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Περίληψη
Με την παρούσα εργασία, διερευνώνται οι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση
του δημόσιου χρέους και την διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα. Επίσης,
αναζητήθηκαν οι πρακτικές που μπορεί να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας και της σύγκλισης των επιδόσεών της με τις άλλες οικονομίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφικά αλλά και
ποσοτικά, με την στατιστική συσχέτιση του δημόσιου χρέους με διάφορες
μακροοικονομικές μεταβλητές, για την περίοδο 1990-2018.
Αρχικά από την έρευνα διαπιστώθηκε, ότι η μεταβολή του δημόσιου χρέους δεν
επηρεάστηκε από το την μεταβολή του δημοσιονομικού ελλείμματος, των τόκων
πληρωτέων, τις καθαρές εισροές από ΑΞΕ και το εμπορικό ισοζύγιο πριν και μετά
την κρίση του 2008. Αντίθετα, η μεταβολή του δημόσιου χρέους επηρεάστηκε
αρνητικά από την μεταβολή του ΑΕΠ, την τελική κρατική δαπάνη, την μεταβολή των
κεφαλαιουχικών δαπανών και την μεταβολή στην παραγωγικότητα πολλαπλών
παραγόντων (MFP). Στο σύνολο της μελετώμενης χρονικής περιόδου διαπιστώθηκε,
ότι για αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ, η μεταβολή του δημόσιου
χρέους είναι

0,01%, η αύξηση των πληρωτέων τόκων προς ΑΕΠ κατά μια

ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση κατά 0,28% του δημόσιου χρέους. Επίσης
θετική ήταν η σχέση της αύξησης του δημόσιου χρέους με την αύξηση του
δημοσιονομικού ελλείμματος και της κρατικής δαπάνης ενώ αρνητική η επίδραση της
αύξησης των εισροών από τις ΑΞΕ.
Η σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις ισχυρές οικονομίες της ΕΕ, απαιτεί την
εφαρμογή ισχυρότερων πολιτικών, πέρα από το υφιστάμενο πλαίσιο της
νομισματικής πολιτικής και το χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού. Πιο συγκεκριμένα,
απαιτείται η σύγκλιση σε επίπεδο εισοδήματος, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
αύξησης του ρυθμού της παραγωγικότητας, των κεφαλαιουχικών επενδύσεων και την
έρευνα και ανάπτυξη.
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Abstract
This paper examines the factors that led to the increase in public debt and its
maintenance at high levels. Practices were also sought that could help the Greek
economy recover and the convergence of its performance with the other economies of
the European Union. The research was carried out through a literature review and a
quantitative survey, with the statistical correlation of public debt with various
macroeconomic variables, for the period 1990-2018.
The survey initially found that the change in public debt was not affected by the
change in the budget deficit, interest payments, net inflows from FDI and the trade
balance before and after the 2008 crisis. On the contrary, the change in public debt
was negatively affected by the change in GDP, the final government expenditure, the
change in capital expenditure and the change in the productivity of multiple factors
(MFP). Throughout the study period, it was found that for an increase in a percentage
of GDP, the change in public debt is 0.01%, the increase in payables to GDP by one
percentage point leads to an increase of 0.28% in public debt. Also positive was the
relationship between the increase in public debt and the increase in the budget deficit
and government spending, while the negative effect of the increase in inflows from
FDI.
The convergence of the Greek economy with the strong economies of the EU requires
the implementation of stronger policies, beyond the current monetary policy
framework and low inflation. More specifically, income-level convergence is needed,
which can be achieved by increasing the rate of productivity, capital investment and
research and development.
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