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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο δπλακηθήο 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηεξεζηκφηεηά 

ηνπ θαη ηειηθά ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ρξεσθνπίαο κηαο ρψξαο ηδηαίηεξα 

επάισηεο θαηά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ήηνη ηεο Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο καο εηζάγεη θαηαξρήλ 

ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο: Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα κέζα 

δξάζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, παξαηίζεληαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

ηαμηλνκνχληαη νη δεκφζηνη θνξείο θαζψο θαη αλαιχεηαη ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο. Έπεηηα εμεηάδεηαη ην εληαίν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 

νξηζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, ε βάζε ηνπ νπνίνπ είλαη ζήκεξα γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ 

ΔΛ95. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο επηθεληξψλεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, εμεηάδνληαη 

παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκφζηα ειιείκκαηα θαζψο θαη νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Αλαιχεηαη ε δπλακηθή ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ην θξίζηκν δήηεκα ηεο καθξνρξφληαο δηαηεξεζηκφηεηαο 

ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα 

αλάπηπμεο θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

Σν ηξίην κέξνο, πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη 

θαζψο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο. 

Σέινο, εθηίζεηαη κηα γεληθή θξηηηθή απνηίκεζε θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο ηεο 

Διιάδαο. 

 

 
 
 

 
 
Λέμεηο-θιεηδηά: Γεκφζην έιιεηκκα, δεκφζην ρξένο, δηαηεξεζηκφηεηα, θξαηηθή 

ρξενθνπία, Διιεληθή νηθνλνκία. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is the examination of public debt dynamics, of the 

circumstances that contribute to its sustainability and finally the assessment of 

bankruptcy probability for a country that is extremely vulnerable to the current 

economic conditions, such as Greece is. 

More specifically, the first section of this paper firstly introduces the 

definition of public debt, the means of actions of public institutions, the 

classification categories of public institutions, as well as the analysis of State 

Budget. Then, the definition of regulatory framework is examined, the basis of 

which for EU countries is currently the European System of Accounts ESL95.    

The second part of this paper is concentrated on the phenomenon of 

national economies‟ public debt.. In detail, the parameters related to public 

deficits are assessed, together with the parameters of public debt. Public debt 

dynamics are also analyzed, as well as the crucial issue of long term 

sustainability of Public Finances. Finally, alternative scenarios of development 

and fiscal adjustment are presented. 

The third part includes the conclusions drawn and the estimates related 

to possible bankruptcy of Greece. Finally, a high level critical assessment is 

presented and proposals over the success of Greek fiscal adjustment 

program are listed.  

 

 

 

 

 

 

 

Keys-words: Public debt, public deficit, debt sustainability, national 

bankruptcy, Greek economy. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ:  
ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

1.1 Η παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θξίζε ρξένπο ζηελ 
Διιάδα 
 

Η Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 ζπλδέζεθε κε κηα παγθφζκηα 

θαηάζηαζε απεηινχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ επξχηεξν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ ηνκέα κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Η ελ ιφγσ θξίζε πξνθάιεζε έλα "ληφκηλν" 

αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ θαη επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη 

θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. Η θξίζε απηή πξνέθπςε κεηά ην μέζπαζκα ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη 

ηελ αιφγηζηε ρξήζε δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ εμαξηψληαλ 

άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα νπνία 

παξάγνληαλ. Σν κεγαιχηεξν ρηχπεκα απφ ηελ θξίζε εδέρζε ε Ιζιαλδία, κε 

κεγάιε έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ηεο ζηα ηνμηθά νκφινγα. Σα νηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα πνπ επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε αθνξνχζαλ 

εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ (real estate), ρσξίο λα απνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζε 

ηξαπεδηθέο ή αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. Σα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο θξίζεο 

δηαθάλεθαλ αζθαιψο θαη ζηελ ηδηαίηεξα επάισηε ειιεληθή νηθνλνκία, κε ηελ 

άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ην ζπληεξεηηζκφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα πιήηηεη δαλεηνιήπηεο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ινηπέο πηπρέο ηεο αγνξάο, 

κε άκεζν αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία.1 

εκαληηθφο απεδείρζε θαη ν ξφινο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Η εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο πάληα απαηηνχζε ηελ 

άκεζε πξνζνρή ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξρείιηζε 

θαη γελίθεπζε ηεο δεκηάο, πνπ επεθηείλεη ηηο παξελέξγεηέο ηεο ζε ηνκείο φπσο: 

ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, βαζηθέο ρξεκαηνδνηηθέο δξάζεηο 

θαη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο. Παξά ηαχηα, κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο δηαθάλεθε κηα απνζηξνθή ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο 

γλψκεο, αιιά θαη ησλ επξσπατθψλ αξρψλ, σο πξνο ην "μειάζπσκα" ησλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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ππεπζχλσλ εηο βάξνο ησλ πνιιψλ (φπσο ραξαθηεξίζζεθε ην ζρέδην 

δηάζσζεο, "the bail-out" plan), πξνιεηαίλνληαο ην έδαθνο γηα κηα "ζηξηθλή" 

αγνξά κεηά ηελ θξίζε. Σα πινχζηα απνζέκαηα ησλ πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαζπζηέξεζαλ ηελ θξίζε, ελψ ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνβιέπεηαη λα γίλεη αθφκε πην απζηεξφ κεηά θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο Capital Requirements Directive, ην 

επξσπατθφ ηζνδχλακν ηεο Βαζηιείαο ΙΙ. ε επίπεδν επξσδψλεο ε πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο, αιιά θαη άιισλ αδχλακσλ νηθνλνκηψλ θπξίσο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ θαηέδεημαλ ηηο αδπλακίεο ζπληνληζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.2  

ηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2002 ε Διιάδα, θαη νη άιιεο έληεθα ηφηε ρψξεο ηεο 

επξσδψλεο απέθηεζαλ θνηλφ λφκηζκα, ην επξψ. Η έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηε 

δψλε ηνπ επξψ έγηλε ην 2001 κεηά ηελ επηηπρή πνξεία ζχγθιηζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2000 ησλ 

(ηεζζάξσλ απφ ηα πέληε) θξηηεξίσλ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη 

(πιεζσξηζκφο, έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο, δεκφζην ρξένο, κεραληζκφο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, καθξνπξφζεζκν επηηφθην δαλεηζκνχ). Σν 

αθαζάξηζην πξντφλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο άλσ ηνπ επξσπατθνχ 

κέζνπ φξνπ ελ κέξεη ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο ζρεηηδφκελεο κε 

ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, αιιά θαη ιφγσ ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο 

ζε πηζηψζεηο γηα θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. Χζηφζν ε Διιάδα απφ ην 2001 έσο 

θαη ην 2005 βξέζεθε λα παξαβηάδεη ην θξηηήξην γηα έιιεηκκα θάησ απφ 3% ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο (ην νπνίν έρεη ζθνπφ λα δηαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε 

κεηά ηελ έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

Μάαζηξηρη, ζπλερίδνπλ λα ηα ηεξνχλ). Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη αξρέο 2010, 

εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ ησλ δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν εηήζην έιιεηκκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν δεκφζην ρξένο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

1.2  Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 
 

Μέζα απφ ηελ κειέηε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη 

δεκνζηεχζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ Διιεληθφ θαη 

δηεζλή ηχπν θαη ειεθηξνληθά κέζα γηα ηα πξνβιήκαηα Γεκφζηνπ ρξένπο πνπ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_Requirements_Directive&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_II&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο (θαη εηδηθφηεξα ε Διιάδα), γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε δπλακηθή ηνπ Γεκφζηνπ ρξένπο, νη παξάγνληεο 

πνπ ηελ θαζνξίδνπλ θαη ε δπλαηφηεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο λα 

ρξεκαηνδνηεί ην ρξένο ηεο επ‟ αφξηζηνλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπληεινχλ 

θαη κηα ζεηξά απφ εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ πξφζθαηα απφ έγθπξνπο 

αλαιπηέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ.  

Σέηνηεο είλαη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 

έηνο 2010, ε Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Οηθνλνκηθφ 

Έηνο 2011, ε ηεηξακεληαία έθδνζε ηνπ Κ.Δ.Π.Δ. (Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ) θαηά ην έηνο 2010 γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο θαη 

ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ρξένπο, ε έθζεζε ηεο Eurostat 

γηα ηα Διιεληθά δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010, ε Έθζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ κειέηε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηά ην 2009,  πεγέο απφ ηηο νπνίεο εμήρζεζαλ πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα θξίζηκα  καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ καθξνρξφληα 

δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο. 

Δπίζεο, νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ ηα ηκήκαηα κειεηψλ 

κεγάισλ ηξαπεδψλ (Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε ηεο Eurobank) αιιά θαη 

δεκνζηεχζεηο έγθξηησλ νηθνλνκνιφγσλ ηνπ ηφπνπ φπσο ηνπ Β. Βηιηάξδνπ 

θαηά ην 2009 (κειέηε πνπ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Διιεληθφ 

δεκφζην ρξένο δελ είλαη δηαηεξήζηκν) θαη ηνπ Λ. Παπαδήκνπ θαηά ην 2010, 

ζπληζηνχλ ηηο πιένλ αμηφινγεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα. 

Μέζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ 

αλαιχζεσλ απηψλ, επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε ησλ κεζνκαθξνπξφζεζκσλ 

πξννπηηθψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα ηειεπηαία θεθάιαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Γηα ην ζέκα έρνπλ θάλεη αλαιχζεηο θαη δηάζεκνη Οηθνλνκνιφγνη φπσο νη 

Roubini, Lachman θαη ν ηζηνξηθφο Ferguson (2011).3 Ο Nouriel Roubini, 

πξνηείλεη ηελ "ειεγρφκελε ρξενθνπία" ππφ ηελ θεδεκνλία ΔΔ θαη ΓΝΣ σο 

ηε κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ θξίζε ρξένπο ηεο Διιάδαο. Ο Desmond Lachman, 

απαληάεη ζηνλ Nouriel Roubini ηζρπξηδφκελνο πσο κηα αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ αξθεί ιφγσ ηνπ πςεινχ πξσηνγελνχο 
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ειιείκκαηνο (δειαδή ηνπ ειιείκκαηνο ην νπνίν δελ ζπλππνινγίδεη ηνπο ηφθνπο 

εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο) θαη πσο κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ Διιάδα είλαη ε 

έμνδνο απφ ηελ Δπξσδψλε, πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκία λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Αλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξένπο ψζηε λα παξαηαζεί ε 

δηάξθεηα ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ πξνηείλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 

ν γλσζηφο θαζεγεηήο Ιζηνξίαο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη, N. Ferguson. 

Οη Γ. Μαιιηαξφπνπινο θαη Σ. Αλαζηαζάηνο ζε έθζεζή ηνπο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 20104 παξνπζίαζαλ κειέηε γηα ην Διιεληθφ δεκφζην ρξένο 

θαη ηελ εμέιημή ηνπ έσο θαη ην 2020. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκε 

θαη ζην πην αηζηφδνμν ζελάξην αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, απαηηείηαη κηα 

ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, πφζν κάιινλ γηα ηελ ζηαδηαθή κείσζή 

ηνπ. Απηή ε πξνζαξκνγή ζα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε, φζν αξγφηεξα μεθηλήζεη. 

ε έθζεζή ηνπ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν5 ηνλ επηέκβξε ηνπ 

2010, αλαθέξεη φηη ν ρακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο, ηα ςειά νλνκαζηηθά 

επηηφθηα θαη ηα ςειά πξσηνγελή ειιείκκαηα απνηεινχλ ηηο αηηίεο ηνπ πςεινχ 

ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο Α.Δ.Π. ζηελ Διιάδα θαηά ην 2009. 

Παξαηίζεληαη ζελάξηα εμέιημεο ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ππφ θάπνηεο 

ππνζέζεηο γηα ηα κεγέζε πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ θαη ε έθζεζε θαηαιήγεη ζην φηη 

απαηηνχληαη πνιχ πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο θαη πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξα επηηφθηα γηα λα επηηεπρζεί ε καθξνρξφληα 

δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

ε φιεο νη παξαπάλσ κειέηεο θαη αλαθνξέο, ηνλίδεηαη φηη ε κειινληηθή 

εμηζνξξφπεζε ηνπ ρξένπο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ γηα κηα 

δηαηεξήζηκε πνιηηηθή. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο 

ηνπ ρξένπο ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ κε πξνζνρή ιφγσ ηνπ φηη ε εθηίκεζε ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο, φζνλ αθνξά ζηε κειινληηθή εμέιημε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ ξπζκνχ 

πιεζσξηζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΣΑ ΜΔΑ ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΦΟΡΔΧΝ, Η 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΡΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ην θεθάιαην απηφ, εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα κέζα δξάζεο ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ, κε ην ελδηαθέξνλ λα εζηηάδεηαη ζηα δεκνζηνλνκηθά κέζα, 

παξαηίζεληαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ηαμηλνκνχληαη νη δεκφζηνη θνξείο 

θαζψο θαη αλαιχεηαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, κε βάζε ηνλ νπνίν 

ζπληνλίδνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά κέζα θαη ιακβάλνληαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 
2.1  Σα Μέζα Γξάζεο ηωλ Γεκόζηωλ Φνξέωλ6 

 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, νη δεκφζηνη θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ  

δηάθνξα κέζα, κε δηαθνξεηηθή ην θαζέλα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

πξνψζεζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ. Έηζη, ι.ρ. θάλνπλ δαπάλεο γηα ηελ 

παξνρή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν δσξεάλ ησλ δεκφζησλ αγαζψλ, δειαδή ηεο 

εζληθήο άκπλαο, ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, θ.ά. Κάλνπλ 

επίζεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηάθνξσλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο είλαη νη 

δξφκνη, νη απνρεηεχζεηο, ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα, θ.ά. Δπηβάιινπλ θφξνπο 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα έζνδα είηε γηα ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ απαζρνινχλ, ι.ρ. ησλ κηζζψλ ησλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ, ησλ απνδεκηψζεσλ, ησλ εξγνιάβσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

δηαθφξσλ έξγσλ, είηε γηα λα εληζρχζνπλ ην εηζφδεκα ή ην θεθάιαην 

νξηζκέλσλ λνηθνθπξηψλ ή επηρεηξήζεσλ. Καζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο 

πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία, ην χςνο θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ην χςνο θαη ηε δηάξζξσζε ησλ πηζηψζεσλ θαηά ηνκείο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά θαηεγνξίεο πηζηψζεσλ. Διέγρνπλ ηελ 

ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη παξεκβαίλνπλ ζηελ ειεχζεξε δηεμαγσγή ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηελ επηβνιή δαζκψλ ή πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο θαη ηελ επηδφηεζε ή ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

εμαγσγψλ. Παξεκβαίλνπλ επίζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, κε ηνλ θαζνξηζκφ ι.ρ. 

θαηψηαησλ ή θαη αλψηαησλ ηηκψλ γηα νξηζκέλα πξντφληα, ή θαηψηαησλ νξίσλ 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ θ.ά. Σέινο, δηακνξθψλνπλ λένπο ή κεηαβάιινπλ 
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ηνπο παιαηνχο ζεζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο 

ρψξαο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο ησλ πην πάλσ κέζσλ δξάζεο ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ, ηα ηαμηλνκνχκε ζπλήζσο ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: 

α) Σα δεκνζηνλνκηθά κέζα. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη φια ηα 

κέζα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα έμνδα θαη ηα έζνδα ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ απηψλ. Σα δεκνζηνλνκηθά κέζα ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

i. Σηο δεκφζηεο δαπάλεο, φπσο είλαη νη δαπάλεο γηα δεκφζηεο 

επελδχζεηο, νη ζπληάμεηο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, θ.ά. 

ii. Σνπο θφξνπο θαη ηα ινηπά ηαθηηθά έζνδα ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ, φπσο είλαη νη θφξνη πνπ πιεξψλνπλ νη κηζζσηνί ζην κηζζφ 

ηνπο ή νη επηρεηξήζεηο γηα ηα θέξδε ηνπο, νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηα 

δηάθνξα πξντφληα, π.ρ. ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ, ην ραξηφζεκν, ν 

θφξνο θαπλνχ, βελδίλεο θ.ά., νη εηζθνξέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, ηα 

δηάθνξα έζνδα ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ απφ πεξηνπζία θ.ά. 

iii. Σν δεκφζην δαλεηζκφ θαη ηε ξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

φπσο είλαη ν δαλεηζκφο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ απφ ην θνηλφ κε ηελ 

έθδνζε π.ρ. νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ή απφ ηηο ηξάπεδεο, ε κεηαηξνπή 

ησλ φξσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ε εμφθιεζή ηνπ, θ.ά. 

β) Σα λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κέζα. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη 

φια ηα κέζα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα 

λνκηζκαηηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο πηζηψζεηο.  Σέηνηα κέζα είλαη ι.ρ. ε 

πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία, θαζψο επίζεο θαη ε 

δηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο κέζσλ πιεξσκήο, ην ηακεηαθφ απφζεκα ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ην χςνο θαη ε δηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ, νη πνζνηηθνί 

θαη πνηνηηθνί πεξηνξηζκνί ησλ πηζηψζεσλ, ε πνιηηηθή ηεο αλνηθηήο αγνξάο 

ρξενγξάθσλ θ.ά. 

γ) Σα κέζα εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη φια ηα κέζα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ 

άκεζα ην ηζνδχγην δηεζλψλ πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. Σέηνηα κέζα είλαη ι.ρ. νη 

πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί πεξηνξηζκνί ησλ εηζαγσγψλ, φπσο είλαη νη δαζκνί, νη 
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άκεζνη πεξηνξηζκνί ησλ εηζαγσγψλ θ.ά. ή νη επηδνηήζεηο θαη ηα δηάθνξα άιια 

κέζα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, φπσο νη δηαθξαηηθέο ζπκβάζεηο θαη 

πξνκήζεηεο θ.α. Άιια κέζα εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ηηκή ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο, ηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ε δεκηνπξγία 

δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ελψζεσλ θ.ν.θ. 

δ) Σα κέζα άκεζνπ ειέγρνπ. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη δηάθνξα 

κέζα, κε ηα νπνία νη δεκφζηνη θνξείο παξεκβαίλνπλ άκεζα θαη ξπζκίδνπλ 

δηάθνξεο ζρέζεηο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε εδψ ηα εμήο 

κέζα: 

i. Ο έιεγρνο ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ι.ρ. ν θαζνξηζκφο 

θαηψηαησλ ηηκψλ αζθάιεηαο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα, ν θαζνξηζκφο 

αλψηαησλ ηηκψλ πψιεζεο νξηζκέλσλ αγαζψλ, θπξίσο βαζηθψλ εηδψλ 

δηαηξνθήο θ.ά. 

ii.  Ο έιεγρνο ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ι.ρ. ν 

θαζνξηζκφο θαηψηαησλ νξίσλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ή αλψηαησλ 

απνδνρψλ νξηζκέλσλ ππαιιήισλ θ.ά. 

iii.   Οη δηάθνξνη πνζνηηθνί θαη θπξίσο πνηνηηθνί έιεγρνη ησλ αγαζψλ. 

iv. Η ελζάξξπλζε ή απνζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

θαη θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζε νξηζκέλα δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. 

v.  Οη θαλνληζκνί εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

αηφκσλ, φπσο είλαη ι.ρ. νη αλήιηθνη ή νη γπλαίθεο λα αλαιάβνπλ νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο εξγαζηψλ θ.ά. 

vi. Οη θαλνληζκνί πνιενδνκίαο, νη θαλνληζκνί θπθινθνξίαο θ.ν.θ. 

ε) Θεζκηθά κέζα. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ζσξεία κέζσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ή ζηε κεηαξξχζκηζε παιαηψλ ζεζκψλ ηεο 

ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο ζεζκνχο ζην θνξνινγηθφ ηνκέα, δειαδή 

ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ηνπο ζεζκνχο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φπσο 

ι.ρ. νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, ηνπο ζεζκνχο ζην λνκηζκαηηθφ θαη πηζησηηθφ 

ηνκέα, ηε ζχζηαζε θαη θαηάξγεζε δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θ.ά.  

Απφ ηα πην πάλσ κέζα ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα κφλν ηα 

δεκνζηνλνκηθά κέζα, ηα νπνία καο ελδηαθέξνπλ ζηελ αλάιπζή καο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 
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2.2   Η δηάξζξωζε ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 

 

Η δηάξζξσζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο. Η δηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

απνηειείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο θαη ηηο 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο.7 

Πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ζηελ 

Διιάδα ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ) θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.ρ. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ).  

 

2.3  Γεκόζηνο ηνκέαο κε ηε ζηελή θαη ηελ επξεία έλλνηα 

 
Δπεηδή δελ δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ε ηαμηλφκεζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζε 

ηφζεο πνιιέο θαηεγνξίεο, έρεη επηθξαηήζεη λα ηνπο εληάζζνπκε ζε δχν 

κεγάιεο νκάδεο:8 

1) Σε Γεληθή Γηνίθεζε (General Government) ή Γεκφζην Σνκέα κε ηελ 

ζηελή έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (Central 

Government), ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκφζηνπ Γηθαίνπ. 

2) Σνλ Γεκφζην Σνκέα κε ηελ επξεία έλλνηα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε 

Γεληθή Γηνίθεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 

 

2.4  Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

 

Σν θξάηνο ρξεζηκνπνηεί ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί (πνπ 

βαζίδνληαη θαηά θαλφλα ζηελ θνξνινγία κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο),9 

γηα λα ρξεκαηνδνηεί ηηο δαπάλεο ηνπ, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο άξηζηεο θαηαλνκήο ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ: παξνρή 

δεκφζησλ αγαζψλ, ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηα αγαζά, πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή απφ κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο, θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο 

θ.ν.θ. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ απηνχ φγθνπ θνλδπιίσλ, ρξεηάδεηαη έλα 

ινγηζηηθφ ζρέδην ην νπνίν: (1) λα απεηθνλίδεη ηηο εηζξνέο (έζνδα) θαη ηηο εθξνέο 

(δαπάλεο), φπσο επίζεο θαη ηε κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θξάηνπο, θαη (2) λα πεξηιακβάλεη έλα ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν 
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λα πηζηψλνληαη ηα έζνδα θαη λα ρξεψλνληαη νη δαπάλεο ηνπ.10 ινη νη 

ινγαξηαζκνί, πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ ξνψλ απφ θαη πξνο ην 

Γεκφζην πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.11 

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο νξίδεηαη σο ε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

δεκφζησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα κηα κειινληηθή 

ρξνληθή πεξίνδν. Δηδηθφηεξα, ν πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο, 

θαηά θαηεγνξίεο θαη ζπλνιηθά, πνπ ζρεδηάδνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη 

δεκφζηνη θνξείο ζηελ επεξρφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε (ζπλήζσο αξρή-ηέινο 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο), θαη ηηο εηζπξάμεηο, θαηά θαηεγνξίεο θαη ζπλνιηθά, πνπ 

πξνζδνθνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο. 

Έλαλ επξχηεξν ρξνληθφ νξίδνληα απφ φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

θαιχπηνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζπληάζζνληαη θαηά 

πεξηφδνπο απφ ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο. Σα δεκνζηνλνκηθά πξνγξάκκαηα 

πεξηέρνπλ εθηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ (έζνδα, 

δαπάλεο, έιιεηκκα, ρξένο) γηα ηα επφκελα 4-5 ρξφληα, αιιά νη θπβεξλήζεηο 

δελ έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα ηα εθαξκφζνπλ. Η ζεκαζία ηνπο ζπλίζηαηαη 

ζην φηη νη δεκφζηνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηελ εζηθή δέζκεπζε λα θαηαξηίδνπλ 

ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά 

πξνγξάκκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δεκνζηνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο 

ππαθνχεη ζηηο επηηαγέο ελφο καθξφπλννπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δελ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ζθνπηκφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ (εθινγηθνχ) 

θχθινπ. 

Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ςεθίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ηε Βνπιή θαη 

απνθηά ηελ ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ, δηαθέξεη ζε δχν ζεκεία απφ ηα 

δεκνζηνλνκηθά πξνγξάκκαηα: 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηζρχεη γηα έλαλ ρξφλν, ελψ ηα δεκνζηνλνκηθά 

πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ κηα ζεηξά εηψλ (ζπλήζσο 4-5 ρξφληα). 

 Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο θαη επνκέλσο είλαη 

δεζκεπηηθφο γηα ηελ θπβέξλεζε, ηελ νπνία θαη εμνπζηνδνηεί λα εηζπξάηηεη ηνπο 

θφξνπο θαη λα δηελεξγεί ηηο δαπάλεο. Αληίζεηα, ην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα 

δελ έρεη ππνρξεσηηθή ηζρχ γηα ηελ θπβέξλεζε θαη δελ ηεο παξέρεη θακκηά 

εμνπζηνδφηεζε. Γίλεη απιά κηα γξακκή πιεχζεο γηα ην πιαίζην, κέζα ζην 
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νπνίν θξίλεηαη ζθφπηκν λα θηλεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ κέιινληνο. 

Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα πξνζδηνξίδεη ζπλήζσο ην ζπλνιηθφ κέγεζνο 

ησλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, αιιά δελ πξνρσξεί ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

δηάξζξσζήο ηνπο, φπσο θάλεη ν πξνυπνινγηζκφο.12 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ 

Διιάδα, ην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν 

πνπ νλνκάδεηαη Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) πξνο έγθξηζε, ζην πιαίζην ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο.13 

 

2.5  Γηαθξίζεηο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο εκθαλίδεηαη κε πνιιέο κνξθέο, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Καησηέξσ, αλαιχνληαη νη κνξθέο 

πξνυπνινγηζκνχ κε ην κεγαιχηεξν πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ.14  

Με θξηηήξην ηε θχζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, νη 

πξνυπνινγηζκνί δηαθξίλνληαη ζε: 

- πξνυπνινγηζκνχο εθκεηάιιεπζεο θαη θεθαιαίνπ, θαη ζε 

- θαλνληθνχο θαη έθηαθηνπο πξνυπνινγηζκνχο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλεη ηα ηξέρνληα 

έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θξάηνο (ή νπνηνζδήπνηε άιινο 

δεκφζηνο θνξέαο) ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα νπνία δελ 

επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. κε ηα 

θνξνινγηθά έζνδα, ηα έζνδα απφ ηελ ελνηθίαζε δεκφζησλ θηηξίσλ ή ηελ 

άζθεζε δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο δαπάλεο γηα κηζζνχο 

θαη ζπληάμεηο, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο αλαμηνπαζνχληεο θ.ν.θ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο θεθαιαίνπ, αληίζεηα, πεξηιακβάλεη ηα δεκφζηα 

έζνδα θαη έμνδα, πνπ απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο. Η εθπνίεζε π.ρ. πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηα  

δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ην θξάηνο γηα λα θαιχςεη ηα ειιείκκαηά ηνπ, κεηψλνπλ 

ηελ αμία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Οη δσξεέο πξνο ην Γεκφζην, νη 

επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, αθίλεηα ή ηίηινπο, ε (κεξηθή) εμφθιεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θιπ απμάλνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 
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ηνλ θαλνληθό πξνϋπνινγηζκό ππάγνληαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ 

ην θξάηνο εθηηκά φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηε δηάξθεηα ηεο εξρφκελεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο, κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα ελ ιφγσ έζνδα θαη έμνδα επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο (ε ζπλήζεο νλνκαζία ηνπ θαλνληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

είλαη «ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο». ηελ παξνχζα  φκσο αλάιπζε, ζα 

απνθχγνπκε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηαθηηθφο», γηα λα κελ επέιζεη ζχγρπζε κε 

ηελ θιαζζηθή κνξθή ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηελ νπνία ζα 

πεξηγξάςνπκε παξαθάησ). 

Έθηαθηνο πξνϋπνινγηζκόο ζπληάζζεηαη απφ ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο κφλν φηαλ ζπκβνχλ απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ θαλνληθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ρξεκαηνδφηεζε π.ρ. ελφο 

πνιέκνπ απαηηεί έθηαθηεο θνξνινγίεο θαη ππέξκεηξν δαλεηζκφ. Αιιά θαη κηα 

εθηεηακέλε θπζηθή θαηαζηξνθή (π.ρ. κεγάινο ζεηζκφο, πιεκκχξεο, 

θαηαζηξνθή αγξνηηθήο παξαγσγήο) απαηηεί ηε δηελέξγεηα έθηαθησλ 

δαπαλψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κε έθηαθηα έζνδα, πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηνλ θαλνληθφ πξνυπνινγηζκφ. 

ηε ζχγρξνλε δεκνζηνλνκηθή πξαθηηθή, φπσο απηή αθνινπζείηαη 

ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – φπνπ νη 

πηζαλφηεηεο πνιέκνπ ή κείδνλνο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ειάρηζηεο – έρεη 

επηθξαηήζεη λα θαηαξηίδεηαη ν Γεληθόο Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο (ΓΚΠ, 

General Government Budget). Ο ΓΚΠ απνηειεί ζηελ νπζία ζχκπηπμε ησλ 

ηεζζάξσλ παξαπάλσ κνξθψλ πξνυπνινγηζκνχ ζε έλαλ, απνηειείηαη δε 

θαηά βάζε απφ δχν ζθέιε: ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (ΣΠ) θαη ηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό (ή Πξόγξακκα) Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ (ΠΓΔ). Έλα 

ηξίην ζθέινο, κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, είλαη ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Δγγπήζεσλ 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ, FEOGA), ν νπνίνο είλαη ρακεινχ χςνπο 

θαη πάληα ηζνζθειηζκέλνο. Ο ΔΛΔΓΔΠ δηαρεηξίδεηαη θνλδχιηα Κνηλνηηθήο 

πξνέιεπζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη, γηα ην ιφγν απηφ, δελ ζα καο 

απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα. 

Ο ΣΠ θέξεη φια ηα ζηνηρεία ελφο πξνυπνινγηζκνχ εθκεηάιιεπζεο. 

Πεξηιακβάλεη δειαδή κφλν ηα ηξέρνληα έζνδα θαη έμνδα πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο (π.ρ. θνξνινγηθά έζνδα, 
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δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο).15 Σαπηφρξνλα 

φκσο, πεξηιακβάλεη ζπλήζσο θαη έλα απνζεκαηηθφ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηξέρνληα έζνδα, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ 

αλαγθψλ, πεξηνξηζκέλεο βέβαηα θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

Πξνυπνινγηζκφο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ θέξεη πνιιά ζηνηρεία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θεθαιαίνπ, δηφηη πεξηιακβάλεη ηα ηξέρνληα έζνδα θαη 

έμνδα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο κέζσ θπξίσο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ.16 Η εθπνίεζε π.ρ. 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηα δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ην θξάηνο 

γηα λα θαιχςεη ηα ειιείκκαηά ηνπ, κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο. Αληίζεηα, νη δσξεέο πξνο ην Γεκφζην, νη επελδχζεηο ζε έξγα 

ππνδνκήο, αθίλεηα ή ηίηινπο, ε κεξηθή εμφθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θ.ν.θ. 

απμάλνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.17 

Δηδηθφηεξα, ην Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ πεξηιακβάλεη 

ηξεηο θαηεγνξίεο αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία, 

εληάζζνληαη νη δαπάλεο νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πφξνπο πνπ 

εηζξένπλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά θαη ινηπά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κε ζθνπφ ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία ππάγνληαη νη δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ κηθξφηεξεο 

ζεκαζίαο έξγα, ηνπηθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο, ρσξίο Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή 

(εζληθνί πφξνη). Σέινο, ε Σξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο επηδνηήζεηο (ή 

επηρνξεγήζεηο) θεθαιαίνπ πξνο ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.18 

 

2.6  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γεληθνύ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ζηελ 

Διιάδα 

 
ηνλ Πίλαθα 1 εκθαλίδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Διιάδαο ζχκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2011.19 

Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πίλαθα, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ:20 

 Φνξνινγηθά έζνδα είλαη ηα έζνδα απφ θφξνπο 
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 Με θνξνινγηθά έζνδα είλαη νη εηζξνέο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη νη 

εηζπξάμεηο απφ ηελ άζθεζε δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Με ηαθηηθά έζνδα είλαη έζνδα θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

έζνδα απφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη έζνδα απφ ην ΝΑΣΟ. 

 Δπηζηξνθέο εζφδσλ είλαη νη επηζηξνθέο θφξσλ. 

 Πξσηνγελείο δαπάλεο είλαη φιεο νη ηξέρνπζεο δαπάλεο, ρσξίο ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η θαηαβνιή ηφθσλ είλαη κηα 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηνπ, ηελ νπνία δελ 

κπνξεί λα απνθχγεη ρσξίο ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Δπεηδή ινηπφλ ην θξάηνο δελ 

κπνξεί λα ηηο απμνκεηψζεη θαηά βνχιεζε, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ησλ 

δαλεηζηψλ, αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα λα δηαθξίλνληαη 

απφ ηηο ινηπέο δαπάλεο, ζηηο νπνίεο ην θξάηνο έρεη πεξηζψξηα ειηγκψλ. 

πλαθήο είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ή ειιείκκαηνο: ην 

πιεφλαζκα ή έιιεηκκα πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ηφθνπο. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κεηξάηαη, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, κε βάζε ηηο επηδφζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ πεξηζηνιή ηνπ 

πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο ή ηελ αχμεζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε δεκηνπξγία πςειψλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ επί ζεηξά εηψλ απνηειεί ηε κία απφ ηηο δχν βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. Η 

δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη φηη ε νηθνλνκία πξέπεη λα επηηπγράλεη ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πςειφηεξνπο απφ ην κέζν (πξαγκαηηθφ) επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ 

θξάηνπο.21 

 Γαλεηαθέο αλάγθεο ή θαζαξφ έιιεηκκα ή έιιεηκκα Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ηφθνη, θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Δίλαη δειαδή ην 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ ηφθσλ ή ην πξσηνγελέο 

έιιεηκκα απμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ ηφθσλ.22 Η δηαηήξεζε ησλ δαλεηαθψλ 

αλαγθψλ ζε ρακειά επίπεδα (θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ) απνηειεί έλα απφ ηα 

πέληε θξηηήξηα γηα ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ. 

 Υξενιχζηα είλαη νη δαπάλεο γηα ηε κεξηθή εμφθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Καηά ην πνζφ ησλ ρξενιπζίσλ κεηψλεηαη ην δεκφζην ρξένο ή εληζρχεηαη ε 
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θαζαξή ζέζε ηνπ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ γηα 

ηφθνπο θαη ρξενιχζηα απνηειεί ηηο δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο. 

 Αθαζάξηζην έιιεηκκα ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο είλαη νη δαλεηαθέο 

αλάγθεο απμεκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ ρξενιπζίσλ. Σν έιιεηκκα απηφ 

ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ, δειαδή κε ηελ έθδνζε ζπλήζσο θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, ηα νπνία αγνξάδνληαη θπξίσο απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο 

(ηξάπεδεο, ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, αληηζηαζκηζηηθά ηακεία θ.ιπ.) ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Σν αθαζάξηζην έιιεηκκα είλαη ρξήζηκν κέγεζνο, 

ζηελ έθηαζε πνπ πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ αληιεί απφ ηηο 

θεθαιαηαγνξέο (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη ηηο δαλεηαθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο. Πιελ φκσο, ην αθαζάξηζην έιιεηκκα δελ απνηειεί θξηηήξην 

ζχγθιηζεο, νχηε έρεη κεγάιε πξαθηηθή ζεκαζία, δηφηη έλα κέξνο ησλ δαλείσλ 

πνπ ζπλάπηνληαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, δηαηίζεληαη γηα ηελ εμφθιεζε 

παιαηφηεξσλ δαλείσλ νπφηε, θαηά ην ηκήκα απηφ, δελ κεηαβάιιεηαη ε θαζαξή 

ζέζε ηνπ θξάηνπο. 

 
2.7  Πξνϋπνινγηζκόο Γεκόζηωλ Δπελδύζεωλ 

 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν Πξνυπνινγηζκφο Γεκφζησλ 

Δπελδχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ θνξνινγηθά έζνδα, ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο θαη ηνθνρξενιχζηα23. Η εηθφλα απηή γηα ην 2011 δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

2.24 

Η δηαθνξά κεηαμχ δαπαλψλ θαη εζφδσλ καο δίλεη ηηο δαλεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ ΠΓΔ. Οη αλάγθεο απηέο θαιχπηνληαλ κέρξη ην 1996 κε δεκφζην 

δαλεηζκφ. Απφ ην 1997 φκσο θαη κεηά, ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο 

«δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» (creative accounting), κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ ζχγθιηζεο ζηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, αθνινπζείηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία: Δπεηδή έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ δίλεηαη κε 

ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο, νη επηρνξεγνχκελεο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο 

εηαηξείαο, απμάλνπλ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην θαηά ην πνζφ ηεο 

επηρνξήγεζεο θαη κεηαβηβάδνπλ ηηο λέν-εθδηδφκελεο κεηνρέο ζηελ Κεληξηθή 
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Γηνίθεζε, ζε αληάιιαγκα ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ιακβάλνπλ . πλεπψο, 

ην έιιεηκκα ηνπ ΠΓΔ θαιχπηεηαη πιένλ είηε κε δαλεηζκφ είηε κε ηελ απφθηεζε 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηηο επηρνξεγνχκελεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.25 

Σν πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη κεηνρέο απηέο, εγγξάθεηαη σο 

«απφθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ» ζηνλ ΠΓΔ, δηφηη ζπληζηά αχμεζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ηνπ θξάηνπο. Παξάιιεια βέβαηα 

απμάλεη θαη ην παζεηηθφ ηνπ θαηά ην πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ, νπφηε ε 

θαζαξή ζέζε ηνπ θξάηνπο παξακέλεη ακεηάβιεηε (εθφζνλ αθνινπζείηαη ε 

αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, δειαδή νη κεηνρέο απνηηκψληαη κε βάζε ηελ 

αξρηθή ηηκή θηήζεο θαη φρη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα, ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο 

αμία). Η δηαθνξά απφ ην ζχζηεκα πνπ ίζρπε κέρξη ην 1996 είλαη εκθαλήο. Με 

ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο ΓΔΚΟ αχμαλαλ ην 

έιιεηκκα ηνπ ΣΠ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο, νπφηε ε 

θαζαξή ζέζε ηνπ θξάηνπο ρεηξνηέξεπε. 

Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαιείηαη πξσηνγελέο 

έιιεηκκα θαη θαιχπηεηαη κε δαλεηζκφ (εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ).26 

 

2.8  Γεληθόο Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

 

Αλ αζξνίζνπκε ηα νκνεηδή θνλδχιηα ηνπ ΣΠ θαη ηνπ ΠΓΔ, ιακβάλνπκε ηνλ 

Γεληθφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ΓΚΠ) ν νπνίνο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.27 

Οη νξηζκνί γηα ηα θνλδχιηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη νη θεθαιαηαθέο 

κεηαβηβάζεηο, δειαδή ε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, εθπίπηνπλ απφ ηηο ηξέρνπζεο 

δαπάλεο ηνπ ΣΠ, γηα λα πεξηιεθζνχλ καδί κε ηα ρξενιχζηα ζην αθαζάξηζην 

έιιεηκκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο είλαη ε κφλε 

θαηεγνξία ηξερνπζψλ δεκφζησλ δαπαλψλ ε νπνία αληηθξίδεηαη απφ ηζφπνζε 

απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ (κεηνρέο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ). πσο δειαδή ε 

δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή ρξενιπζίσλ (πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ) 

αληηθξίδεηαη απφ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, νπφηε ε θαζαξή ζέζε ηνπ 

θξάηνπο παξακέλεη ακεηάβιεηε, έηζη θαη νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο δεκφζηεο 
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επηρεηξήζεηο αληηθξίδνληαη απφ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ 

θξάηνπο, νπφηε ε θαζαξή ζέζε ηνπ κέλεη θαη πάιη ακεηάβιεηε. 

Σν αθαζάξηζην έιιεηκκα ηνπ ΓΚΠ (70.530 εθαη. Δπξψ) πξνβιέπεηαη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί κε δαλεηζκφ απφ πεγέο ηνπ εζσηεξηθνχ (24.030 εθαη. Δπξψ) 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (46.500 εθαη. Δπξψ). Χο πξνο ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ 

ΓΚΠ, παξαηεξνχκε φηη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα (20.857 εθαη. 

Δπξψ ή 9,1% ηνπ ΑΔΠ), δελ απνηειεί ην ζσζηφ δεκνζηνλνκηθφ κέγεζνο 

θαζψο ην παξαπάλσ πνζφ αληηπξνζσπεχεη ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ζε 

δεκνζηνλνκηθή βάζε, ελψ ε Δπξσπατθή Έλσζε ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δαλεηαθέο 

αλάγθεο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε.28 

 
2.9  Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο29 

 
Σν ηζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεληθνχ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, φπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκφζηνπ Γηθαίνπ (π.ρ. εηζθνξέο ζηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε κείνλ ζπληάμεηο, ρξεκαηνδφηεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ.ν.θ.). 

Γελ πεξηιακβάλνληαη, επνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην θνλδχιη «Απνηειέζκαηα ΟΣΑ, ΟΚΑ, ΝΠΓΓ», 

ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο «άζπξε ηξχπα» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηφηη, 

ράξηο ζην θνλδχιη απηφ, δηαηεξείηαη ε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο Διιάδαο 

κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο. ηα απνηειέζκαηα ησλ ΟΣΑ, ΟΚΑ, ΝΠΓΓ δελ πεξηιακβάλνληαη 

κφλν ηα πνζά θαηά ηα νπνία ηα ηξέρνληα έζνδα (π.ρ. θνηλσληθναζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο) ππεξβαίλνπλ ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο (π.ρ. ζπληάμεηο), αιιά θαη ηα 

έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλεηψλ θαη αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ (ηφθνη, κεξίζκαηα, ελνίθηα θ.ιπ.). Σν θξάηνο, π.ρ., έρεη 

αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα επηρνξεγεί ην ΙΚΑ κε νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ εηεζίσο. Οη θξαηηθέο απηέο επηρνξεγήζεηο δίλνληαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ, πνπ απνθέξνπλ κέξηζκα ζηνπο θαηφρνπο ηνπο. 

Αλ ζην έιιεηκκα ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πξνζζέζνπκε ηηο δαπάλεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (επηρνξήγεζε) ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ ΟΣΑ θαη 
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νξηζκέλα άιια θνλδχιηα (εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, εζληθνινγηζηηθέο 

πξνζαξκνγέο θ.ιπ.) θαη αθαηξέζνπκε ηα απνηειέζκαηα ΟΣΑ, ΟΚΑ, ΝΠΓΓ, 

ιακβάλνπκε ην Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο 

έιιεηκκα ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε. Η δηαηήξεζε ηνπ ειιείκκαηνο απηνχ ζε 

ρακειά επίπεδα (θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ) απνηειεί ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη 

απφ ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Η ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ 

απφ θάπνηα ρψξα-κέινο επηζχξεη θπξψζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ), νη νπνίεο κπνξεί λα θζάζνπλ κέρξη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, 

ππνινγηδφκελνπ ζε νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

Η κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

παξαπάλσ ειιείκκαηνο θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηπρφλ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο 

επελδπηέο δηεζλψο ππφλνηεο εθηξνπήο απφ ηελ νκαιή δεκνζηνλνκηθή πνξεία 

θαη θίλδπλν ππεξρξέσζεο, πξάγκα πνπ ζα ππνλφκεπε ηελ αμία ηνπ επξψ θαη 

ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε. 

εκεηψλεηαη φηη ην φξην ηνπ 3% δελ έρεη ηεζεί ηπραία. Έρεη εθηηκεζεί φηη 

νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο αληηπξνζσπεχνπλ θαηά κέζν 

φξν ην 3% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ. Δπεηδή δε νη δεκφζηεο επελδπηηθέο δαπάλεο 

ρξεκαηνδνηνχλ ζπλήζσο έξγα ππνδνκήο, ηα νπνία παξέρνπλ νθέιε 

(εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο) ζην θνηλσληθφ ζχλνιν επί ζεηξά εηψλ, είλαη ινγηθφ νη 

δαπάλεο απηέο λα θαιχπηνληαη φρη κε ηελ επηβνιή θφξσλ ζην παξψλ, αιιά 

κε ην πξντφλ δαλείσλ. Η θνξνινγία επηβαξχλεη κφλν ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο 

ηνπ παξφληνο, ελψ ηα νθέιε απφ ηα δεκφζηα έξγα επεθηείλνληαη θαη ζηηο 

κειινληηθέο γεληέο. Αληίζεηα, ε εμππεξέηεζε ελφο καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ 

(πιεξσκή ηφθσλ θαη ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ) γίλεηαη κελ θαη απηή 

κε θνξνινγηθά έζνδα, αιιά νη θφξνη επηκεξίδνληαη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

εηψλ θαη επηβαξχλνπλ ηφζν ηελ παξνχζα φζν θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο, θαη‟ 

αλαινγία πξνο ηα νθέιε ησλ δεκφζησλ έξγσλ. ε έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν 

πξφγξακκα δεκφζησλ επελδχζεσλ, ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε ε δηαρξνληθή 

θαηαλνκή ησλ σθειεηψλ απφ ηα δεκφζηα έξγα λα αληηζηνηρεί ζηελ δηαρξνληθή 

θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (δειαδή ησλ θφξσλ). 

Σν φξην πάλησο ηνπ 3% γηα ην έιιεηκκα, ζην νπνίν εκκέλεη θαηά θχξην 

ιφγν ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, έρεη επηζχξεη ηηο επηθξίζεηο πνιιψλ 

νηθνλνκνιφγσλ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη εηζάγεη ζηνηρεία αθακςίαο ζηελ 
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δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο χθεζεο 

(αλεξγίαο). Σν επηρείξεκα είλαη φηη ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ θαη 

γεληθφηεξα ε ραιάξσζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζα 

επέηξεπε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ζπλεπψο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δήηεζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Σν αληεπηρείξεκα είλαη φηη ε 

αλεξγία ζηελ Δπξψπε είλαη δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα (δειαδή δελ νθείιεηαη 

ζηελ αλεπάξθεηα ηεο δήηεζεο), νπφηε νπνηαδήπνηε δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε 

ζα νδεγνχζε ζε πιεζσξηζκφ. 

Με ηνλ ζπλππνινγηζκφ θαη ησλ θνλδπιίσλ απηψλ, νη δαλεηαθέο αλάγθεο 

ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε δηακνξθψλνληαη ην 2011 ζην χςνο ησλ 16.833 εθ. 

επξψ ή 7,4% ηνπ ΑΔΠ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 4, νη δαλεηαθέο αλάγθεο (ηφζν ζε 

δεκνζηνλνκηθή βάζε, φζν θαη ζε εζληθνινγηζηηθή), σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, 

εκθαλίδνπλ ζπλερή πησηηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 
2.10  (Αλ)ηζνδύγην Πξνϋπνινγηζκνύ30 

 
ηαλ ην ζχλνιν ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ κηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο 

ηζνχηαη πξνο ην ζχλνιν ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ ηεο, ν Πξνυπνινγηζκφο 

παξνπζηάδεηαη σο ηζνζθειηζκέλνο. Έλα ηέηνην φκσο «ηζνδχγην» ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηερλεηφ ή θαη‟ αλάγθε πθηζηάκελν. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη θάζε πνζφ ρξεκάησλ εηζπξαηηφκελν απφ κηα Γεκφζηα Οηθνλνκία 

ραξαθηεξίδεηαη σο έζνδν, ν δε Πξνυπνινγηζκφο θαηαγξάθεη αθξηβψο ηνλ 

ηξφπν δηαζέζεσο ησλ ελ γέλεη εζφδσλ ηεο ππφςε Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο, ηα 

νπνία δηαηηζέκελα ρξεκαηηθά πνζά ραξαθηεξίδνληαη σο έμνδα. Δπνκέλσο ην 

ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ 

εμφδσλ εμ‟ νξηζκνχ. Καηά άιιε δηαηχπσζε, ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ ηα νπνία δηαζέηεη κηα Γεκφζηα Οηθνλνκία (έμνδα), πξέπεη λα ηα 

εηζπξάμεη απφ ηελ ππφςε νηθνλνκία θαηά θάπνην ηξφπν (έζνδα) γηα λα 

κπνξέζεη αθνινχζσο λα ηα δηαζέζεη. Ήηνη, ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηζνχηαη 

θαη‟ αλάγθε πξνο ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηεο ππφςε Γεκνζίαο Οηθνλνκίαο. 

Έλα ηέηνην φκσο ηερλεηφ ηζνδχγην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ δελ έρεη 

ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία, πιελ ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο γηα ηνλ 

αθξηβή ηξφπν επίηεπμήο ηνπ. Η έλλνηα ηνπ Ιζνδπγίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ε 
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νπνία ελδηαθέξεη ηδηαηηέξσο, είλαη ε πθηζηάκελε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

εζφδσλ, εμαηξνπκέλσλ φκσο ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ ζχλαςε δαλείσλ 

(θαη απφ ηελ εθπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο), πξνο ηα δεκφζηα έμνδα, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηελ παξνρή31 ή εμφθιεζε δαλείσλ. 

Δάλ ηα δεκφζηα έζνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ 

ζχλαςε δαλείσλ θαη απφ ηελ εθπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο, πζηεξνχλ ησλ 

δεκφζησλ εμφδσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ πξνο παξνρή ή εμφθιεζε 

δαλείσλ, έρνπκε έιιεηκκα (deficit) θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ειιεηκκαηηθφο. Αληηζέησο, εάλ ηα δεκφζηα έζνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ εζφδσλ 

απφ ηε ζχλαςε δαλείσλ θαη απφ ηελ εθπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο, είλαη 

κεγαιχηεξα ησλ δεκνζίσλ εμφδσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ πξνο παξνρή 

ή εμφθιεζε δαλείσλ, έρνπκε πιεφλαζκα (surplus) θαη ν Πξνυπνινγηζκφο 

είλαη πιενλαζκαηηθφο. Γεληθψο, εάλ ηα δεκφζηα έζνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

εζφδσλ απφ ηε ζχλαςε δαλείσλ θαη απφ ηελ εθπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο, 

δηαθέξνπλ ησλ δεκνζίσλ εμφδσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ πξνο παξνρή ή 

εμφθιεζε δαλείσλ, έρνπκε αληζνδχγην, ήηνη ν Πξνυπνινγηζκφο είλαη 

αληζνζθειήο. 

 

2.11  Πξνϋπνινγηζκόο ζε δεκνζηνλνκηθή θαη ηακεηαθή βάζε32 

 

Έλα ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, είλαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε θαη πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή 

βάζε. Η δηαθνξά απηή ζηεξίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, φπσο θαη ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ 

αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο θαη δηελέξγεηαο ηεο 

δαπάλεο. Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο t πνπ βεβαηψλνληαη ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ, είλαη δπλαηφ λα κελ πξνιάβνπλ φια λα 

εηζπξαρζνχλ ζην έηνο t αιιά νξηζκέλα λα εηζπξαρζνχλ ζηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ έηνπο t+1. Οκνίσο, νη δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο αλαιήθζεθε ππνρξέσζε 

πιεξσκήο ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη δπλαηφ λα κελ πξνιάβνπλ φιεο λα 

εμνθιεζνχλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ έηνπο, αιιά νξηζκέλεο λα 

δηελεξγεζνχλ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Με βάζε ηηο 

δηαθξίζεηο απηέο, έρνπκε ηα εμήο: 
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 Σα έζνδα πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο, φπσο επίζεο θαη νη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη 

δηελεξγνχληαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο ρξήζεο, απνηεινχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ζε ηακεηαθή βάζε. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε πεξηιακβάλεη ηα έζνδα πνπ 

βεβαηψλνληαη ζην έηνο t αιιά εηζπξάηηνληαη ηφζν ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο t, 

φζν θαη ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο t+1. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο 

δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζην έηνο t αιιά δηελεξγνχληαη ηφζν ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο t, φζν θαη ζηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο t+1. 

 
2.12  Καηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ33 

 
Η θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνυπνζέηεη κηα φζν ην δπλαηφλ 

αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ην επφκελν έηνο. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ησλ νπνίσλ ε πξφβιεςε δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Οη δαπάλεο π.ρ. γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο 

είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ, εθφζνλ ην θξάηνο γλσξίδεη ην κέγεζνο 

θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνδνηνπκέλσλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα, φπσο επίζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ην 

επφκελν έηνο (ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο επεξεαζκνχ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο, νη δαπάλεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο αλειαζηηθέο). Τπάξρνπλ 

φκσο θαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ησλ νπνίσλ ε πξφβιεςε είλαη 

δπζρεξήο ή αδχλαηε. Οη δαπάλεο π.ρ. γηα ηελ πιεξσκή ηφθσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο εμαξηψληαη απφ ηελ κειινληηθή εμέιημε ησλ επηηνθίσλ (θαη ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ φζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ ρξένο) ζηελ εγρψξηα 

θαη ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο (ρξεκαηαγνξέο). Οκνίσο, νη δαπάλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο (επηδνηήζεηο) εμαξηψληαη απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο θ.ν.θ. 

Γπζρέξεηεο ζηελ πξφβιεςε παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη ζην ζθέινο ησλ 

εζφδσλ. Οη δπζρέξεηεο απηέο ακβιχλνληαη φηαλ πξφθεηηαη λα εθηηκήζνπκε ηα 

έζνδα απφ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο  θαη θαηαλάισζεο, κε ακεηάβιεηνπο 

ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη γλσζηή απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ, δειαδή ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 
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εηζνδήκαηνο κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ εζφδσλ. ηαλ ινηπφλ 

γλσξίδνπκε ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα θαη κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γηα ην επφκελν έηνο, είκαζηε ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπκε θαη ηνλ κειινληηθφ ξπζκφ αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ.  

Οη εθηηκήζεηο φκσο δπζρεξαίλνληαη φηαλ νη δεκφζηνη θνξείο 

απνθαζίζνπλ λα απμνκεηψζνπλ φπσο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί πνην ηκήκα ηεο κεηαβνιήο ησλ 

εζφδσλ νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη πνην ηκήκα ζηελ κεηαβνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, πξάγκα πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. 

ηαλ νη κεηαβνιέο ησλ εζφδσλ δελ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

ΑΔΠ, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κε ηνλ θφξν θιεξνλνκηψλ, ηνλ θφξν κεηαβίβαζεο 

πεξηνπζίαο ή ηα δηφδηα, ιακβάλεηαη ε καθξνρξφληα ηάζε εμέιημεο ησλ ελ ιφγσ 

εζφδσλ θαη ζπλππνινγίδνληαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 

ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

 

ην θεθάιαην 3 εμεηάδεηαη ην εληαίν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, ε βάζε ηνπ νπνίνπ είλαη ζήκεξα γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην χζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ΔΛ95. Δπίζεο,  

αλαιχεηαη ην ηέρλαζκα ηεο «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ. 

 

3.1  Σν Δπξωπαϊθό ζύζηεκα Λνγαξηαζκώλ (ESA95 ή ΔΛ95)34 

 

Γηα ηα δεκνζηνλνκηθά θαη λνκηζκαηηθά κεγέζε θάζε ρψξα έρεη αλαπηχμεη 

παξαδνζηαθά ην δηθφ ηεο ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη αλαπηχρζεθαλ 

ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη κέζα 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

ρψξαο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε αλάγθε δηεζλνχο θαη δηαρξνληθήο 

ζπγθξηζηκφηεηαο πξνβάιιεη ηζρπξή, ζην πιαίζην ηνπ Ο.Η.Δ. αλαπηχρζεθε ε 

κεζνδνινγία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην χζηεκα 

Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ)  κε ηειεπηαία εθδνρή ηνπ απηή ηνπ 1993, 

γλσζηφ θαη σο SNA93 ή ΔΛ93. 

Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξεζηκνπνηνχλ κία πην ζχγρξνλε 

εθδνρή ηνπ ΔΛ93, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ ( ESA95 ή ΔΛ95). 

Απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζθέξνληαο κία θνηλή βάζε γηα ηνλ νξηζκφ θαη 

ηε κέηξεζε ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη κε. Η Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη ε πξψηε νκάδα ρσξψλ, φπνπ εθαξκφδνληαη θνηλά 

εζληθνινγηζηηθά πξφηππα θαη κάιηζηα ππνρξεσηηθά. Σα θξάηε κέιε έρνπλ 

δηαηεξήζεη ελ πνιινίο ηα δηθά ηνπο δεκνζηνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ζπζηήκαηα ινγαξηαζκψλ γηα εζσηεξηθή ρξήζε, αιιά ηνπιάρηζηνλ φζνλ 

αθνξά ηελ παξνπζίαζε ινγαξηαζκψλ εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο, ηα αλάγνπλ ζην 

ΔΛ95. 

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

ελλέα δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηνπ ειιείκκαηνο. Σν έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ κπνξεί 

λα εθθξαζηεί σο πξσηνγελέο, θαζαξφ ή αθαζάξηζην θαη λα ππνινγίδεηαη ζε 
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δεκνζηνλνκηθή, ηακεηαθή ή εζληθνινγηζηηθή βάζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

θαζίζηαηαη ζαθέο ζε πνην ηκήκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξεηαη ν νξηζκφο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ζνλ αθνξά ζηε δεκνζηνλνκηθή βάζε, απηή δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν παξά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηεξνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ηζηνξηθά απφ έλα πιέγκα λφκσλ, θαλφλσλ 

θαη πξαθηηθψλ. Η ηακεηαθή βάζε είλαη απιψο ε παξαθνινχζεζε ησλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ην δεκφζην, 

θπξίσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Απηά ηα δχν ινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη 

πξσηνγελή, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εζληθνί 

ινγαξηαζκνί πξνέξρνληαη απφ απηά.  

Οη έλλνηεο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη θαηά βάζε εζληθνινγηζηηθέο. ην εζληθνινγηζηηθφ 

πιαίζην, ε ηξέρνπζα πξαθηηθή πξνθξίλεη ηελ επηινγή ηεο έλλνηαο ηνπ 

καθαρού ελλείμμαηος ηης Γενικής Κσβέρνηζης ζε εθνικολογιζηική βάζη, 

σο ην θνηλφ κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε γεληθά ζην 

«έιιεηκκα». Καη‟ αληηζηνηρία, γηα ην δεκφζην ρξένο ν θνηλφο νξηζκφο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη απηφο ηνπ ακαθάριζηοσ ονομαζηικού 

ενοποιημένοσ τρέοσς ηης Γενικής Κσβέρνηζης. ην ζεκείν απηφ φκσο 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνη νξηζκνί, νη νπνίνη 

έρνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε πνιηηηθή βαξχηεηα, ζηεξίδνληαη κελ ζε ππεξζεηηθφ 

βαζκφ ζην ΔΛ95 θαη απνξξένπλ απφ απηφ, ζπγρξφλσο φκσο κπνξνχλ λα 

απνθιίλνπλ ζηελ έθηαζε πνπ νξίδεη ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΓΤΔ).35 

Η ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο γίλεηαη κε επζχλε ησλ εζληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο 

θαη ηα κεηαβηβάδνπλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Eurostat). Η Eurostat είλαη ε 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία βξίζθεηαη κελ ζε 

ζπλερή δηάινγν κε ηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, αιιά είλαη θαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζή 

ηνπο. Η Eurostat ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηεο απφ δηάθνξα φξγαλα (επηηξνπέο, 

νκάδεο εξγαζίαο θ.ά.), αιιά έρεη πάληα ηνλ ηειεπηαίν θαη θαζνξηζηηθφ ιφγν 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο κίαο ρψξαο, ζε 

αθξαίεο δε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κπνξεί λα αιιάμεη κνλνκεξψο ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία ελφο θξάηνπο κέινπο. 
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3.2  Γηάξζξωζε ηεο Οηθνλνκίαο θαηά Σνκείο ζύκθωλα κε ην ΔΛ9536 

 

Σν ΔΛ95 ζεσξεί φηη ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ζην πιένλ ζηνηρεηψδεο επίπεδν 

επηηειείηαη απφ βαζηθέο κνλάδεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

νλνκάδνληαη θεζμικές μονάδες. Απηέο είλαη θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ νκνηνκνξθία ζπκπεξηθνξάο, αλεμαξηεζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηήξεζε ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Οη ζεζκηθέο κνλάδεο νκαδνπνηνχληαη ζε έμη ζεζκηθνχο ηνκείο, πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε δεθανθηψ ππνηνκείο, ζηε βάζε ηνπ ηχπνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαο, δειαδή, ππ‟ φςε πνηνο είλαη 

ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ην θαζεζηψο ειέγρνπ θ.ιπ. Οη ζεζκηθνί ηνκείο 

κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε νηθνλνκία είλαη νη εμήο (ζε παξέλζεζε ν 

θσδηθφο ηνπ ηνκέα ή ππνηνκέα θαηά ΔΛ95): 

α) Με ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο (S.11). Γηαθξίλνληαη ζε δεκφζηεο κε 

ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο (S.11001), εζληθέο ηδησηηθέο κε ρξεκαηνδνηηθέο 

εηαηξείεο (S.11002) θαη κε ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ 

αιινδαπή (S.11003). 

β) Υξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο (S.12). Οη ππνηνκείο είλαη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα (S.121), νη ινηπέο λνκηζκαηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο (S.122) 

(π.ρ. ηξάπεδεο, ακνηβαία θεθάιαηα θ.ιπ.), νη ινηπνί ελδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, πιελ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη απηφλνκσλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (S.123) (π.ρ. εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο), 

νη επηθνπξηθνί ρξεκαηνπηζησηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί (S.124) (π.ρ. 

εηαηξείεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ παξαγψγσλ, αζθαιεηνκεζίηεο θ.ιπ.) θαη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη απηφλνκα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία (S.125). 

γ) Ννηθνθπξηά (S.14). Πεξηιακβάλνπλ εξγνδφηεο θαη 

απηναπαζρνινχκελνπο (S.141+S.142), κηζζσηνχο (S.143), 

εηζνδεκαηίεο(S.1441), ζπληαμηνχρνπο (S.1442), απνδέθηεο άιισλ 

κεηαβηβάζεσλ (S.1443) θαη άηνκα πνπ δνπλ κφληκα ζε ηδξχκαηα (S.145). 

δ) Με θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχλ λνηθνθπξηά (ΜΚΙΔΝ)        

(S.15). 

ε) Αιινδαπή (S.2). Γηαθξίλεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (S.21), ήηνη ηα 

θξάηε κέιε (S.211) θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα (S.212) ηεο Δ.Δ. θαη ζηηο ηξίηεο 

ρψξεο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (S.22). 
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ζη) Γεκφζην (S.13). Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη γλσζηφο ζηελ 

εζληθνινγηζηηθή δηάιεθην σο Γενική Κσβέρνηζη θαη ζην εμήο νη δχν φξνη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηζνδχλακα, εθηφο αλ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά. Γηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξηο ζεζκηθνχο ππνηνκείο: 

I. Κεληξηθή Γηνίθεζε (S.1311) 

II. Γηνίθεζε Οκφζπνλδνπ Κξαηηδίνπ (S.1312)37 

III. Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (S.1313) 

IV. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (S.1314) 

 
3.3  Καηαγξαθή ηωλ ζπλαιιαγώλ θαηά ΔΛ9538 

 
Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ ΔΛ95 κε ηα άιια ινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη ν 

ρξφλνο θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν ΔΛ95 σο γεληθφ θαλφλα εθαξκφδεη 

ηελ αξρή φηη κία ζπλαιιαγή θαηαγξάθεηαη ζην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγείηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη ή εμαθαλίδεηαη ε νηθνλνκηθή αμία (accrual 

basis) θαη φρη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεξσκή (cash basis). πρλά δε, ν 

ρξφλνο πιεξσκήο απφ κία ζεζκηθή κνλάδα κπνξεί λα κε ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ρξφλν ηεο αληίζηνηρεο είζπξαμεο απφ άιιε ζεζκηθή κνλάδα. Δπίζεο, ν 

ρξφλνο πιεξσκήο ή είζπξαμεο κπνξεί λα κε ζπκπίπηνπλ κε ηνλ ρξφλν πνπ 

έιαβε ρψξα ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ν Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ηελ εκεξνκελία 

αγνξαπσιεζίαο ελφο πξντφληνο θαη φρη φηαλ ν πσιεηήο απνδίδεη ή ην 

δεκφζην εηζπξάηηεη ηνλ θφξν. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη‟ εμνρή δηαθξίλνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο ρξνληθέο πζηεξήζεηο, πνιιέο 

θνξέο είλαη αδχλαηε ε αθξηβήο ρξνληθή θαηαγξαθή θαη γηα ην ιφγν απηφ 

εθαξκφδνληαη πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη. 

Γεληθά, ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα ζπλήζσο 

θαηαγξάθνληαη φηαλ εηζπξάηηνληαη, νη δε δαπάλεο φηαλ εγθξίλνληαη ή 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. Πεξίπνπ ε ίδηα πξαθηηθή 

αθνινπζείηαη θαη ζηνπο ηακεηαθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, κε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ηακεηαθή είζπξαμε ή πιεξσκή. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ζχζηεκα απηφ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη κελ ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε ζεζκηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ, φκσο δελ δηέπεη ζε φιεο 
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ηηο πεξηπηψζεηο ην ζχλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νχηε θαη δηέπεηαη απφ 

γεληθνχο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη κάιηζηα λα είλαη ζπκβαηνί κε ηε 

ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ηεο ππφινηπεο νηθνλνκίαο. Σν θελφ απηφ 

ζπκπιεξψλεη ην ΔΛ95, φπνπ νη δεκνζηνλνκηθνί θαη ηακεηαθνί ινγαξηαζκνί 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εζληθνινγηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε εληαία απεηθφληζε 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην πιαίζην φιεο ηεο νηθνλνκίαο. 

 
3.4  Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή39 

 
Σν θαζαξφ έιιεηκκα (δαλεηαθέο αλάγθεο) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ 

θαιχπηεηαη κε ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ραξαθηεξίδεηαη σο ξνή (flow), 

δειαδή απνηειεί κέγεζνο πνπ κεηξάηαη αλά κνλάδα ρξφλνπ. Αληίζεηα, ην 

δεκφζην ρξένο ραξαθηεξίδεηαη σο απφζεκα (stock) θαη απνηειεί κέγεζνο πνπ 

κεηξάηαη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Η δηαθνξά ησλ δχν νξηζκψλ είλαη ε 

αθφινπζε: Σν άζξνηζκα ησλ αλεμφθιεησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο θξάηνπο, απνηειεί ην δεκφζην ρξένο, ελψ νη 

κεηαβνιέο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ έηνο ζε έηνο καο δίλνπλ ην θαζαξφ 

έιιεηκκα. ε έλα απινπνηεκέλν παξάδεηγκα, ε θαηάζεζε 10 ρξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ ζε έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη ππφινηπν 1.000 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο, απμάλεη ην απφζεκα απφ 1.000 ζε 1.010 ρξεκαηηθέο κνλάδεο ελψ ε 

ξνή είλαη 10 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

ε νξηζκέλεο ρψξεο (πεξηιακβαλφκελεο ηεο Διιάδαο), ην πνζφ θαηά 

ην νπνίν απμάλεηαη ην δεκφζην ρξένο απφ ην έηνο t ζην έηνο t+1 δελ είλαη ίζν 

κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ζην έηνο t. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νξηζκέλα θνλδχιηα, 

πνπ πξνζηίζεληαη ζην δεκφζην ρξένο ή αθαηξνχληαη απφ απηφ, δελ 

εκθαλίδνληαη ζηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Σν βαζηθφηεξν απφ ηα θνλδχιηα απηά, πνπ αθαηξνχληαη απφ ην δεκφζην 

ρξένο, είλαη ηα έζνδα απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο. Σα ζπνπδαηφηεξα απφ ηα 

πξνζηηζέκελα θνλδχιηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 

Οη επηρνξεγήζεηο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο νξηζκέλεο ΓΔΚΟ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο αληηθαζίζηαληαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κε ηηο δαπάλεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ 
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ επηρνξεγνχκελσλ ΓΔΚΟ. Οη ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο δειαδή (εθφζνλ είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο) απμάλνπλ ην 

κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην θαηά ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη 

κεηαβηβάδνπλ ηηο λέν-εθδηδφκελεο κεηνρέο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

Σν πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη λέν-εθδηδφκελεο κεηνρέο 

εγγξάθεηαη ζην Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ σο «ζπκκεηνρή ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΓΔΚΟ» ή σο «απφθηεζε ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ» ή σο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο, δηφηη ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηνπ ελεξγεηηθνχ (ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ηνπ θξάηνπο. 

Παξάιιεια βέβαηα απμάλεηαη θαη ην παζεηηθφ ηνπ θαηά ην πνζφ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, νπφηε ε θαζαξή ζέζε ηνπ θξάηνπο παξακέλεη 

ακεηάβιεηε. 

Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο πεξηιακβάλνληαη, καδί κε ηα ρξενιχζηα, 

ζην αθαζάξηζην έιιεηκκα θαη ζην δεκφζην ρξένο, φρη φκσο θαη ζην 

θαζαξφ έιιεηκκα (ή δαλεηαθέο αλάγθεο). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη: 

1) Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο ζεσξνχληαη κηα μερσξηζηή θαηεγνξία 

δεκφζησλ δαπαλψλ ή ππνρξεψζεσλ, ε νπνία αληηθξίδεηαη απφ 

ηζφπνζε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ (κεηνρέο ΓΔΚΟ), νπφηε ε θαζαξή 

ζέζε ηνπ θξάηνπο παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

2) Σα ρξενιχζηα, δειαδή νη δεκφζηεο δαπάλεο ζην έηνο t γηα ηελ 

εμφθιεζε φισλ ησλ δαλείσλ ηνπ παξειζφληνο, πνπ ιήγνπλ ζην έηνο 

t, κεηψλνπλ ην δεκφζην ρξένο, αιιά ρξεκαηνδνηνχληαη ζπλήζσο κε 

ηελ έθδνζε λέσλ δαλείσλ, πνπ ιήγνπλ ζην κέιινλ, νπφηε απμάλεηαη 

θαηά ην ίδην πνζφ ην δεκφζην ρξένο. Δπνκέλσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ε θαζαξή ζέζε ηνπ θξάηνπο παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

 

Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ακεηάβιεηνπ ηνπ θαζαξνχ ειιείκκαηνο ηνπ Γεληθνχ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη ελίνηε λα βειηηψλεη εηθνληθά ηελ πξαγκαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη λέεο 

κεηνρέο εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη ρξεσκέλεο  

θαη απαμησκέλεο, ρσξίο πξννπηηθή δπλακηθήο παξνπζίαο ζε έλα 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε, κε βάζε 

ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, λα είραλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, νπφηε ε 
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ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο ζα ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή, ρσξίο 

λα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ θξάηνπο. 

 Κεθαιαηνπνηήζεηο ηόθωλ 

Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δαλεηζηψλ ηνπ 

(θπξίσο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ), κε βάζε ηηο νπνίεο νη νθεηιφκελνη ηφθνη 

δελ θαηαβάιινληαη ζηελ ιήμε ηνπο, αιιά πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ 

θεθάιαην, νπφηε ε εμππεξέηεζή ηνπο κεηαηίζεηαη ζε επφκελεο πεξηφδνπο. 

Έηζη, νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ην θαζαξφ έιιεηκκα ηνπ παξφληνο 

εκθαλίδνληαη κεησκέλα, ελψ ην δεκφζην ρξένο απμάλεηαη θαηά ην πνζφ 

ησλ θεθαιαηνπνηνχκελσλ ηφθσλ. 

 Καηαπηώζεηο εγγπήζεωλ θαη νη απεπζείαο αλαιήςεηο ρξεψλ δεκφζησλ 

θπξίσο επηρεηξήζεσλ απφ ην θξάηνο  

Οη εγγπήζεηο δίλνληαη απφ ην Γεκφζην ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηα 

δάλεηα πνπ ζπλάπηνπλ κε ηηο ΓΔΚΟ. ηαλ νη ΓΔΚΟ αδπλαηνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηα, νη εγγπήζεηο θαηαπίπηνπλ, ην Γεκφζην 

αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην δεκφζην ρξένο απμάλεηαη. 

ην ίδην απνηέιεζκα ζα θαηαιήγακε αλ δαλεηδφηαλ απεπζείαο ην Γεκφζην 

θαη επηρνξεγνχζε κε ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ ηηο ΓΔΚΟ. ηελ πεξίπησζε 

φκσο απηή, νη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ ΓΚΠ ζα εκθαλίδνληαλ απμεκέλεο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ην θξάηνο παξέρεη ηελ εγγχεζή ηνπ γηα δάλεηα πνπ 

ζπλάπηνπλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Γάλεηα πνπ ζπλάπηεη ην θξάηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ (εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα θ.ιπ.). Δπεηδή ηα δάλεηα 

απηά αληηπξνζσπεχνπλ έλα δπζαλάινγα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ε 

εμφθιεζή ηνπο γίλεηαη ηκεκαηηθά (πξνθαηαβνιέο, ηνθνρξενιχζηα), ζηε  

δηάξθεηα κηαο κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Πιελ, φκσο, ηα πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη εηεζίσο γηα ηε κεξηθή εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ησλ πνζνηήησλ ηνπ εμνπιηζκνχ 

(αεξνζθάθε, πινία, ηεζσξαθηζκέλα θ.ιπ.) πνπ παξαιακβάλεηαη θάζε 

ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα ηνπ θαηά πφζν νη 

δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ ελ ιφγσ ρξένπο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηά ην ρξφλν πνπ δηελεξγνχληαη (on a cash basis) 

ή θαηά ην ρξφλν ηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ (on a 
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delivery basis). Αλ επηιεγεί ε δεχηεξε κέζνδνο (on a delivery basis), 

φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα θαη ην ρξένο πνπ εκθαλίδνληαη δελ ζπκπίπηνπλ κε ην 

πξαγκαηηθφ έιιεηκκα θαη ρξένο. 

 Πξνκέηνρα 

Οη δεκφζηνη θνξείο αλαθνηλψλνπλ θαη‟ έηνο έλα θπιηφκελν πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνίεζεο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. Η θαλνληθή δηαδηθαζία είλαη λα 

πεξηκέλεη ην θξάηνο λα νινθιεξσζεί ε ηδησηηθνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ λενεθδνζεηζψλ κεηνρψλ 

γηα ηε κεξηθή εμφθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. πρλά φκσο ην θξάηνο 

επηζπεχδεη παξάηππα ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία: Δθδίδεη πξνκέηνρα, 

δειαδή θξαηηθά ζηελ νπζία νκφινγα, ηα νπνία ζα κεηαηξαπνχλ ζε 

κεηνρέο, φηαλ ηδησηηθνπνηεζεί ε δεκφζηα επηρείξεζε ζην κέιινλ 

(κεηαηξέςηκα νκφινγα). Σν πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ πξνκεηφρσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, έηζη ψζηε λα 

εκθαληζηεί ην θξάηνο φηη είλαη ζπλεπέο κε ηελ ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη 

απφ ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηε ζηαδηαθή κείσζε 

ηνπ ιφγνπ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ πξνο ηνλ θνηλνηηθφ κέζν 

φξν ηνπ 60%. 

Σν πξφβιεκα κε ηελ πξαθηηθή απηή δελ είλαη κφλν φηη ιακβάλεη ρψξα 

κηα πιαζκαηηθή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζην παξφλ. πκβαίλεη 

ζπρλά λα κελ πξνρσξεί ην θξάηνο ζε ζρεδηαζζείζεο θαη αλαγγειζείζεο 

ηδησηηθνπνηήζεηο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (θαθή πνξεία ρξεκαηηζηεξίνπ, 

εθινγηθά έηε, αληηδξάζεηο εξγαδνκέλσλ, κε ηθαλνπνηεηηθέο πξνζθνξέο 

θ.ν.θ.), νπφηε ηα πξνεηζπξαρζέληα πνζά ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο ή λα γίλνπλ άιιεο ξπζκίζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αληηζηξνθή ηεο (θαζνδηθήο) πνξείαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ε ΔΔ ππνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα εκθαλίδνπλ ηελ αμία 

ησλ πξνκεηφρσλ ζην δεκφζην ρξένο. 

 Σηηινπνηήζεηο 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην θξάηνο πξνζδνθά φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζην κέιινλ έζνδα απφ νξηζκέλεο πεγέο. Αλακέλεη, π.ρ., φηη ζα εηζπξάμεη 

νξηζκέλα ρξεκαηηθά πνζά ζηα επφκελα ρξφληα απφ ηηο εηζξνέο ησλ 
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Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο Κνηλφηεηαο, απφ ηελ πψιεζε ησλ θξαηηθψλ 

ιαρείσλ, απφ ηα ζηνηρήκαηα πνδνζθαίξνπ θ.ν.θ. ε κηα πξνζπάζεηα θαη 

πάιη λα επηηαρχλεη ηελ απνθιηκάθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ην θξάηνο 

ζπεχδεη λα πξνεμνθιήζεη κειινληηθέο πξνζφδνπο, φπσο νη παξαπάλσ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, εθδίδνληαη θξαηηθά νκφινγα αμίαο αληίζηνηρεο κε ηηο 

πξνζδνθψκελεο πξνζφδνπο, ηα νπνία θαη πσινχληαη ζε ζεζκηθνχο 

επελδπηέο (ηξάπεδεο, αληηζηαζκηζηηθά ηακεία θ.ιπ.). 

Η κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, πνπ επηηπγράλεηαη ζην παξφλ κε ην 

πξντφλ ησλ ηηηινπνηήζεσλ, είλαη θαη πάιη πιαζκαηηθή, εθφζνλ γίλεηαη κε 

κειινληηθά έζνδα, είλαη δε ππαξθηφο θαη ν θίλδπλνο κε πξαγκαηνπνίεζεο 

ή κεξηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνζδνθψκελσλ πξνζφδσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε ΔΔ επηβάιιεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ηελ ππνρξέσζε λα 

πεξηιακβάλεηαη ην πξντφλ ησλ ηηηινπνηήζεσλ (securisation) ζην δεκφζην 

ρξένο. 

 πκθωλίεο επαλαγνξάο (repos) 

Γηα λα αληηιεθζνχκε πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο 

γηα ηελ ηερλεηή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε δχν ζηνηρεία. Πξψηνλ, ζηα θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

θξάηνπο αλήθνπλ θαη ηίηινη πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηξίηνπο (κεηνρέο 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νκφινγα μέλσλ θπβεξλήζεσλ θ.ιπ.) θαη έρνπλ 

αγνξαζηεί απφ ην θξάηνο. Γεχηεξνλ, ην χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

απνηηκάηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο σο ε αμία ησλ 

αλεμφθιεησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ (εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνινγηψλ), 

πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηξίησλ. 

Με ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο, ην θξάηνο δαλείδεηαη ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο (π.ρ. ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ) απφ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα νξηζκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ, δίλνληαο σο εγγχεζε ηνπο ηίηινπο έθδνζεο ηξίησλ. Με 

ην πξντφλ ηνπ δαλεηζκνχ, πνπ δελ ινγίδεηαη σο δεκφζην ρξένο δηφηη δελ 

εθδίδνληαη θξαηηθνί ηίηινη, ην θξάηνο αγνξάδεη θξαηηθά νκφινγα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηξίησλ, επηηπγράλνληαο έηζη λα εκθαλίζεη κηθξφηεξν 

δεκφζην ρξένο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, νπφηε γίλεηαη θαη ε απνηίκεζή ηνπ.  

ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο (π.ρ. ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ), ην θξάηνο πσιεί 

ηα θξαηηθά νκφινγα πνπ αγφξαζε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ ζηνπο αξρηθνχο 
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θαηφρνπο ηνπο θαη κε ην πξντφλ ηεο πψιεζεο εμνθιεί ην δάλεην πξνο ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Οη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο, αλ θαη λνκφηππεο, ζπλεπάγνληαη έλα 

δπζαλάινγα πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ην θξάηνο θαη απνθξχπηνπλ 

πξνζσξηλά ηελ πξαγκαηηθή δεκνζηνλνκηθή εηθφλα ηεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε ΔΔ εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα πεξηνξίζεη ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο θαη λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηνπο θφιπνπο ηεο. 

 Δλδνθπβεξλεηηθό ρξένο 

Ο θχξηνο φγθνο ηνπ ελδνθπβεξλεηηθνχ ρξένπο απνηειείηαη απφ ηηο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΟΚΑ, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ). Οη νξγαληζκνί απηνί, φηαλ 

δηαζέηνπλ απνζεκαηηθά, ηα επελδχνπλ θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζε 

θξαηηθά νκφινγα. Απφ εζληθνινγηζηηθήο άπνςεο, ην ελδνθπβεξλεηηθφ 

ρξένο ζεσξείηαη φηη απνηειεί νθεηιή ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε ΔΔ έρεη επηηξέςεη ζηα θξάηε-κέιε λα αθαηξνχλ ην 

ελδνθπβεξλεηηθφ ρξένο απφ ην ρξένο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Central 

Government). Η δηαθνξά απνηειεί ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(General Government), ην νπνίν θαη ιακβάλεηαη σο δείθηεο ηνπ ρξένπο 

κηαο ρψξαο. 

ηηο ρψξεο-κέιε, πιελ ηεο Διιάδαο, ην ελδνθπβεξλεηηθφ ρξένο είλαη 

ρακειφ, νπφηε ε εζληθνινγηζηηθή πξνζαξκνγή δελ αιινηψλεη νπζησδψο 

ην δείθηε ρξένπο, εθφζνλ ην ρξένο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ειάρηζηα 

ππεξβαίλεη ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ηελ Διιάδα, φκσο, ην 

ελδνθπβεξλεηηθφ ρξένο αληηπξνζσπεχεη έλα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

(γχξσ ζην 15%), πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί αλεζπρίεο, επεηδή ην 

ελδνθπβεξλεηηθφ ρξένο ζα πξέπεη θαη απηφ λα εμνθιεζεί, φπσο αθξηβψο 

θαη ην ρξένο πξνο ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, δειαδή κε άληιεζε πφξσλ 

απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο. Δπνκέλσο, ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πξνο ην ΑΔΠ δελ απνηειεί ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείθηε 

ρξένπο ηεο Διιάδαο. 

 

 



38 

 

 Αθαλέο ρξένο 

Σν αθαλέο ρξένο απνηειείηαη απφ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ θξάηνπο 

πξνο ηξίηνπο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε ινγηζηηθά απνηππσζεί θαη, 

επνκέλσο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην επίζεκν δεκφζην ρξένο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη νθεηιέο ησλ θξαηηθψλ 

λνζνθνκείσλ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Οη νθεηιέο απηέο 

παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα («πεξηίπηαληαη», φπσο ιέγεηαη) γηα 2-3 

ρξφληα, κέρξηο φηνπ ξπζκηζηνχλ κε ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Άιιν 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη νθεηιέο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο ΟΣΑ (ε 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ππνρξενχηαη λα απνδίδεη πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηεο 

απφ νξηζκέλνπο θφξνπο ζηνπο ΟΣΑ) ή πξνο νξηζκέλνπο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχο θνξείο, φπνπ θαη πάιη αθνινπζείηαη παξφκνηα 

δηαδηθαζία. 

 
ια ηα παξαπάλσ θνλδχιηα, πνπ απνηεινχλ ζηελ νπζία κεζφδνπο 

ηερλεηήο κείσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ειιείκκαηνο ή/θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηελ παξαπιάλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ζπληζηνχλ ηνλ 

θνξκφ ηεο ιεγφκελεο «Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο» (creative accounting). Η 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή απνηέιεζε ην βαζηθφ φρεκα εθπιήξσζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο (θαη νξηζκέλσλ άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ) ζηελ ΟΝΔ. Η θαηαρξεζηηθή, φκσο, άζθεζε ησλ 

θαλφλσλ δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο θαη ε δηεχξπλζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κεζφδσλ ηεο, πξνθαιεί ζπλερείο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ησλ 

αξκφδησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε πξνο ηα έμσ 

εηθφλα ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ηεο ΔΔ. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΡΔΟΤ ΣΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – ΓΗΜΟΙΟ ΔΛΛΔΙΜΜΑ, ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

ην  κεθάλαιο 4 εμεηάδνληαη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκφζηα 

ειιείκκαηα θαζψο θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Παξαηίζεληαη ε δηθαηνινγεηηθή βάζε ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ θαη ε θαηαλνκή 

ηνπ βάξνπο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

 

4.1  Ο Γηαρξνληθόο Δηζνδεκαηηθόο πεξηνξηζκόο ηνπ θξάηνπο-Γεκόζην 

Έιιεηκκα θαη Υξένο 

 

πσο θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα (π.ρ. ν θαηαλαισηήο) έηζη θαη ην θξάηνο 

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκφ εηζνδήκαηνο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπ. Γηα θάζε ρξνληθή 

πεξίνδν, ν εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο επηβάιιεη:40 

G = T    ή    G – T = 0             (1) 

πνπ:  G = ζχλνιν φισλ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο. 

            T = ζχλνιν φισλ ησλ θφξσλ θαη εζφδσλ πνπ εηζπξάηηεη ην 

θξάηνο 

Δίλαη δπλαηφλ ην θξάηνο λα έρεη πιεφλαζκα, δειαδή λα δαπαλά 

ιηγφηεξν απ‟  φζα εηζπξάηηεη, νπφηε ν πεξηνξηζκφο (1) γίλεηαη: 

G + πλεόναζμα = Τ 

ή          G + πλεόναζμα – Τ = 0           (2) 

Σν ζχλεζεο φκσο είλαη ηα θξαηηθά ειιείκκαηα θαη φρη ηα πιενλάζκαηα. 

ε πεξίπησζε ειιεηκκάησλ, ε θπβέξλεζε έρεη δχν ηξφπνπο θαιχςεσο ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ δαπαλψλ θαη θφξσλ. (i) Μπνξεί λα δαλεηζζεί απφ ηα 

νηθνλνκνχληα άηνκα, δειαδή θαηαλαισηέο, επηρεηξήζεηο, αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ακνηβαία θεθάιαηα θ.ιπ. πνπιψληαο θξαηηθά νκφινγα κε 

νξηζκέλε δηάξθεηα θαη νξηζκέλν επηηφθην. ( ii) Μπνξεί λα δαλεηζζεί απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία δαλείδνληαο ην θξάηνο ζέηεη νπζηαζηηθά λέν ρξήκα 
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ζηελ δηάζεζε ησλ νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ, δειαδή απμάλεηαη ε πνζφηεηα 

ρξήκαηνο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ. 

Η θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεκαίλεη (i) 

δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο ίζνπ πξνο ηελ αμία ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ 

εθδίδνληαη ζε θάζε πεξίνδν, (ii) αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο, (iii) ή 

θαη ηα δχν. Ο εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο ηψξα είλαη: 

G – T = B + ΓΜ                      (3) 

πνπ:  Β = αμία ησλ εθδηδνκέλσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

ΓΜ = αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ε νηθνλνκία είρε ήδε έλα δεκφζην ρξένο κεγέζνπο 

Βt-1, ηα λέα θξαηηθά νκφινγα Β είλαη ε αχμεζε ηνπ ρξένπο, δειαδή Β = Bt - Βt-1  

θαη ν πεξηνξηζκφο (3) γξάθεηαη: 

G – T = Bt - Βt-1 + ΓΜ                     (4) 

θαη δείρλεη φηη ην δεκφζην έιιεηκκα θαιχπηεηαη κε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη κε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο. Η χπαξμε φκσο 

δεκφζηνπ ρξένπο ζεκαίλεη φηη νη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο απμάλνληαη δηφηη 

πξέπεη λα πιεξψζεη ηνπο ηφθνπο γηα ην πθηζηάκελν ρξένο. Έηζη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο γεληθά είλαη:  

G + (1+R) Βt-1 – T = Bt + ΓΜ              (5) 

πνπ:   R = επηηφθην θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

             R Βt-1 = ηφθνη γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

Πξνζζέηνληαο ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ Pt ζηελ εμίζσζε (5), 

ιακβάλνπκε ηνλ δηαρξνληθφ (νλνκαζηηθφ) εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θξάηνπο: 

  Pt G + (1+R) Βt-1 – Pt T = Bt + ΓΜ              (6) 

Με θαηάιιειεο πξάμεηο ιακβάλνπκε:                                                                                                                               

           (7)       

φπνπ ηα πεδά γξάκκαηα ππνδειψλνπλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε σο ζρεηηθά 

πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ ( ), pbt ην πξσηνγελέο έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη  , κε  ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Η εμίζσζε (7) είλαη ην θιεηδί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Τπνδειψλεη φηη ε ηξέρνπζα 
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δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη δηαηεξήζηκε (βηψζηκε) εάλ ν ιφγνο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ παξακέλεη πεπεξαζκέλνο (δειαδή έρεη φξηα, 

είλαη κεηξήζηκνο) θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο είλαη πξφζπκεο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ην επαθφινπζν επίπεδν ρξένπο. Δπηπιένλ, ν ιφγνο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ δελ εθηνμεχεηαη εάλ ν ιφγνο ηνπ πξσηνγελνχο 

ειιείκκαηνο πξνο ην ΑΔΠ δελ γίλεηαη απεξηφξηζηα πςειφο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ.41 

       

4.2  Γεκόζην έιιεηκκα θαη πνζόηεηα ηνπ Υξήκαηνο 

 

Απφ ηνλ γεληθφ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο (5) θαίλεηαη φηη ην 

δεκφζην έιιεηκκα κπνξεί λα θαιπθζεί κε δαλεηζκφ ηνπ θξάηνπο απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ζπλεπψο κε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο. 

Απηή ε δπλαηφηεηα δελ ζεκαίλεη αλαγθαηφηεηα. Δλ ηνχηνηο ππάξρνπλ ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε ζπλήζσο θαιχπηεη έλα κέξνο ησλ ειιεηκκάησλ κε 

δαλεηζκφ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Π.ρ. αλ ε αγνξά ρξήκαηνο δελ είλαη 

αξθεηά αλεπηπγκέλε είλαη δπζρεξέο γηα ηελ θπβέξλεζε λα θαιχπηεη ην 

έιιεηκκα κε έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ζπλεπψο ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα απφ ηελ νπνία εχθνια κπνξεί λα δαλεηζζεί. Γηα ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ν θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ε ζηελφηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ αγνξά ρξήκαηνο απφ ηελ άληιεζε ρξήκαηνο γηα θάιπςε 

ηνπ ειιείκκαηνο θαη ζπλεπψο ε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ. Η αχμεζε ηνπ 

επηηνθίνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη 

δεκηνπξγεί πηέζεηο γηα πηψζε ηνπ επηηνθίνπ. Κάησ απφ ηελ πίεζε ε κελ 

θπβέξλεζε ζηξέθεηαη πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ρξεκαηνδφηεζε, ε δε 

Κεληξηθή Σξάπεδα δέρεηαη λα δαλείζεη ηελ θπβέξλεζε. Έηζη ε πνζφηεηα ηνπ 

ρξήκαηνο απμάλεηαη θαη ην επηηφθην κεηψλεηαη.42 

  
4.3 Σν Γεκόζην Υξένο - Η δηθαηνινγεηηθή βάζε ηνπ δεκόζηνπ 

δαλεηζκνύ43 

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ ή θαζαξφ έιιεηκκα (δαλεηαθέο αλάγθεο) νξίδεηαη, φπσο 

ηνλίζακε αλσηέξσ, σο ε δηαθνξά κεηαμχ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη δεκφζησλ 

εζφδσλ, δειαδή σο ην ηκήκα εθείλν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πνπ δελ κπνξεί 

λα θαιπθζεί κε θφξνπο, αιιά κε δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ην θξάηνο κε ηδησηηθνχο 
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θνξείο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην δεκφζην ρξένο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ηνπ παξειζφληνο, δειαδή σο ε ζπζζσξεπκέλε  

αμία φισλ ησλ αλεμφθιεησλ δαλείσλ –πνπ εθδίδνληαη κε ηε κνξθή θπξίσο 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ- απφ ηεο ζπζηάζεσο ελφο θξάηνπο κέρξη ζήκεξα. 

Δπνκέλσο, ν δεκφζηνο δαλεηζκφο απνηειεί ελαιιαθηηθή κέζνδν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, πνπ ζπκπιεξψλεη ηα αλεπαξθή 

θνξνινγηθά έζνδα. ηελ νπζία βέβαηα, δελ πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ε εμφθιεζή ηνπ ζα γίλεη πάιη κε θνξνινγηθά έζνδα. 

Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο (εμφθιεζε 

δαλείσλ πνπ ιήγνπλ κε λέα δάλεηα) φζνλ αθνξά ζηνπο ηφθνπο. 

Δπεηδή ηα έμνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη κεγαιχηεξα απφ 

ηα έζνδα, δειαδή ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ειιεηκκαηηθφο, ε δηαθνξά απηή (ην 

έιιεηκκα) θαιχπηεηαη κε δεκφζην δαλεηζκφ ν νπνίνο φκσο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ηνλ εθηνπηζκφ ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ ιφγσ αθξηβψο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα πςειά επηηφθηα. Απφ φηη δείρλνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ην έιιεηκκα απηφ δελ θαιχπηεηαη αιιά απμάλεηαη δηαρξνληθά. Σν ζσξεπκέλν 

δηαρξνληθά έιιεηκκα είλαη ην δεκφζην ρξένο.44 

Η εληφο ινγηθψλ νξίσλ πξνζθπγή ηνπ θξάηνπο ζε δαλεηζκφ 

δηθαηνινγείηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, φπσο 

είλαη: 

1) Η αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκήο ζε θπζηθφ θαη αλζξψπηλν 

θεθάιαην (κεηαθνξέο, επηθνηλσλίεο, ελέξγεηα, παηδεία θ.ιπ.), πνπ 

δηεπξχλνπλ ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο. Σα θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ είλαη ηεξάζηηα θαη δελ 

είλαη δπλαηφ λα ζπγθεληξσζνχλ κε κηα ππέξκεηξε αχμεζε ηεο 

θνξνινγίαο θαηά ην έηνο (ή έηε) θαηαζθεπήο ηνπο. Οχηε φκσο ζα ήηαλ 

θαη θνηλσληθά δίθαην λα επηβαξπλζνχλ ζεκαληηθά νη θνξνινγνχκελνη 

ηνπ παξφληνο κε νιφθιεξν ην θφζηνο θαηαζθεπήο, δεδνκέλνπ φηη ηα 

έξγα ππνδνκήο παξέρνπλ νθέιε επί ζεηξά δεθαεηηψλ θαη ζηηο επφκελεο 

γεληέο. Ο βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ελφο δεκφζηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεη πξφλνηα ψζηε ε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπ νθέινπο πνπ 

παξέρεη λα ζπκβαδίδεη κε ηε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
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επηηπγράλεηαη ε ιεγφκελε δηαρξνληθή εμνκάιπλζε ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ (tax smoothing). 

2) Η αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ (πεξίνδνη 

χθεζεο). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηφδσλ χθεζεο είλαη νη κεδεληθνί ή 

αξλεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο θαη ε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. 

Σα θνξνινγηθά έζνδα απφ έλα ζπξξηθλνχκελν ΑΔΠ κεηψλνληαη 

δξαζηηθά, ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 

(επηδφκαηα αλεξγίαο, πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο, 

δαπάλεο πξφλνηαο θ.ιπ.) θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο απμάλνπλ 

θαηαθφξπθα, κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ο κφλνο 

ηξφπνο γηα λα θαιπθζνχλ ηα δηνγθνχκελα ειιείκκαηα, ρσξίο πεξαηηέξσ 

δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ε 

πξνζθπγή ζηνλ δαλεηζκφ. Δλλνείηαη φηη κηα νξζνινγηθά αζθνχκελε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή επηβάιιεη ηελ εμάιεηςε ησλ ειιεηκκάησλ, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηηο πεξηφδνπο χθεζεο, κε ηα πιενλάζκαηα πνπ νθείιεη 

ην θξάηνο λα ζπζζσξεχζεη ζηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλφδνπ. 

3) Η αλάγθε αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ γεγνλφησλ κείδνλνο ζεκαζίαο, 

φπσο είλαη, π.ρ., έλαο πφιεκνο ή κηα κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή. 

Δμ αληηδηαζηνιήο ζπλάγεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάπηνληαη δάλεηα απφ ην 

θξάηνο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ (π.ρ. γηα κηζζνχο 

δεκφζησλ ππαιιήισλ ή γηα άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο). Οκνίσο, δελ 

επηηξέπεηαη λα δαλείδεηαη κέζσ ηεο πψιεζεο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα. Η έθδνζε λένπ ρξήκαηνο, πέξα απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηελ αγνξά θξαηηθψλ 

ρξενγξάθσλ, δεκηνπξγεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη 

ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο επίζεο θαη ε πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ (θηλεηψλ θαη αθίλεησλ) πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ 

δαλεηζκνχ, κέζσ ηεο έθδνζεο πιεζσξηζηηθνχ ρξήκαηνο, ηζνδπλακεί ζηελ 

πξάμε κε αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ, νη νπνίνη πςψλνπλ ηηο ηηκέο πψιεζεο 

ησλ πξντφλησλ θαη κεηψλνπλ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ν δεκφζηνο δαλεηζκφο, πνπ θαιχπηεηαη κε λενεθδηδφκελν 

ρξήκα, έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο «πιεζσξηζηηθνχ θφξνπ» ( inflation tax). 
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εκεηψλεηαη φηη, κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε, δελ 

ππάξρεη πιένλ δπλαηφηεηα επηβνιήο απηήο ηεο κνξθήο πιεζσξηζηηθψλ 

θφξσλ, δεδνκέλνπ φηη ην εθδνηηθφ πξνλφκην έρεη κεηαβηβαζηεί ζηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 
4.4  Η θαηαλνκή ηνπ βάξνπο από ηνλ εμωηεξηθό δαλεηζκό45 

 
Η εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ παξνπζηάδεη ιηγφηεξεο 

δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο απφ ην 

δεκφζην ρξένο. Οη θφξνη επηβαξχλνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο θαηά ην 

ρξφλν ηεο επηβνιήο ηνπο, κε βάζε ην εηζφδεκα, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Δπεηδή δε ζπλήζσο νη θφξνη 

ρξεκαηνδνηνχλ ηξέρνπζεο (θαη φρη επελδπηηθέο) δαπάλεο, δελ αλαθχπηεη 

πξφβιεκα ππνινγηζκνχ ηνπ δηαρξνληθνχ νθέινπο απφ ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο. 

ηαλ φκσο πξφθεηηαη λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο απφ ην 

δεκφζην ρξένο, ε αλάιπζε πεξηπιέθεηαη δηφηη ηα δάλεηα πνπ ζπλάπηνληαη ζην 

παξφλ ζα εμνθιεζνχλ ηκεκαηηθά κε θνξνινγηθά έζνδα πνπ ζα εηζπξαρζνχλ 

ζην κέιινλ (κεηά απφ δχν, πέληε, δέθα, ηξηάληα θ.ν.θ. ρξφληα). Τπελζπκίδεηαη 

φηη νη εηήζηεο δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν ηηο δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ρξενιπζίσλ (ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηνπ 

ρξένπο) φζν θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηφθσλ. 

Η αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο απφ ην δεκφζην ρξένο 

δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ην αλ ην ρξένο είλαη εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ. ην 

εμσηεξηθφ ρξένο, φπνπ δαλεηζηέο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ηδησηηθνί θνξείο άιισλ 

ρσξψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ρξένπο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

πεξίπινθε. Έηζη, φηαλ ην θξάηνο ζπλάπηεη έλα δάλεην κε θαηνίθνπο μέλσλ 

ρσξψλ: 

1) Απμάλνληαη νη ζπλνιηθά δηαζέζηκνη πφξνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

θαηά ην πνζφ ηνπ δαλείνπ θαη δηεπξχλνληαη νη πεγέο ηεο κε 

πιεζσξηζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ.  

2) Δληζρχνληαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο θαηά ηνλ ρξφλν 

ηεο ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ θαη βειηηψλεηαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

3) Δπεηδή ην πξντφλ ηνπ εμσηεξηθνχ δαλείνπ δαπαλάηαη απφ ην θξάηνο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απμάλεηαη ε ζπλνιηθή ελεξγφο δήηεζε, ελψ ε 
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βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη επνκέλσο ηεο πξνζθνξάο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνθαινχληαη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 

ηαλ φκσο αξρίζεη ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

δαλείνπ, ε επλντθή απηή εηθφλα ηξνπνπνηείηαη νπζησδψο: 

1) Οη εηήζηεο πιεξσκέο ηφθσλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηεινχλ 

κεηαβίβαζε αγνξαζηηθήο δχλακεο ζε απηνχο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

δαλεηδφκελεο ρψξαο. Δπεηδή ηκήκα ηνπ εγρψξηνπ ΑΔΠ δηνρεηεχεηαη ζην 

εμσηεξηθφ γηα ηελ πιεξσκή ακνηβψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(θεθαιαίνπ) ηξίησλ ρσξψλ, ιακβάλεη ρψξα αλαθαηαλνκή ηνπ βάξνπο 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ μέλσλ ρσξψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα, κείσζε ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ηεο 

δαλεηδφκελεο ρψξαο. 

2) Οη δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ρξενιπζίσλ ζηνπο μέλνπο πηζησηέο 

απνηεινχλ εθξνή απφ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, πνπ αληηζηαζκίδεη 

πιήξσο ηελ αληίζηνηρε εθξνή θαηά ηελ ζχλαςε ηνπ δαλείνπ. Απφ ηελ 

άπνςε απηή ινηπφλ, ε επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δαλείνπ είλαη νπδέηεξε. 

3) Γηα λα απνηηκεζεί ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνχ δαλείνπ ζηελ 

νηθνλνκία ηεο δαλεηδφκελεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Αλ απηά 

δηαηέζεθαλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ 

ελίζρπζαλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εγρψξησλ ζπληειεζηψλ θαη 

αχμεζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, ε 

πξνθχπηνπζα ηφλσζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δπλαηφ λα 

ππεξθαιχςεη ηηο απψιεηεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ θαηαβνιή ηφθσλ ζηνπο 

μέλνπο πηζησηέο θαη ηειηθά, λα βειηησζεί ζην ζχλνιφ ηνπ ην επίπεδν 

επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ηεο δαλεηδφκελεο ρψξαο. Αλ φκσο ηα 

εηζξεχζαληα δαλεηαθά θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηξερνπζψλ (θαηαλαισηηθψλ) δαπαλψλ ή επελδχζεσλ 

ρακειήο απνδνηηθφηεηαο, ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζα εμαζζελίζεη. 

 
4.5  Η θαηαλνκή ηνπ βάξνπο από ηνλ εζωηεξηθό δαλεηζκό46 

Σν πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο απφ ηνλ εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο παξνχζαο γεληάο ή κεηαμχ ησλ κειψλ δηαδνρηθψλ 
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γελεψλ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

φ,ηη ζπκβαίλεη κε ην εμσηεξηθφ ρξένο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

εμσηεξηθφο δαλεηζκφο απμάλεη ηνπο ζπλνιηθά δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 

Ο εζσηεξηθφο δαλεηζκφο, φκσο, απιψο κεηαβηβάδεη παξαγσγηθά κέζα 

(θεθάιαηα) απφ ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αθήλνληαο ακεηάβιεηε ηε 

ζπλνιηθά δηαζέζηκε πνζφηεηα πφξσλ ζηελ νηθνλνκία. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο εμαξηάηαη απφ πνιχ 

απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο δελ πιεξνχληαη ζηελ πξάμε. 

Η πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζε θάζε ρψξα επλνεί ηνλ δεκφζην 

δαλεηζκφ, δηφηη ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ δαπαλάηαη ζην παξφλ γηα ηελ 

πξνζθνξά δεκφζησλ ππεξεζηψλ (θαη) ζηελ παξνχζα γεληά, ελψ ε είζπξαμε 

θφξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαλείσλ αλαβάιιεηαη γηα ην κέιινλ. Σελ αληίιεςε 

απηή φηη ην ρξένο βαξχλεη ηηο κειινληηθέο γεληέο θαη φηη ν θξαηηθφο δαλεηζκφο 

αλαθαηαλέκεη ην βάξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πξνο 

φθεινο ηεο παξνχζαο γεληάο έρνπλ αζπαζηεί θαη πνιινί νηθνλνκνιφγνη (π.ρ. 

ν Buchanan). Σν επηρείξεκά ηνπο είλαη φηη νη πηζησηέο ηνπ παξφληνο 

δαλείδνπλ εθνχζηα ηα θεθάιαηά ηνπο ζην Γεκφζην θαη εηζπξάηηνπλ ζην κέιινλ 

ηα ηνθνρξενιχζηα, πνπ ζα θαιπθζνχλ κε θφξνπο, ηνπο νπνίνπο ζα 

πιεξψζνπλ νη επφκελεο γεληέο. 

Η θξαηνχζα αληίιεςε φηη ν εζσηεξηθφο δαλεηζκφο κεηαζέηεη ηκήκα ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ παξνχζα γεληά ζηηο 

κειινληηθέο είλαη θαη‟ αξράο ζσζηή, αιιά ειιηπήο. Ο ιφγνο είλαη φηη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο 

θαη θνξέα δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. 

Σελ αηέιεηα απηή εληφπηζαλ νη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη, νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ ηα εμήο: ηαλ ην θξάηνο πξνζθεχγεη ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ γηα 

λα δαλεηζηεί, εθδειψλεηαη έλαο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

θνξέσλ, δηφηη ην Γεκφζην δηεθδηθεί κεγαιχηεξν κεξίδην απφ έλα δεδνκέλν 

απφζεκα πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο. Γηα λα πξνζειθχζεη φκσο ην θξάηνο 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ηδηψηεο-επελδπηέο 

πςειφηεξν επηηφθην. Οη δεκφζηνη θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάινπλ 

πςειφηεξα επηηφθηα δηφηη δηαζέηνπλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (θνξνινγία,  
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εθδνηηθφ πξνλφκην θ.ιπ.) πνπ δελ έρνπλ νη ηδησηηθνί θνξείο. Δπνκέλσο, ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε απφ ρξεκαηνδνηηθήο άπνςεο 

θαη αλαγθάδεηαη λα πεξηθφςεη ηηο επελδχζεηο ηνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

γλσζηφ σο «απνηέιεζκα εθηφπηζεο ηνπ ηδησηηθνχ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα» 

(crowding out effect) θαη επεξεάδεη δπζκελψο ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

ρψξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνδνηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο (επελδπηηθήο θαη 

ινηπήο) δξαζηεξηφηεηαο είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε ηεο ηδησηηθήο. 

Οη λενθιαζηθνί, ινηπφλ, επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξν 

ζην πψο ν δεκφζηνο δαλεηζκφο επεξεάδεη ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο (ΑΔΠ, απαζρφιεζε, αληαγσληζηηθφηεηα) θαη ιηγφηεξν ζην πψο 

θαηαλέκεηαη ην ρξεκαηηθφ βάξνο απφ ην δεκφζην ρξένο κεηαμχ ησλ γελεψλ. 

Δλδηαθέξνληαη δειαδή γηα ην πφζν παξαγσγηθά ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

δηαζέζηκνη πφξνη ηεο νηθνλνκίαο ζηηο ρξήζεηο ζηηο νπνίεο θαηεπζχλνληαη απφ 

ην Γεκφζην. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ 

απνηειεζκάησλ: 

 Αλ ην θξάηνο δαλείδεηαη πφξνπο, ηνπο νπνίνπο δηαθνξεηηθά ζα 

θαηαλάισλαλ ηα λνηθνθπξηά, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηξέρνπζεο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, ε δε νξηαθή ρξεζηκφηεηα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

αγαζψλ είλαη παλνκνηφηππε, δελ επεξεάδνληαη νχηε ε δηαρξνληθή 

θαηαλνκή ηνπ βάξνπο απφ ην δεκφζην ρξένο νχηε ε αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο. Αλ φκσο ην θξάηνο δηαζέζεη ηνπο ελ ιφγσ πφξνπο 

γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη επελδπηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηε 

κειινληηθή θαηαλάισζε, ηφηε θαη ην πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο -ζε αληηδηαζηνιή κε ην ρξεκαηηθφ- αλαθαηαλέκεηαη πξνο φθεινο 

ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαηαλαισηψλ θαη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο επηηαρχλεηαη. 

 Αλ ην θξάηνο δαλείδεηαη πφξνπο, νη νπνίνη δηαθνξεηηθά ζα δηνρεηεχνλην 

ζε ηδησηηθέο επελδχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηξέρνπζεο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, ην πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

αλαθαηαλέκεηαη πξνο φθεινο ηεο παξνχζαο γεληάο θαηαλαισηψλ θαη ε 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία επηβξαδχλεηαη. Αλ φκσο ηνπο δηαζέζεη γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη δεκφζηεο επελδπηηθέο δαπάλεο, ην απνηέιεζκα 
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εμαξηάηαη απφ ην πνηα θαηεγνξία επελδχζεσλ (ηδησηηθέο ή δεκφζηεο) έρεη 

ηε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζεί. 

 
4.6  Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ Πνζνζηνύ Γεκνζίνπ Υξένπο 

(ΠΓΥ) 

 

Η δηαρξνληθή θίλεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο, πξνζδηνξίδεηαη απφ κία γξακκηθή εμίζσζε δηαθνξψλ ή 

δηαθνξηθή εμίζσζε (αλάινγα κε ην εάλ ν ρξφλνο ζεσξείηαη δηαθξηηή ή ζπλερήο 

κεηαβιεηή αληηζηνίρσο), ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη νη αθφινπζνη 

παξάγνληεο:47 

1) Σν ηξέρνλ χςνο ηνπ ΠΓΥ, 

2) Σν κέζν νλνκαζηηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, 

3) Ο πιεζσξηζκφο, 

4) Ο πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

(απνπιεζσξηζκέλνπ) αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ), 

5) Σν πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ, θαη 

6) Η αχμεζε ηεο ιεγφκελεο „λνκηζκαηηθήο βάζεο‟, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε 

δεκηνπξγία λένπ ρξήκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο.  

7) Σηο απηφλνκεο κεηαβνιέο ηνπ ρξένπο, δειαδή κεηαβνιέο πνπ δελ 

θαηαγξάθνληαη ζην έιιεηκκα, φπσο πξνθαηαβνιέο πιεξσκψλ, έζνδα απφ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο, θ.ά.48 

Οη παξάγνληεο 1) , 2) , 7) ηείλνπλ λα απμήζνπλ ην ΠΓΥ, ελψ φινη νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο ηείλνπλ λα ην κεηψζνπλ: γηα παξάδεηγκα, φζν 

πςειφηεξν είλαη ην νλνκαζηηθφ επηηφθην (ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα) ηφζν ε 

αλά πεξίνδν κεηαβνιή ηνπ ΠΓΥ είλαη κεγαιχηεξε (κηθξφηεξε). 

Έπεηαη ινηπφλ, φηη φηαλ γλσξίδεη θαλείο ηα χςε φισλ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ, δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη πιήξσο (ή, θαιχηεξα, λα „πξνβάιιεη‟) 

ηελ καθξνρξφληα δπλακηθή ηνπ ΠΓΥ. Σν δήηεκα είλαη φκσο, φηη, πξψηνλ, κηα 

ηέηνηα γλψζε είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε θαη, δεχηεξνλ, νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ ΠΓΥ δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο: γηα 

παξάδεηγκα, κηα κεηαβνιή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ επεξεάδεη, ζηε γεληθή 

πεξίπησζε, ην νλνκαζηηθφ επηηφθην, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο  



49 

 

ηνπ ΑΔΠ θαη, επνκέλσο, έρεη ηφζν άκεζεο φζν θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ 

θίλεζε ηνπ ΠΓΥ.49 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα πιαίζηα ηεο ΟΝΔ θαη ζπλεπεία 

ηεο θπξηαξρίαο κνλεηαξηζηηθψλ ζεσξήζεσλ πεξί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, απαγνξεχεηαη ε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ειιείκκαηνο (Άξζξν 101 ηεο „πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη‟). πλεπψο, 

ν θαηά ζεηξά ηειεπηαίνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δπλακηθήο ηνπ ΠΓΥ 

είλαη αλελεξγφο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΡΔΟΤ ΚΑΙ Η 

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΑ ΓΙΑΣΗΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 

Σν κεθάλαιο 5 πεξηιακβάλεη ηε δπλακηθή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ην θξίζηκν 

δήηεκα ηεο καθξνρξφληαο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ. 

 

5.1  Η δηακόξθωζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο 

 

Σν ρξένο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ νξίδεηαη σο εμήο:50 

ΒΤ=ΒΤ-1+DT+FT             (1) 

πνπ Β είλαη ην δεκφζην ρξένο, D ην πξσηνγελέο έιιεηκκα θαη f νη 

πξνζαξκνγέο ειιείκκαηνο-ρξένπο ή πξνζαξκνγή stock-flow (δειαδή ε 

κεηαβνιή ηνπ ρξένπο πνπ δελ εξκελεχεηαη απφ ην χςνο ησλ θαζαξψλ 

δαλεηαθψλ αλαγθψλ), νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην ρξένο, φρη φκσο θαη ην 

έιιεηκκα φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

Δάλ δηαηξέζνπκε φινπο ηνπο φξνπο κε ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ΤΣ=(1+y)Y0, 

φπνπ y είλαη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζήο ηνπ, ιακβάλνπκε: 

1

1

1t t t ty
fb b d

  


                   (2) 

φπνπ ηα πεδά γξάκκαηα ππνδειψλνπλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε σο ζρεηηθά 

πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ. 

Αθαηξψληαο b0 θαη απφ ηα δχν κέιε ηεο (2) θαη δηεπζεηψληαο 

θαηαιιήισο, ππνινγίδνπκε ηε κεηαβνιή ηνπ ρξένπο: 

0 1 1
1

y
b b d f

y
    


                                       (3) 

Ο πξψηνο φξνο ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο ζρέζεο (3) εθθξάδεη ηε 

κεηαβνιή ηνπ ρξένπο ε νπνία νθείιεηαη ζε κεηαβνιή ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ 

(ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξρηθφ ιφγν ρξένπο b0). Παξαηεξνχκε, κάιηζηα, φηη 

ιφγσ ηνπ αξλεηηθνχ πξφζεκνπ πνπ θέξεη ν φξνο απηφο, ζεηηθέο ηηκέο ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ηείλνπλ λα ειαθξχλνπλ ην ιφγν ηνπ ρξένπο.  

Απφ ηε ζρέζε (3) πξνθχπηεη, φηη ε ζπλζήθε γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ιφγνπ ηνπ ρξένπο (Γb=0), είλαη ην έιιεηκκα d* λα αλέξρεηαη ζε: 

*

1 0 1
1

y
d b f

y
 


                                                 (4) 
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ηε βάζε ηεο ζρέζεο (4) κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηνλ πξψην εκπεηξηθφ 

θαλφλα γηα ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο φπνπ ν ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

ζηαζεξνπνηείηαη. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 γηα δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο δεδνκέλσλ αξρηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο απφ 40% έσο 110% θαη 

ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ απφ 0% έσο 10%, ππνζέηνληαο φηη f=0%. Αλ ε 

κεηαβιεηή f πάξεη νηαδήπνηε ηηκή, είλαη εχθνιν λα επαλαυπνινγίζνπκε ηα 

κεγέζε απιψο κεηαβάιινληαο ην d* θαηά ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ f. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη φζν πςειφηεξνο είλαη ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην θαηψθιη γηα ην έιιεηκκα, 

ψζηε ην ρξένο λα βαίλεη κεηνχκελν. Γειαδή νη πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ δηεπθνιχλνπλ ηε κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο. 

Παξαηεξνχκε επίζεο, φηη φζν πςειφηεξνο είλαη ν αξρηθφο ιφγνο ηνπ ρξένπο, 

ηφζν πςειφηεξν είλαη ην αλψηαην αλεθηφ χςνο ηνπ ειιείκκαηνο. 

Απηφ ίζσο θαίλεηαη παξάδνμν εθ πξψηεο φςεσο, είλαη φκσο απνιχησο 

θαηαλνεηφ αλ ιάβνπκε ππ‟ φςε καο ην εμήο παξάδεηγκα: Αο ππνζέζνπκε φηη 

δχν ρψξεο έρνπλ ην ίδην ΑΔΠ (έζησ 100 κνλάδεο) θαη ιφγν ρξένπο 40% θαη 

100% αληηζηνίρσο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ην ρξένο ηνπο 

αλέξρεηαη ζε 40 θαη 100 κνλάδεο αληηζηνίρσο. Μηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο 

ηνπ 5% θαη ζηηο δχν ρψξεο ζεκαίλεη φηη ην ΑΔΠ ζα αλέιζεη ζε 105. Δθ‟ φζνλ 

επηζπκνχκε ν ιφγνο ηνπ ρξένπο λα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα (40% θαη 

100%), απηφ ζεκαίλεη  φηη ζηε κελ πξψηε ρψξα ην ρξένο ζα αλέιζεη ζε 40% x 

105=) 42 κνλάδεο, ελψ ζηε δεχηεξε ζε (100% x 105=) 105 κνλάδεο. Η 

κεηαβνιή ηνπ απφιπηνπ κεγέζνπο ηνπ ρξένπο ζηε κελ πξψηε ρψξα είλαη 2 

κνλάδεο, ελψ ζηε δεχηεξε 5, δειαδή πνιχ πςειφηεξε. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο 

ηνπ ζηε κία ρψξα κεηαβάιιεη ηηο 40 κνλάδεο, ελψ ν ίδηνο ξπζκφο ζηελ άιιε 

ρψξα κεηαβάιιεη ηηο 100 κνλάδεο. Αλ δερηνχκε ράξηλ απινπζηεχζεσο φηη ε 

κεηαβνιή ηνπ ρξένπο ηζνχηαη κε ην έιιεηκκα (F=0) θαη δηαηξέζνπκε ηα 

αληίζηνηρα κεγέζε κε ην ΑΔΠ (ζηελ νπζία εθαξκφδνληαο ηε ζρέζε (4)), ηφηε ην 

αλεθηφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα ηελ πξψηε ρψξα είλαη (2/105=) 

1,9% θαη γηα ηε δεχηεξε (5/105=) 4,8%. Απηά ηα κεγέζε εκθαλίδνληαη ζηα 

αληίζηνηρα θειηά ηνπ πίλαθα. 

Μηα ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 5 είλαη ε αμία 

2,9% γηα ην έιιεηκκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θειί πνπ αληηζηνηρεί ζε 60% αξρηθφ 

ιφγν ρξένπο θαη 5% νλνκαζηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Αλ ιάβνπκε ππ‟ φςε φηη ην 
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κέζν ρξένο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ επνρή 

ζεζκνζέηεζεο ησλ θξηηεξίσλ ήηαλ πεξίπνπ 60%, ηφηε θαηαιαβαίλνπκε γηαηί 

επειέγε σο θξηηήξην ην φξην ηνπ 3% γηα ην έιιεηκκα.51 

Σέινο κηα ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε είλαη 

φηη φζν πςειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην 

έιιεηκκα ζην νπνίν ζηαζεξνπνηείηαη ην ρξένο. Απηφ θαίλεηαη λα αληίθεηηαη ζην 

πλεχκα ηεο άζθεζεο αληηθπθιηθήο πνιηηηθήο. Αλ δελ ππήξρε ν πεξηνξηζκφο 

ηνπ Α γηα ην έιιεηκκα, κηα ρψξα κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζα 

κπνξνχζε λα παξνπζηάδεη απμαλφκελν έιιεηκκα ρσξίο λα αλεζπρεί γηα 

αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο, αιιά δηαθηλδπλεχνληαο πηζαλή ππεξζέξκαλζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο κε φζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα έρεη 

ηφζν ζηελ εζληθή, φζν θαη ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. 

 
5.2  Σν θαηλόκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο 

 
Σν θαηλφκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά πεξηγξάθεη πσο ν 

ιφγνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ κπνξεί λα απμάλεηαη αθφκε θαη φηαλ 

ην πξσηνγελέο έιιεηκκα είλαη κεδεληθφ, δειαδή δελ ππάξρεη λένο δαλεηζκφο 

ηνπ δεκνζίνπ. Σν θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγείηαη φηαλ ην κεζνζηαζκηθφ 

επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ (πξαγκαηηθφ ΑΔΠ + πιεζσξηζκφο). Καζψο 

ην ρξένο πξέπεη λα εμππεξεηείηαη θάζε ρξφλν πιεξψλνληαο έλα επηηφθην 

ζηνπο δαλεηζηέο, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πθηζηάκελνπ ρξένπο φηαλ δελ 

ππάξρεη λένο δαλεηζκφο είλαη ην ίδην ην επηηφθην. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ γίλεη κηθξφηεξνο απφ ην επηηφθην, ν 

ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ κεγαιψλεη θαζψο ν αξηζκεηήο 

απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηνλ παξνλνκαζηή. Σν θαηλφκελν απηφ γίλεηαη πην 

έληνλν ζε πεξηφδνπο ρακειήο αλάπηπμεο/χθεζεο θαη απνπιεζσξηζκνχ. ε 

ηέηνηεο πεξηφδνπο, ε αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο δελ επαξθεί γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, κε απνηέιεζκα ην ρξένο 

λα απμάλεηαη σο πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ρσξίο λα ππάξρεη λένο 

δαλεηζκφο παξά κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε κέξνπο ησλ ηφθσλ.52 
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5.3  Μαθξνπξόζεζκε Γηαηεξεζηκόηεηα ηωλ δεκνζίωλ νηθνλνκηθώλ53 

 

Η πξφζθαηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

βηψλνπλ φιεο ζρεδφλ νη νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε, επαλέθεξε ζην επίθεληξν 

ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ ζηνπο θχθινπο ησλ 

δηακνξθσηψλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ην δήηεκα ηεο Γηαηεξεζηκφηεηαο ησλ 

Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ (ΓΓΟ). 

Η ηδέα πίζσ απφ ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ είλαη 

ζηελ νπζία ηεο απιή: κηα δηαηεξήζηκε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δχλαηαη λα 

ζπλερίδεηαη λα αζθείηαη επ‟ άπεηξνλ, ζε αληίζεζε κε κηα κε δηαηεξήζηκε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ε νπνία αξγά ή γξήγνξα, ζα απαηηήζεη ηελ 

πξνζαξκνγή θάπνησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (δαπάλεο-

έζνδα). Με άιια ιφγηα, ε δηαηεξεζηκφηεηα είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη κηα νηθνλνκία λα παξακέλεη θεξέγγπα ζην παξφλ θαη ζην 

κέιινλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη ζε βίαηεο πξνζαξκνγέο ζηελ 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Γηαηεξεζηκφηεηα ησλ Γεκνζίσλ 

Οηθνλνκηθψλ ζπρλά λνείηαη σο ε θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία κηα νηθνλνκία 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απνπιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε κεγάιεο, ζπρλέο ή απφηνκεο πξνζαξκνγέο 

ησλ εζφδσλ ή/θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ρσξίο ηελ αέλαε αχμεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο. 

Μηα κεηξήζηκε εθδνρή ηεο ΓΓΟ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή,54 φπνπ σο δηαηεξεζηκφηεηα νξίδεηαη ε θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ 

νπνία –κε βάζε ηελ εθαξκνγή ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ηάζεηο- νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θξηηήξηα ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, έηζη ψζηε ην δεκφζην ρξένο λα δηακνξθψλεηαη ζε 

επίπεδα ρακειφηεξα απφ ην 60% ηνπ ΑΔΠ. Απηή είλαη ε «ηηκή αλαθνξάο ηνπ 

ιφγνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ», ψζηε ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ θάζε θξάηνπο 

κέινπο λα ραξαθηεξίδνληαη καθξνπξφζεζκα σο „δηαηεξήζηκα.55 

Πιεζψξα κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζην θαηά πφζν ε δπλακηθή ησλ θαη‟ εμαθνινχζεζε ειιεηκκαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε 



54 

 

ζπλεπαθφινπζε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, νδεγεί αλαπφθεπθηα 

ζε εθξεθηηθή ηάζε ηελ ζρέζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ. Σν ζέκα 

είλαη εμφρσο επίθαηξν αιιά θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα, φπνπ ε 

δπλακηθή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο δείρλεη λα αθνινπζεί αλεζπρεηηθά απμεηηθή 

πνξεία κεηά ηηο εμειίμεηο ζηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Δπηπξφζζεηα θαη κε βάζε ηηο εμειίμεηο απηέο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά 

πφζν ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε είλαη δηαηεξήζηκα ζηελ ρψξα καο θαη ηη 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαηεξήζηκα επίπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 – Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΡΔΟΤ Δ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

ΔΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε δηακφξθσζε θαη ε εμέιημε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο κέζα απφ ηελ εθηχιημε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αλάπηπμεο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη πξνβνιέο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, πνζνηηθέο εθηηκήζεηο κε ρξνληθφ νξίδνληα έσο 

θαη ην έηνο 2030 θαζψο θαη ελδεηθηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 

καθξνρξφληαο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ Πνζνζηνχ Γεκνζίνπ Υξένπο.  

 

6.1  Η Σξέρνπζα Καηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο56 

 

Η Διιάδα είλαη κηα αλεπηπγκέλε ρψξα, κε πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο θαη 

"πνιχ πςειφ" Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, ε νπνία θαηαηάζζεηαη 22ε ζηνλ 

θφζκν ην 2010,57 θαη 22ε ζηνλ δείθηε ηνπ The Economist ηνπ 2005 γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο παγθνζκίσο.58 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ ίζν κε ην 95% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 

2008.59  

Η κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδνο είλαη επίζεο, θαηά κέζνλ φξν, απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 1990 πςειφηεξε απφ απηφλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δληνχηνηο, ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ 

ηεο αλεξγίαο, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ δηαθζνξά.60 Σν 2009, ε Διιάδα είρε 

ηελ δεχηεξε ρακειφηεξε θαηάηαμε ζηελ ΔΔ ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε 

Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο (κεηά ηελ Πνισλία), ελψ θαηαηάζζεηαη θαη 81ε 

παγθνζκίσο.61 Η ρψξα ππνθέξεη απφ πςειά επίπεδα πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο θαη ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

Δπξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο.62 Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο γχξηζε ζε 

αξλεηηθφ πξφζεκν ην 2009 γηα πξψηε θνξά απφ ην 1993.63 Μηα έλδεημε ηεο 

ηάζεο ππεξρξέσζεο ηα πεξαζκέλα ρξφληα είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλαινγία 

ηδησηηθψλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο μεπέξαζε ηηο 100 κνλάδεο (αλαινγία 

δειαδή κεγαιχηεξε ηνπ 1 πξνο 1) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ  

ηνπ έηνπο 2007.64 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/The_Economist
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurostat&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2009, σο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ε Διιεληθή 

νηθνλνκία αληηκεηψπηζε ηελ πην ζνβαξή ηεο θξίζε απφ ην 1993, κε ην 

πςειφηεξν δεκφζην έιιεηκκα (αλ θαη θνληά ζε απηφ ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ) θαζψο θαη ην δεχηεξν πςειφηεξν ρξένο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ ΔΔ. Σν δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 2009 έθηαζε ζην 13.6% ηνπ ΑΔΠ. 

Απηφ, θαη ηα απμαλφκελα επίπεδα ρξένπο (ζην 113% ηνπ ΑΔΠ ην 2009) 

νδήγεζαλ ζε πςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ65 θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ γλσξίδνπκε 

ζήκεξα κε ηελ Διιάδα λα πξνζπαζεί λα θαιχςεη ην ππεξβνιηθφ δεκφζην 

έιιεηκκα ηεο ζηα ίρλε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.66 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 2010 παξαηεξήζεθε κηα 

αλαλεσκέλε αλεζπρία γηα ην ππεξβάιινλ δεκφζην ρξένο. Κάπνηα Δπξσπατθά 

think-tanks φπσο ην Οικονομικό Σςμβούλιο Καναδά-Δςπώπηρ ηζρπξίζηεθαλ 

φηη ε δπζρεξήο ζέζε κεξηθψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηελ νπνία 

πεξηήιζαλ ζήκεξα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δεθαεηίαο Κετλζηαλψλ πνιηηηθψλ 

δαλεηζκνχ πνπ επεδίσμαλ ηνπηθνί δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο απφ θνηλνχ κε 

θάπνηνπο θεληξηθνχο ηξαπεδίηεο ηεο ΔΔ.67 Πνιινί νηθνλνκνιφγνη έρνπλ 

πξνηείλεη ηελ επηβνιή κηαο δέζκεο απφ δηνξζσηηθέο πνιηηηθέο γηα λα ειέγμνπλ 

ην δεκφζην ρξένο, φπσο ηελ επηβνιή δξαζηηθψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη 

νπζηαζηηθά πςειφηεξνπο θφξνπο. Τςειφβαζκνη Γεξκαλνί πνιηηηθνί 

αμησκαηνχρνη έθηαζαλ έσο ην ζεκείν λα πνχλε φηη ηα επείγνληα κέηξα ζα 

έπξεπε λα επηθέξνπλ ζθιεξέο πνηλέο ζηηο ρψξεο πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

Κνηλνηηθή βνήζεηα, φπσο ε Διιάδα θαη ε Ιξιαλδία. Δληνχηνηο, ηέηνηα ζρέδηα 

έρνπλ πεξηγξαθεί σο απαξάδεθηεο παξαβηάζεηο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο68 θαη απνξξίθζεθαλ απφ ρψξεο ηνπ ζθιεξνχ 

ππξήλα ηεο ΔΔ, φπσο ε Γαιιία. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε ρψξα καο ππέγξαςε 

Μλεκφλην κε ην ΓΝΣ ηελ ΔΔ θαη ηελ ΔΚΣ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δαλεηαθέο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

 
6.2  Η εμέιημε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ζε ελαιιαθηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηελ Διιάδα 

 

Οη πξνβνιέο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ θάλνπκε παξαθάησ δελ απνηεινχλ 

πξνβιέςεηο, αιιά ελαιιαθηηθά ζελάξηα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%9D%CE%A4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
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φζνλ αθνξά ηηο θεληξηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ρξένπο 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζην ρξφλν.69 Οη κεηαβιεηέο απηέο, φπσο αλαθέξακε θαη 

παξαπάλσ, είλαη: (α) ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, (β) ν 

πιεζσξηζκφο, (γ) ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, (δ) ηα 

πξσηνγελή ειιείκκαηα ηνπ δεκνζίνπ (ειιείκκαηα ρσξίο πιεξσκέο γηα 

ηφθνπο), (ε) αζηάζκεηνη παξάγνληεο stock-flow.  

Ο ξφινο ησλ παξαγφλησλ (α)-(γ) αθνξά ην θαηλφκελν ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο θαη εμεγήζεθε ήδε. Σα πξσηνγελή ειιείκκαηα ηνπ δεκνζίνπ 

είλαη ν λένο δαλεηζκφο ηνπ δεκνζίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ θφξνπο, ρσξίο ηηο 

δαπάλεο γηα ηφθνπο. Ο παξάγνληαο stock-flow αθνξά λέν δαλεηζκφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην έιιεηκκα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (εζληθνινγηζηηθέο 

πξνζαξκνγέο, ζπκθσλίεο swaps, εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, δαλεηαθέο 

αλάγθεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ρξέε λνζνθνκείσλ θ.ιπ.). 

Ο παξάγνληαο απηφο είλαη αζηάζκεηνο θαη απνηειεί ζπρλά ην αληηθείκελν ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Καηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ε κέζε εηήζηα 

πξνζαξκνγή stock-flow ήηαλ 1,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, κε άιια 

ιφγηα ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμαλφηαλ θαηά 1,3 κνλάδεο 

ηνλ ρξφλν ιφγσ απηψλ ησλ πξνζαξκνγψλ. ηηο παξαθάησ πξνζνκνηψζεηο 

ππνζέηνπκε φηη ν παξάγνληαο απηφο κεδελίδεηαη ήδε απφ ην 2011. Καηά 

ζπλέπεηα, νη πξνβιέςεηο ηνπ ρξένπο γηα ηελ Διιάδα ζε φια ηα ζελάξηα είλαη 

κάιινλ αηζηφδνμεο.  

πσο είδακε, κε βάζε ηνλ δηαρξνληθφ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο 

θπβέξλεζεο ε δπλακηθή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ εμήο 

ζπλζήθε (πξνζζέηνληαο θαη ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζαξκνγήο stock-flow f): 

bt = bt-1(1+ rt - gt) + dt + ft , 

φπνπ b ν ιφγνο δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ, r ην νλνκαζηηθφ 

κεζνζηαζκηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, g ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ (=ξπζκφο αλάπηπμεο y + πιεζσξηζκφο p), d ην 

πξσηνγελέο έιιεηκκα θαη f ε πξνζαξκνγή stock-flow. Οη παξαηηζέκελεο 

πξνβνιέο ππνζέηνπλ απνπζία ζπληνληζκέλεο επίζεζεο ζηα ειιεληθά 

νκφινγα σο απνηέιεζκα αξλεηηθήο αλάγλσζεο ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ. 
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6.3  Πνζνηηθέο εθηηκήζεηο70 

 

Δθθηλψληαο απφ ην δεδνκέλν φηη, γηα ην έηνο 2010, ην ΠΓΥ (Υξένο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο) εθηηκάηαη ζην 142,5% (έλαληη 126,8% ην 2009),71 ζηα αθφινπζα 

εθηηκνχκε, βάζεη δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη γηα 20 έηε (δειαδή 

απφ ην 2011 έσο θαη ην 2030), ηελ εμέιημή ηνπ ππνζέηνληαο (φρη 

εμσπξαγκαηηθά) φηη ην κέζν εηήζην νλνκαζηηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο είλαη ζηαζεξφ θαη ίζν κε 5,5% (νη εθηηκήζεηο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αλαιπηψλ θπκαίλνληαη απφ ην 5,1% έσο ην 5,5%, ππφ ηελ 

ππφζεζε φηη ηα ιεγφκελα „spreads‟ ζα εμνκαιπλζνχλ) θαη φηη ν κέζνο εηήζηνο 

πιεζσξηζκφο είλαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 2%. Παξάκεηξνη ηεο εθηίκεζεο είλαη 

ν εηήζηνο πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, ζηνλ νπνίν 

δίλνπκε ηηο ηηκέο 0%, 1%, 2% θαη 4%, θαη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ζην νπνίν δίλνπκε ηηο ηηκέο 

-3% (έιιεηκκα), 0% θαη 3%. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ παξαηίζεληαη 

ζηνλ Πίλαθα 6. 

Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ρξένπο θαηά ηα επφκελα 20 ρξφληα 

ρξεζηκνπνηνχκε 4 ελαιιαθηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο. Έλα πνιχ απαηζηφδνμν  

ζελάξην, ζην νπνίν ε αλάπηπμε είλαη κεδεληθή (ζηαζεξή ζην ρξφλν), έλα 

ιηγφηεξν απαηζηφδνμν ζελάξην κε αλάπηπμε 1%, έλα κεζαίν ζελάξην κε 

αλάπηπμε 2% θαη έλα αηζηφδνμν ζελάξην κε αλάπηπμε 4%. 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Πίλαθα , είκαζηε ζε ζέζε λα αληιήζνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

(1) ε φιεο ηηο ππφ ζεψξεζε πεξηπηψζεηο ην ΠΓΥ απμάλεηαη ζπλερψο, 

ρσξίο φξην, δειαδή ηα ειιείκκαηα είλαη „κε δηαηεξήζηκα‟ (βι. π.ρ. ρήκα 1, 

φπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ΠΓΥ, ζχκθσλα κε ηα ζελάξηα 

ηεο κεδεληθήο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ), εθηφο απφ ηα ζελάξηα κε: (α) ξπζκφ 

αλάπηπμεο 2% θαη πξσηνγελέο πιεφλαζκα 3%, (β) ξπζκφ αλάπηπμεο 4% θαη 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα 0% θαη 3%.  

(2) Με νλνκαζηηθφ επηηφθην 5,5% θαη πιεζσξηζκφ 2%, ε καθξνρξφληα 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ΠΓΥ („δηαηεξήζηκν‟ ΠΓΥ) απαηηεί ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ 

ΑΔΠ κεγαιχηεξν απφ 3,4% θαη ηνπιάρηζηνλ κεδεληθά ειιείκκαηα. 

(3) Δάλ, φπσο αλακέλεηαη, ζεκεησζνχλ, θαηά ην δηάζηεκα 2011-2012, 

αξλεηηθνί πνζνζηηαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (ή/θαη 
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πιεζσξηζκφο κηθξφηεξνο απφ 2%), ηφηε ην ΠΓΥ ζα απμεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζεκεησζεί, ην 2011, κείσζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά 3% (φπσο εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ)72 ή 4% θαη πιεζσξηζκφο 1,5%, ηφηε, δεδνκέλνπ ελφο 

νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ ίζνπ κε 5,5%, ε δηαηήξεζε ηνπ ΠΓΥ ζην χςνο ηνπ 

142,5% απαηηεί ηε δεκηνπξγία πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 

10% ή 11,4% αληηζηνίρσο (αο ζεκεησζεί φηη ην 2010 απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γίλεηαη ε εθηίκεζε γηα πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 9,4%). 

(4) Με νλνκαζηηθφ επηηφθην 5,5%, πιεζσξηζκφ 2% θαη πξσηνγελέο 

έιιεηκκα 3%, ε ζπλερήο κείσζε ηνπ ΠΓΥ απαηηεί ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ 

κεγαιχηεξν ηνπ 5,7%. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε καθξνρξφληα ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ΠΓΥ ζην επίπεδν ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Μάαζηξηρη, δειαδή 60%, απαηηεί 

ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο ηάμεο ηνπ 8,5%.73 Αληηζηνίρσο, κε πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα 1%, ε θαηά ην έηνο 2030 κείσζε ηνπ ΠΓΥ ζην 60% απαηηεί ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ηεο ηάμεο ηνπ 6,7%. 

(5) Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα, δηαθξίλεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο. Παξαηεξνχκε φηη ζηα ζελάξηα πνπ ππνζέηνπκε αλάπηπμε 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ίζε κε 0%, 1% θαη 2%, δειαδή νλνκαζηηθή αλάπηπμε 2%, 

3% θαη 4% αληίζηνηρα (εθφζνλ έρνπκε ππνζέζεη πιεζσξηζκφ 2%), κηθξφηεξε 

ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο (ην νπνίν έρνπκε ππνζέζεη φηη είλαη 5,5%), ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην πξσηνγελέο έιιεηκκα είλαη κεδεληθφ, ην πνζνζηφ δεκνζίνπ ρξένπο 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη αελάσο. Μφλν ζην ζελάξην κε αλάπηπμε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ίζε κε 4%, δειαδή νλνκαζηηθή αλάπηπμε ίζε κε 6%, 

κεγαιχηεξε απφ ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο 5,5%, ην πνζνζηφ δεκνζίνπ ρξένπο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, θηάλνληαο ην 2030 ζην 128,9%. 

Αο ζεκεησζεί φηη ζηηο παξαπάλσ πξνζνκνηψζεηο ππνζέηνπκε φηη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε, θαηά ζπλέπεηα ε ρηνλνζηηβάδα εμειίζζεηαη 

γξακκηθά ζην ρξφλν. κσο, δεδνκέλνπ φηη ηα επηηφθηα πηζαλφλ λα 

επεξεαζηνχλ ζεηηθά αλ ε νηθνλνκία κπεη ζε ηξνρηά ρακειήο αλάπηπμεο θαζψο 

νη επελδπηέο ζα δεηνχλ πςειφηεξα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ, δελ κπνξνχκε λα 

απνθιείζνπκε κηα εθζεηηθή εμέιημε ηεο ρηνλνζηηβάδαο, φπνπ κηα κείσζε ηνπ 
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ξπζκνχ αλάπηπμεο ζα νδεγεί ζε πςειφηεξα επηηφθηα θαη ηα πςειφηεξα 

επηηφθηα ζα νδεγνχλ ζε αθφκε ρακειφηεξε αλάπηπμε, κε απνηέιεζκα κηα 

επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ζπζζψξεπζεο ηνπ ρξένπο.74 

 

6.4  ρνιηαζκόο ηωλ Δθηηκήζεωλ 

 

Απφ ηελ πξνεγεζείζα δηεξεχλεζε ζπλάγεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο ή, έζησ, ε 

καθξνρξφληα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ΠΓΥ είλαη κάιινλ απίζαλα 

ζελάξηα. Δπεηδή, θπξίσο, απαηηνχληαη εμσπξαγκαηηθνί ξπζκνί αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ ή/θαη πξσηνγελή πιενλάζκαηα, ησλ νπνίσλ ην χςνο ελδέρεηαη λα έρεη 

ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ ελεξγφ δήηεζε (άξα, ζην ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηελ εμέιημε ηνπ ΓΠΥ) φζν θαη ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή.75 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ειιείκκαηνο θαηά έλα νξηζκέλν πνζνζηφ, δελ ζα νδεγνχζε κφλν ζε απαίηεζε 

κηθξφηεξσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, αιιά θαη ζε: (1) αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, θαηά έλα ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ, (2) κείσζε ηνπ 

επηηνθίνπ, θαη (3) αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, θαη, επνκέλσο, ζε κάιινλ ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο αχμεζεο ηνπ ΠΓΥ. Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

ε ελ ιφγσ δηέμνδνο δελ πθίζηαηαη ζηα πιαίζηα ηεο ΟΝΔ, κε ζπλέπεηα ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο λα γίλεηαη κε δαλεηζκφ θαη, έηζη, λα πθίζηαηαη 

ηάζε αλφδνπ ηνπ επηηνθίνπ,  ε νπνία δελ απνθιείεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

ηζρπξή: απηή είλαη, αθξηβψο, ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπνπ ε 

ζπλερψο (εδψ θαη πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο) κεηνχκελε δηεζλήο 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο νδεγεί ζηε δηεχξπλζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη, άξα, ζηε δηφγθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ, δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ, εμσηεξηθνχ ρξένπο.76 Έηζη αλαπηχζζνληαη έληνλα αξλεηηθέο 

πξνζδνθίεο ζηνπο δαλεηζηέο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ 

ρξεψλ, ην επηηφθην σζείηαη πξνο ηα άλσ θαη, ηειηθά, ηα πνζνζηά ηνπ δεκνζίνπ  

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζην ΑΔΠ ηείλνπλ λα απμάλνληαη αλεμέιεγθηα (θαη) 

κέζσ „απηνεθπιεξνχκελσλ πξνθεηεηψλ‟, νη νπνίεο έρνπλ, σζηφζν, 

αληηθεηκεληθφ έξεηζκα.   
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΥΡΔΟΚΟΠΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 – ΚΡΑΣΙΚΗ ΥΡΔΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ 

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΥΡΔΟΚΟΠΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΚΗ 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

 
Σν θεθάιαην 7, αλαθέξεηαη ζηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξεσθνπίαο, ζηα 

spreads ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πηζαλφηεηα 

ρξεσθνπίαο, ζηελ ηππηθή ζπκπησκαηνινγία πνπ πξνεγείηαη απηήο ζχκθσλα 

κε ηε δηεζλή εκπεηξία θαζψο θαη ζε ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ρξεσθνπηψλ.  

Σέινο, εθηίζεηαη κηα γεληθή θξηηηθή απνηίκεζε θαζψο θαη παξαηίζεληαη 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο ηεο 

Διιάδαο, ηε δεκνζηνλνκηθή ηεο εμπγίαλζε θαη ηελ αλάθηεζε ηεο δηεζλνχο ηεο 

αμηνπηζηίαο. 

 

7.1  Ση ζεκαίλεη θαη ηη θνζηίδεη κηα ρξενθνπία77 

 
Η ρξενθνπία κίαο ρψξαο ζπληζηά αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλεηαθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηα νπνία πξνβιέπνπλ νη ζπκθσλίεο 

δαλεηζκνχ. Η απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο, ηνπηέζηηλ ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ 

ρξένπο κηαο ρξεσκέλεο ρψξαο, πξνυπνζέηεη λα είλαη εθηθηή ε αθνινπζία ησλ 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ε νπνία απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί ην ζπλνιηθφ 

ρξένο ζηαζεξφ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Αθνινχζσο, αζέηεζε πιεξσκψλ 

(insolvency) κπνξεί λα ππξνδνηεζεί απφ θάζε γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηελ 

πιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ δπζθνιφηεξε. Σέηνηα γεγνλφηα πεξηιακβάλνπλ 

κία ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε (κεγάιεο εθδφζεηο ρξένπο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα), δηαηαξαρή ζηνπο φξνπο εκπνξίνπ, ππνηίκεζε 

(αχμεζε θφζηνπο πιεξσκψλ ζε ζπλάιιαγκα) αιιά θαη κία κείσζε ηνπ ΑΔΠ. 

Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ιφγσ παληθψλ, αθφκα θαη 

αλ ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη δηαηεξήζηκε. Δπνκέλσο πνιιαπιά ζεκεία 

ηζνξξνπίαο είλαη δπλαηά. Απφζπξζε ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

νηηδήπνηε πξνθαιεί έιιεηςε αμηνπηζηίαο: θξίζε εκπηζηνζχλεο, πνιηηηθέο 

θξίζεηο ή αθφκα θαη ν θφβνο φηη ε νηθνλνκία θηλείηαη πξνο έλα δπζκελέο 

ζεκείν ηζνξξνπίαο. Σέινο, θάπνηεο ρψξεο κπνξεί απιά λα είλαη απξφζπκεο 



62 

 

λα πιεξψζνπλ αλ δελ ηηο ελδηαθέξεη ε νινθιήξσζε ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ή πηζηεχνπλ φηη ην θφζηνο ηεο ρξενθνπίαο  

ππεξθαιχπηεηαη απφ ηελ απειεπζέξσζε πφξσλ γηα άιιεο εζσηεξηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

Η δηεζλήο εκπεηξία ππνδεηθλχεη φηη νη ρξενθνπίεο έρνπλ κηα ηππηθή 

ζπκπησκαηνινγία. Πξηλ ηε ρξενθνπία, νη ρψξεο παξνπζηάδνπλ απψιεηα 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ππνηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 

ζπξξίθλσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, χθεζε, δεκνζηνλνκηθά θαη 

εμσηεξηθά ειιείκκαηα. Καηά ηελ θξίζε, ε ππνηίκεζε γίλεηαη ξαγδαία, 

παξνπζηάδνληαη ηξαπεδηθνί παληθνί (κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ, θπγή 

θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ) θαη θαηαξξεχζεηο θάπνησλ εγρσξίσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Η λνκηζκαηηθή πξνζθνξά επηηαρχλεηαη, κε επηπηψζεηο ζηνλ 

πιεζσξηζκφ. Οη ππφινηπνη δείθηεο σζηφζν έρνπλ αξρίζεη ήδε λα 

βειηηψλνληαη. Απηέο νη ηάζεηο εκπεδψλνληαη κεηά ηελ θήξπμε ρξενζηαζίνπ: ν 

θίλδπλνο ρψξαο επηζηξέθεη ζε πην θπζηνινγηθά επίπεδα, ην δεκφζην έιιεηκκα 

κεηψλεηαη θαη ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην βειηηψλεηαη, ζπλεπεία ηεο ππνηίκεζεο, ε 

ηζνηηκία ζηαζεξνπνηείηαη θαη νη θαηαζέζεηο θαη ηα δηαζέζηκα επηζηξέθνπλ. Σν 

ΑΔΠ αλαθάκπηεη ηαρέσο αιιά απηφ δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλαθνχθηζε απφ 

ην ρξένο φζν ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ρξενθνπία. Η 

πηζαλή θαηάξξεπζε ή ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα επηθέξεη 

πην καθξνρξφληα θφζηε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η αλάθηεζε 

πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε επηβνεζείηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ. Υσξίο απηή, ηα θφζηε θήκεο θαη αμηνπηζηίαο απφ ηελ ρξενθνπία 

ππεξαληηζηαζκίδνπλ ηα ρξεκαηηθά νθέιε. Οη ρξενθνπίεο νδεγνχλ ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε παξάιιειν πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο 

θεθαιαίσλ θαη, αθνινχζσο, ζε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο απμεκέλνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ φηαλ απηφο επαλεθθηλήζεη. Σν ππφδεηγκα ηεο Goldman Sachs78 

εθηηκά φηη νη εθδφζεηο ρξένπο πνπ πξνήιζαλ απφ αλαδηάξζξσζε θέξνπλ έλα 

θφζηνο πςειφηεξν θαηά 165 κνλάδεο βάζεο θαηά κέζν φξν. 
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7.2  Οη αηηίεο ηεο ρξενθνπίαο 

 

Καη‟ αξρήλ, ε ρξενθνπία ελφο θξάηνπο είλαη νπζηαζηηθά ε επίζεκε εμαγγειία 

ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία θαζηζηά δηεζλψο γλσζηή ηελ αδπλακία ηεο 

λα πιεξψζεη ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ηεο ρψξαο ηεο (εμ νινθιήξνπ, ελφο  

κέξνπο ή ησλ ηφθσλ ηνπο). Δπίζεο ε «ζηάζε πιεξσκψλ», ζηελ νπνία εθ ησλ 

πξαγκάησλ ππνρξεψλεηαη (άδεηα ηακεία, αδπλακία πξφζζεηνπ δαλεηζκνχ), 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη πξνεγεζεί ή φρη θάπνηα επίζεκε αλαθνίλσζε.  

Πεξαηηέξσ, ε θπξηφηεξε αηηία ηεο ρξενθνπίαο ελφο θξάηνπο (φπσο θαη 

κίαο επηρείξεζεο) είλαη αλακθίβνια ε ππεξρξέσζή ηνπ ε νπνία κπνξεί λα 

πξνέιζεη: 

1) Απφ ηελ θεξδνζθνπηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο 

(θίλδπλνο πνπ ζε κία ρψξα ηεο Δπξσδψλεο δελ πθίζηαηαη, ιφγσ ηνπ θνηλνχ 

λνκηζκαηνο). 

2) Απφ ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηηο ρξεκαηαγνξέο, ε νπνία 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη αδχλαην αθφκε θαη ηνλ «πγηή», ηνλ εγγπεκέλν δειαδή 

δαλεηζκφ ηεο (έλαο θίλδπλνο ππαξθηφο ζήκεξα – παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ελ εμειίμεη – αθφκε θαη γηα κηα ρψξα ηεο Δπξσδψλεο 

αθνχ, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα απαγνξεχεηαη λα αγνξάδεη νκφινγα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσδψλεο). 

3) αλ απνηέιεζκα κίαο «ζεηξάο εηψλ» ειιεηκκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην θξάηνο δαπαλνχζε πεξηζζφηεξα απφ φζα 

εηζέπξαηηε, ελψ ρξεκαηνδνηνχζε ηα ειιείκκαηά ηνπ κε ζπλερψο απμαλφκελα 

δάλεηα (νκφινγα) απφ ηνπο πνιίηεο, απφ ηηο ηξάπεδεο, απφ επελδπηέο θαη απφ 

άιια θξάηε. 

4) Απφ ην ζπλδπαζκφ, απφ ηελ ρξνληθή «ζπλχπαξμε» δειαδή ησλ 

παξαπάλσ δηαθνξεηηθψλ αηηηψλ (απφ ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε ηεο δεχηεξεο 

θαη ηεο ηξίηεο αηηίαο, φζνλ αθνξά κία ρψξα ηεο Δπξσδψλεο). 79 

 

7.3  Ιζηνξηθά παξαδείγκαηα ρξενθνπηώλ 

 
Ιζηνξηθά παξαδείγκαηα θξαηηθψλ πησρεχζεσλ ππάξρνπλ πάξα πνιιά (απφ 

ην έηνο 1750 θαη κεηά, 64 ρψξεο έρνπλ ρξενθνπήζεη ζε 70 δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο – θάπνηεο πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά), κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο 
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Γεξκαλίαο (ρξενθφπεζε ην 1923 θαη ην 1948), ηεο Απζηξίαο (1811), ηεο 

Γαλίαο (1813), ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (1876), ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο (1918, φπνπ αξλήζεθε λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο ηζαξηθήο 

Ρσζίαο), ηεο Ιζπαλίαο (1557, 1575 θαη 1596), ηεο Ρσζίαο (1998), ηεο 

Αξγεληηλήο (2002), ηεο Ιζιαλδίαο (2007), ηεο Διιάδαο (1827, 1843, 1893, 

1932) θ.α. 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ Ιζιαλδία, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θξαηηθνπνηήζεθαλ νη ηξεηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

ηεο ρψξαο, νη νπνίεο είραλ ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ίζεο κε ην 900% ηνπ 

ηζιαλδηθνχ ΑΔΠ. ηηο 16 Οθησβξίνπ ηνπ 2008 φκσο, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο 

δήισζε φηη δελ κπνξνχζε λα εμνθιήζεη έλα ιεμηπξφζεζκν νκφινγν κίαο απφ 

απηέο (Glitnir Bank), χςνπο 750 εθ. $ - γεγνλφο πνπ ζήκαηλε ηαπηφρξνλα 

αδπλακία πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηεο Ιζιαλδίαο. Δλ ηνχηνηο, ε ρψξα δελ 

ρξενθφπεζε «ηππηθά», επεηδή ην νκφινγν δελ είρε εθδνζεί απφ ηελ ίδηα, αιιά 

απφ ηελ ηξάπεδα πνπ αλαγθάζζεθε λα θξαηηθνπνηήζεη γηα λα κε ραζεί ε 

αμηνπηζηία ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα (καδηθέο αλαιήςεηο, θαηαγγειία 

δαλείσλ θ.ιπ.).80 

 

7.4  Γείθηεο κέηξεζεο ηνπ θηλδύλνπ ρξενθνπίαο 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί, δηαθνξεηηθνί δείθηεο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

ρξενθνπίαο κίαο ρψξαο, νη νπνίνη «ρξεζηκνπνηνχληαη» ηφζν απφ ηελ ίδηα 

«πξνιεπηηθά», φζν θαη απφ ηηο δηεζλείο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο (γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηεο, κε βάζε ηελ νπνία 

ππνινγίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα επηηφθηα ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ).81 

(α) Έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηνπ θηλδχλνπ ρξενθνπίαο κηαο ρψξαο, είλαη ε 

θαζαξή ζέζε ηεο – ε αμία δειαδή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνπ 

απνκέλεη, εάλ αθαηξέζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο (ε «κέηξεζε» ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ζηε Γεξκαλία είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην χληαγκά ηεο – ζηελ Απζηξία 

κεηξείηαη ηαθηηθά, ελψ κφλν ζηελ Διβεηία ππάξρεη έλα εηδηθφ «θξέλν 

δαλεηζκνχ», ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ ππεξρξέσζε ηεο ρψξαο). 

(β) Έλαο δεχηεξνο δείθηεο είλαη ε πνξεία (δηαρξνληθά) θαη ην χςνο ησλ 

επηηνθίσλ πνπ πιεξψλεη κηα ρψξα γηα ηα δάλεηα πνπ ιακβάλεη. ηαλ δελ 

μεπεξλνχλ πνιχ ην επηηφθην κίαο ηζρπξήο Οηθνλνκίαο (ζηελ Δπξσπατθή 
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Έλσζε ε Γεξκαλία, κε απφδνζε 10εηνχο νκνιφγνπ ίζε κε 3,25% ζηηο 18 

Φεβξνπαξίνπ 2011)82, ζεσξείηαη φηη δελ «ππνδειψλνπλ» θίλδπλν ρξενθνπίαο 

(ε Αξγεληηλή πιήξσλε, ιίγν πξηλ πησρεχζεη, 40 πνζνζηηαίεο «κνλάδεο 

βάζεο» - δειαδή πάλσ απφ 40%). Απφ ηνλ δείθηε απηφλ απεηθνλίδεηαη 

δειαδή πφζν αμηφπηζηα είλαη ηα νκφινγα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, δειαδή 

εληέιεη πψο αμηνινγνχλ νη αγνξέο νκνιφγσλ ην αμηφρξεν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξαο (ζε ζρέζε κε ηα γεξκαληθά γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε). ηαλ ην 

spread απμάλεηαη πνιχ θαη πεξλάεη ζηε δψλε ηνπ «θφθθηλνπ», ηφζν κεγαιψλεη 

ην ξίζθν ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα λα κε θαλεί ζπλεπήο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ρξένπο ηεο, δειαδή κεηαηξέπεηαη ζηα κάηηα ησλ δηεζλψλ δαλεηζηψλ ηεο ζε 

ππνςήθηα πξνο πηψρεπζε. 

(γ) Δπφκελνο βαζηθφο δείθηεο είλαη ην πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ ρξεψλ κίαο 

ρψξαο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ηεο αθνχ, φζν κεγαιχηεξν εκθαλίδεηαη, ηφζν πην 

πηζαλή είλαη ε ρξενθνπία ηεο (ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην φξην αζθαιείαο 

είλαη ην 60% ζχκθσλα κε ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη). Δπίζεο, ην πνζνζηφ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. 

(δ) Άιινη δείθηεο είλαη ε ξεπζηφηεηα, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ε επθνιία 

δηάζεζεο ησλ δεκνζίσλ νκνιφγσλ, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ην ΑΔΠ (ε Δπξσπατθή Έλσζε επηβάιιεη ην «ζεβαζκφ» ελφο 

αλψηαηνπ νξίνπ 3%), νη εμαγσγέο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ (ππνδειψλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κίαο Οηθνλνκίαο), ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δαπαλψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην ΑΔΠ, νη ζπλνιηθέο απνηακηεχζεηο ησλ 

Πνιηηψλ, ηα ρξέε ησλ ηδησηψλ, θαζψο επίζεο ηα δηαξζξσηηθά θαη ινηπά 

πξνβιήκαηα ηεο Οηθνλνκίαο (δηαθζνξά, γξαθεηνθξαηία, απαξραησκέλεο 

δνκέο, κε επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο θ.α.). 

(ε) Δπί πιένλ ζεκαληηθνί δείθηεο είλαη ν δαλεηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(εμαηξεηηθά επηθίλδπλνο ζηελ Διιάδα, φπνπ νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 

πιεζηάδνπλ ην 150% ηνπ ΑΔΠ, φηαλ ζε άιιεο ρψξεο δελ πθίζηαηαη θαλ απηφο 

ν φξνο), ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία (θεθαιαηνπνίεζε) φισλ ησλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο (είλαη ζεηηθφ λα μεπεξλνχλ ην δεκφζην ρξένο ηεο – 

ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζήκεξα γχξσ ζηα 92,5 δηο €, έλαληη δεκνζίνπ 

ρξένπο 300 δηο €) θαη ε έθζεζε ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζε πηζησηηθνχο 

θηλδχλνπο – ε Απζηξία ζεσξήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2009 σο «χπνπηε» 

ρξενθνπίαο, επεηδή ε ηξάπεδέο ηεο είραλ δαλείζεη ζηα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο 
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Δπξψπεο πνζφ πνπ ππεξέβαηλε ην 100% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο (άιιεο 

«χπνπηεο» ρψξεο, εθηφο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο πνπ 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη, είλαη ε Ιξιαλδία, ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ιηαιία θαη ε 

Μεγάιε Βξεηαλία). 

 
7.5  Βαζηθνί δείθηεο πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ 

 
Οη βαζηθνί δείθηεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ θξαηψλ είλαη:83 (1) νη 

δηαθνξέο ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ έλαληη ησλ απνδφζεσλ ησλ γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

(αληίζηνηρεο δηάξθεηαο), ηα νπνία ζεσξνχληαη σο ηα πην αζθαιή, θαη (2) ηα 

πηζησηηθά πεξηζψξηα ησλ ζπκβνιαίσλ αληαιιαγήο πηζησηηθήο αζέηεζεο ησλ 

θξαηψλ [credit default swaps (CDS)84], ηα νπνία απνηεινχλ δείθηεο ηεο 

πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο ελφο θξάηνπο. 

Η κέζε δηαθνξά απφδνζεο (spread) κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ 10εηνχο 

νκνιφγνπ αλαθνξάο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ ππνρψξεζε ζε 867 

κνλάδεο βάζεο (ή 8,67%) ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 απφ 906 (ή 9,06%) πνπ 

είρε δηακνξθσζεί ην Γεθέκβξην ηνπ 2010.85 Χο απνηέιεζκα, ην θφζηνο 

αζθάιηζεο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ρξενθνπίαο ηνπ Eιιεληθνχ Γεκνζίνπ 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, κε ην CDS ησλ 5εηψλ νκνιφγσλ λα εληζρχεηαη 

ζηηο 876 κνλάδεο ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2011, κεηά ηελ ππνρψξεζή ηνπ ζε 

ρακειφ 3 κελψλ (779 κνλάδεο) ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ.86
  

 
7.6  Δθηίκεζε πηζαλόηεηαο ρξενθνπίαο Διιάδαο 

 

Σελ δεχηεξε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ πνπ απεηινχληαη κε ρξενθνπία 

θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία θαηέρεη ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ 

δηεζλνχο νίθνπ αμηνιφγεζεο Credit Market Analysis (CMA).87 Ο θίλδπλνο 

εκθάληζεο θξίζεο ρξένπο ηελ 19 Φεβξνπαξίνπ 2011 είλαη γηα ηελ Διιάδα ζην 

53,1%, ελψ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ  θαηέρνπλ αξλεηηθέο 

πξσηηέο, είλαη ε Ιξιαλδία πνπ θαηέρεη ηελ 4ε ζέζε κε πνζνζηφ πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο θξίζεο ρξένπο 39,15 θαη ε Πνξηνγαιία πνπ θαηέρεη ηελ 6ε κε 

πνζνζηφ πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θξίζεο ρξένπο ίζν κε 32,66. Η θαηάηαμε ηνπ 

CMA πεξηιακβάλεη 65 ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ε εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν πνπ ππνινγίδεη απηή ηελ 
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πηζαλφηεηα βάζεη ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ CDS θάζε ρψξαο. ηνλ 

πίλαθα 7 εκθαλίδνληαη νη δέθα ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πηζαλφηεηαο 

ρξενθνπίαο θαηά ηελ 19 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 

7.7  Spread θξαηηθώλ νκνιόγωλ θαη πηζαλόηεηα ρξενθνπίαο 

 

ηελ έθζεζή ηνπ κε ηίηιν ΄΄Default in Today „s Advanced Economies: 

Unnecessary, Undesirable, and Unlikely΄΄,88 o Carlo Cottarelli (επηθεθαιήο 

δεκνζηνλνκηθψλ δεηεκάησλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ εθηηκά σο 

θξίζηκν φξην γηα ηελ θήξπμε πηψρεπζεο ελφο θξάηνπο, ηελ ππέξβαζε ησλ 

1.000 κνλάδσλ βάζεο ζηα spread ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Φπζηθά, ε 

πηψρεπζε ζε κηα δπηηθή νηθνλνκία είλαη αλεπηζχκεηε θαη αρξείαζηε, φπσο 

άιισζηε δηαηείλεηαη θαη ν ηίηινο ηεο έθζεζεο, δελ είλαη φκσο θαηεγνξεκαηηθά 

απίζαλε αλ ην spread ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο ρψξαο εθηηλαρζεί ζε 

ηεηξαςήθην λνχκεξν. Απηφ ζεσξεί ν Carlo Cottarelli σο θξηηήξην. 

Με ηνλ αξηζκφ 1.000 ζηηο κνλάδεο βάζεο ηνπ spread έρεη θιεξηάξεη 

πνιιάθηο ε Διιάδα. Σψξα θπκαίλεηαη ζηηο 867 κνλάδεο βάζεο. Ο ηζρπξηζκφο 

ηνπ Cottarelli έρεη λα θάλεη κε ηζηνξηθά θξηηήξηα. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

νηθνλνκνιφγν γηα κηα ηθαλή αιιά –επηπρψο- φρη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα 

επέιζεη ε θαηάξξεπζε. Σε δηεηία 1991-1992 ζε 36 πεξηπηψζεηο θηλδχλεπζαλ 

ρψξεο παγθνζκίσο λα έρνπλ spread άλσ ησλ 1.000 κνλάδσλ βάζεο. ε 

επηά, φρη ιίγεο, απφ ηηο πεξηπηψζεηο νη ρψξεο νδεγήζεθαλ ζε εμσηεξηθή 

βνήζεηα γηα ηε ξχζκηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. ηηο ππφινηπεο 

29 πεξηπηψζεηο ην spread ηνπ επηηνθίνπ παξέκεηλε γηα 2-3 εβδνκάδεο πάλσ 

απφ ηηο 1.000 κνλάδεο θαη κεηά ππνρψξεζε. Σν πνζνζηφ φκσο 7 ζηηο 36 είλαη 

αξθεηά πςειφ γηα λα αλαπηχμεη θαλείο κηα ππφζεζε εξγαζίαο. 

Δλ νιίγνηο, bloggers ηεο Wall Street πνπ πηνζεηνχλ ηνπο θφβνπο 

ρξενθνπίαο ηνπ Cottarelli εθηηκνχλ πηζαλφηεηα κία ζηηο πέληε (20%) γηα λα 

ρξενθνπήζεη ε ρψξα πνπ ην spread ηεο ζα μεπεξάζεη ηηο 1.000 κνλάδεο 

βάζεο. Η Διιάδα απέρεη κφιηο 133 κνλάδεο βάζεο. Με ηελ ηάζε κείσζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ γεξκαληθνχ νκνιφγνπ πνπ είλαη νκφινγν αλαθνξάο 

(benchmark bond), ε νπνία δηαθαίλεηαη, ε ππφζεζε εξγαζίαο ηείλεη λα 

επαιεζεπηεί. πσο είδακε, ε ηειεπηαία εθηίκεζε ηνπ θέληξνπ αλαιχζεσλ 

CMA γηα ηελ Διιάδα δίλεη πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο άλσ ηνπ 53%. 
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Δπηζηξέθνπκε ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Υψξεο πνπ ην spread ηνπ 

θξαηηθνχ νκνιφγνπ ηνπο μεπέξαζε ηηο 1.000 κνλάδεο βάζεο ρξεηάζηεθαλ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα, αλάινγε κε απηή πνπ δέρηεθε ε Διιάδα. Σν Μεμηθφ ηνπ 

1994-95, ε Κνξέα ηνπ 1997, ε Βξαδηιία  ηνπ 1998, 1999 θαη 2002 θαη ε  

Σνπξθία ηνπ 2000-2001 απνηεινχλ παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή. Η Σνπξθία 

ρξεηάζηεθε επέκβαζε ηνπ ΓΝΣ θαη ιήςε δαλείνπ, ε εθηακίεπζε δφζεσλ ηνπ 

νπνίνπ νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2010. 

Ο Cottarelli ζηέθεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο ηνπ 2002. Η ρψξα 

δηαηεηλφηαλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ηελ δηεζλή 

θνηλφηεηα. Η ηφηε θπβέξλεζε πξνέβε ζε αιιεπάιιειεο δεκνζηνλνκηθέο 

πξνζαξκνγέο θαη επψδπλα κέηξα. Σν spread άγγημε ηηο 2.000 κνλάδεο βάζεο 

θαη ηφηε ε νηθνλνκία θαηέξξεπζε. Η βνήζεηα ήξζε θαη ην spread ππνρψξεζε 

ζηηο 500 κνλάδεο βάζεο ζηα ηέιε ηνπ 2003, ζαλ απαξρή ηεο πεξαηηέξσ 

απνθιηκάθσζήο ηνπ. Η ρψξα κπφξεζε λα μαλαβγεί ζηηο αγνξέο λα δαλεηζηεί 

κφιηο αθαίξεζε απφ πάλσ ηεο ην „ζηίγκα‟ ηνπ ηεηξαςήθηνπ spread. 

Η αχμεζε ηνπ spread, αζθαιψο, αλ ην δεη θαλείο κε φξνπο απζηεξήο 

ζεσξεηηθήο νηθνλνκίαο, απηφ αθξηβψο ππνδεηθλχνπλ: ηελ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα, δειαδή, ρξενθνπίαο κηαο ρψξαο. εκεηνινγηθά φκσο, απφ ην 

πξίζκα πνπ ην θνηηά σο έλα ζεκείν ν Cottarelli, ε „βφκβα‟ εθξήγλπηαη κφιηο 

μεπεξαζηεί ην φξην ησλ 1.000 κνλάδσλ βάζεο. Η εθηίκεζή ηνπ σζηφζν είλαη 

φηη κηα ζηάζε πιεξσκψλ ζε ρψξα εληφο επξσδψλεο, αθφκα θη αλ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηα θαζαξά νηθνλνκηθά δεδνκέλα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 

απιφ, ηα έζνδα λα κελ θηάλνπλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζε έμνδα, είλαη δχζθνιν 

λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ ηεο ζπλερνχο παξέκβαζεο ηεο Δ.Δ. ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, πνπ 

έρεη απνθηήζεη πιένλ πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν ζην ζχγρξνλν επξσπατθφ 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηεο Fed, πνπ επεξεάδεη ηε ζρέζε 

επξψ-δνιαξίνπ.89 

 
7.8  πκπεξάζκαηα 

 
Οη δηαθνξέο ησλ απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ 10εηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

έλαληη ησλ γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιά ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ 



69 

 

δηαθπκάλζεσλ κεηά ην 2008, απμήζεθαλ γξήγνξα θαη απφηνκα ηελ άλνημε ηνπ 

2010, θαη έθζαζαλ ζε αλψηαηεο ηηκέο ζηηο αξρέο Μαΐνπ 2010. Παξφκνηεο 

δηαθπκάλζεηο ραξαθηήξηζαλ ηα πηζησηηθά πεξηζψξηα ησλ θξαηηθψλ CDS, 

αληαλαθιψληαο ηηο απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή 

ζπγθξάηεζεο ηνπ απμαλφκελνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο.  

Χζηφζν, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ απαηηείηαη γηα λα 

απνθεπρζεί ε αλαδηάξζξσζε κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιε θαη λα νδεγεί ζε 

θαχιν θχθιν ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκίαο, φκσο αλάινγεο πξνζαξκνγέο 

είλαη κελ δχζθνιεο αιιά έρνπλ γίλεη θαη ζην παξειζφλ. Άιισζηε, αλ θαη ην 

επηηφθην ηνπ λένπ δαλεηζκνχ είλαη πςειφ γηα ηελ Διιάδα, ν κέζνο φξνο ηνπο 

θφζηνπο δαλεηζκνχ είλαη ρακειφηεξνο απφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνπ είραλ δειψζεη ζην παξειζφλ ρξενθνπία. 

Δμάιινπ, ηζηνξηθά νη ρψξεο κε ηνπο πξσηνγελψο πιενλαζκαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο πξνηίκεζαλ λα κε ρξενθνπήζνπλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο Διιάδαο, ην 1994). Η ρξενθνπία θαη ε έμνδνο απφ ην επξψ ζα 

πξνθαιέζεη πνιχ ρεηξφηεξεο πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο ζηε ρψξα πνπ ζα ην 

επηιέμεη, απφ ηηο αλαηαξάμεηο πνπ πξνθαινχλ ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο. Σέινο, ε πξνζαξκνγή κπνξεί λα γίλεη ιηγφηεξν επίπνλε, αλ 

ζπλνδεχεηαη απφ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

επελδπηέο έρνπλ ππεξεθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο αλεπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ πνπ επηβαξχλνληαη κε ρξέε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Διιάδαο.  

Χζηφζν, γηα λα απνθεπρζεί θάζε ζπδήηεζε πεξί Διιεληθήο 

ρξενθνπίαο, απαηηείηαη  ε εθαξκνγή αμηφπηζηεο πνιηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο. Η πνιηηηθή 

απηή πξέπεη λα είλαη “εκπξνζζνβαξήο” θαη λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα πνπ ζα εθαξκνζζνχλ ζε κέζνκαθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ψζηε λα 

αληηκεησπηζζνχλ νη αλεζπρίεο γηα ηε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε. Δπηπξφζζεηα, θαη 

παξάιιεια, ε πνιηηηθή δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δηεζλήο 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ θαη λα αληηζηαζκηζηνχλ, ηνπιάρηζηνλ ελ 

κέξεη, νη βξαρππξφζεζκεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 
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πξνζαξκνγήο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010, φρη 

κφλν ε Διιάδα, πνπ εθαξκφδεη ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

ζπκθσλήζεθε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, αιιά θαη φιεο νη ρψξεο ηεο επξσδψλεο κε ζεκαληηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, εηδηθφηεξα ε Ιξιαλδία, ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Ιζπαλία, φπσο θαη άιιεο ρψξεο, επαλαπξνζδηφξηζαλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα (i) απμήζνπλ 

ην βαζκφ θαη λα επηηαρχλνπλ ην ξπζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

(ii) λα εηζάγνπλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ πηνζέηεζε ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε πξνβιέπεη ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 

θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2014 θαη πεξηιακβάλεη ζεηξά 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηελ ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο 

(ηεο ηξηκεξνχο επηηξνπήο ΔΔ, ΔΚΣ θαη ΓΝΣ) πνπ νινθιεξψζεθε ην θαινθαίξη, 

ην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα θαη έρεη ζπληειεζηεί “εληππσζηαθή 

πξφνδνο ζηελ εηζαγσγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ”, εηδηθφηεξα φζνλ 

αθνξά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα κεηψζεη 

αηζζεηά ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο, ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο. 

Χζηφζν, νη αγνξέο δελ έρνπλ αθφκε πεηζζεί φηη ην νηθνλνκηθφ 

πξφγξακκα ζα εθαξκνζζεί απνηειεζκαηηθά ζην ζχλνιφ ηνπ ηα επφκελα 

ρξφληα θαη φηη ζα επηηεπρζεί δηαηεξήζηκε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Οη αγνξέο 

έρνπλ εθθξάζεη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε δηάθνξνπο κειινληηθνχο θηλδχλνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ελδερφκελνπ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ρξένπο. Οη αλεζπρίεο απηέο έρνπλ εζηηαζηεί:  

• ζηνλ θίλδπλν κεγαιχηεξεο ππνρψξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη ζην βαζηθφ ζελάξην ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

•   ζην ελδερφκελν πνιηηηθψλ εληάζεσλ θαη θνηλσληθήο αλαηαξαρήο.  

•  ζην ελδερφκελν λέσλ εθπιήμεσλ σο πξνο ην χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

θπξίσο ιφγσ ησλ ειιεηκκάησλ επηρεηξήζεσλ εθηφο ηνπ γεληθνχ 

θπβεξλεηηθνχ ηνκέα.  

•  ζε ελδερφκελε δπζθνιία αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη λα απμεζεί κεζνπξφζεζκα, θαη ιφγσ ηεο ρξνληθήο 

δηάηαμεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ ιήγεη ηα επφκελα ρξφληα.  
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Η νπζηαζηηθή ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο είλαη ε ζπλερήο, ζπλεπήο θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ησλ 

αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Καζψο ζα βειηηψλεηαη ε 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο εληζρχνληαο ηηο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζα απμάλεηαη 

ε αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο, νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζα 

εμνκαιχλνληαη ζηαδηαθά θαη ζεκαληηθά. Η ζπδεηνχκελε θαηά θαηξνχο 

αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκφζηνπ ρξένπο (πνπ δηαθξαηείηαη απφ ηνπο 

επελδπηέο) δελ απνηειεί επηζπκεηή ιχζε είηε γηα ηελ Διιάδα είηε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηπιένλ, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο δελ είλαη νχηε 

αλαγθαία νχηε αλαπφθεπθηε. Η ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα 

δηαζθαιίζεη θαη‟ αξρήλ ηε ζπγθξάηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζηαδηαθή κείσζε 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Καζψο ηθαλνπνηνχληαη νη 

πξνζδνθίεο φηη ε δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο πινπνηείηαη κε 

ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φηη δελ είλαη αλαζηξέςηκε, θαη, 

επνκέλσο, φηη ε ζρέζε δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ζα αθνινπζεί ζηαζεξά 

πησηηθή ηξνρηά, ε πξφζβαζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο αγνξέο ζα 

θαηαζηεί εθηθηή θαη κε επλντθφηεξνπο φξνπο πνπ δελ ζα δπζρεξαίλνπλ ηε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. 

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο αζθαιψο δελ πξέπεη λα εξκελεπζνχλ φηη 

ζπλεπάγνληαη φηη ε πνξεία πξνο ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζα είλαη εχθνιε 

θαη ζχληνκε. Γελ είλαη δπλαηφλ λα αλαζηξαθεί ε κεγάιε ζπζζψξεπζε 

δεκφζηνπ ρξένπο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηε ιήςε γελλαίσλ κέηξσλ 

γηα ηελ πεξηζηνιή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Μάιηζηα, ην δεκφζην 

ρξένο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, παξά ηε 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, έσο φηνπ επηηεπρζνχλ πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη 

αξρίζεη λα αλαθάκπηεη ε νηθνλνκία.  κσο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

επίπνλεο δηαδηθαζίαο, ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, δελ είλαη κφλν αλαγθαίν 

γηα λα απνθεπρζεί ε ρξενθνπία ηεο ρψξαο – κε φζα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά  

δεηλά απηή ζπλεπάγεηαη – αιιά απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα δηακνξθσζνχλ 

ζπλζήθεο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο.90 



72 

 

Δθηφο απφ ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο πνπ επηβάιιεη ην Μλεκφλην θαη 

ίζσο κηα δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ βαξψλ, ηηο εμειίμεηο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζα θαηεπζχλεη θαη ε δηεζλήο θαη επξσπατθή ζπγθπξία. Μεηαμχ 

άιισλ, έλα αηζηφδνμν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηελ επηκήθπλζε 

ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ησλ ειιεληθψλ δαλείσλ –θαη ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζή καο κε ηελ Ιξιαλδία–, κε ηελ 

επφδσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε επξσπατθνχ νκνιφγνπ θαη ηε 

δπλαηφηεηα επαλαγνξάο κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαζψο θαη ηελ επίηεπμε 

ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ. Χζηφζν, κεηά θαη ηελ πξφζθαηε ήηηα ηεο 

θαγθειαξίνπ ηεο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσδψλεο –ηεο Γεξκαλίαο– 

ζην Ακβνχξγν, νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαίλεηαη λα θαζπζηεξνχλ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζπλάληεζε ηνπ Eurogroup ηεο 25εο Μαξηίνπ 2011. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ 

ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο δηαηεξήζηκν είλαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή, ψζηε ε 

Διιάδα λα κπνξέζεη πάιη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ. Έηζη, ζα 

βγεη απφ ηνλ θαχιν θχθιν κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλαγθψλ θαη απμεκέλσλ πνζνζηψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ειαρηζηνπνηψληαο 

επνκέλσο ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο. 
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άξζξν 104 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε θαη ηε δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηωλ δεκνζηνλνκηθώλ 
κεγεζώλ από ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή. Η Σπλζήθε πεξηέρεη θαη ζρεηηθό πξωηόθνιιν ην νπνίν 
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ΠΙΝΑΚΔ – ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
 
 

Πίλαθαο 1 
 

Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 γηα ηελ Διιάδα 

 Δθ. επξψ Δθ. επξψ % ΑΔΠ 

1. Φνξνινγηθά έζνδα 52.860  23,1 

2. Με θνξνινγηθά έζνδα θαη Δ.Δ. 

3. Με ηαθηηθά έζνδα 

4. Δπηζηξνθέο εζφδσλ 

4.660 

1.840 

3.800 

 2,0 

0,8 

1,7 

5. χλνιν εζφδσλ (1+2+3-4)  55.560 24,3 

6. Μηζζνί-ζπληάμεηο-επηδφκαηα 19.802  8,6 

7. Λνηπέο πξσηνγελείο δαπάλεο 36.117  15,8 

8. Πξσηνγελείο δαπάλεο (6+7)  55.919 24,4 

9. Πξσηνγελέο έιιεηκκα (5-8)  359 0,2 

10. Σφθνη δεκφζηνπ ρξένπο  15.920 6,9 

11. χλνιν δαπαλψλ (8+10)  71.839 31,4 

12. Γαλεηαθέο αλάγθεο (11-5)  16.279 7,1 

13. Υξενιχζηα θαη ινηπέο εηδηθέο δαπάλεο  48.601 21,2 

14. Αθαζάξηζην έιιεηκκα (12+13)  64.880 28,3 

15. ΑΔΠ  228.408 --- 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Πξνυπνινγηζκφο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011, 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε 
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Πίλαθαο 2 

Πποϋπολογιζμόρ Γημόζιων Δπενδύζεων για ηο 2011, Δλλάδα  

 Δθ. Δπξψ Δθ. Δπξψ % ΑΔΠ 

1. Έζνδα 

    (Κνηλνηηθνί Πφξνη) 

    (Δθκεηάιιεπζε Γεκ. Δπελδχζεσλ) 

3.922 

(3722) 

(200) 

 1,7 

1,6 

0,1 

2. Γαπάλεο 8.500  3,7 

3. Γαλεηαθέο αλάγθεο (2-1)  4.578 2,0 

4. Απφθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

     Πξσηνγελέο έιιεηκκα (4-3) 

 1.072 

 3.506 

0,5 

1,5 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Πξνυπνινγηζκφο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011, 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε 
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Πίλαθαο 3 

Γενικόρ Κπαηικόρ Πποϋπολογιζμόρ για ηο 2011, Δλλάδα 

 Δθ. επξψ Πνζνζηφ ΑΔΠ 

1. Έζνδα 59.482 26,0 

2. Πξσηνγελείο δαπάλεο                    64.419 

    κείνλ θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο      1.072 

 

63.347 

 

27,7 

3.  Πξσηνγελέο έιιεηκκα (1-2) 4.937 2,2 

4. Σφθνη 15.920 7,0 

5. Γαλεηαθέο αλάγθεο (3+4) 20.857 9,1 

6. Υξενιχζηα 48.601 21,2 

7. Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 1.072 0,5 

8. Αθαζάξηζην έιιεηκκα (5+6+7) 70.530 30,8 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Πξνυπνινγηζκφο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011, 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε 
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Πίλαθαο 4 

Γαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ ΓΚΠ, % ΑΔΠ90 

Έηε Γεκνζηνλνκηθή βάζε Δζληθνινγηζηηθή βάζε 

2009 14,3% 15,4% 

2010* 9,9% 9,4% 

2011** 9,1% 7,4% 

*  Δθηηκήζεηο 

**Πξνβιέςεηο 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Πξνυπνινγηζκφο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011, 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε 
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Πίλαθαο 5 

Αλψηαην χςνο ειιείκκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξένπο (Γb=0) 

      y 

       

b-1 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

40% 0,0% 0,4% 0,8% 1,2% 1,5% 1,9% 2,3% 2,6% 3,0% 3,3% 3,6% 

50% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 1,9% 2,4% 2,8% 3,3% 3,7% 4,1% 4,5% 

60% 0,0% 0,6% 1,2% 1,7% 2,3% 2,9% 3,4% 3,9% 4,4% 5,0% 5,5% 

70% 0,0% 0,7% 1,4% 2,0% 2,7% 3,3% 4,0% 4,6% 5,2% 5,8% 6,4% 

80% 0,0% 0,8% 1,6% 2,3% 3,1% 3,8% 4,5% 5,2% 5,9% 6,6% 7,3% 

90% 0,0% 0,9% 1,8% 2,6% 3,5% 4,3% 5,1% 5,9% 6,7% 7,4% 8,2% 

100% 0,0% 1,0% 2,0% 2,9% 3,8% 4,8% 5,7% 6,5% 7,4% 8,3% 9,1% 

110% 0,0% 1,1% 2,2% 3,2% 4,2% 5,2% 6,2% 7,2% 8,1% 9,1% 10,0% 

Πεγή: Νηθφιανο Η. Καξαβίηεο, Γημόζιο Χπέορ & Έλλειμμα, Δθδφζεηο 

Γηφληθνο, Αζήλα 2008.  
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Πίλαθαο 6 

Γεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε ελαιιαθηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

ελάξην πνιύ θαθό θαθό κέηξην θαιό 

y 0 1 2 4 

d -3% 0% 3% -3% 0% 3% -3% 0% 3% -3% 0% 3% 

2010 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 

2011 150,5 147,5 144,5 149,1 146,1 143,1 147,6 144,6 141,6 144,8 141,8 138,8 

2012 158,8 152,6 146,5 155,8 149,7 143,6 152,9 146,8 140,8 147,1 141,1 135,1 

2013 167,3 158,0 148,7 162,7 153,5 144,2 158,1 149,0 139,9 149,3 140,4 131,4 

2014 176,2 163,5 150,9 169,8 157,3 144,8 163,5 151,2 139,0 151,6 139,7 127,8 

2015 185,3 169,2 153,2 177,0 161,2 145,5 169,0 153,5 138,1 153,8 139,0 124,1 

2016 194,8 175,2 155,5 184,4 165,3 146,1 174,5 155,8 137,1 156,1 138,3 120,5 

2017 204,6 181,3 158,0 192,0 169,4 146,7 180,1 158,2 136,2 158,3 137,6 116,9 

2018 214,8 187,6 160,5 199,8 173,6 147,4 185,8 160,5 135,2 160,5 136,9 113,3 

2019 225,3 194,2 163,1 207,8 178,0 148,1 191,6 162,9 134,3 162,7 136,2 109,7 

2020 236,2 201,0 165,8 216,0 182,4 148,8 197,5 165,4 133,3 164,9 135,5 106,2 

2021 247,5 208,0 168,6 224,4 187,0 149,5 203,4 167,9 132,3 167,0 134,9 102,7 

2022 259,1 215,3 171,5 233,0 191,6 150,3 209,5 170,4 131,3 169,2 134,2 99,2 

2023 271,2 222,9 174,5 241,9 196,4 151,0 215,6 172,9 130,2 171,4 133,5 95,7 

2024 283,7 230,7 177,6 250,9 201,3 151,8 221,9 175,5 129,2 173,5 132,8 92,2 

2025 296,6 238,7 180,9 260,2 206,4 152,6 228,2 178,2 128,1 175,6 132,2 88,7 

2026 310,0 247,1 184,2 269,7 211,5 153,4 234,6 180,8 127,0 177,8 131,5 85,3 

2027 323,9 255,7 187,6 279,4 216,8 154,2 241,1 183,5 125,9 179,9 130,9 81,8 

2028 338,2 264,7 191,2 289,4 222,3 155,1 247,8 186,3 124,8 182,0 130,2 78,4 

2029 353,0 274,0 194,9 299,6 227,8 156,0 254,5 189,1 123,7 184,1 129,6 75,0 

2030 368,4 283,5 198,7 310,1 233,5 156,9 261,3 191,9 122,6 186,1 128,9 71,7 
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Πίλαθαο 7 

 

Υψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο θαηά ηελ επφκελε 

πεληαεηία ηελ 19 Φεβξνπαξίνπ 2011 

 Υψξα Πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο (%) 

1 Βελεδνπέια 53.50 

2 Διιάδα 53.41 

3 Παθηζηάλ  48.51 

4 Ιξιαλδία 39.15 

5 Αξγεληηλή 34.67 

6 Πνξηνγαιία 32.66 

7 Οπθξαλία 28.07 

8 Νηνπκπάη 26.02 

9 Ιξάθ 22.25 

10 Βηεηλάκ 21.90 

Πεγή: Credit Market Analysis (CMA) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



87 

 

                                                                                                                                                  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ρήκα 1 

 
 

 ελάξηα ηαρείαο θαη κε δηαηεξήζηκεο αύμεζεο ηνπ ειιεληθνύ ΠΓΥ 

 
 
 


