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Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική 

Εργασία», που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού 

Λυκείου, από τους μαθητές: 

 

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΛΟΥΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΜΠΑΡΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΕΤΣΙ ΝΤΟΡΑΝΤΙΝΑ 

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΦΑΚΙΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 

 

Συντονιστής Καθηγητής 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περιεχόμενα 

Πρόλογος 

Μακροοικονομία 

Δημοσιονομική Πολιτική 

Δημόσιος Προϋπολογισμός 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 

Οικονομικά Μη Ενεργός Πληθυσμός 

Απασχολούμενοι 
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Είδη Ανεργίας 
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Πίνακας:  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Αφορμή για την ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο θέμα στάθηκε ο 

καθημερινός, εδώ και τρία χρόνια, βομβαρδισμός μας τόσο από τα ηλεκτρονικά όσο 

και από τα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πληθώρα οικονομικών όρων, όπως 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Δημόσιο Χρέος, Έλλειμμα Κρατικού 

Προϋπολογισμού, Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, Ύφεση, Ανεργία  κ.α. Οι 

έννοιες αυτές άγνωστες μέχρι πριν από λίγα χρόνια στα παιδιά της ηλικίας μας και 

ενδεχομένως αδιάφορες για ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων ελλήνων πολιτών, όχι 

μόνον εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη ζωή μας αλλά φαίνεται να επηρεάζουν 

αποφασιστικά το παρόν μας και κυρίως να οριοθετούν καθοριστικά το μέλλον μας. 

Οι πολίτες αυτής της χώρας βιώνουν μία πρωτόγνωρη για τα μεταπολεμικά δεδομένα 

της Ελλάδας οικονομική κρίση.   

 

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Ο 

αγώνας για την επιβίωση γίνεται κάθε μέρα και δυσκολότερος για ολοένα και 

μεγαλύτερη μερίδα συμπατριωτών μας. Ιστορίες συνανθρώπων μας που έμειναν 

άνεργοι και δεν είναι σε θέση να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους 

(τρόφιμα, είδη ένδυσης κ.α.), μαθητών που οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να 

σηκώσουν το οικονομικό βάρος της φοίτησής τους σε κάποιο δημόσιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

της χώρας ή χειρότερα συμμαθητών μας που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ακόμη 

και την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους για οικονομικούς λόγους, ολοένα και 

πληθαίνουν. 

 

Έτσι, τη συμμετοχή μας στο θέμα της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας την 

είδαμε ως μία ευκαιρία να γνωρίσουμε και αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε 

κάποιο βαθμό ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν την 

καθημερινότητά μας. Παράλληλα, καταγράψαμε την εξέλιξή τους, όπως αυτή 

εμφανίζεται στους σχετικούς προϋπολογισμούς που ψηφίστηκαν από τους 

εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά τα έτη 1999-2013 και οι οποίοι 
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είναι αναρτημένοι στον ιστοχώρο του Υπουργείου Οικονομικών  

http://www.minfin.gr/portal.  

 

Ειδικότερα τα οικονομικά μεγέθη που μας απασχόλησαν ήταν τα εξής: 

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, 

 Ποσοστό Ανεργίας, 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 

 Συνολικό Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (και ως ποσοστό του Α.Ε.Π.) 

 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (και ως ποσοστό του Α.Ε.Π.), 

 Χρεολύσια, 

 Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι – Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 

 Τόκοι Κεντρικής Κυβέρνησης (και ως ποσοστό του Α.Ε.Π.), 

 Σύνολο Εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού, 

 Σύνολο Φορολογικών Εσόδων (Άμεσοι και Έμμεσοι Φόροι), 

 Σύνολο Άμεσων Φόρων Τακτικού Προϋπολογισμού, 

 Φόροι Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Τακτικού Προϋπολογισμού, 

 Φόροι Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Τακτικού Προϋπολογισμού, 

 Σύνολο Έμμεσων Φόρων Τακτικού Προϋπολογισμού, 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Τακτικού Προϋπολογισμού, 

 Μισθοί Κεντρικής Διοίκησης, 

 Συντάξεις Κεντρικής Διοίκησης. 

 

Αρχικά, έχοντας ως βασικές πηγές τα σχολικά βιβλία «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

της Α΄ Λυκείου και «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» της Γ΄ Λυκείου ορίσαμε 

τα υπό μελέτη οικονομικά μεγέθη, χτίζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας 

μας. Στην προσπάθειά μας αυτή χρήσιμη στάθηκε και η βοήθεια του διαδικτύου. Στη 

συνέχεια μέσα από μία σειρά πινάκων και διαγραμμάτων καταγράψαμε τη διαχρονική 

εξέλιξη των μεγεθών αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσαμε τη συσχέτιση 

κάποιων μεγεθών (π.χ. η εξέλιξη του Α.Ε.Π. εξετάσθηκε σε σχέση με την εξέλιξη του 

Δημόσιου Χρέους). Στον επίλογο της εργασίας μας αναφέραμε κάποια 

συμπεράσματα και διατυπώσαμε κάποιους προβληματισμούς και σκέψεις μας επί του 

θέματός της. 

http://www.minfin.gr/portal
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Μακροοικονομία
1
: εξετάζει τα οικονομικά προβλήματα ως ένα σύνολο 

αλληλοεξαρτώμενων μεγεθών, χωρίς να δίνει έμφαση στη συμπεριφορά κάθε 

μονάδας χωριστά. Στην μακροοικονομική ανάλυση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

είναι η συνολική παραγωγή μιας οικονομίας, το συνολικό εισόδημα, η συνολική 

κατανάλωση κ.τ.λ. 

 

Δημοσιονομική Πολιτική: πρόκειται για ένα οικονομικό εργαλείο με το οποίο η 

κυβέρνηση ενός κράτους διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδά του κατά τη διάρκεια 

ενός έτους. Η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής στοχεύει:  

 στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης, δηλαδή χαμηλού ποσοστού ανεργίας (3%-

4%) 

 στη σταθερότητα του επιπέδου των τιμών, δηλαδή σε πληθωρισμό που να μην 

υπερβαίνει το 1% σε ετήσια βάση, 

 στην οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή σε πραγματική (απαλλαγμένη από την 

επίδραση του πληθωρισμού) αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας. 

Στο γλωσσάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ότι αφορά στον όρο 

Δημοσιονομική Πολιτική
2
 αναφέρονται: «Στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής είναι 

η ρύθμιση των κρατικών δαπανών και εσόδων. Κατά συνέπεια, τα δύο βασικά της 

στοιχεία είναι οι δαπάνες και η φορολογία - με τη φορολογία να αποτελεί τη βασική 

πηγή εσόδων. Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση και το επίπεδο 

οικονομικής δραστηριότητας, τη διανομή εισοδήματος και τον τρόπο κατανομής των 

πόρων από την κυβέρνηση.». 

 

Δημόσιος Προύπολογισμός
3
 :  

 καταγράφει με λεπτομέρεια όλες τις δαπάνες και τα έσοδα του κράτους που 

προβλέπονται για το επόμενο έτος, 

 συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών κάθε έτος και αφορά στο επόμενο 

(π.χ. το 2012 συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του 2013), 
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 αποτυπώνει τις ανάγκες και τις πολιτικές προτεραιότητες – επιλογές της 

κυβέρνησης για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, 

 κατατίθεται από τον Υπουργό των Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή, 

 ψηφίζεται από τους βουλευτές, γίνεται νόμος του κράτους και δεσμεύει την 

κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση για τον τρόπο που θα χειριστεί το δημόσιο 

χρήμα. 

Ο Δημόσιος Προϋπολογισμός μπορεί να είναι: 

 ισοσκελισμένος: τα προβλεπόμενα έσοδα του κράτους (χωρίς να υπολογίζονται 

σε αυτά τα δάνεια που –ενδεχομένως- να χρειαστεί να λάβει) είναι ίσα με τα 

προβλεπόμενα έξοδά του. 

 ελλειμματικός: τα προβλεπόμενα έσοδα του κράτους είναι μικρότερα από τα 

προβλεπόμενα έξοδά του. Στην περίπτωση αυτή το έλλειμμα που προκύπτει 

καλύπτεται με δανεισμό της χώρας (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια) που 

συνεπάγεται αύξηση του δημοσίου χρέους της, 

 πλεονασματικός: τα προβλεπόμενα έσοδα του κράτους είναι μεγαλύτερα από τα 

προβλεπόμενα έξοδά του. Στην περίπτωση αυτή το πλεόνασμα μπορεί να καλύψει 

δανειακές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών ή να αποταμιευθεί προς κάλυψη 

ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών ή να δοθεί στους πολίτες με τη μορφή 

μεταβιβαστικών πληρωμών (επιδόματα ανέργων, πολυτέκνων, κλπ) ή αυξήσεων 

μισθών και συντάξεων.  

Σχετικά με τη χρησιμότητα σύνταξης ελλειμματικών και πλεονασματικών 

προϋπολογισμών παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα της σελίδας 183 του 

σχολικού βιβλίου «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ», έκδοσης 2012, της Γ΄ 

Λυκείου «Η κατάσταση του προϋπολογισμού θα εξαρτηθεί από τη γενική οικονομική 

συγκυρία και από την οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει. Αν η 

οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο προϋπολογισμός 

πρέπει να είναι ελλειμματικός, γιατί η διαρροή δαπάνης που γίνεται με την επιβολή 

φόρων και που τείνει να μειώσει το εθνικό εισόδημα πρέπει να αντισταθμισθεί με τη 

δημιουργία μεγαλύτερης δαπάνης από το κράτος μέσω των δημοσίων δαπανών (π.χ.για 

επενδύσεις), ώστε το εισόδημα να αυξηθεί και να αποφευχθεί, όσο γίνεται, η ύφεση. 

Αντίθετα, σε περιόδους μεγάλης απασχόλησης και αυξανόμενων τιμών, ο 

προϋπολογισμός πρέπει να είναι πλεονασματικός, για να μειωθούν οι πληθωριστικές 
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τάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις η μείωση δαπανών, λόγω της φύσης τους, όπως για 

παράδειγμα, οι δαπάνες για την παιδεία ή την εθνική άμυνα, είναι δύσκολη. Σ΄ αυτήν 

την περίπτωση η πλεονασματικότητα του προϋπολογισμού πρέπει να προέλθει από 

αύξηση των εσόδων.»     

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
4
: είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα στην επικράτεια μίας χώρας σ΄ 

ένα συγκεκριμένο έτος, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του παραγωγού. Π.χ. η αξία 

των τελικών προϊόντων που παράγονται από ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στην 

Κέρκυρα και ιδιοκτήτες του είναι Ιταλοί υπολογίζεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν της Ελλάδας. 

 

Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό
5
: προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της 

εισροής εισοδημάτων από το εξωτερικό (π.χ. συνάλλαγμα που στέλνουν Έλληνες 

ομογενείς, κάτοικοι εξωτερικού, στους συγγενείς τους στην Ελλάδα) και της εκροής 

εισοδημάτων προς το εξωτερικό (π.χ. συνάλλαγμα που στέλνουν στις πατρίδες τους 

οικονομικοί μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα).  

 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
6
: προκύπτει από το άθροισμα του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος και του Καθαρού Εισοδήματος από το Εξωτερικό.  

 

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός ή Εργατικό Δυναμικό
7
 : το σύνολο των ατόμων 

που θέλει και μπορεί (σωματικά, πνευματικά και ηλικιακά) να εργαστεί.  

 

Οικονομικά Μη Ενεργός Πληθυσμός
8
 : το σύνολο των ατόμων που δε θέλει (π.χ. 

εκείνοι που έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα και δεν αναζητούν εργασία) 

και δεν μπορεί (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, 

ανάπηροι κ.α.) να εργαστεί.  

 

Απασχολούμενοι
9
 : από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού όσα άτομα 

έχουν μία επαγγελματική απασχόληση (αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί). 
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Άνεργοι
10

 : από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού όσα άτομα δεν έχουν 

εργασία.  

 

    Αριθμός Ανέργων 

Ποσοστό Ανεργίας
11

 :     Χ 100 

    Εργατικό Δυναμικό 

 

Είδη Ανεργίας
12

 : 

1. Κυκλική Ανεργία ή Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης: εμφανίζεται όταν οι 

καταναλωτές ζητούν λιγότερα προϊόντα (υλικά και άυλα) από αυτά που παράγουν 

οι επιχειρήσεις. Η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών σε σχέση με την 

μεγαλύτερη παραγωγή εκ μέρους των επιχειρήσεων οδηγεί σε αποθεματοποίηση 

των αδιάθετων εμπορευμάτων των παραγωγικών μονάδων. Η ύπαρξη 

αποθεμάτων εξαναγκάζει τις επιχειρήσεις να μειώσουν την παραγωγή τους, 

γεγονός που συνεπάγεται περιορισμό των αναγκών τους σε εργατικό προσωπικό, 

που εκδηλώνεται μέσω απολύσεων των εργαζομένων. Αυτονόητο ότι οι 

απολύσεις διογκώνουν την ανεργία. Η μεγαλύτερη ανεργία συνεπάγεται μείωση 

του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, άρα και μείωση της ζήτησης 

προϊόντων, που με τη σειρά της οδηγεί σε νέα αποθεματοποίηση των αδιάθετων 

εμπορευμάτων των επιχειρήσεων και ο κύκλος που περιγράφηκε παραπάνω 

επαναλαμβάνεται (για το λόγο αυτό ονομάζεται και κυκλική ανεργία). Η ανεργία 

ανεπαρκούς ζήτησης θεωρείται από τις σοβαρότερες μορφές ανεργίας. 

2. Διαρθρωτική Ανεργία: εμφανίζεται όταν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας 

(δηλαδή υπάρχει ζήτηση για εργατικό δυναμικό) αλλά τα προσόντα των ανέργων 

είναι διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των συγκεκριμένων 

θέσεων εργασίας. Π.χ. διαρθρωτική ανεργία μπορεί να εμφανιστεί στην Κέρκυρα 

τους καλοκαιρινούς μήνες, στην περίπτωση που οι τουριστικές επιχειρήσεις του 

νησιού ζητούν να προσλάβουν ξενοδοχοϋπαλλήλους και οι περισσότεροι άνεργοι 

είναι μηχανικοί ή νομικοί κλπ. Η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να οφείλεται: 

i. σε μεταβολές του προτύπου κατανάλωσης, 

ii. στην εξέλιξη της τεχνολογίας, 
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iii. στην έλλειψη πληροφόρησης και γεωγραφικής κινητικότητας των 

εργαζομένων. 

3. Εποχική Ανεργία: σχετίζεται άμεσα με τα εποχικά επαγγέλματα, εμφανίζεται 

συγκεκριμένες περιόδους κάθε χρόνο και είναι ορισμένης διάρκειας. Π.χ. αν 

υποθέσουμε ότι η τουριστική περίοδος στην Κέρκυρα αρχίζει τον Απρίλιο και 

ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, η εποχική ανεργία του νησιού εμφανίζεται κάθε 

χρόνο μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου και Μαρτίου και πλήττει τα άτομα που 

απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. 

4. Ανεργία Τριβής: εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοι παραιτούνται από μία εργασία 

προς αναζήτηση μιας καλύτερης. Όσο πιο καλά είναι πληροφορημένες οι 

επιχειρήσεις για τα προσόντα και τις δεξιότητες των ανέργων και οι άνεργοι για 

τις απαιτήσεις των κενών θέσεων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας τόσο πιο 

μικρή είναι η χρονική διάρκεια της ανεργίας τριβής.  

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: δείχνει τη μεταβολή του σταθμισμένου, βάσει ειδικών 

συντελεστών βαρύτητας, μέσου κόστους του «καλαθιού μιας τυπικής νοικοκυράς» σε 

ένα συγκεκριμένο έτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με άλλα λόγια μετρά την 

αύξηση ή τη μείωση του κόστους ζωής ενός τυπικού νοικοκυριού μέσα σε ένα έτος 

σε σχέση με το προηγούμενο, λόγω της μεταβολής των τιμών βασικών προϊόντων 

που αγοράζει προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, 

σύμφωνα με την Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) ο Δ.Τ.Κ. για την 

Ελλάδα το 2010 εκτιμήθηκε στο 4,7%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές των 

προϊόντων στη χώρα μας ήταν 4,7% ακριβότερες το 2010 σε σχέση με το 2009. Στο 

γλωσσάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ότι αφορά στον όρο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή
13

 αναφέρονται: «Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αποτελεί οικονομικό 

δείκτη που είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε να προσμετρά τις μεταβολές στις τιμές που 

καταβάλλουν τα νοικοκυριά για αγαθά και υπηρεσίες. ……. Ο Εναρμονισμένος Δ.Τ.Κ. 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του προσανατολισμού της δημοσιονομικής 

πολιτικής, καθώς αποτελεί το βασικό μέτρο που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών στην 

ευρωζώνη.». 
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Πληθωρισμός
14

: η συνεχής και γενική αύξηση των τιμών.  

Άμεση συνέπεια του πληθωρισμού είναι η μείωση της αγοραστικής αξίας του 

χρήματος, δηλαδή με το ίδιο ποσό χρημάτων αγοράζουμε μικρότερες ποσότητες 

εμπορευμάτων. 

 

Είδη – Αίτια Πληθωρισμού
15

:  

1. Πληθωρισμός Υπερβάλλουσας Ζήτησης: εμφανίζεται σε περιόδους που η 

οικονομία έχει φτάσει πολύ κοντά σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης των 

παραγωγικών συντελεστών της (πολύ χαμηλή ανεργία) και κατά συνέπεια 

προσέγγισης του μέγιστου δυνατού όγκου των προϊόντων που μπορεί να παράγει, 

σε συνδυασμό με την ύπαρξη ζήτησης για ακόμη περισσότερα προϊόντα. Έτσι, η 

αυξημένη ζήτηση για εμπορεύματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από την 

περιορισμένη προσφορά τους οδηγεί σε αύξηση των τιμών τους. 

2. Πληθωρισμός Κόστους: ο πληθωρισμός κόστους εξηγεί τους λόγους εμφάνισης 

πληθωρισμού σε περιόδους χαμηλής –σχετικά- ζήτησης, δηλαδή σε περιόδους 

ανεργίας και μείωσης εισοδήματος. Ο πληθωρισμός κόστους είναι αποτέλεσμα: 

i. είτε της πίεσης των εργατικών σωματείων για αυξήσεις μισθών και 

ημερομισθίων, 

ii. είτε της δύναμης των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων να επιβάλουν στους 

καταναλωτές αυξήσεις στις  τιμές των προϊόντων που παράγουν, προκειμένου 

να αποκομίσουν τα ανάλογα οφέλη (αύξηση κερδών), 

iii. είτε συνδυασμού των παραπάνω περιπτώσεων.  

 

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού
16

: τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 

προέρχονται κυρίως από τη φορολογία (άμεση και έμμεση).  

 

Φόρος
17

: το χρηματικό ποσό που υποχρεώνονται να πληρώσουν οι πολίτες μιας 

χώρας στο κράτος, ανεξάρτητα με τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος σε 

καθέναν από αυτούς ατομικά.  

 

Άμεσοι Φόροι
18

: υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του φορολογούμενου 

προσώπου. Διακρίνονται σε: 
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1. Άμεσους Φόρους Φυσικών Προσώπων, δηλαδή ιδιωτών και 

2. Άμεσους Φόρους Νομικών Προσώπων, δηλαδή επιχειρήσεων - εταιρειών. 

 

Έμμεσοι Φόροι
19

: ονομάζονται και φόροι δαπάνης ή κατανάλωσης διότι 

επιβαρύνουν την τιμή του προϊόντος. Συγκεκριμένα, κατά την αγοραπωλησία ενός 

εμπορεύματος: 

 ο αγοραστής πληρώνοντας στον πωλητή του εμπορεύματος την τιμή του, 

καταβάλλει σε αυτόν και τον έμμεσο φόρο (διότι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

του προϊόντος), 

 ο πωλητής του εμπορεύματος εισπράττει από τον αγοραστή του προϊόντος τον 

έμμεσο φόρο και εν συνεχεία τον αποδίδει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 

Ο γνωστότερος έμμεσος φόρος είναι ο Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας).  

Οι έμμεσοι φόροι θεωρούνται κοινωνικά άδικοι φόροι, διότι επιβαρύνουν το ίδιο 

όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. 

 

Δαπάνες (Έξοδα) Κρατικού Προϋπολογισμού
20

: οι δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού αφορούν κυρίως στην: 

1. πληρωμή μισθών και συντάξεων,  

2. άσκηση κοινωνικής πολιτικής (χρηματοδότηση νοσοκομείων, σχολείων, 

καταβολή επιδομάτων ανεργίας, πολυτέκνων, αναπήρων κλπ), 

3. άσκηση επενδυτικής πολιτικής μέσω της χρηματοδότησης:  

3.1. δημοσίων έργων (κατασκευή οδικού δικτύου, αεροδρομίων, λιμανιών κλπ) 

3.2. ιδιωτικών έργων (επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα, επιδοτήσεις επιτοκίων επιχειρηματικών δανείων κ.α.) 

4. χρηματοδότηση των εξοπλιστικών αναγκών της χώρας.  

Στην περίπτωση που για ένα έτος οι δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπεται 

να είναι περισσότερες από τα έσοδά του δημιουργείται ένα έλλειμμα. Το κράτος για 

να μπορέσει να καλύψει το έλλειμμα και να χρηματοδοτήσει τις επιπλέον δαπάνες 

του, έχει να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών: 

 είτε να αναλώσει πλεονάσματα προηγούμενων ετών (εάν υπάρχουν), 

 είτε να δανειστεί («Δημόσιος Δανεισμός» και δημιουργία «Δημόσιου  Χρέους»). 
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Δημόσιος Δανεισμός
21

: πρόκειται για χρηματικά ποσά που δανείζεται ένα κράτος 

από τρίτους (τράπεζες εξωτερικού ή/και εσωτερικού, λοιποί θεσμικοί επενδυτές όπως 

εταιρείες διαχειρίσεως επενδυτικών κεφαλαίων και ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες 

αποταμιευτές κ.α.), με τη δέσμευση να τα επιστέψει στο μέλλον καταβάλλοντας και 

τόκο. 

 

Ο Δημόσιος Δανεισμός διακρίνεται: 

 βάσει του κριτηρίου της προέλευσης των δανειακών κεφαλαίων σε: 

1. εσωτερικό: όταν τα δανειακά κεφάλαια προέρχονται από το εσωτερικό της 

χώρας και 

2. εξωτερικό: όταν τα δανειακά κεφάλαια προέρχονται από το εξωτερικό, 

 βάσει του κριτηρίου της χρονικής διάρκειας επιστροφής των δανειακών 

κεφαλαίων: 

1. σε βραχυπρόθεσμο: η διάρκεια επιστροφής των δανειακών κεφαλαίων ξεκινά 

από ένα μήνα και δεν υπερβαίνει τα δύο ή το πολύ τα τρία έτη. Η 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ενός κράτους γίνεται, συνήθως, με τη μορφή 

των Εντόκων Γραμματίων,  

2. σε μακροπρόθεσμο: η διάρκεια επιστροφής των δανειακών κεφαλαίων 

μπορεί να φτάσει τα δέκα, τα είκοσι ή ακόμη και περισσότερο χρόνια. Η 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ενός κράτους γίνεται με την μορφή 

ομολόγων (ομολογιακά δάνεια). 

 

Τόκος
22

: το κόστος δανεισμού, δηλαδή η επιβάρυνση που έχει ο δανειολήπτης για τη 

χρησιμοποίηση χρήματος που δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά το δανείζεται για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

Πρόκειται για την αμοιβή του χρηματικού κεφαλαίου.    

 

Επιτόκιο: το ποσοστό (εκφραζόμενο επί τοις εκατό και σε ετήσια βάση) βάσει του 

οποίου υπολογίζεται ο τόκος που πρέπει να πληρώσει ο δανειζόμενος (χρήστης του 

χρηματικού κεφαλαίου) στον δανειστή (ιδιοκτήτη του χρηματικού κεφαλαίου). 
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Έντοκα Γραμμάτια και Ομόλογα
23

: πρόκειται για χρεόγραφα, δηλαδή για έγγραφα 

αναγνώρισης χρέους, του δανειζόμενου προς το δανειστή. Με την έκδοση ενός 

χρεογράφου από το δανειζόμενο και την αποδοχή του από το δανειστή, ο πρώτος 

αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλλει στο δεύτερο το ποσό που 

αναγράφεται στο χρεόγραφο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και με καθορισμένο 

επιτόκιο.  

 

Διαφορές Ομολόγου και Εντόκου Γραμματίου
23

: 

1. τα ομόλογα χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμες δανειακές ανάγκες, ενώ τα έντοκα 

γραμμάτια βραχυπρόθεσμες, 

2. το ποσό που αναγράφεται στο σώμα του ομολόγου ισούται με το ποσό του 

δανειακού χρηματικού κεφαλαίου. Ο δανειζόμενος έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

i. κάθε χρόνο να πληρώνει στο δανειστή τον τόκο, που υπολογίζεται βάσει ενός 

προσυμφωνηθέντος επιτοκίου. Το ποσό του τόκου αναφέρεται στα κουπόνια 

που έχει κάθε ομόλογο. Αυτονόητο ότι ο αριθμός των κουπονιών ενός 

ομολόγου είναι ίσος με τον αριθμό των ετών του ομολογιακού δανείου, 

ii. στη λήξη του ομολόγου να καταβάλλει στον δανειστή το αρχικό δανειακό 

κεφάλαιο. 

3. το ποσό που αναγράφεται στο σώμα του εντόκου γραμματίου εμπεριέχει και τον 

συνολικό τόκο που πρέπει να πληρώσει ο δανειζόμενος στο δανειστή, στη λήξη 

του εντόκου γραμματίου. Με άλλα λόγια το δανειακό κεφάλαιο που λαμβάνει ο 

δανειζόμενος μέσω ενός εντόκου γραμματίου δεν είναι αυτό που αναφέρεται στο 

σώμα του, αλλά είναι μειωμένο κατά το ποσό του τόκου.    

Παράδειγμα 1
Ο
:  

Έστω ότι σήμερα ένα κράτος θέλει να δανειοδοτηθεί εκδίδοντας ένα έντοκο 

γραμμάτιο ονομαστικής αξίας € 1.000, με επιτόκιο 6%, διάρκειας 12 μηνών. Στην 

περίπτωση αυτή: 

 θα λάβει, σήμερα, το ποσό των € 943,37, 

 μετά από ένα χρόνο (στη λήξη του εντόκου γραμματίου) θα καταβάλλει το ποσό 

των € 1.000, 
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 η διαφορά των € 56,63 είναι ο τόκος που θα πληρώσει, με επιτόκιο 6%, το κράτος 

στο δανειστή του προκειμένου να χρησιμοποιήσει το χρηματικό κεφάλαιο των € 

943,37 για ένα έτος.   

Παράδειγμα 2
Ο
:  

Έστω ότι σήμερα ένα κράτος θέλει να δανειοδοτηθεί εκδίδοντας ένα ομόλογο 

ονομαστικής αξίας € 1.000, με επιτόκιο 6%, διάρκειας 10 ετών. Στην περίπτωση 

αυτή: 

 θα λάβει σήμερα το ποσό των € 1.000, 

 μετά από ένα χρόνο και για κάθε ένα από τα επόμενα εννέα έτη θα καταβάλλει ως 

τόκο το ποσό των € 60 (€ 1.000 * 6% ετησίως). Δηλαδή μέχρι τη λήξη του 

ομολογιακού δανείου ο συνολικός τόκος θα φτάσει το ποσό των € 600 (€60 ανά 

έτος * 10 έτη) 

 μετά από 10 έτη (στη λήξη του ομολόγου) θα πληρώσει στο δανειστή του την 

ονομαστική αξία του ομολόγου, δηλαδή το ποσό των € 1.000  

 

Χρεολύσιο: η δόση (μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια) ενός δανείου, χωρίς τον τόκο. 

 

Τοκοχρεολύσιο: το χρεολύσιο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν τόκος 

του δανείου. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 1999-2013 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,10% 2,90% 3,70% 3,90% 3,40% 3,00% 3,50% 3,30% 3,00% 4,20% 1,30% 4,70% 2,20% 0,60% -0,80%

2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 10,30% 9,70% 10,50% 9,90% 8,90% 8,30% 7,70% 9,50% 12,60% 14,60% 17,10% 22,80%

3 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 111950 120029 129655 139574 150091 163934 176471 193427 208740 245449 260248 244233 228408 212544 183049

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -1972 -954 616 1159 -1368 -2030 -5007 -5010 -5102 -4026 -5266 -22176 -16833 -11427 -9442

5 ΣΥΝΟΛ. ΕΛΛ. ΓΕΝ. ΚΥΒ/ΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Α.Ε.Π. -1,76% -0,79% 0,48% 0,83% -0,91% -1,24% -2,84% -2,59% -2,44% -1,64% -2,02% -9,08% -7,37% -5,38% -5,16%

6 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 117103 124769 128229 135874 150430 161556 193230 202770 209555 223325 237930 294950 348500 309300 346200

7 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Α.Ε.Π. 104,60% 103,95% 98,90% 97,35% 100,23% 98,55% 109,50% 104,83% 100,39% 90,99% 91,42% 120,77% 152,58% 145,52% 189,13%

8 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 9996 12176 11169 20320 21626 19884 21786 18136 24247 26211 29158 19510 28130 41900 12845

9 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-Ε.Γ.Ε.Δ. 12329 6342 2401 1303 2228 7631 5085 8091 24723 25674 36904 22601 33395 43607 40000

10 ΤΟΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 9693 9978 9714 8951 9400 9750 9800 9600 9750 10500 12000 12950 15920 12750 8900

11 ΤΟΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ 8,66% 8,31% 7,49% 6,41% 6,26% 5,95% 5,55% 4,96% 4,67% 4,28% 4,61% 5,30% 6,97% 6,00% 4,86%

12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34051 37711 40807 41538 43000 45540 47110 50040 53060 60052 65972 57560 59482 59184 51458

13 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11865 13285 14318 14618 15510 16385 18145 19065 19450 22040 26720 23725 20880 24213 19877

14 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17180 18674 20220 20666 22035 24341 25595 25540 28580 32605 34195 30420 31980 29088 24430

15 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π. 29045 31959 34539 35284 37545 40726 43740 44605 48030 54645 60915 54145 52860 53301 44307

16 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Π. 5356 5224 5547 6465 6990 8395 8365 8860 9720 10850 12170 11400 10600 10682 7890

17 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Π. 3337 4549 5106 4578 4505 4710 5240 4900 4620 4865 5370 3525 2800 2157 1479

18 ΦΠΑ Τ.Π. 8769 9919 10946 11783 12755 14659 15430 15148 17435 19900 20850 17315 18030 16560 13717

19 ΜΙΣΘΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6603 7175 7630 8379 9006 9854 10903 11786 12415 13203 13993 14060 15230 13944 12736

20 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2718 2855 2985 3164 3441 3640 4212 4415 4812 5412 6465 7064 6500 6577 5763

ΕΤΗ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

            1. Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια Ευρώ. 

            2. Τα ποσά του 1999 είναι τα πραγματοποιηθέντα (απολογιστικά). 

          3. Τα ποσά του 2000 είναι τα εκτιμηθέντα. 

            4α. Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων τίτλων 1999-2011 είναι τα πραγματοποιηθέντα 

         4β. Το ποσό των βραχυπρόθεσμων τίτλων για το 2012 είναι το εκτιμηθέν.  

          4γ. Το ποσό των βραχυπρόθεσμων τίτλων για το 2013 είναι το προβλεφθέν.  

         4δ. Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων τίτλων για τα έτη 1999-2000 αντλήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2004 

     4ε. Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων τίτλων για τα έτη 2001-2004 αντλήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2007 

     4στ. Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων τίτλων για τα έτη 2005-2012 αντλήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2013 

     5. Τα ποσά των κονδυλίων "ΜΙΣΘΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" και "ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" για το 2011  αντλήθηκαν από τον προϋπολογισμό 

του 2012 

6. Τα στοιχεία για το Δ.Τ.Κ. από το 1999 μέχρι και το 2010 αντλήθηκαν από την EUROSTAT.  

        7. Τα στοιχεία για το ποσοστό ανεργίας από το 2002 μέχρι και το 2010 αντλήθηκαν από την EUROSTAT . 

8. Τα μεγέθη αντλήθηκαν από τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Διάγραμμα Νο1 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος και του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας κατά τη δεκαπενταετία 

1999-2013, όπως αυτή εμφανίζεται στους σχετικούς κρατικούς προϋπολογισμούς. 
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Παρατηρήσεις:  

 τα δύο μεγέθη προβλεπόταν ότι θα ακολουθούσαν μία παράλληλη ανοδική πορεία 

από το 1999 μέχρι και το 2007, 

 κατά την προαναφερόμενη περίοδο το ύψος του Δημοσίου Χρέους προβλεπόταν 

περίπου όσο και το αντίστοιχο του Α.Ε.Π. για κάθε έτος, 

 τα έτη 2008 και 2009 η αύξηση του Α.Ε.Π. αναμενόταν μεγαλύτερη της αύξησης 

του Δημόσιου Χρέους της χώρας, 

 από το 2010 και έπειτα προβλεπόταν μία εκρηκτική αύξηση του Δημόσιου 

Χρέους και ταυτόχρονα μία σημαντική πτώση του Α.Ε.Π., 

 το προβλεπόμενο Α.Ε.Π. της Ελλάδας το 2013 (€ 183.049 εκατ.) εμφανίζεται 

μειωμένο κατά 29,66% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 (€ 260.248 εκατ.). 

Με άλλα λόγια η Ελλάδα μέσα στην τετραετία 2010-2013 αναμένεται να έχει 

χάσει περίπου το 1/3 της παραγωγής της (σε σχέση με το 2009),  

 το προβλεπόμενο Δημόσιο Χρέος της χώρας το 2013 (€ 346.200 εκατ.) 

εμφανίζεται αυξημένο κατά 45,5% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 (€ 

237.930 εκατ.). 
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Διάγραμμα Νο2 

Στο διάγραμμα αυτό καταγράφεται η εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π. της. Όσον αφορά στην περίοδο 2010-2013 παρατηρείται ότι ο 

συνδυασμός της προβλεπόμενης εκρηκτικής αύξησης του Δημόσιου Χρέους της 

χώρας από τη μία πλευρά και της προβλεπόμενης σημαντικής συρρίκνωσης του 

Α.Ε.Π. από την άλλη (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Διάγραμμα Νο1) 

αναμένεται να οδηγήσουν το 2013 σε διπλασιασμό του Δημόσιου Χρέους σε σχέση 

με το Α.Ε.Π. Συγκεκριμένα, ενώ το 2009 το Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

προβλεπόταν στο 91,42%, το 2013 αναμένεται να φτάσει στο 189,13%.     
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Διάγραμμα Νο3 

Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη του Ποσοστού Ανεργίας στη χώρα μας 

κατά την περίοδο 2002-2013. 

Το Ποσοστό Ανεργίας στη Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT 

(πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία): 

 ακολούθησε καθοδική πορεία από το 2002 μέχρι και το 2008, οπότε μετρήθηκε 

στο χαμηλότερο ποσοστό του (7,7%), 

 από το 2009 και έπειτα άρχισε να αυξάνεται. 

Βάσει του προϋπολογισμού του 2013 αναμένεται να φτάσει στο 22,8%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος οι άνεργοι της χώρας μας 

προβλέπεται να είναι τριπλάσιοι το 2013 σε σχέση με το 2008, ως αποτέλεσμα της 

συρρίκνωσης του Α.Ε.Π.   
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Διάγραμμα Νο4 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

στη χώρα μας κατά την περίοδο 1999-2013. Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή μετρά τη μεταβολή του κόστους ζωής ενός τυπικού νοικοκυριού μέσα 

σε ένα έτος σε σχέση με το προηγούμενο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT (αφορούν στα έτη 1999-2010) ο Δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή: 

 κατά τα έτη 1999 – 2008 κυμαινόταν από 2,1% (1999) μέχρι 4,2% (2008), 

 το 2009 μειώθηκε στο 1,3% για να εκτιναχθεί στο 4,7% (το υψηλότερο ποσοστό 

της περιόδου) το 2010. 

Από το 2011 (σύμφωνα με τους σχετικούς προϋπολογισμούς) προβλεπόταν μία 

καθοδική πορεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ειδικότερα, βάσει του 

προϋπολογισμού του 2013, προβλέπεται για πρώτη φορά μείωση του κόστους ζωής 

στην Ελλάδα σε ποσοστό 0,8% (σε σχέση με το 2012).  
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Διάγραμμα Νο5 

Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται η προβλεπόμενη εξέλιξη του Ελλείμματος της 

Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

Παρατηρήσεις: 

 σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των ετών 1999-2009, το Έλλειμμα της 

Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του Α.Ε.Π. δεν προβλεπόταν σε καμία 

περίπτωση να υπερβεί το 2,84% (πρόβλεψη για το 2005), 

 για τα έτη 2001-2002 προβλεπόταν οριακό Πλεόνασμα για τη Γενική Κυβέρνηση, 

ως ποσοστό του Α.Ε.Π. (0,48% και 0,83% αντίστοιχα για τα δύο έτη), 

 η πρόβλεψη του Ελλείμματος για το 2010 ήταν 9,08% του Α.Ε.Π. με προοπτικές 

μείωσής του για τα επόμενα έτη, 

 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2013 το Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 

προβλέπεται να μειωθεί περισσότερο (5,16% του Α.Ε.Π.).   
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Διάγραμμα Νο6 

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζονται τα ποσά των προβλεπόμενων δαπανών της 

χώρας για Τόκους, Μισθούς και Συντάξεις. 

Παρατηρήσεις: 

 οι δαπάνες της Ελλάδας για Τόκους κατά τη δεκαετία 1999-2008 

προβλεπόντουσαν σχετικά σταθερές, περί του ποσού των € 10 δις (χαμηλότερες 

το 2002: € 8,951 δις, υψηλότερες το 2008: € 10,5 δις.), 

 την τριετία που ακολούθησε και η χώρα μας άρχισε να βιώνει τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης οι προβλεπόμενες δαπάνες για Τόκους παρουσίασαν μία 

ιδιαίτερα ανοδική πορεία, φτάνοντας το ποσό των € 15,920 δις για το 2011, 

 το 2013, το ύψος των δαπανών για Τόκους προβλέπεται στο ποσό των € 8,9 δις, 

δηλαδή στα επίπεδα του 2002 (€ 8,951 δις), 

 η πορεία των προβλεπόμενων δαπανών για Μισθούς και Συντάξεις της Κεντρικής 

Διοίκησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν κοινή. Για το 2013 προβλέπονται: 

 οι δαπάνες για Μισθούς (€ 12.736 εκ.) να είναι 1,93 φορές περισσότερες από 

το 1999 (€ 6.603 εκ.) και περίπου στα επίπεδα του 2007 (€ 12.415 εκ.), 

 οι δαπάνες για Συντάξεις (€ 5.763 εκ.) να είναι 2,12 φορές μεγαλύτερες από το 

1999 (€ 2.718 εκ.),  και λίγο περισσότερες σε σχέση με το 2008 (€ 5.412 εκ.). 
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Διάγραμμα Νο7 

Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες δαπάνες της Ελλάδας για 

Χρεολύσια (δηλαδή για την καταβολή μόνο των δόσεων –χωρίς τους τόκους που 

αναλογούν- των μακροπρόθεσμων δανείων που πήρε η χώρα σε προηγούμενα έτη) 

και οι προβλεπόμενες δαπάνες της χώρας για το Σύνολο των Μισθών και των 

Συντάξεων της Κεντρικής Διοίκησης.  

Παρατηρήσεις: 
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 η πορεία των προβλεπόμενων δαπανών της Ελλάδας τόσο για Χρεολύσια όσο και 

για την πληρωμή του Συνόλου των Μισθών και των Συντάξεων της Κεντρικής 

Διοίκησης υπήρξε γενικά ανοδική από το 1999 μέχρι και το 2009. Ειδικότερα: 

 το 1999 οι προβλεπόμενες δαπάνες για Χρεολύσια (€ 9.996 εκατ.) ήταν 

περίπου ίσες με τις αντίστοιχες για Μισθούς και Συντάξεις Συνολικά (€ 9.321 

εκατ.), 

 από το 2002 μέχρι και το 2009 οι προβλεπόμενες δαπάνες για Χρεολύσια ήταν 

εμφανώς υψηλότερες από εκείνες των Μισθών και των Συντάξεων Συνολικά, 

 οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίσθηκαν τα έτη 2002, 2003, 2008 και 2009, 

όπου οι προβλεπόμενες δαπάνες για Χρεολύσια ήταν αντίστοιχα 1,76    1,74    

1,41 και 1,43 φορές περισσότερες από εκείνες για Μισθούς και Συντάξεις της 

Κεντρικής Διοίκησης Συνολικά,   

 το 2012 οι προβλεπόμενες δαπάνες για Χρεολύσια (€ 41.900 εκατ.) 

προβλεπόντουσαν διπλάσιες των αντίστοιχων για Μισθούς και Συντάξεις της 

Κεντρικής Διοίκησης Συνολικά (€ 20.521 εκατ.),  

 τα έτη 2010 και 2013 οι δαπάνες της Ελλάδας για Χρεολύσια προβλεπόντουσαν 

μικρότερες των Συνολικών Δαπανών της χώρας για Μισθούς και Συντάξεις της 

Κεντρικής Διοίκησης (για το 2010 € 19.510 εκατ. και € 21.124 εκατ. και για το 

2013 € 12.845 εκατ. και € 18.499 εκατ. αντίστοιχα).      
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Διάγραμμα Νο8 

Επισήμανση: τα ποσά μέχρι και το 2011 είναι απολογιστικά (πραγματοποιηθέντα), 

για το 2012 το σχετικό κονδύλι είναι το εκτιμηθέν και για το 2013 το 

προϋπολογισθέν.  

 

Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφεται η συμμετοχή των Βραχυπρόθεσμων Τίτλων 

(δάνεια που η διάρκεια τους δε ξεπερνά –συνήθως- τους 12 μήνες) στη 

χρηματοδότηση του ελληνικού κράτους από το 1999 μέχρι και το 2013.  

Παρατηρήσεις: 

 η χρηματοδότηση της Ελλάδας μέσω Βραχυπρόθεσμων Τίτλων ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλή κατά τα πρώτα χρόνια μετά την είσοδό μας στο Ευρώ, 

 από το 2007 και έπειτα η χρηματοδοτική εξάρτηση της χώρας από 

βραχυπρόθεσμα δάνεια εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.   
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Διάγραμμα Νο9 

Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζεται η ποσοστιαία συμμετοχή των Άμεσων και των 

Έμμεσων Φόρων στα προβλεπόμενα συνολικά φορολογικά  έσοδα της χώρας μας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Άμεσοι Φόροι υπολογίζονται επί των εισοδημάτων των 

φορολογούμενων, ενώ οι Έμμεσοι Φόροι επιβαρύνουν το ίδιο όλους τους 

καταναλωτές, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, διότι αποτελούν 

μέρος της τιμής πώλησης ενός προϊόντος. 
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Παρατηρήσεις: 

 η συμμετοχή των Εμμέσων Φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα της Ελλάδας 

ανέκαθεν προβλεπόταν να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των Άμεσων 

Φόρων, 

 ειδικότερα, η σχετική αναλογία από το 1999 μέχρι και το 2008 ήταν: για κάθε € 

100 προβλεπόμενων φορολογικών εσόδων τα € 42 να προέρχονται από την 

Άμεση Φορολόγηση των Ελλήνων και τα υπόλοιπα € 58 από την Έμμεση, 

 από το 2009 και έπειτα παρατηρείται μία προσπάθεια μικρής αύξησης της 

συμμετοχής των Άμεσων Φόρων και αντίστοιχης μείωσης των Έμμεσων στα 

προβλεπόμενα συνολικά φορολογικά έσοδα του Ελληνικού κράτους 

(συγκεκριμένα για το 2013 προβλέπεται το 55,14% των φορολογικών εσόδων να 

προέλθει από την Έμμεση Φορολόγηση και το υπόλοιπο 44,86% από την Άμεση).     
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Διάγραμμα Νο 10 

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται η ποσοστιαία συμμετοχή του Φόρου 

Εισοδήματος των Φυσικών και των Νομικών Προσώπων στα προβλεπόμενα 

συνολικά έσοδα της Ελλάδας από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων υπολογίζεται επί των 

εισοδημάτων των ιδιωτών (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.α.) 

ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων υπολογίζεται επί των εισοδημάτων 

των επιχειρήσεων – εταιρειών.  
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Παρατηρήσεις: 

 το 2000 και το 2001 τα Φυσικά και τα Νομικά Πρόσωπα της χώρας προβλεπόταν 

να συμμετέχουν περίπου το ίδιο στα φορολογικά έσοδα της χώρας μας, 

 από το 2002 και έπειτα εμφανίζεται μία ανισοκατανομή της προβλεπόμενης 

φορολογικής επιβάρυνσης υπέρ των Νομικών Προσώπων. Συγκεκριμένα: 

 το 2001 το 52,07% του Συνολικού Φόρου Εισοδήματος προερχόταν από τη 

φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων και το υπόλοιπο 47,93% από τη 

φορολόγηση των Νομικών Προσώπων, 

 το 2013 τα Φυσικά Πρόσωπα προβλέπεται να συμμετέχουν στα φορολογικά 

βάρη σε ποσοστό 84,21%, ενώ η προβλεπόμενη επιβάρυνση των Νομικών 

Προσώπων έχει περιοριστεί στο υπόλοιπο 15,79%, 

 το 2001 τα Φυσικά Πρόσωπα προβλεπόταν να πληρώσουν 1,26 φορές 

περισσότερο φόρο από τα Νομικά Πρόσωπα, 

 το 2013 τα Φυσικά Πρόσωπα αναμένεται να πληρώσουν 5,33 φορές 

περισσότερους φόρους από τα Νομικά Πρόσωπα.     
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΣΚΕΨΕΙΣ 

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της ερευνητικής εργασίας εκτιμούμε ότι ο αρχικός 

μας στόχος να έρθουμε σε μία πρώτη επαφή με ορισμένα οικονομικά μεγέθη που 

επηρεάζουν την καθημερινότητά μας έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Από 

εκεί και πέρα εναπόκειται στο καθένα από εμάς, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον 

τύχει να διαβάσει την παρούσα εργασία, να προβληματιστεί περισσότερο και να 

θελήσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω.   

Επιχειρώντας μία απλή καταγραφή της εξελικτικής πορείας ορισμένων 

μεγεθών που αναφέρονται στους  προϋπολογισμούς του ελληνικού κράτους, θα ήταν 

τουλάχιστον αφελές εκ μέρους μας να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες 

απαντήσεις ή έστω ερμηνείες για τους λόγους που οδήγησαν τη χώρα μας σε αυτή τη 

δεινή οικονομική θέση.  

Ωστόσο, θεωρούμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε ορισμένες απορίες – 

προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν κατά την συγγραφή της: 

 Για ποιους λόγους ο προβλεπόμενος υπερδιπλασιασμός του Α.Ε.Π. της χώρας 

κατά τη δεκαετία 1999-2008 (από € 111,950 δις το 1999 σε € 245,449 δις το 

2008) δε συνδυάστηκε με προβλεπόμενα Πλεονάσματα και μειώσεις του 

Δημοσίου Χρέους; Αλλά αντίθετα συνοδεύτηκε από: 

 προβλεπόμενο υπερδιπλασιασμό του Δημοσίου Χρέους (€ 117,103 δις και € 

223,325 δις αντίστοιχα για τα έτη 1999 και 2008) και 

 προβλεπόμενα Ελλείμματα; 

 Με άλλα λόγια, για ποιους λόγους μέρος της προβλεπόμενης αυξημένης 

παραγωγικής δυνατότητας της χώρας μας δε προβλέφθηκε να διοχετευθεί στην 

αποπληρωμή των δανείων της; 

 Πως εξηγείται η προβλεπόμενη σημαντικότατη μείωση του Α.Ε.Π. της Ελλάδας 

κατά την τελευταία πενταετία (από € 260,248 δις το 2009 σε € 183,049 δις το 

2013); 

 Η μείωση του Α.Ε.Π. θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ή τουλάχιστον να είχε 

περιοριστεί; 

 Πως δικαιολογείται το προβλεπόμενο πολύ υψηλό Ποσοστό Ανεργίας (22,80%) 

για το 2013; 
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 Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η υψηλή Ανεργία στην ελληνική κοινωνία; 

 Ποια εφικτά μέτρα άμεσης εφαρμογής μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση 

της Ανεργίας; 

 Γιατί στην Ελλάδα, παρά την μεγάλη οικονομική ύφεση και τις μειώσεις των 

Μισθών και των Συντάξεων, οι Τιμές των Προϊόντων εξακολουθούν όχι μόνο να 

παραμένουν υψηλές αλλά και να αυξάνονται περαιτέρω; 

 Πως εξηγείται η προβλεπόμενη συμμετοχή των Φυσικών Προσώπων στα 

Συνολικά Έσοδα από την Φορολόγηση των Εισοδημάτων να είναι πέντε φορές 

υψηλότερη από τη αντίστοιχη συμμετοχή των Νομικών Προσώπων; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ο όρος «Γενική Κυβέρνηση» περιλαμβάνει: 

 το Κράτος, 
 τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 

 τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.), 

 τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
 τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), 

 τα Νοσοκομεία. 

 

Ο όρος «Κεντρική Διοίκηση» περιλαμβάνει: 
 το Κράτος, 

 τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 

 τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.). 
 

Ο «Κρατικός Προϋπολογισμός» περιλαμβάνει: 

 τον «Τακτικό Προϋπολογισμό» και 

 τον «Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων»  
 

Σημείωση: τα παραπάνω αναφέρονται όπως ακριβώς προκύπτουν από τις σελίδες 67 και 70 

του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ – ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1 
Μακροοικονομία: σελ. 133 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου Έκδοση 

2012 
2
Δημοσιονομική Επιτροπή: γλωσσάριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_el.htm) 
3 
Δημόσιος Προϋπολογισμός: σελ. 150-151 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 

4 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: σελ. 134 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου 

5,6 
Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό – Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν: σελ. 140 «ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου 
7 
Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός ή  Εργατικό Δυναμικό: σελ. 171 «ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
8 
Οικονομικά Μη Ενεργός Πληθυσμός: σελ. 168 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» 

Γ΄Λυκείου 
9 
Απασχολούμενοι: σελ. 171 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 

10 
Άνεργοι: σελ. 172 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 

11 
Ποσοστό Ανεργίας: σελ. 172 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου και σελ. 169 «ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου 
12 

Είδη Ανεργίας: σελ. 172-174 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου και σελ. 169-170 

«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου 
13

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: γλωσσάριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_el.htm) 
14 

Πληθωρισμός: σελ. 176 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου  
15 

Είδη –Αίτια Πληθωρισμού: σελ. 167-1688 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» 
Γ΄Λυκείου 
16 

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού σελ. 144 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
17 

Φόροι σελ. 144 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
18 

Άμεσοι Φόροι σελ. 181 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου και σελ. 145 
«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
19 

Έμμεσοι Φόροι σελ. 181 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» Γ΄Λυκείου και σελ. 148-

149 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
20 

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού σελ. 142 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
21 

Δημόσιος Δανεισμός  σελ. 149 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
22 

Τόκος  σελ. 94 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Α΄Λυκείου 
23 

 Έντοκο Γραμμάτιο – Ομόλογο και διαφορές αυτών σελ. 92-93 «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

Α΄Λυκείου 

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_el.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_el.htm

