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Η ∆υναµική του Ελληνικού ∆ηµοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της 

 

Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής
*
 

 

Στο παρόν άρθρο διερευνούµε τη µακροχρόνια µεταβολή ή, αλλιώς, «δυναµική» του 

ελληνικού δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Π∆Χ, εφεξής) και διαπιστώνουµε ότι αυτό το µέγεθος, το οποίο ανήλθε στο 113.4% 

το 2009, είναι µάλλον απίθανο να περιοριστεί ή, έστω, να σταθεροποιηθεί. Περισσό-

τερο απίθανο είναι να προσαρµοσθεί στο επίπεδο του 60% της «Συνθήκης του Μάα-

στριχτ». Στόχος µας δεν είναι η πραγµατοποίηση µίας «άσκησης επί χάρτου», αλλά η 

ανάδειξη ορισµένων δοµικών προβληµάτων της υπαγµένης στην ΟΝΕ ελληνικής οι-

κονοµίας. 

 Η δυναµική του Π∆Χ προσδιορίζεται, όπως είναι γνωστό, από τους ακόλουθους 

παράγοντες: (1) το τρέχον ύψος του Π∆Χ, (2) το µέσο ονοµαστικό επιτόκιο εξυπηρέ-

τησης του δηµοσίου χρέους, (3) τον πληθωρισµό, (4) τον ποσοστιαίο ρυθµό µεταβο-

λής του πραγµατικού (αποπληθωρισµένου) ΑΕΠ, (5) το πρωτογενές πλεόνασµα του 

κρατικού προϋπολογισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ, και (6) τη δηµιουργία νέου χρήµα-

τος για τη χρηµατοδότηση του δηµοσίου ελλείµµατος (δηλ. την αύξηση της λεγόµε-

νης «νοµισµατικής βάσης»). Οι παράγοντες (1) και (2) τείνουν να αυξήσουν το Π∆Χ, 

ενώ όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες τείνουν να το µειώσουν. Έπεται, λοιπόν, ότι όταν 

γνωρίζει κανείς (ή, καλύτερα, εκτιµά) τα ύψη όλων αυτών των παραγόντων (τα οποία 

δεν είναι, όµως, ανεξάρτητα µεταξύ των, πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό), δύναται να 

προσδιορίσει πλήρως τη δυναµική του Π∆Χ. Τονίζεται, ωστόσο, ότι στα πλαίσια της 

ΟΝΕ, και ως συνέπεια της κυριαρχίας µονεταριστικών θεωρήσεων, απαγορεύεται η 

νοµισµατική χρηµατοδότηση του δηµοσίου ελλείµµατος (Άρθρο 101 της «Συνθήκης 

του Μάαστριχτ») και, εποµένως, ο κατά σειρά τελευταίος παράγοντας δεν υφίσταται. 

 Στα ακόλουθα εκτιµούµε και σχολιάζουµε, βάσει έξι, εναλλακτικών, σεναρίων 

και για 21 έτη (δηλ. από το 2010 έως και το 2030), την εξέλιξη του ελληνικού Π∆Χ 

υποθέτοντας (όχι εξωπραγµατικά) ότι το µέσο ετήσιο ονοµαστικό επιτόκιο εξυπηρέ-

τησης του δηµοσίου χρέους είναι σταθερό και ίσο µε 5% (οι εκτιµήσεις των περισσο-
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τέρων αναλυτών κυµαίνονται από το 5.1% έως το 5.5%, υπό την υπόθεση ότι τα λε-

γόµενα «spreads» θα εξοµαλυνθούν), και ότι ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός είναι 

σταθερός και ίσος µε 2%. Παράµετροι της εκτίµησης είναι ο ετήσιος ποσοστιαίος 

ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ, στον οποίο δίνουµε τις τιµές 1% και 2%, 

και το ετήσιο πρωτογενές πλεόνασµα του κρατικού προϋπολογισµού ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, στο οποίο δίνουµε τις τιµές -3% (έλλειµµα), 0% και 1% (Οι υπολογισµοί βασί-

ζονται στην «κλασική», θεωρητική ανάλυση του Spaventa, L., 1986, The growth of 

public debt: sustainability, fiscal rules, and monetary rules, Working Paper, WP/86/8, 

Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, την οποία αναπροσαρµό-

ζουµε στις ανάγκες του παρόντος άρθρου). 

 Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί, 

ενώ από την περαιτέρω ανάλυση αυτών (την οποία δεν εκθέτουµε χάρη συντοµίας) 

είµαστε σε θέση να αντλήσουµε τα εξής συµπεράσµατα: 

(1) Σε όλες τις υπό θεώρηση περιπτώσεις το Π∆Χ αυξάνεται συνεχώς, χωρίς όριο, 

δηλ. τα ελλείµµατα είναι, όπως λέγεται, «µη διατηρήσιµα». Βεβαίως, η ταχύτητα αύ-

ξησης συναρτάται µε τις τιµές των παραµέτρων της εκτίµησης (και είναι πολύ χαµη-

λή, συγκριτικά, στο κατά σειρά τελευταίο σενάριο, όπου το ΑΕΠ αυξάνεται µε ρυθµό 

2% και ο προϋπολογισµός εµφανίζει πρωτογενές πλεόνασµα 1%).  

 

 

Εκτίµηση της εξέλιξης του ελληνικού δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, 2010-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

ΑΕΠ 

                1% 2% 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

-3% 0% 1% -3% 0% 1% 

2010 118.6 115.6 114.6 117.4 114.4 113.44 

2015 146.0 127.1 120.8 138.2 119.8 113.7 

2020 176.2 139.8 127.7 160.0 125.5 113.9 

2030 245.9 169.1 143.6 206.7 137.5 114.5 
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(2) Εάν, όπως αναµένεται, σηµειωθούν, κατά το διάστηµα 2010-2011, αρνητικοί πο-

σοστιαίοι ρυθµοί µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (ή/και πληθωρισµός µικρότερος 

από 2%), τότε το Π∆Χ θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο. Για παράδειγµα, εάν σηµειω-

θεί, το 2010, αρνητικός ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ ίσος µε -2% ή -3% 

και πληθωρισµός 1.5% (βλ. τις τελευταίες προβλέψεις του ∆ιοικητή ΤτΕ), τότε η δια-

τήρηση του Π∆Χ στο ύψος του 113.4%, απαιτεί τη δηµιουργία πρωτογενούς πλεονά-

σµατος της τάξης του 6.3% ή 7.5% (!), αντιστοίχως (ας αναφερθεί ότι το 2009 ση-

µειώθηκε πρωτογενές έλλειµµα της τάξης του 7.7%). 

(3) Με ονοµαστικό επιτόκιο 5% και πληθωρισµό 2%, η µακροχρόνια σταθεροποίηση 

του Π∆Χ απαιτεί ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ µεγαλύτερο από 2.94%. Έτσι, για πα-

ράδειγµα, µε πρωτογενές έλλειµµα 3% και µε ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ ίσο µε 4%, 

το Π∆Χ θα εξακολουθεί να αυξάνεται συνεχώς, αλλά θα τείνει να σταθεροποιηθεί 

στο ύψος του 294.7%, ενώ µε έναν ρυθµό µεγέθυνσης ίσο µε 5%, θα τείνει να σταθε-

ροποιηθεί στο ύψος του 153.0% (και, για την ακρίβεια, θα φθάσει στο 90% αυτού του 

ύψους, δηλ. στο 137.7%, έπειτα από – περίπου – 48 έτη: βλ. Σχήµα 1). 

 

2020 2040 2060 2080 2100
ΕΤΟΣ

110

120

130

140

150

160
Π∆Χ

 

Σχήµα 1. Περίπτωση σταθεροποίησης του ελληνικού δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του 

ΑΕΠ, µε πρωτογενές έλλειµµα 3% και ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ 5% 

 

 

 

 

(4) Με ονοµαστικό επιτόκιο 5%, πληθωρισµό 2% και πρωτογενές έλλειµµα 3%, η 

συνεχής µείωση του Π∆Χ απαιτεί ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ µεγαλύτερο του 5.7% 

(!). Έτσι, για παράδειγµα, η σταθεροποίηση του Π∆Χ στο επίπεδο του κριτηρίου του 

Μάαστριχτ, δηλ. 60%, απαιτεί ρυθµό µεγέθυνσης της τάξης του 8.4% (βλ. Σχήµα 2). 
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Τέλος, µε πρωτογενές πλεόνασµα 1%, η κατά το έτος 2030 µείωση του Π∆Χ στο 

60% απαιτεί ρυθµό µεγέθυνσης της τάξης του 4.8%. 
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Σχήµα 2. Περίπτωση προσαρµογής του ελληνικού δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του 

ΑΕΠ στο κριτήριο του Μάαστριχτ, µε πρωτογενές έλλειµµα 3% και ρυθµό µεγέθυνσης 

του ΑΕΠ 8.4% 

 

 

 

 Από την προηγηθείσα ανάλυση συνάγεται ότι ο περιορισµός ή, έστω, η σταθε-

ροποίηση του ελληνικού Π∆Χ είναι µάλλον απίθανα σενάρια. Επειδή, κυρίως, απαι-

τούνται εξωπραγµατικοί ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ ή/και πρωτογενή πλεονάσµατα, 

των οποίων το ύψος ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ε-

νεργό ζήτηση (άρα, στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ και, κατ’ επέκταση, στην εξέλιξη 

του ∆ΠΧ) όσο και στην κοινωνική συνοχή. Τέλος, η νοµισµατική χρηµατοδότηση του 

δηµοσίου ελλείµµατος, κατά ένα ορισµένο ποσοστό, δεν θα οδηγούσε µόνον σε απαί-

τηση µικρότερων πρωτογενών πλεονασµάτων, αλλά και (1) σε αύξηση του πληθωρι-

σµού, κατά ένα συγκριτικά µικρότερο ποσοστό, (2) σε µείωση του επιτοκίου, και (3) 

σε αύξηση του ΑΕΠ, και, εποµένως, σε µάλλον σηµαντική µείωση της ταχύτητας αύ-

ξησης του Π∆Χ. Όµως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η νοµισµατική χρηµατοδότηση α-

παγορεύεται στα πλαίσια της ΟΝΕ, µε συνέπεια η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος 

να γίνεται µε δανεισµό και, έτσι, να ενεργοποιείται τάση ανόδου του επιτοκίου, η ο-

ποία ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή: αυτό ακριβώς συµβαίνει στην περίπτωση 

της ελληνικής οικονοµίας, όπου η συνεχώς µειούµενη διεθνής ανταγωνιστικότητά της 

δηµιουργεί έντονα αρνητικές προσδοκίες στους δανειστές της. 
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 Το Π∆Χ συνιστά σύνθετο δείκτη της διαδικασίας αναπαραγωγής µίας εθνικής 

οικονοµίας ως πολύπλοκο (δηλ. οικονοµικό, δικαιο-πολιτικό και ιδεολογικό) σύστη-

µα. Η κατά κανόνα ανοδική πορεία του ελληνικού Π∆Χ, από το 1980 και µετά, δεν 

συνεπάγεται, όπως µηχανικά επαναλαµβάνεται, ότι «κάθε παιδί που γεννιέται στην 

Ελλάδα χρωστάει περί τα 25000-30000 ευρώ». Και αυτό γιατί τα παιδιά των κατόχων 

οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου θα κληρονοµήσουν αυτά τα οµόλογα και, έτσι, θα 

λαµβάνουν τόκους και χρεολύσια. Αντιθέτως, και σε συνδυασµό µε άλλους συζυγείς 

δείκτες (όπως π.χ. ο λόγος του συνολικού, δηµοσίου και ιδιωτικού, εξωτερικού χρέ-

ους προς το ΑΕΠ, ο οποίος εκτιµάται στα επίπεδα του 180%), η εν λόγω πορεία υπο-

δηλώνει, στην πράξη, ότι η υπαγµένη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση διαδικασία ανα-

παραγωγής της ελληνικής οικονοµίας είναι µη διαχειρίσιµη. Αν και θα πρέπει να διε-

ρευνηθούν διεξοδικά η εξέλιξη του ύψους και της σύνθεσης του συνολικού χρέους 

της Ελλάδας και, κυρίως, οι σχέσεις της µε τη συνεχώς µειούµενη διεθνή ανταγωνι-

στικότητα της οικονοµίας, δύναται ήδη να λεχθεί ότι στους απαιτούµενους για την 

εξοµάλυνση της κατάστασης ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ αντικατοπτρίζεται η εικόνα 

«µίας ισχυρής Ελλάδας µέσα σε µία ισχυρή Ευρώπη». Αλλά αντεστραµµένη.  

 

 

 

 

 


