κατέστησε τον φοίνικα
εθνικό νόµισµα αντικαθιστώντας το τουρκικό γρόσι, κατασκεύ-
ασε ναυπηγεία προώθησε τη ναυτιλία, ίδρυσε Γεωργική Σχο-
λή, έφερε την πατάτα, ίδρυσε Εµποροδικείο, Τράπεζα και Πα-
νεπιστήµιο. Το 1827 αδυνατεί να πληρώσει τα τοκοχρεoλύσια
των «δανείων της ανεξαρτησίας» και κηρύσσει την 1η χρεοκο-
πία. Τον Οκτώβριο του 1831 ο Καποδίστριας δολοφονείται.

Το 1832, µε τη συνθήκη του Λονδίνου, οι τότε µεγάλες δυ-
νάµεις αναγνώρισαν ως ανεξάρτητο κράτος το «Βασίλειον της
Ελλάδας» µε Βασιλέα τον Όθωνα, παιδί του Βασιλιά της Βαυα-
ρίας. Έτσι, οι Γερµανοί πατούν πόδι στην Ελλάδα. Επί Αντιβασι-
λείας (λόγω της µικρής ηλικίας του Όθωνα), αντικαταστάθηκε
ο φοίνικας µε τη δραχµή, επιβλήθηκαν υψηλοί φόροι, υποθη-
κεύτηκαν εθνικά κτήµατα, ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα.

Το 1841 ο Άγγλος Πρέσβυς στην Ελλάδα Sir Lyons δηλώνει:
“Mία πραγµατικά ανεξάρτητη Ελλάδα είναι παραλογισµός. Η Ελ-
λάδα µπορεί να γίνει είτε Ρωσική είτε Αγγλική. Και αφού δεν
πρέπει να γίνει Ρωσική είναι ανάγκη να γίνει Αγγλική». Η δήλω-
ση ενδεικτική του τρόπου µε τον οποίο οι τότε µεγάλοι αντιµε-
τώπιζαν την Ελλάδα.

Το 1843, η χώρα κηρύσσει τη 2η χρεοκοπία. Υπογράφεται
µνηµόνιο και λαµβάνονται σκληρά µέτρα λιτότητας. Η οικονο-
µία βυθίζεται, η χώρα σέρνεται.

Το 1864 τα Επτάνησα, προ-
στίθενται στον εθνικό κορµό.
Τα τελευταία 30 χρόνια του αι-
ώνα σηµαδεύονται από τον
Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Τρικού-
πης διετέλεσε 7 φορές, περί-
που 11χρόνια, Πρωθυπουρ-
γός. Τότε προωθήθηκε ο αστι-
κός εκσυγχρονισµός της επο-
χής, δηµιουργήθηκαν σηµαντι-
κές, για την εποχή, δηµόσιες υ-
ποδοµές, έγινε η αποξήρανση
της Κωπαίδας και η διάνοιξη
της διώρυγας Κορίνθου. Ανα-

πτύχθηκε η βιοτεχνία, η
ναυτιλία και η αγροτική
παραγωγή. Ιδρύθηκαν
Τράπεζες, αγοράσθηκαν 3
θωρηκτά. Το 1880/81 η
Θεσσαλία προστέθηκε
στον εθνικό κορµό. Το
1896, στην Ελλάδα υπήρ-
χαν µόνο 13 Ανώνυµες Ε-
ταιρείες. Παράλληλα η
χώρα συσσώρευε υψηλό
χρέος. Έτσι, όταν το 1893,
ξέσπασε στις ΗΠΑ, χρηµα-
τοπιστωτική κρίση, γνωστή
και ως «πανικός του
1893», η ελληνική οικονο-
µία κλυδωνίζεται. Η χώρα,
που ήταν υπερδανεισµένη,
µε παιχνίδι των ανακτό-

ρων εις βάρος του Τρικούπη, χρεοκοπεί για 3η φορά. Ακολου-
θεί µαρασµός της οικονοµίας. Ο Τρικούπης το 1895 δεν εκλέ-
γεται ούτε Βουλευτής (επιβεβαιώνοντας την αχαριστία πολλών
Ελλήνων), αποσύρεται στη Γαλλία και το 1896 πεθαίνει.

Το 1897, ο πρωθυπουργός ∆ηλιγιάννης κηρύσσει πόλεµο
κατά της Τουρκίας ο οποίος αποδεικνύεται καταστροφικός για
τη χώρα. Ακολουθούν ισχυροί κλυδωνισµοί και επιβάλλεται
∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος.

Έτσι µπαίνουµε στον 20ου

αιώνα. Το 1909, µετά το κί-
νηµα στο Γουδί, αναλαµβά-
νει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο Βενιζέλος διετέλεσε 7 φο-
ρές Πρωθυπουργός. Αθροι-
στικά 12 έτη και 5 µήνες. Τα
έτη 1912 και 1913 η Ελλάδα
λαµβάνει µέρος στους 2
Βαλκανικούς Πολέµους, µε
την πλευρά των νικητών. Η
Μακεδονία, η Ήπειρος, η
Κρήτη και τα Νησιά του Βο-
ρειοανατολικού Αιγαίου,
προστέθηκαν στον εθνικό κορµό. Την περίοδο 1914-1918,
λαµβάνει µέρος στον 1ο παγκόσµιο πόλεµο και η ∆υτική Θρά-
κη, προστέθηκε στον εθνικό κορµό. Ο Ελληνο-Τουρκικός πό-
λεµος 1918 - 1922 κατέληξε στη Μικρασιατική καταστροφή.
Έρχονται περίπου 1,5 εκατ. Έλληνες πρόσφυγες. Παράλληλα,
τη δεκαετία του 20, η οικονοµία προχωρεί. Γίνεται το φράγµα
της λίµνης του Μαραθώνα, διανέµονται κτήµατα σε ακτήµονες
και διευρύνεται η αγροτο-κτηνοτροφική παραγωγή. Από
1.200 επιχειρήσεις µε 59.600 εργαζόµενους το 1909 η οικονο-
µία πάει στις 33.800 επιχειρήσεις µε 154.100 εργαζόµενους το
1920. Αναπτύσσεται η ναυτιλία, η βιοµηχανική παραγωγή και
το εµπόριο. Όµως, και πάλι έχει σωρευθεί υψηλό δηµόσιο
χρέος. Τη χρονική περίοδο 1929 - 193232, ξεσπά στις ΗΠΑ οι-
κονοµική κρίση. Η ελληνική οικονοµία κλυδωνίζεται. Το 1932
ο Ελευθέριος Βενιζέλος κηρύσσει την 4η χρεοκοπία. Αποχωρεί
της πολιτικής. Ακολουθεί δυσβάστακτη φορολογική επιβάρυν-
ση. Κατάρρευση τραπεζών, Ανεργία, Υποτίµηση. Πτώση σηµα-
ντική του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού πληθυσµού.

Την περίοδο 1932 - 1936,
βραχύβιες κυβερνήσεις και
τελικά ο Ι. Μεταξάς ο οποίος
προετοίµασε την Ελλάδα για
τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο
και έλαβε µέτρα κοινωνικής
προστασίας.

Κατά τον 2ο παγκόσµιο
πόλεµο, καταστροφή των
παραγωγικών δοµών της οι-
κονοµίας. Το 1947 τα ∆ωδε-
κάνησα, προστίθενται στον
εθνικό κορµό. Η Ελλάδα α-
ποκτά τα εδαφικά όρια που
έχει σήµερα.

Οι Έλληνες την περίοδο 1946 – 1949 έκαναν έναν ανόητο
και καταστροφικό εµφύλιο πόλεµο, µε πρωταρχική την ευθύ-
νη της τότε αριστεράς και τη συµµετοχή και της άλλης πλευράς
(το σαράκι ξανακτύπησε). Μεγάλη καταστροφή ανθρώπινου
και φυσικού κεφαλαίου. Η Ελλάδα βγαίνει από τον εµφύλιο
µε κοινωνία διχασµένη και οικονοµία κατεστραµµένη.

Πολιτική ρευστότητα, την περίοδο 1944-1953 µε 18 Κυβερ-
νήσεις και 8 υποτιµήσεις της δραχµής. Τα πλατιά κοινωνικά

στρώµατα σε φτώχια. Από το
1950 αρχίζει η περίοδος συ-
γκρότησης της οικονοµίας και
του κράτους.

Το 1953 ο Μαρκεζίνης κάνει επιτυχηµένη υποτίµηση της
δραχµής και αρχίζει η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου και η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Η περίοδος 1955 - 1963,
σηµαδεύεται από την ηγεσία
του Κων/νου Καραµανλή. Ο
Καραµανλής διετέλεσε 8 έτη
Υπουργός, 14 χρόνια Πρω-
θυπουργός, και 10 χρόνια
Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας. Έ-
χει την µεγαλύτερης διάρ-
κειας συµµετοχή στην ηγε-
σία της χώρας, µε δεύτερο
το Βενιζέλο και τρίτο τον
Τρικούπη. Την περίοδο Κα-
ραµανλή η οικονοµία µεγεν-
θύνεται ταχύτατα µε ρυθµό,
κατά µέσο όρο, ετησίως 7%

(δεύτερη επίδοση παγκοσµίως). Και αυτό γίνεται µε δηµοσιο-
νοµική πειθαρχία και νοµισµατική σταθερότητα. ∆ιεθνώς,
πολλοί µίλησαν για οικονοµικό θαύµα. Πραγµατοποιούνται υ-
ψηλές επενδύσεις στον τουρισµό, τη ναυτιλία, τη γεωργία, τη
βιοτεχνία και βιοµηχανία. Γίνονται πολλά και σηµαντικά δηµό-
σια έργα και µονάδες βαριάς βιοµηχανίας. Πρώτη, η Ελλάδα,
πέραν των 6 ιδρυτικών χωρών, υπέγραψε συµφωνία σύνδε-
σης µε την ΕΟΚ το 1961. Τότε, αρχίζει το άνοιγµα της ελληνι-
κής οικονοµίας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Την περίοδο της δικτατορίας, 1967-1974 η συµφωνία σύνδε-
σης ανεστάλη, ενώ η µεγέθυνση της οικονοµίας συνεχίσθηκε.

Η περίοδος από τις 24 Ιουλίου του 1974 έως σήµερα υπήρξε
ενδιαφέρουσα. Αρκετά τα επιτεύγµατα αλλά πάλι µε παραλεί-
ψεις και λάθη... Όµως, ο χαρακτηρισµός της από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ συλλήβδην ως καταστροφικής, είναι ανιστόρητος
και αυθαίρετος. Θα την σκιαγραφήσουµε αναλυτικότερα κά-
νοντας χρήση στοιχείων της Eurostat (2017), για την εξέλιξη
θεµελιωδών µεγεθών της οικονοµίας.

Περίοδος: Ιούλιος του 74 – 21/10/1981
Πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής τελευταίο έτος Γ. Ράλλης.
Λύθηκε το πολιτειακό πρόβληµα. Συγκροτήθηκε η Προε-

δρευόµενη ∆ηµοκρατία. Λειτούργησε αδιατάρακτα και σε όλο
της το εύρος η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Ετέθη και πάλι
σε ενέργεια η συµφωνία σύνδεσης µε την ΕΟΚ. Η Οικονοµία,
στο τέλος της 10ετίας του 70, βρισκόταν σε πορεία σύγκλισης
προς τις οικονοµίες της ΕΟΚ. Το 1980 υπεγράφη η ένταξη στην
ΕΟΚ. Η Ελλάδα, έγινε το 10ο πλήρες µέλος της.

Μεγέθη: Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών µεγέθυνσης +
3,7%. Μέση Τιµή των ετήσιων δηµοσίων ελλειµµάτων – 2,5%.
Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών συσσώρευσης του δηµοσίου
χρέους + 5,0%. Ανεργία 2,1%.

Συµπέρασµα: Η ελληνική οικονοµία είχε πολύ καλές επιδό-
σεις. Τις καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά µε τις επόµενες περιό-
δους διακυβέρνησης µέχρι και σήµερα. Η µεγέθυνσής της, ά-
νω του µέσου των χωρών της ΕΟΚ, σε συνθήκες δηµοσιονοµι-
κής πειθαρχίας. Σύγκλιση µε τις χώρες της ΕΟΚ.

* Οµότ. Καθηγητής Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων και
Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη ∆ια Βίου Μάθηση και την Έ-
ρευνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Οικονοµικών της Εκπαίδευσης & ∆ια Βίου Μάθη-
σης, της Έρευνας & Καινοτοµίας. Μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ι-
κτύου Ειδικών στα Οικονοµικά της Εκπαίδευσης

Συνεχίζεται στο αυριανό µας φύλλο µε το Β’ µέρος

Ελληνική Οικονοµία:

Πορεία από το 1821 έως σήµερα
µε επιτυχίες, λάθη και κλυδωνισµούς

µέρος 1ο
Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς*
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Συνέχεια από
το χθεσινό µας φύλλο

Περίοδος:
21/10/1981 - 2/7/1989
Πρωθυπουργός Ανδρέας

Παπανδρέου
Η Ελλάδα, ως µέλος της Ε-

ΟΚ, κάνει πολύ λίγα για να
προσαρµοσθεί στο ευρωπαϊ-
κό κεκτηµένο. Το σύστηµα
αξιών απορυθµίστηκε, η
διαφθορά και η φοροδιαφυγή που βέβαια ήταν και είναι δια-
χρονική θέριεψε. Η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας υποχώρησαν. Οι προσπάθειες να κρατηθούν
στη ζωή ζηµιογόνες επιχειρήσεις απέτυχαν. Ο στενός και ευρύ-
τερος δηµόσιος τοµέας γιγαντώθηκε πέραν πάσης οικονοµικής
λογικής. Στον ευρύ δηµόσιο τοµέα κυριαρχούσαν πανίσχυρα
συνδικάτα τα οποία κρατούσαν σε οµηρία τους πολίτες αλλά
και τις µετέπειτα κυβερνήσεις. Κατασπαταλήθηκαν οι πόροι
που εισέρρευσαν από την ΕΟΚ. Ο τοµέας της γεωργίας συνέχι-

σε να στηρίζεται στο µικρό και κατακερµατισµένο γεωργικό
κλήρο. Το συνεταιριστικό κίνηµα, κατακερµατισµένο και ανα-
ποτελεσµατικό, µε πολλές εστίες διαφθοράς. Όλοι ζητούσαν ε-
πιδοτήσεις. Η φούσκα της εγχώριας ζήτησης η οποία χρηµατο-
δοτείτο µε δηµόσιο δανεισµό µεγάλωνε ιλιγγιωδώς. Υπερβολι-
κή αύξηση µισθολογικού κόστους στο δηµόσιο τοµέα και της
συνταξιοδοτικής δαπάνης η οποία έκτοτε συνεχίστηκε. Οι πολί-
τες έµαθαν να ζουν σε ροζ σύννεφο ψευδαισθήσεων ευµάρει-
ας, πέραν των παραγωγικών δυνατοτήτων τους.

Μεγέθη: Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών µεγέθυνσης +
0,70%. Μέση Τιµή των ετήσιων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων
– 9,0% (πχ 1985: -11,6%, 1989: -12,2%). Μέση Τιµή των ετή-
σιων ρυθµών συσσώρευσης του δηµοσίου χρέους +12,8%.
∆ηλαδή, η αυξητική δυναµική του δηµοσίου χρέους έγινε ε-
κρηκτική. Ανεργία 6,1%. Υποτιµήσεις (1983, 1985) της δραχ-
µής αποτυχηµένες. Υψηλός πληθωρισµός. Το εµπορικό ισοζύ-
γιο µεταπολεµικά ελλειµµατικό. Από - 4%, πριν το 1981, έ-
φθασε στο - 14,4%, το 2010.

Συµπέρασµα: Το αξιακό σύστηµα διολίσθησε σε αντιπαρα-
γωγικές ατραπούς. Η οικονοµία ανέκοψε τη δυναµική προ-
σαρµογής. Εκτροπή στα δηµόσια οικονοµικά. Υψηλότατα δίδυ-
µα ελλείµµατα και εκρηκτική αυξητική δυναµική του δηµοσίου
χρέους. Την περίοδο αυτή ρίζωσαν πολλές παθογένειες. Ως θε-
τική συµβολή καταγράφεται η ενσωµάτωση κοινωνικών στρω-
µάτων που µέχρι τότε ήταν εκτός των τειχών.

Περίοδος 11/4/1990 – 13/10/1993

Πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης
Ορθή πολιτική ρητορική για αποκατάσταση της δηµοσιονο-

µικής πειθαρχίας και για προώθηση των αποκρατικοποιήσεων.
∆εν τελεσφόρησε, κυρίως, γιατί το πολιτικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον ήταν εχθρικό. Το 1992 υπεγράφη η συνθήκη του
Μάαστριχτ, οπότε η οικονοµία εκτέθηκε σε τρίτο κύµα διεθνο-
ποίησης µετά το πρώτο του 1961 και δεύτερο του 1981.

Μεγέθη: Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών µεγέθυνσης +
1,20%. Μέση Τιµή των ετήσιων δηµοσίων ελλειµµάτων –
10,5%. (πχ 1990: -14,2%, 1993: -12,0%). Μέση Τιµή των ετή-
σιων ρυθµών συσσώρευσης του δηµοσίου χρέους + 5,0%. Το
δηµόσιο χρέος υπερέβη το 100% του ΑΕΠ το 1992. Ανεργία
8%.

Συµπέρασµα: Η ορθή πολιτική ρητορική δεν έφερε ανάλογα
αποτελέσµατα αφού οι αγκυλώσεις είχαν εγκατασταθεί στην
κοινωνία και την οικονοµία. Οι επιδόσεις της οικονοµίας καλλί-
τερες από την προηγούµενη περίοδο Παπανδρέου, παρά τη

µετακύληση βαρών που είχε γίνει, αλλά υποδεέστερες της πε-
ριόδου Καραµανλή.

Περίοδος 13/10/1993 – 7/3/2004
13/10/93-22/1/96 Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου
22/1/96-7/3/2004 Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης
Επιχειρούνται προσαρµογές που υπαγόρευε η συνθήκη του

Μάαστριχτ. Γίνεται σχετικό δηµοσιονοµικό συµµάζεµα εν όψει
της ένταξης στην ζώνη του ευρώ. Οι προσπάθειες προσαρµο-
γών συναντούν αντιστάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

1994-2000: πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη.
Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών µεγέθυνσης + 2,70%. Μέ-

ση Τιµή των ετήσιων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων – 6,96%.
(1993: - 12%, 1995: - 9,7%, 1999: - 5,8% ). ∆ηµόσιο χρέος πε-
ρί το 100 - 105%. Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών συσσώρευ-
σης του δηµοσίου χρέους + 1%. ∆ηλαδή ανακοπή της αυξητι-
κής δυναµικής. Ανεργία περί το 9%. Το 1998 υποτίµηση δραχ-
µής 12,6%.

2001-2003: µετά την ένταξη στην Ευρωζώνη
Η ένταξη στην Ευρωζώνη 1/1/2001 έγινε χωρίς η ελληνική

οικονοµία να ικανοποιεί τα κριτήρια. Όλοι εκτός και εντός Ελ-
λάδας το γνώριζαν. Στους ισχυρούς της Ευρώπης, προφανώς,
υπερίσχυσαν τα γεωπολιτικά κριτήρια. Το 2016, ο Σοσιαλιστής
Επίτροπος Μοσκοβισί, γράφει: «Αποδεχθήκαµε να µπει στην

Ευρωζώνη µια οικονοµία ελάχιστα ανταγωνιστική και ένα κρά-
τος βαριά υπερχρεωµένο, µε στοιχεία τα οποία ήταν παραποιη-
µένα». Από το 2001, µεγαλώνει η διαφορά ανταγωνιστικότη-
τας µεταξύ των χωρών του πυρήνα και της περιφέρειας της Ευ-
ρωζώνης. Τα ελλείµµατα των χωρών της περιφέρειας γίνονται
πλεονάσµατα των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης. Υπερ-
βολική πιστωτική επέκταση και φθηνός δανεισµός. Έγιναν δη-
µόσιες υποδοµές. Σπατάλη πόρων. Μάλλον, µεγαλοϊδεατισµός
η Ολυµπιάδα του 2004.

Μεγέθη: Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών µεγέθυνσης +
4,60%. Μέση Τιµή των ετήσιων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων
– 6,50%. (πχ 2002: - 6,10%, 2003: - 7.80% ). ∆ηµόσιο Χρέος
2001: 107%, 2002: 105%. Σταθεροποίηση αλλά όχι αντιστρο-
φή της δυναµικής. Μετακύληση βαρών στην επόµενη περίοδο.
Οι εταίροι µας, εκτός ορισµένων χωρών, είχαν δηµόσιο χρέος
περί το 70%. Ανεργία περί το 9%.

Περίοδος 7/3/2004 – 6/10/2009

Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής
Η περίοδος θα εξετασθεί σε δύο υποπεριόδους, πριν και µε-

τά το ξέσπασµα της παγκόσµιας κρίσης.
7/3/2004 – 31/12/2007, πριν την παγκόσµια κρίση
Μεγέθη: Μέση Τιµή των ετήσιων ρυθµών µεγέθυνσης +

3,65%. Μέση Τιµή των ετήσιων δηµοσίων ελλειµµάτων –
6,20%. (Ενδεικτικά, 2005: -6,1%, 2006: -5,9%, 2007: -6,7%).
∆ηµόσιο Χρέος:2004: 103%, 2005: 107%, 2006: 103%, 2007:
103%).

∆ηλαδή, το δηµόσιο έλλειµµα µειώθηκε λίγο σε σχέση µε
την προηγούµενη περίοδο εντός της ζώνης του ευρώ, ενώ το

δηµόσιο χρέος ως ποσοστό
του ΑΕΠ διατηρήθηκε στο ίδιο
επίπεδο, το οποίο βεβαίως ή-
ταν διαχρονικά υψηλό αφού από το 1992 είχε υπερβεί το
100% του ΑΕΠ. Και τούτο παρά τις µετακυλήσεις βαρών από
την προηγούµενη περίοδο. Ανεργία περί το 8%.

Έγιναν αποκρατικοποιήσεις όπως Εµπορική Τράπεζα, Ολυ-
µπιακή, µερίδιο του ΟΤΕ και Στρατηγικές επενδύσεις όπως
Cosco, Finansbank. Σχεδιάσθηκαν και προχώρησαν οι µεγάλοι
οδικοί άξονες και άλλα σηµαντικά δηµόσια έργα.

Μέσα του 2008 – Σεπτέµβριος 2009, εντός της παγκόσµιας
κρίσης

Είναι γνωστό ότι το 2007 ξέσπασε στις ΗΠΑ η µεγαλύτερη
παγκόσµια οικονοµική κρίση. Το 2008 πέρασε στην Ευρώπη.
Τότε κτύπησε και την ελληνική οικονοµία η οποία από το 3ο

τρίµηνο µπαίνει σε διαταραχή. Ρυθµός µεγέθυνσης 2008: -
0,3%, 2009: -4,3%. ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα: 2008: -10,1%,
2009: -15,1%. ∆ηµόσιο Χρέος: 2008: 109%, 2009: 121%. Α-
νεργία 8,0%. ∆ηλαδή ύφεση και εκτίναξη των ελλειµµάτων ό-
πως συνέβη σε όλες τις χώρες της ΕΕ (πχ Ιρλανδία -14,4%, Μ.
Βρετανία -11,4%, Ισπανία -11,1% κοκ).

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η περίοδος µέχρι τις αρχές του
2008, υπήρξε συγκριτικά καλή. Βεβαίως, µε τη οπτική των ση-
µερινών εµπειριών, µπορούµε να πούµε ότι θα έπρεπε τότε αλ-
λά και από χρόνια να έχουν εφαρµοσθεί πιο ριζικές θεραπείες
στις µακροχρόνιες υποβόσκουσες παθογένειες. Όµως, ας µην
ξεχνάµε ότι ήµασταν µια κοινωνία που αντιδρούσαµε σε κάθε
απόπειρα δοµικής ή λειτουργικής βελτιωτικής αλλαγής. Αυτές
τις µακροχρόνιες τάσεις η τότε κυβέρνηση δεν µπόρεσε να τις
αντιστρέψει. Πχ ∆εν µπόρεσε να ανακόψει την αύξηση του µι-
σθολογικού κόστους και της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε µια
κοινωνία που είχε την ψευδαίσθηση ότι έχει το αχαλίνωτο δι-
καίωµα για µακροχρόνια ευµάρεια, χωρίς προσπάθειες. Υπεν-
θυµίζω ότι σε συνθήκες πολλών µποφόρ στις 5 Φεβρουαρί-
ου, στις 18 Μαρτίου, στις 25 Ιουνίου του 2009 η τότε κυβέρνη-
ση έλαβε µέτρα περιστολής των δηµόσιων δαπανών και αύξη-
σης των εσόδων, αλλά ουδείς έδειξε το σθένος να στηρίξει το
πάγωµα µισθών & συντάξεων, την αύξηση φόρων και άλλα ει-

σπρακτικά µέτρα. Εφηµερίδες τηλεοράσεις και ραδιόφωνα
«στα κεραµίδια», έγραφαν και µιλούσαν για χαµηλές αυξήσεις
«όσο ένα γιαουρτάκι», για «50 λεπτά ηµερησίως» και άλλες ε-
ξυπνάδες. Υπενθυµίζω επίσης ότι στην έναρξη της κρίσης οι
πολιτικές δυνάµεις της τότε αντιπολίτευσης δεν στάθηκαν στο
ύψος των περιστάσεων. Όχι µόνο δεν ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση του τότε Πρωθυπουργού και δεν στήριξαν την ε-
φαρµογή των σταθεροποιητικών µέτρων που λαµβάνονταν
αλλά πυροδοτούσαν τις αντιδράσεις µιας καλοµαθηµένης και
αµέριµνης κοινωνίας. Αντί να στηριχθεί η οµαλή πολιτική πο-
ρεία της χώρας εν µέσω της µεγάλης παγκόσµιας κρίσης, οι
δυνάµεις του κατεστηµένου µε αιχµή του δόρατος την τότε α-
ντιπολίτευση, εξώθησαν σε εκλογές αφού δεν συναινούσαν
στην εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας πριν από εκλογές.
Τότε οι Έλληνες πολίτες πλειοψηφικά, αγνοώντας την κρίση, α-
ντί της περιοριστικής πολιτικής που πρότεινε ο κ. Καραµανλής,
προέκριναν το «λεφτά υπάρχουν» του κ. Παπανδρέου. Υπεν-
θυµίζω ότι η χώρα µέχρι τότε αναχρηµοτοδοτούσε το δηµόσιο
χρέος της από τις αγορές, µε χαµηλά επιτόκια. Στις 5/10 το
spread του δανεισµού από τις αγορές ήταν 132 µβ και ο βαθ-
µός αξιολόγησης της οικονοµίας ήταν στο Α-.

* Οµότ. Καθηγητής Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων και
Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη ∆ια Βίου Μάθηση και την Έ-
ρευνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Οικονοµικών της Εκπαίδευσης & ∆ια Βίου Μάθη-
σης, της Έρευνας & Καινοτοµίας. Μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ι-
κτύου Ειδικών στα Οικονοµικά της Εκπαίδευσης

Ολοκληρώνεται στο επόµενό µας φύλλο µε το Γ’ µέρος

Ελληνική Οικονοµία:

Πορεία από το 1821 έως σήµερα
µε επιτυχίες, λάθη και κλυδωνισµούς

µέρος 2ο
Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς*
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Συνέχεια από
το προηγούµενό µας φύλλο

Περίοδος 6/10/2009 –
11/11/2011

Πρωθυπουργός Γεώργιος
Παπανδρέου

Μέχρι την ένταξη στο µη-
χανισµό στήριξης 23 Απρ
2010

Το τελευταίο τρίµηνο του
2009 και το πρώτο τετράµη-
νο του 2010 η κυβέρνηση του κ Γεωργίου Παπανδρέου πήρε
µέτρα επεκτατικά, αντίθετα προς τα αναγκαία. Με άστοχες δη-
λώσεις αποσταθεροποιούσε την εύθραυστη οικονοµία. Είχαµε
συνεχείς υποβαθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας από διεθνείς
οίκους αξιολόγησης. Οι λανθασµένες επιλογές της Κυβέρνη-
σης Παπανδρέου κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2009 επιβάρυ-
ναν το δηµόσιο έλλειµµα του 2009 κατά 9,3 δις ευρώ και βε-
βαίως το δηµόσιο χρέος. Επιπροσθέτως, έγιναν αλλαγές στις

µεθόδους µέτρησης και των πρακτικών των ΕUROSTAT και ΕΛ-
ΣΤΑΤ, στις αρχές του 2010, που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα
του 2009. Τα spreads στις 21/1/10 ξεπέρασαν τις 300 µβ και
τον Απρίλιο τις 1000 µβ µε συνέπεια η χώρα να τεθεί εκτός α-
γορών και να ενταχθεί στον τριµερή µηχανισµό στήριξης (ΕΕ,
ΕΚΤ, ∆ΝΤ) και το 1ο Μνηµόνιο.

Ερωτήµατα:
1ον : Η ένταξη στο µηχανισµό στήριξης και το µνηµόνιο θα

µπορούσε να αποφευχθεί?
Πιστεύω πως ναι. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα υ-

πήρχε πολιτική σταθερότητα και περιοριστικά µέτρα. Έτσι, ακό-
µη και αν η χώρα προσέφευγε σε βοήθεια θα το έκανε από σα-
φώς καλλίτερες θέσεις. Οπότε θα έµπαινε και σε ηπιότερες θε-
ραπείες. Προς επίρρωση αυτής της πεποίθησής επικαλούµε τον
κ. Σηµίτη ο οποίος σε συνέντευξή του είπε: «Το µηµόνιο δεν ή-
ταν µονόδροµος. Ο Γιώργιος Παπανδρέου έλεγε σαχλαµάρες».
Και στο foroum των ∆ελφών ότι «αυτές δεν ήταν διαπραγµα-
τεύσεις».

2ον: Τι έγινε µε τα στοιχεία το 2010 (θέµα Γεωργίου)?
Το 2010, έγινε µεταφορά βαρών στο 2009 και αλλαγή στις

µεθοδολογίες µέτρησης. Αυτές οι πρακτικές την κρίσιµη στιγµή
επιβάρυναν τα στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας του 2009 και
δικαιολόγησαν την ένταξη στο µηχανισµό στήριξης και το
σκληρό (µάλλον προς παραδειγµατισµό άλλων) µνηµόνιο.

Εντός του 1ου κακοσχεδιασµένου µνηµονίου.
Η λανθασµένη συνταγή και η αναποτελεσµατική εφαρµογή

οδηγεί σε βαθιά ύφεση και υψηλή ανεργία. Μεγάλες περικο-
πές µισθών και συντάξεων. Επιβολή νέων φόρων. Η χώρα
µπήκε σε διαδικασία εσωτερικής υποτίµησης κινούµενη σε κα-
θοδικό σπιράλ. Ύφεση το 2010: -5,5% και το 2011: -9,1%

Έκτοτε

Περίοδος 20/6/2012 – 26/1/2015
Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς
Η κυβέρνηση συνέβαλε στην εξυγίανση των δηµόσιων οικο-

νοµικών, έφερε την οικονοµία προς την πόρτα εξόδου από την
ύφεση (2013: -3,2% και 2014: +0,4%), ενώ δεν απέφυγε πα-
ραλείψεις και λάθη σε διάφορους τοµείς.

Περίοδος 27/1/2015 - Σήµερα

Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Μετά τις ιδεοληψίες, τις ασυναρτησίες, τις µαγκιές και τις κα-

θυστερήσεις των πρώτων 8 µηνών του 2015, που προκάλεσαν
µεγάλη ζηµιά, η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να βγάλει το κε-
φάλι της οικονοµίας πάνω από τη θάλασσα. (ρυθµός µεταβο-
λής ΑΕΠ /ύφεση: 2015:- 0,20% και 2016: 0,00%). Αναµένεται
η συνέχεια.

Κλείνω, µε 20 γενικά συµπεράσµατα από την επισκόπηση
των 200 περίπου χρόνων:
1ον. Η Ελλάδα, λόγω της κατοχής για 400 περίπου χρόνια α-

πό τους Οθωµανούς, δεν έλαβε µέρος στις µεγάλες
διεργασίες που πραγµατοποιήθηκαν, στην Κεντρική Ευ-
ρώπη. Το γεγονός αυτό ερµηνεύει µέρος των µέχρι σή-
µερα υστερήσεων έναντι των χωρών της κεντρικής Ευ-
ρώπης.

2ον. Η επανάσταση του 1821 και η συγκρότηση του νεοελ-
ληνικού κράτους αποτελεί κατάκτηση των Ελλήνων,
χωρίς να παραγνωρίζεται και η συνδροµή των τότε µε-
γάλων δυνάµεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας).

3ον. Η ελληνική οικονοµία, διαχρονικά, προσπαθεί, να κλεί-
σει τις υστερήσεις, µε µικρότερη ή µεγαλύτερη επιτυχία
κατά περιόδους.

4ον. Η διαχρονικά µεγάλη γεωπολιτική αξία της περιοχής και
το ενδιαφέρον των µεγάλων & ισχυρών του πλανήτη
για τον έλεγχό της αποτελεί δυνητικά, δυνατό ή και α-
δύνατο σηµείο για τη χώρα.

5ον. Το νεοελληνικό Κράτος είναι διαχρονικά περιορισµένης
ανεξαρτησίας. Το τελευταίο εγχείρηµα του Κώστα Καρα-
µανλή για διεύρυνση των βαθµών ελευθερίας δεν τελε-
σφόρησε, αφού η χώρα δεν έχει αστική τάξη µε εθνική
συνείδηση, για να στηρίξει τέτοιες στρατηγικές.

6ον. Την διαδροµή των 200 περίπου χρόνων του νεοελληνι-
κού κράτους χαρακτηρίζει:
α. Η σωστή επιλογή συµµάχων, σε όλους τους µεγά-
λους πολέµους. Το κράτος µετά από κάθε πόλεµο µε-
γάλωνε.
β. Η ροπή προς εµφύλιες διαµάχες, µε καταστροφικά α-
ποτελέσµατα στην οικονοµία και όχι µόνο. Αν η ροπή
αυτή δεν υπήρχε ή είχε ελεγχθεί, τότε η χώρα δεν θα
τελούσε σχεδόν διαρκώς υπό καθεστώς µνηµονίων ή ε-
πιτηρήσεων και θα είχε άλλη δυναµική στη διεθνή σκη-
νή.

7ον. Η οικονοµία διαχρονικά δεν απέκτησε βάθος. Ήταν και
είναι ρηχή. Το αβαθές της οικονοµίας την καθιστά πε-
ρισσότερο ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές. Προσπά-
θεια για να αποκτήσει βαριά βιοµηχανία έγινε µόνο την
περίοδο 1955-1965.

8ον. Η ελληνική οικονοµία διαχρονικά έχει, χαµηλή παρα-
γωγικότητα και ανταγωνιστικότητα µε εσωστρεφή προ-
σανατολισµό. Το γεγονός αυτό αποτελεί και το αίτιο-πυ-

ρήνα της σηµερινής οι-
κονοµικής κρίσης. Το
δηµόσιο χρέος αποτελεί
παράγωγο πρόβληµα.

9ον. Τα δηµόσια οικονοµικά, διαχρονικά ήταν εύθραυστα. Η
χώρα είχε 4 επίσηµες πτωχεύσεις. Ευστάθεια παρουσία-
σαν µόνο την περίοδο 1955 – 1980.

10ον. Τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια η ελληνική οικονο-
µία κατέγραψε υψηλά δίδυµα ελλείµµατα και εκρηκτική
αυξητική δυναµική του δηµοσίου χρέους. Στη συνέχεια
τα δηµόσια οικονοµικά κινούντο «επί ξηρού ακµής». Οι
µεταγενέστερες κυβερνήσεις, πριν την ένταξη στα µνη-
µόνια, φρέναραν την αυξητική δυναµική αλλά δεν την
αντέστρεψαν.

11ον. Η Ελλάδα πραγµατοποιεί, διαχρονικά, υψηλές δηµόσιες
δαπάνες για αµυντικούς εξοπλισµούς. Τούτο αποτελεί
βασική αιτία των υπερχρεώσεων του κράτους και των
χρεοκοπιών του.

12ον. Η ελληνική κοινωνία, διαρκώς πυροδοτούµενη από τα
ΜΜΕ και τις ανεπαρκείς ελίτ (της ιδιοτέλειας), απεδεί-
χθη αντιδραστική σε κάθε προσπάθεια νοικοκυρέµατος.
Αδιαφορούσε για το δηµόσιο µακροχρόνιο συµφέρον.

13ον. Η οικονοµία µπήκε σε διαταραχή, µε το ξέσπασµα της
µεγαλύτερης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στις ΗΠΑ
το 2007, που πέρασε στην Ευρώπη το 2008.

14ον. Τότε, µιντιάρχες, κατεστηµένοι δηµοσιογράφοι και ανε-
παρκείς ακαδηµαϊκές και επιχειρηµατικές ελίτ, αντί να η-
γηθούν στην πορεία αντιµετώπισης της κρίσης έπαιξαν
αποσταθεροποιητικό ρόλο.

15ον. Λανθασµένοι πολιτικοί χειρισµοί οδήγησαν τη χώρα
τον Μάϊο του 2010, στο µηχανισµό στήριξης και το
σκληρό µνηµόνιο. Βεβαίως, οι ρίζες της κρίσης ανάγο-
νται στη συσσωρευµένη αναβολή των αναγκαίων µε-
ταρρυθµίσεων κατά τις προηγούµενες δεκαετίες.

16ον. Έκτοτε, µέσα στο ανηφορικό τούνελ, µε πολιτικές εσω-
τερικής υποτίµησης η οικονοµία έχει µικρύνει κατά 26%
και ουσιαστικά δεν έχει πάρει µπρος. Το οικονοµικό και
κοινωνικό κόστος από την εφαρµογή των µνηµονίων εί-
ναι τεράστιο. Όµως, τώρα δεν έχουµε εναλλακτική πο-
ρεία γιατί το κόστος θα είναι ακόµη µεγαλύτερο.

17ον. Η προσπάθεια, για δηµοσιονοµική προσαρµογή, πει-
θαρχία και δοµικές αλλαγές συναντά και σήµερα αντι-
στάσεις. Μεγάλο µέρος της οικονοµίας, εξακολουθεί να
λειτουργεί, µε ευθύνη και των πολιτών, στην γκρίζα πε-
ριοχή. Αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, καταδείχθηκε και πά-
λι η αδυναµία του ελληνικού συστήµατος να προσφέ-
ρει, αλλά και η αδυναµία της εγχώριας κοινωνίας πολι-
τών να διεκδικήσει την πραγµατοποίηση των αλλαγών
εκείνων που θα «ξεβόλευαν» µεν συγκεκριµένες οµά-
δες συµφερόντων, αλλά θα προωθούσαν µια βιώσιµη
ανάπτυξη, µε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και
περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, προς όφελος του
γενικού συµφέροντος και της χώρας. Προκαλεί απο-
γοήτευση η διαπίστωση ότι το ελληνικό σύστηµα δέχε-
ται τις οδυνηρές και αναγκαίες αλλαγές µόνο ως αποτέ-
λεσµα εξωτερικής πίεσης, και µάλιστα υπό την άµεση α-
πειλή της χρεοκοπίας, και αυτό δεν συνιστά τεκµήριο
ούτε ποιότητας ούτε αποτελεσµατικότητας της ελληνι-
κής δηµοκρατίας.

18ον. Το εγώ υπερισχύει του εµείς. Πρέπει να γίνει αλλαγή
της ισορροπίας µεταξύ ατοµικού και συλλογικού, υπέρ
του δευτέρου.

19ον. Σηµαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες στα 200 χρό-
νια του νεοελληνικού κράτους: Καποδίστριας, Τρικού-
πης, Βενιζέλος, Καραµανλής.

20ον. Η Ελλάδα, 200 περίπου χρόνια µετά την επανάσταση,
παρά τους κλυδωνισµούς, παραµένει η πλέον ευηµε-
ρούσα περιοχή από όσες ήταν υπό την παλαιά Οθωµα-
νική Αυτοκρατορία. Ελπίζω αυτή τουλάχιστον τη θέση
να τη διατηρήσουµε.

Όσον αφορά το παρόν και το µέλλον, υπενθυµίζω τα λόγια
του Θουκυδίδη: «Περισσότερο φοβάµαι τα δικά µας λάθη, πα-
ρά τα σχέδια των εχθρών».

* Οµότ. Καθηγητής Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων και
Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη ∆ια Βίου Μάθηση και την Έ-
ρευνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Οικονοµικών της Εκπαίδευσης & ∆ια Βίου Μάθη-
σης, της Έρευνας & Καινοτοµίας. Μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ι-
κτύου Ειδικών στα Οικονοµικά της Εκπαίδευσης

ΤΕΛΟΣ

Ελληνική Οικονοµία:

Πορεία από το 1821 έως σήµερα
µε επιτυχίες, λάθη και κλυδωνισµούς

µέρος 3ο
Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς*


