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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε το δηµόσιο χρέος και τη 

δηµοσιονοµική πολιτική που εφαρµόζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το 

δηµόσιο χρέος δηµιουργείται µε το δηµόσιο δανεισµό, ο οποίος συνιστά ένα 

από τα τρία µέσα χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών. Τα άλλα δύο είναι 

η φορολογία και η έκδοση νέου χρήµατος (seignorage). Σκοπός της εργασίας 

είναι η µελέτη των θεωριών του χρέους καθώς και η διερεύνηση του 

«βάρους» του δηµοσίου χρέους στις γενεές, που θα κληθούν να καταβάλουν 

τη φορολογία για την εξυπηρέτηση και την τελική αποπληρωµή του δηµοσίου 

δανεισµού. Η ανάλυση σχετικά µε το βάρος του δηµοσίου χρέους καταλήγει 

στο θέµα των κανόνων δηµοσιονοµικής πολιτικής και στη διερεύνηση του 

χειρισµού των προβληµάτων σταθεροποίησης και διάρθρωσης. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis deals with the public debt and the fiscal policy implemented by the 

government. Public debt is being created by government borrowing, which is 

one of the three means of financing government expenditure. The other two 

are the taxes and the so called seignorage. The aim of this thesis is to study the 

theories of debt and to research the burden of debt in generations that will 

have to pay the taxes to service the debt and to repay the principal of the debt. 

The analysis of the sustainability of public debt brings us to the issue of fiscal 

policy rules and to the investigation of dealing with stabilization and structural 

problems. 
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Εισαγωγή 

Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη δηµοσιονοµική πολιτική. Οι 

µακροοικονοµικοί ρόλοι της δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι: 

• Να παρέχει αυτόµατους σταθεροποιητές που αποµονώνουν σε κάποιο βαθµό 
την οικονοµία από σοκ στην αθροιστική ζήτηση. Ωστόσο, η σταθεροποίηση 
που παρέχεται από αυτόµατους σταθεροποιητές είναι κυρίως ένα υποπροϊόν 
της δοµής των φορολογικών συστηµάτων και των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Αυτά τα συστήµατα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται 
στην κρατική κατανοµή εισοδήµατος  και σε µικροοικονοµικούς στόχους αντί 
σε µακροοικονοµικούς στόχους. 

• Να σταθεροποιήσει το επίπεδο παραγωγής γύρω από το ρυθµό ισορροπίας 
χρησιµοποιώντας διακριτές µεταβολές στα κρατικά έξοδα και στη φορολογία. 

• Να σχεδιάζει τη χρηµατοδότηση των κρατικών δαπανών, ώστε να διατηρεί 
ανεκτό βάρος δηµοσίου χρέους στην οικονοµία. 
 
        Στο πρώτο µέρος της εργασίας εξετάζουµε τη δηµοσιονοµική πολιτική 
σχετικά µε το χρέος. Θα ξεκινήσουµε µε την ανάλυση του βραχυχρόνιου 
ρόλου της δηµοσιονοµικής πολιτικής και θα εξετάσουµε πώς οι 
µακροοικονοµικές επιδράσεις σε µία µεταβολή της κρατικής δαπάνης, 
διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της δαπάνης. Θα 
συγκρίνουµε (κεφάλαιο 2) τη χρηµατοδότηση της κρατικής δαπάνης µέσω 
φορολογίας, δανεισµού από τα άτοµα (έκδοση οµολόγων) και δανεισµού από 
την κεντρική τράπεζα (δηµιουργία νέου χρήµατος). Με αυτό το σχολιασµό 
εισάγεται και η έννοια του πολλαπλασιαστή ισορροπηµένου προϋπολογισµού. 
        Μόλις εισάγουµε την ιδέα της ταυτότητας κρατικού προϋπολογισµού, 
µπορούµε να τη χρησιµοποιήσουµε ως πλαίσιο σχετικά µε το ρόλο της 
κυβέρνησης στην οικονοµία. Αν η κυβέρνηση δανείζεται ώστε να 
χρηµατοδοτήσει τα τρέχοντα έξοδα, επιβάλλει στους µελλοντικούς 
φορολογουµένους να πληρώσουν τους τόκους του χρέους καθώς και να 
αποπληρώσουν το κεφάλαιο.   
       Η ανάλυση σχετικά µε το βάρος του δηµοσίου χρέους καταλήγει στο 
θέµα των κανόνων δηµοσιονοµικής πολιτικής. Θα ερευνήσουµε (κεφάλαιο 5) 
δυο είδη δηµοσιονοµικής πολιτικής. Από τη µία πλευρά, η δηµοσιονοµική 
πολιτική µπορεί να θεωρηθεί ίδια µε τη νοµισµατική πολιτική και η 
συνεισφορά της στη σταθεροποίηση θα πρέπει να διέπεται από ένα κανόνα 
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, ανησυχίες που έχουν να 
κάνουν µε τη φερεγγυότητα οδηγούν τις κυβερνήσεις σε διάφορους 
δηµοσιονοµικούς κανόνες. Για παράδειγµα ο Χρυσός Κανόνας λέει ότι θα 
πρέπει µόνο η δηµόσια επένδυση να χρηµατοδοτείται µε δανεισµό. 
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      Η αλληλεπίδραση µεταξύ δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής 
εξετάζεται σε αρκετά σηµεία και ασχολούµαστε αυστηρά µε τη σχέση µεταξύ 
δηµοσιονοµικής πολιτικής, νοµισµατικής πολιτικής και πληθωρισµού. 
Εξετάζουµε επίσης τον ρόλο του seignorage στη σχέση µεταξύ κρατικής 
κατανάλωσης και πληθωρισµού.  
    Στο δεύτερο µέρος (κεφάλαιο 6) µελετούµε τις νεότερες θεωρίες σχετικά το 
χρέος και διερευνούµε το «βάρος» του δηµοσίου χρέους, εξετάζοντας το 
θεώρηµα ισοδυναµίας του Ricardo καθώς και το θεώρηµα ουδετερότητας της 
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους. Τέλος µελετάµε την έκδοση νέου χρήµατος 
ως µέσο χρηµατοδότησης των δηµοσίων ελλειµµάτων. 
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1 Αυτόµατοι Σταθεροποιητές 
 
            Είναι ξεκάθαρο και στο πιο απλό πολλαπλασιαστικό µοντέλο, ότι 
εισάγοντας φόρους που εξαρτώνται από το επίπεδο του εισοδήµατος 
µειώνεται το µέγεθος του πολλαπλασιαστή. Οµοίως επειδή τα επιδόµατα 
ανεργίας ποικίλουν ανάλογα µε τον αριθµό των ανέργων, οι µεταβιβάσεις 
αυξάνονται, καθώς το επίπεδο παραγωγής πέφτει και αυτό µειώνει το µέγεθος 
του πολλαπλασιαστή. Αφού το σύστηµα φορολόγησης και το σύστηµα 
επιδοµάτων έχουν συσταθεί ώστε και οι φόροι και οι µεταβιβάσεις να 
εξαρτώνται από το επίπεδο απασχόλησης, µειώνουν το µέγεθος του 
πολλαπλασιαστή και άρα µετριάζεται η επίδραση στην παραγωγή από 
οποιαδήποτε εξωγενή µεταβολή στην ιδιωτική κατανάλωση. Σε όρους 
µοντέλου  IS/LM θυµόµαστε ότι ένας µικρότερος πολλαπλασιαστής 
απεικονίζεται µε µία πιο απότοµη IS καµπύλη, που µετατοπίζεται λιγότερο 
οριζοντίως σε αντίδραση µίας µεταβολής στα εξωγενή έξοδα. Αυτός είναι ο 
ρόλος του αυτόµατου σταθεροποιητή του φορολογικού συστήµατος και του 
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Μία συνέπεια αυτού του στοιχείου της 
δηµοσιονοµικής δοµής είναι ότι το έλλειµµα του προϋπολογισµού αυξάνεται 
όταν η απασχόληση µειώνεται και µειώνεται όταν η απασχόληση αυξάνεται. 
           Για να ερµηνευτεί η σηµασία του ελλείµµατος προϋπολογισµού που 
σηµειώνεται σε οποιαδήποτε στιγµή είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε αν η 
παραγωγή είναι κάτω, πάνω ή στο επίπεδο ισορροπίας. Για να βοηθηθούν οι 
δηµιουργοί χάραξης πολιτικής, το κυκλικά προσαρµοσµένο δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα υπολογίζεται. Αυτό είναι το έλλειµµα προϋπολογισµού που θα 
κυριαρχεί δεδοµένου των φόρων και της κατανάλωσης, αν η οικονοµία 
λειτουργούσε σε επίπεδο παραγωγής, στο οποίο ισορροπεί. Υποθέτοντας ότι 
γνωρίζουµε την παραγωγή στην ισορροπία, η έννοια του κυκλικά 
προσαρµοσµένου ελλείµµατος δείχνει αν η δηµοσιονοµική πολιτική είναι 
επεκτατική ή συσταλτική. Ένα πρακτικό πρόβληµα που παρουσιάζεται µε τη 
χρήση του κυκλικά προσαρµοσµένου ελλείµµατος, ως ένα µέτρο 
δηµοσιονοµικής στάσης, είναι στην εκτίµηση του επιπέδου παραγωγής που 
ισορροπεί η οικονοµία. Ζωντανά παραδείγµατα αυτού του προβλήµατος 
εµφανίζονται όταν εξετάζονται οι προελεύσεις των µεγάλων δηµοσιονοµικών 
προβληµάτων που προέκυψαν κυρίως στις Ευρωπαϊκές οικονοµίες κατά τις 
δεκαετίες του 1970 και 1980 και στην Ιαπωνία τη δεκαετία του1990. 
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   Η σχέση µεταξύ διαφορετικών εννοιών για τη δηµοσιονοµική ισορροπία 
προσδιορίζεται ως εξής: 
 
(αρχικό) δηµοσιονοµικό έλλειµµα= 
 
 = κυκλικά προσαρµοσµένο δηµοσιονοµικό έλλειµµα + επίδραση από 
αυτόµατους σταθεροποιητές. 
= διακριτική (discretionary) δηµοσιονοµική ώθηση + επίδραση από 
αυτόµατους σταθεροποιητές.  

( ) ( ) [ ( ) ( )] ( )t t e e e tg y t y g y t y a y y− = − + −                        (1.1) 

όπου a είναι µία σταθερά και  όρος ( )e ta y y− περικλείει την επίδραση των 

αυτόµατων σταθεροποιητών στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Αν η τρέχουσα 

παραγωγή ty είναι κάτω από την παραγωγή ισορροπίας ey , η οικονοµία είναι 

σε ύφεση. Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές θα βοηθήσουν αυτόµατα να 
σταθεροποιηθεί η οικονοµία αυξάνοντας τα έξοδα της κυβέρνησης σε 

µεταβιβάσεις και συµπιέζοντας τα φορολογικά έσοδα  ( ( ) 0)e ta y y− > και 

συνεπώς  ανεβάζοντας το πραγµατικό έλλειµµα. 
      Εξ ορισµού, η επίδραση των αυτόµατων σταθεροποιητών στο 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι µηδενική, όταν η παραγωγή είναι στο επίπεδο 
ισορροπίας. Ένα µηδενικό κυκλικά προσαρµοσµένο δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
δείχνει µηδενική διακριτική (discretionary) δηµοσιονοµική ώθηση, ένα 
κυκλικά προσαρµοσµένο έλλειµµα δείχνει µία επεκτατική δηµοσιονοµική 
στάση και ένα κυκλικά προσαρµοσµένο πλεόνασµα δείχνει µία συσταλτική 
δηµοσιονοµική στάση. 
      Μία οικονοµία σε ύφεση µε παραγωγή κάτω από τo επίπεδο ισορροπίας 
θα τείνει να έχει υψηλό πραγµατικό έλλειµµα, διότι ο δεύτερος όρος της 
εξίσωσης (1.1) είναι θετικός. Αν το κυκλικά προσαρµοσµένο έλλειµµα ή 
πλεόνασµα είναι µηδέν, τότε το πραγµατικό έλλειµµα αντικατοπτρίζει τους 
αυτόµατους σταθεροποιητές και θα εξαφανιστεί, όταν η οικονοµία επιστρέψει 
στην ισορροπία. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοσιονοµική πολιτική δεν 
παρέχει επιπρόσθετα διακριτικά κίνητρα για να ωθήσει την οικονοµία πίσω 
στο σηµείο ισορροπίας (δηλ. σε όρους IS/LM, δεν υπάρχει µετακίνηση προς 
τα δεξιά της καµπύλης IS). Επίσης, αν η διακριτική δηµοσιονοµική πολιτική 
χρησιµοποιείται για να ωθήσει την απόδοση της οικονοµίας στην ισορροπία 
(δεξιά µετατόπιση της IS), θα παρατηρηθεί ένα κυκλικά προσαρµοσµένο 
έλλειµµα. Σε µία τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει µέτρα 
για να µειώσει την αύξηση του χρέους που θα ακολουθήσει την οικονοµία 
όταν επιστρέψει στο επίπεδο παραγωγής που ισορροπεί. Τέτοια ευκαιρία θα 
προκύψει όταν η οικονοµία θα είναι πάνω από το επίπεδο παραγωγής που 
ισορροπεί και η κυβέρνηση περιορίσει τη δηµοσιονοµική πολιτική (π.χ. 
µειώνοντας τις κρατικές δαπάνες), ώστε να ενδυναµώσει τον κανόνα 
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νοµισµατικής πολιτικής και να οδηγήσει την οικονοµία γύρω από την 
ισορροπία. 
        Για να λειτουργήσει το φορολογικό πρόγραµµα ως αυτόµατος 
σταθεροποιητής είναι απαραίτητο η µεταβολή στην αθροιστική παραγωγή να 
οδηγεί σε µία µεταβολή στην κατανάλωση. Γενικά, τα νοικοκυριά µε 
διαφορετικές κατανοµές εισοδήµατος τείνουν να αντιδρούν διαφορετικά σε 
προσωρινές µεταβολές του διαθέσιµου εισοδήµατος. Με βάση την υπόθεση 
του καθαρού µόνιµου εισοδήµατος, προσωρινές µεταβολές στο εισόδηµα δεν 
έχουν καµία επίδραση στην κατανάλωση. Εξ υποθέσεως µόνο το µόνιµο 
εισόδηµα επηρεάζει την κατανάλωση. Αν αυτό ισχύει, τότε οι αυτόµατοι 
σταθεροποιητές είναι άσχετοι. Πάντως, τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι πιο 
πιθανόν να έχουν περιορισµένη ρευστότητα από ότι τα πλουσιότερα και γι’ 
αυτό θα αντιδράσουν περισσότερο σε προσωρινές µεταβολές του εισοδήµατος 
τους. Για να εκτιµήσουµε τις επιδράσεις των αυτόµατων σταθεροποιητών, 
αναλυτικές πληροφορίες χρειάζονται όχι µόνο για τη λειτουργία του 
φορολογικού συστήµατος αλλά και για τις εφαρµογές των µεταβολών στην 
αθροιστική απασχόληση των νοικοκυριών µε διαφορετικά επίπεδα 
εισοδήµατος. 
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2 ∆ιακριτική δηµοσιονοµική πολιτική 
 

2.0.1) Ταυτότητα κρατικού προϋπολογισµού 

 
        Σε κάθε περίοδο η κυβέρνηση πρέπει να χρηµατοδοτήσει τα 
προγράµµατα δαπανών και να πληρώσει τόκους για το χρέος. Το χρέος είναι 
κρατικά οµόλογα που έχουν πωληθεί στον ιδιωτικό τοµέα στο παρελθόν. Για 
να χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες της η κυβέρνηση µπορεί να χρησιµοποιήσει 
τη φορολογία, την πώληση νέων οµολόγων και την έκδοση χρήµατος. Οι 
πηγές του κεφαλαίου βρίσκονται στο δεξί µέρος της ταυτότητας και οι 
χρήσεις του κεφαλαίου βρίσκονται στο αριστερό µέρος: 

  

� � � � �

_ _ _.exp. int tax revenue new bonds new moneygovt erest

G iB T B H+ ≡ + ∆ + ∆   

 (ταυτότητα κρατικού προϋπολογισµού) 
όπου G είναι οι δαπάνες της κυβέρνησης  στα αγαθά και στις υπηρεσίες, i 
είναι το ονοµαστικό επιτόκιο, B είναι το απόθεµα των οµολόγων και άρα η 
αξία του δηµοσίου χρέους στην αρχή της περιόδου, T είναι τα έσοδα από τους 
φόρους καθαρά από µεταβιβάσεις, ∆B είναι η αξία των νέων οµολόγων που 
εκδίδονται την τρέχουσα περίοδο και ∆H είναι το νέο χρήµα που εκδίδεται 
από την κυβέρνηση. 
 

2.0.2) Μηχανισµός µετάδοσης δηµοσιονοµικής πολιτικής 

 
       Η κλασική παρουσίαση της δηµοσιονοµικής πολιτικής στο µοντέλο 
IS/LM απεικονίζεται µε µία µετακίνηση της καµπύλης IS. Ο 
πολλαπλασιαστής δαπάνης µεγεθύνει την επιρροή της δηµοσιονοµικής 
ώθησης. Καθώς το επίπεδο του εισοδήµατος αυξάνεται, αυξάνεται και η 
ζήτηση χρήµατος και συνεπώς αυξάνεται και το επιτόκιο. Βραχυπρόθεσµα, 
χωρίς µεταβολή στον πληθωρισµό, µία αύξηση του ονοµαστικού επιτοκίου 
είναι επίσης και µία αύξηση του πραγµατικού επιτοκίου. Ο µηχανισµός είναι ο 
εξής: 
 

 
D

M
g y r I

P
 ↑ →↑ →↑ →↑ →↓ 
 

 

Η καµπύλη IS µετατοπίζεται προς τα δεξιά. Η οικονοµία κινείται 
βορειοανατολικά κατά µήκος της ανοδικής καµπύλης LM. Αυτή είναι η 
απλούστερη µορφή του γνωστού χρηµατοοικονοµικού παραγκωνισµού 
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(crowding-out). Συµβαίνει
υπάρχουν περιορισµοί
απασχόλησης. Η παραγωγή
κυβερνητικών δαπανών
οµολόγων, το επιτόκιο
σηµαίνει ότι η πολλαπλασιαστική
δαπανών δεν ισχύει στη
παραγωγή είναι υψηλότερη
µεγαλύτερο µέρος κυβερνητικών
από ότι την αρχική ισορροπία
θα συµβεί αν το επιτόκιο
µπορεί να επεκταθε
 
 
 

 
Σχήµα 1.1 Μέθοδοι χρηµατοδότησης

 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

Συµβαίνει όταν οι τιµές είναι σταθερές, δηλαδή όταν
υπάρχουν περιορισµοί από την πλευρά της προσφοράς στην επέκταση
απασχόλησης Η παραγωγή επεκτείνεται αλλά επειδή η αύξηση των
κυβερνητικών δαπανών χρηµατοδοτείται εξολοκλήρου από την έκδοση

το επιτόκιο επηρεάζεται (σχήµα 1.1.α). Η αύξηση του επιτοκίου
ότι η πολλαπλασιαστική επίδραση της αύξησης των κυβερνητικών
δεν ισχύει στη νέα βραχυχρόνια ισορροπία από τη στιγµή

παραγωγή είναι υψηλότερη και η σύνθεση της είναι διαφορετική διότι
µεγαλύτερο µέρος κυβερνητικών δαπανών και µικρότερο µέρος επένδυσης

την αρχική ισορροπία. Τέτοιου είδους παραγκωνισµός προφανώς
συµβεί αν το επιτόκιο είναι σταθερό, δηλαδή αν η προσφορά χρήµατος

να επεκταθεί για να συναντήσει την επιπρόσθετη ζήτηση χρήµατος

Μέθοδοι χρηµατοδότησης µίας αύξησης των κρατικών

ΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
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σταθερές δηλαδή όταν δεν 
προσφοράς στην επέκταση της 

η αύξηση των 
εξολοκλήρου από την έκδοση νέων 

αύξηση του επιτοκίου 
αύξησης των κυβερνητικών 

από τη στιγµή που η 
διαφορετική διότι υπάρχει 

µικρότερο µέρος επένδυσης 
παραγκωνισµός προφανώς δε 

προσφορά χρήµατος 
επιπρόσθετη ζήτηση χρήµατος. 

 

των κρατικών δαπανών 
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2.1) Χρηµατοδότηση µέσω φόρου και πολλαπλασιαστής  ισοσκελισµένου 
προϋπολογισµού 
 
       Υποθέτουµε έναν αναλογικό φόρο yt t y= . Στη νέα ισορροπία, µετά από 

αύξηση στις κρατικές δαπάνες και υποθέτοντας ότι το επιτόκιο είναι σταθερό, 
θα υπάρχει ισοσκελισµένος προϋπολογισµός αν: 

g t∆ = ∆  

      yt y= ∆  

     
1

y

y

g t

∆
⇒ =

∆
 

∆ηλαδή αν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα της µεταβολής του g είναι 
1

yt
. 

 Αλλά ξέρουµε ότι ο πολλαπλασιαστής δαπάνης είναι: 
1

y y y

y

g s c t

∆
=

∆ +
 

που είναι µικρότερο του 
1

yt
. Αυτό δείχνει ότι τα φορολογικά έσοδα  στο νέο 

επίπεδο ισορροπίας της παραγωγής θα είναι µικρότερα από την αύξηση των 
κρατικών δαπανών. Αυτό συµβαίνει διότι οι υψηλές κρατικές δαπάνες 
οδηγούν όχι µόνο σε υψηλότερα φορολογικά έσοδα αλλά και σε υψηλότερη 
αποταµίευση. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει έλλειµµα στο προϋπολογισµό στη 
νέα ισορροπία. Η αύξηση στο εισόδηµα, για να δηµιουργήσει αποταµιεύσεις 
και έσοδα φορολόγησης ίσα µε την αύξηση των κρατικών δαπανών θα πρέπει 
να είναι χαµηλότερη από το επίπεδο του εισοδήµατος, στο οποίο η 
πλεονάζουσα φορολογία µόνη της θα είναι ίση µε την αύξηση των κρατικών 
δαπανών. Από τη στιγµή που υπάρχει έλλειµµα, η κυβέρνηση δανείζεται για 
να εφαρµόσει τα προγράµµατα της. 
      Υποθέτουµε τώρα ότι η κυβέρνηση αυξάνει τη φορολογία για να 
χρηµατοδοτήσει τις αυξηµένες κρατικές δαπάνες, ώστε να µην υπάρχει 
έλλειµµα στη νέα βραχυχρόνια ισορροπία καθώς και ότι το επιτόκιο είναι 
σταθερό. Επίσης, υποθέτουµε ότι η κυβέρνηση αυξάνει τις κρατικές δαπάνες 
και τα έσοδα από τη φορολογία κατά το ίδιο ποσό. Αρχικά η επίδραση στην 
παραγωγή από µεταβολή του g είναι: 

( ) ...y y yy g c g c c g∆ = ∆ + ∆ + ∆ +                                    (1.2) 

και δεύτερον η επίδραση στην παραγωγή από µεταβολή του t: 

( ) ....y y yy c t c c t∆ = − ∆ − ∆ −                                           (1.3) 
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Αφού υπό την υπόθεση χρηµατοδότησης µέσω φορολογίας, g t∆ = ∆ , είναι 

ξεκάθαρο ότι η καθαρή επίδραση του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού 
δαπανών είναι: 

y g t∆ = ∆ = ∆  

δηλαδή 1
y

g

∆
=

∆
    (πολλαπλασιαστής ισοσκελισµένου προϋπολογισµού) 

Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιαστή ισοσκελισµένου προϋπολογισµού δεν 
εξαρτάται από την υπόθεση ότι οι φόροι είναι εξωγενής, αλλά από το ότι οι 
κρατικές δαπάνες σε αγαθά και υπηρεσίες (∆g) δηµιουργούν πλεονάζουσα 
παραγωγή και εισόδηµα (1.2), ενώ η αύξηση στη φορολογία ανακατανέµει 
την αγοραστική δύναµη από τους φορολογούµενους σε αυτούς που παρέχουν 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες (1.3). Αν αυτές οι δύο οµάδες ατόµων έχουν την 
ίδια οριακή τάση για κατανάλωση δηλαδή το yc  

είναι το ίδιο στην (1.2) και στη (1.3), τότε ο πολλαπλασιαστής 
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού είναι ίσος µε ένα. Αυτό ισχύει δεδοµένου 
ότι η αθροιστική κατανάλωση παραµένει αµετάβλητη ως συνέπεια της 
ανακατανοµής της αγοραστικής δύναµης. Εποµένως η µόνη επίδραση στην 
παραγωγή γίνεται από την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Ο 
πολλαπλασιαστής ισοσκελισµένου προϋπολογισµού είναι σηµαντικός κυρίως 
για λόγους πολιτικής, διότι όταν µία κυβέρνηση δεν µπορεί ή δε θέλει να 
χρησιµοποιήσει ως µέθοδο χρηµατοδότησης το χρέος, µπορεί να ανεβάσει το 
επίπεδο δραστηριότητας στην οικονοµία, αν δεσµευτεί σε ένα πρόγραµµα 
δαπανών ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Το µέγεθος του πολλαπλασιαστή 
θα πέσει κάτω από ένα όταν η επίδραση του αυξηµένου εισοδήµατος στη 
ζήτηση χρήµατος και στο επιτόκιο επανέρχεται (σχήµα 1.1β).  
  
 
2.2 Χρηµατοδότηση µέσω της έκδοσης οµολόγων 
 
       Στο βραχυχρόνιο µοντέλο, οι πιθανές επιδράσεις στην αθροιστική 
ζήτηση, από την αύξηση του αποθέµατος των οµολόγων στην οικονοµία λόγω 
της χρηµατοδότησης του ελλείµµατος µέσω οµολόγων, έχουν αγνοηθεί. Όπως 
αναφέραµε και παραπάνω, µία αύξηση των κρατικών δαπανών δε θα επιφέρει 
ικανοποιητικά παραπάνω φορολογικά έσοδα για να εξαλείψει το έλλειµµα. 
∆ηλαδή θα υπάρχει µία συνεχής απαίτηση για πώληση οµολόγων, ώστε να 
καλυφθεί το κενό µεταξύ εξόδων και εσόδων. Το απόθεµα των κρατικών 
οµολόγων,  δηλαδή το µέγεθος του κρατικού χρέους στην οικονοµία, θα 
ανεβαίνει κάθε χρόνο. Όσο η οικονοµία παραµένει στο νέο επίπεδο 
παραγωγής και διατηρεί µία αµετάβλητη νοµισµατική πολιτική, η κυβέρνηση 
θα πρέπει να πωλήσει παραπάνω οµόλογα για να χρηµατοδοτήσει το 
έλλειµµα. Αυτό εξαρτάται από το αν τα κρατικά οµόλογα αποτελούν καθαρό 
πλούτο για τα άτοµα στην οικονοµία. Για την ώρα υποθέτουµε ότι τα κρατικά 
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οµόλογα είναι για τα νοικοκυριά µία µορφή πλούτου. Αν τα οµόλογα είναι 
πλούτος, τότε οι µεταβολές στο απόθεµα του πλούτου θα επηρεάσουν την 
κατανάλωση και τη ζήτηση χρήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να λάβει υπόψη την επίδραση αυτών των µεταβολών, όταν εφαρµόζει 
τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική. Μία αύξηση της 
χρηµατοδότησης µέσω έκδοσης κρατικών οµολόγων στις δαπάνες θα 
µετακινήσει την καµπύλη IS δεξιά (άµεσο αποτέλεσµα στην αύξηση της 
κατανάλωσης) και θα οδηγήσει σε µία επιπλέον κλίση προς τα δεξιά της IS,  
καθώς η κατανάλωση αυξάνει µε το πλούτο.  
      Επιπλέον, τα νέα οµόλογα που εκδίδονται από την κυβέρνηση θα 
δηµιουργήσουν ένα αποτέλεσµα χαρτοφυλακίου στη ζήτηση χρήµατος. Η 
ζήτηση χρήµατος περιλαµβάνει, ως στοιχείο, χρηµατοοικονοµικό πλούτο. Σε 
ένα δεδοµένο επιτόκιο ο υψηλός πλούτος αυξάνει τη ζήτηση για χρήµα και 
οµόλογα αναλογικά, ώστε να διατηρείται ισορροπηµένο το χαρτοφυλάκιο. Η 
συνέπεια της εκτεταµένης χρήσης της έκδοσης οµολόγων ως µέσο 
χρηµατοδότησης των κρατικών δαπανών θα είναι να αυξηθεί η αναλογία των 
οµολόγων έναντι του χρήµατος στην οικονοµία, αφού εξ υποθέσεως η 
προσφορά χρήµατος παραµένει σταθερή. Αυτό θα οδηγήσει σε µία αύξηση 
στη ζήτηση χρήµατος για να αποκατασταθεί η ισορροπία στο χαρτοφυλάκιο. 
Για το λόγο αυτό, η καµπύλη LM θα µετατοπιστεί στα αριστερά (σχήµα 1.1γ). 
 
 
2.2.1 Είναι τα οµόλογα καθαρός πλούτος; Συζήτηση Ρικαρδιανής 

Ισοδυναµίας 
 

       Υπό συγκεκριµένες υποθέσεις µία αύξηση της χρηµατοδότησης των 
κρατικών δαπανών µέσω έκδοσης οµολόγων θα έχει την ίδια επίδραση στην 
παραγωγή όπως και στην περίπτωση χρηµατοδότησης µέσω φόρων. Αν τα 
οµόλογα δε θεωρούνται πλούτος για τα νοικοκυριά τότε πρώτον, οι συνέπειες 
των µεταβολών του πλούτου εξαφανίζονται, καθώς το κρατικό χρέος 
αυξάνεται και δεύτερον η επεκτατική επίδραση των προγραµµάτων δαπανών 
περιορίζεται πίσω σε αυτόν του ισορροπηµένου προϋπολογισµού. Αυτές οι 
δύο επιδράσεις είναι στενά συνδεδεµένες, καθώς τα νοικοκυριά δε βλέπουν τα 
οµόλογα σαν καθαρό πλούτο, αν λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι οι φόροι 
θα πρέπει να αυξηθούν στο µέλλον για την εξυπηρέτηση και αποπληρωµή του 
χρέους. Αυτό το επιχείρηµα αναφέρθηκε πρώτα από τον κλασικό 
οικονοµολόγο David Ricardo και επανήλθε στην οικονοµική 
επιχειρηµατολογία τη δεκαετία του 1970 από τον Robert Barro και είναι 
γνωστό ως ρικαρδιανή ισοδυναµία. 
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 Το αποτέλεσµα της ρικαρδιανής ισοδυναµίας εξαρτάται από τις υποθέσεις: 
 

• Απουσία περιορισµών ρευστότητας στα νοικοκυριά, δηλαδή τα νοικοκυριά 
είναι ικανά να δανείζονται ανεξάρτητα από το αναµενόµενο µελλοντικό τους 
εισόδηµα και το τρέχων επιτόκιο. 

• Το επιτόκιο και ο χρονικός ορίζοντας που αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά και η 
κυβέρνηση είναι ίδια. 

• Τα νοικοκυριά έχουν απογόνους και ενσωµατώνουν την χρησιµότητα των 
απογόνων τους στη δική τους καταναλωτική συµπεριφορά, δηλαδή τα 
νοικοκυριά συµπεριφέρονται σαν να πρόκειται να ζήσουν για πάντα. 

 

Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις ο John Seater κατέληξε στο συµπέρασµα: 

«Άπειροι ορίζοντες, µη-αλτρουιστικά ή αδρανή κίνητρα κληροδοτήµατος, 

απουσία κληρονόµων, περιορισµοί ρευστότητας και αβεβαιότητα µπορούν να 

οδηγήσουν σε αποτυχία της ρικαρδιανής ισοδυναµίας και φαίνεται βέβαιο ότι 

κάποιες από τις πηγές µη-ισοδυναµίας είναι ενεργές. Φαίνεται πιθανό ότι ο 

κόσµος δεν είναι ρικαρδιανός.» 

 

 

 

2.3 ∆ηµοσιονοµική επέκταση µε χρηµατοδότηση µέσω χρήµατος 

       Ο τελευταίος τρόπος χρηµατοδότησης µίας αύξησης των δαπανών είναι 

µέσω µίας αύξησης της νοµισµατικής βάσης (∆H στην ταυτότητα κρατικού 

προϋπολογισµού).  Η κυβέρνηση πουλάει οµόλογα στην κεντρική τράπεζα και 

ξοδεύει το νέο-τυπωµένο χρήµα στις αρχικές δαπάνες της. Σε πολλές χώρες 

αυτή η µέθοδος χρηµατοδότησης έχει σταµατήσει από τις λειτουργίες της 

κεντρικής τράπεζας λόγω των µεσοπρόθεσµων συνεπειών της νοµισµατικής 

χρηµατοδότησης. Η νοµισµατική πολιτική δεν µπορεί παράλληλα να παρέχει 

τη νοµισµατική άγκυρα για την οικονοµία και να χρησιµοποιείται για την 

χρηµατοδότηση των κρατικών δαπανών. Για παράδειγµα, έστω µία 

περίπτωση, στην οποία η απαίτηση της κυβέρνησης για νοµισµατική 

χρηµατοδότηση της επέκτασης των δαπανών έρχεται σε αντίθεση µε τον 

κανόνα νοµισµατικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας. Επιπλέον, η 
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απασχόληση βρίσκεται σε ισορροπία στην οικονοµία και ο πληθωρισµός στο 

στόχο του. Αν η κυβέρνηση αυξήσει τις δαπάνες θα αυξηθεί το επιτόκιο, 

καθώς η κεντρική τράπεζα συµφωνεί στην πώληση οµολόγων στην ανοιχτή 

αγορά. Αυτό απορροφά ρευστότητα από την οικονοµία και είναι στην ουσία η 

αντίθετη κίνηση στη νοµισµατική πολιτική µε αυτή που σχετίζεται µε τη 

χρηµατοδότηση µέσω χρήµατος. 
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3 Ελλείµµατα και χρέος 
 

Για να προχωρήσουµε στην ανάλυση, αποκλείουµε πρώτα τη δυνατότητα να 

µπορεί η κυβέρνηση να δανειστεί από την κεντρική τράπεζα. Η ταυτότητα 

κρατικού προϋπολογισµού είναι: 

� � � �

_ _.exp. int tax revenue new bondsgovt erest

G iB T B+ ≡ + ∆
 

 

Το πραγµατικό κρατικό έλλειµµα είναι η διαφορά µεταξύ συνολικών δαπανών 

και εσόδων (πραγµατικό έλλειµµα G iB T≡ + − ) και το αρχικό έλλειµµα 

αποκλείει τις πληρωµές τόκων του χρέους (αρχικό έλλειµµα G T≡ − ). Το 

απόθεµα των οµολόγων στην οικονοµία είναι ίσο µε το απόθεµα του κρατικού 

χρέους. Αλλάζοντας την ταυτότητα του κρατικού προϋπολογισµού, βλέπουµε 

ότι το πραγµατικό έλλειµµα είναι ίσο µε τη µεταβολή στο απόθεµα του 

κρατικού χρέους: 

( )B G T iB∆ ≡ − +  

Μεταβολή χρέους = αρχικό έλλειµµα + τόκοι στο χρέος που εκκρεµεί 

Μεταβολή χρέους = πραγµατικό έλλειµµα. 

Το κεντρικό ζήτηµα είναι η σχέση του κρατικού χρέους µε το εθνικό 

εισόδηµα. Ο λόγος χρέους είναι: 

B
b

Py
≡  

όπου P είναι το επίπεδο τιµής και y είναι το πραγµατικό εθνικό εισόδηµα και 

άρα το Py είναι το ονοµαστικό εθνικό εισόδηµα. ∆ιαιρώντας την ταυτότητα 

κρατικού προϋπολογισµού µε Py παίρνουµε το λόγο του πραγµατικού 

ελλείµµατος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ): 

_ό έ B G T iB

Py Py Py

πραγµατικ λλειµµα ∆ −
= ≡ +

ΑΕΠ
 

                                           d ib≡ +  

Ο λόγος αρχικού ελλείµµατος προς το ΑΕΠ είναι: 
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_ό έ G T
d

Py

αρχικ λλειµµα −
= ≡

ΑΕΠ
 

Για να καθηλώσουµε τους καθοριστικούς παράγοντες της ανάπτυξης του 

χρέους προς το ΑΕΠ, δηλαδή το ∆b, ορίζουµε το b: 

 B bPy≡  

χρησιµοποιώντας την προσέγγιση: 

 B Py b by P bP y∆ ≈ ∆ + ∆ + ∆  

και διαιρώντας κάθε πλευρά µε Py: 

B b Py b yP bPy

Py Py Py Py

∆ ∆ ∆ ∆
= + +  

       yb b bπ γ= + + ∆  

όπου γράφουµε το ρυθµό ανάπτυξης τιµών (δηλαδή τον πληθωρισµό) 

∆P/P ως π και το ρυθµό ανάπτυξης της παραγωγής ως yγ . Η µεταβολή του 

χρέους προς το ΑΕΠ είναι: 

 ( )yb d i bπ γ∆ = + − −  

       ( )yd r bγ= + −
 

 

Η παραπάνω εξίσωση µας βοηθά να καταλάβουµε τους τέσσερις 

καθοριστικούς παράγοντες της ανάπτυξης του χρέους προς το ΑΕΠ: 

1) Το αρχικό έλλειµµα, d 

2) Το πραγµατικό επιτόκιο, r 

3) Την ανάπτυξη του πραγµατικού ΑΕΠ,   yγ  

4) Το λόγο κρατικού χρέους προς το ΑΕΠ, b 
 

 Για να ερµηνεύσουµε την εξίσωση λαµβάνουµε υπόψη δύο περιπτώσεις.   

• Στην πρώτη περίπτωση, το πραγµατικό επιτόκιο είναι πάνω από το ρυθµό  

ανάπτυξης (δηλαδή yr γ>
). Σε αυτήν την περίπτωση ο λόγος χρέους προς 

ΑΕΠ  θα αυξάνεται εκτός αν το d είναι αρνητικό, δηλαδή εκτός αν υπάρχει 
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ένα αρχικό πλεόνασµα προϋπολογισµού. Αυτό συµβαίνει, διότι µε το επιτόκιο 

πάνω από το ρυθµό ανάπτυξης, οι πληρωµές τόκων στο υπάρχων χρέος 

αυξάνονται γρηγορότερα από ότι είναι το ΑΕΠ. Εποµένως, η εξυπηρέτηση 

του χρέους αυξάνει το συνολικό χρέος. Ο µόνος τρόπος να µην αυξηθεί το 

χρέος (δηλαδή ∆b=0) είναι να χρησιµοποιήσει η κυβέρνηση το αρχικό 

πλεόνασµα προϋπολογισµού. 

• Στη δεύτερη περίπτωση το πραγµατικό επιτόκιο είναι κάτω από το ρυθµό 

ανάπτυξης (δηλαδή 
yr γ<
), Αυτή η περίπτωση αντικατοπτρίζει ένα ευνοϊκό 

σενάριο για τα χρηµατοοικονοµικά της κυβέρνησης. Αφού η ανάπτυξη της 
οικονοµίας είναι ικανή να µειώσει την επίδραση της πληρωµής τόκων που 
αφορούν στο χρέος, κάποιο επίπεδο του αρχικού ελλείµµατος αποτελείται από 
ένα σταθερό λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Πράγµατι, αν η κυβέρνηση 
χρησιµοποιούσε ένα αρχικό πλεόνασµα σε αυτήν την περίπτωση θα κατέληγε 
µε αρνητικό δηµόσιο χρέος. Ο δηµόσιος τοµέας θα κατέχει χρεόγραφα που 
εκδόθηκαν από τον ιδιωτικό τοµέα. 

         Με τα παρακάτω διαγράµµατα θα ξεκαθαρίσουµε τη σχέση µεταξύ του 

αρχικού ελλείµµατος, του πραγµατικού επιτοκίου, του ρυθµού ανάπτυξης και 

του λόγου του χρέους. Στα διαγράµµατα τοποθετούµε στον οριζόντιο άξονα 

το λόγο χρέους προς ΑΕΠ (b) και στον κάθετο άξονα το λόγο ανάπτυξης 

χρέους προς ΑΕΠ (∆b). Το αρχικό έλλειµµα, d, είναι ο όρος τοµής και η 

σχέση µεταξύ πραγµατικού επιτοκίου και ρυθµού ανάπτυξης καθορίζει την 

κλίση της γραµµής, που δείχνει το λόγο ανάπτυξης του χρέους. Για να 

τραβήξουµε σε οποιαδήποτε οικονοµία την κατάλληλη «γραµµή φάσης» 

(δηλαδή τη γραµµή που δείχνει το ∆b ως συνάρτηση του b), πρέπει να 

γνωρίζουµε το τρέχων αρχικό έλλειµµα, το πραγµατικό επιτόκιο και το ρυθµό 

ανάπτυξης. Το υπάρχων επίπεδο χρέους b, στο χρόνο t µας λέει τότε που 

βρισκόµαστε στη γραµµή φάσης. Εάν η αρχική θέση της οικονοµίας 

βρίσκεται στον οριζόντιο άξονα µε ∆b=0, ο λόγος χρέους θα έχει αλλάξει αν 

κοιτάξουµε την οικονοµία σε µεταγενέστερο χρόνο. 

      Το σχήµα 1.2 δείχνει την περίπτωση 1: το πραγµατικό επιτόκιο ξεπερνά το 

ρυθµό ανάπτυξης. Το σχήµα 1.2(α) δείχνει µία οικονοµία µε ένα αρχικό 

έλλειµµα. Όταν ξέρουµε το υπάρχων επίπεδο χρέους, µπορούµε να ορίσουµε 

τη θέση της οικονοµίας στη γραµµή φάσης. Η οικονοµία βέβαια δε θα µείνει 
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στάσιµη, θα κινείται βορειοανατολικά κατά µήκος της γραµµής φάσης, όπως 

φαίνεται και από τα βελάκια στο σχήµα. 

      Το σχήµα 1.2(β) δείχνει µία οικονοµία µε ακριβώς ίδιο επιτόκιο και ρυθµό 

ανάπτυξης όπως στο σχήµα 1.2(α), αλλά µε ένα αρχικό πλεόνασµα (γι’ αυτό 

και η τοµή βρίσκεται κάτω από τον οριζόντιο άξονα). Εδώ παρατηρούµε τρείς 

διαφορετικούς αρχικούς λόγους χρέους. Αν η οικονοµία έχει αρχικό λόγο 

χρέους στο σηµείο Α, ο λόγος χρέους θα µειωθεί και θα κινηθεί όπως φαίνεται 

από τα βελάκια νοτιοδυτικά. Αυτό συµβαίνει, επειδή είναι µία κατάσταση, 

στην οποία το αρχικό πλεόνασµα είναι αρκετά µεγάλο για να αντισταθµίσει 

την επίδραση του 
( )yr γ>

, ώστε ο λόγος του χρέους να µειωθεί. Αν ο λόγος 

του χρέους βρίσκεται στο σηµείο Β, τότε ο λόγος του χρέους θα παραµείνει 

σταθερός, διότι το αρχικό πλεόνασµα (που µειώνει το λόγο χρέους) και η 

επίδραση του 
( )yr γ>

 (που το αυξάνει) αντισταθµίζονται µεταξύ τους. Το 

σηµείο Β δεν είναι σταθερό, καθώς µία µικρή αύξηση στο λόγο χρέους 

δηµιουργεί έναν ακόµη πιο αυξηµένο λόγο χρέους και µία µικρή µείωση στο 

λόγο χρέους προκαλεί µία µεγαλύτερη µείωση. Ένα κατάλληλο αρχικό 

πλεόνασµα µπορεί να κρατήσει το λόγο χρέους σταθερό αλλά δεν µπορεί να 

µετριάσει τη βασική δυναµική του χρέους, που καθορίζεται από τη σχέση 

µεταξύ r και yγ . Μία οικονοµία µε λόγο χρέους όπως στο σηµείο C 

χαρακτηρίζεται µε µία ακόµη µεγαλύτερη αύξηση χρέους. 
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Σχήµα 1.2 Ο κρατικός

ξεπερνά το ρυθµό ανάπτυξης

 

 

 

  Το σχήµα 1.3 δείχνει

ξεπερνά το επιτόκιο δηλαδή

σηµείο Α στο σχήµα

τα βελάκια προς τα νοτιοανατολικά

επιτόκιο και ο ρυθµός

παραµείνει στο σηµείο

1.2(β) ο λόγος χρέους

χρέους θα µετατοπίσει

βελάκια γυρνώντας την

yr γ>
 σηµαίνει ότι όταν

βάρος που δηµιουργείται

στο λόγο χρέους. Αντίθετα
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Ο κρατικός λόγος χρέους. Περίπτωση 1. Το πραγµατικό

το ρυθµό ανάπτυξης. 

σχήµα δείχνει την περίπτωση, στην οποία ο ρυθµός ανάπτυξης

το επιτόκιο, δηλαδή η γραµµή φάσης έχει αρνητική κλίση

στο σχήµα 1.3(α) ο λόγος χρέους αυξάνεται όπως φαίνεται

βελάκια προς τα νοτιοανατολικά. Όσο τώρα το αρχικό έλλειµµα

και ο ρυθµός ανάπτυξης παραµένουν αµετάβλητα, η οικονοµία

παραµείνει στο σηµείο Β. Επιπλέον, αντίθετα µε το σηµείο Β στο

λόγος χρέους είναι σταθερός, καθώς µία µικρή αύξηση στο

θα µετατοπίσει την οικονοµία πάνω στο τµήµα µε τα βορειοδυτικά

γυρνώντας την προς την ισορροπία. Στο σχήµα 1.2(β) το γεγονός

σηµαίνει ότι όταν συµβαίνει µία µικρή αύξηση στο λόγο χρέους

που δηµιουργείται από τους τόκους του χρέους ενισχύει την

χρέους. Αντίθετα στο σχήµα 1.3(α) το γεγονός ότι  
r <
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Το πραγµατικό επιτόκιο 

ρυθµός ανάπτυξης 

αρνητική κλίση. Στο 

αυξάνεται όπως φαίνεται και από 

αρχικό έλλειµµα, το 

αµετάβλητα η οικονοµία θα 

σηµείο Β στο σχήµα 

µικρή αύξηση στο λόγο 

τµήµα µε τα βορειοδυτικά 

το γεγονός ότι 

στο λόγο χρέους, το 

ενισχύει την αύξηση 

yr γ<
 σηµαίνει 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

 

 

ότι η αύξηση στο χρέος

από το κόστος επιτοκίου

      Το σχήµα 1.3(β

χαρακτηρίζει µία οικονοµία

πραγµατικό επιτόκιο

συγκλίνει κοντά σε αρνητικό

χρηµατοοικονοµικών

 

 

 

 

Σχήµα 1.3 Ο κρατικός

ξεπερνά το πραγµατικό

  

Στα παρακάτω διαγράµµατα

παραδείγµατα. Στο σχήµα

έλλειµµα, ο ρυθµός ανάπτυξης

χρέους µειώνεται (στο
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αύξηση στο χρέος µετριάζεται, διότι η παραγωγή αυξάνει γρηγορότερα

κόστος επιτοκίου του χρέους. 

σχήµα 1.3(β) δείχνει την περίπτωση, όπου ένα αρχικό πλεόνασµα

χαρακτηρίζει µία οικονοµία, στην οποία ο ρυθµός ανάπτυξης ξεπερνά

πραγµατικό επιτόκιο. Όπως δείχνει και το διάγραµµα µία τέτοια οικονοµία

συγκλίνει κοντά σε αρνητικό λόγο χρέους. Η κυβέρνηση θα είναι κάτοχος

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων του ιδιωτικού τοµέα. 

Ο κρατικός λόγος χρέους. Περίπτωση 2. Ο ρυθµός ανάπτυξης

το πραγµατικό επιτόκιο.     

παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζονται κάποια ενδιαφέροντα

παραδείγµατα Στο σχήµα 1.4(α) στην αρχική κατάσταση υπάρχει

ο ρυθµός ανάπτυξης ξεπερνά το πραγµατικό επιτόκιο και

µειώνεται (στο χρόνο t η οικονοµία βρίσκεται στο σηµείο Α
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παραγωγή αυξάνει γρηγορότερα 

αρχικό πλεόνασµα 

ανάπτυξης ξεπερνά το 

µία τέτοια οικονοµία θα 

κυβέρνηση θα είναι κάτοχος των 

 

ρυθµός ανάπτυξης 

ενδιαφέροντα 

κατάσταση υπάρχει ένα αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο και ο λόγος 

στο σηµείο Α). Αν 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

24 

 

υποθέσουµε ότι η οικονοµία υπόκειται σε µία αύξηση του επιτοκίου και σε 

µία µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης ώστε yr γ>
 , τότε η καινούργια γραµµή 

φάσης απεικονίζεται µε µία γραµµή µε κλίση προς τα πάνω και η οικονοµία 

πηδά από το σηµείο Α στο σηµείο Β. Ο λόγος χρέους ξεκινά να αυξάνεται και 

θα αυξάνεται χωρίς όριο εκτός εάν το επιτόκιο, ο ρυθµός ανάπτυξης και το 

αρχικό έλλειµµα µεταβληθούν. 

      Στο δεύτερο παράδειγµα σχήµα 1.4(β), έχουµε την ίδια οικονοµία αλλά 

αυτή τη φορά, καθώς η αλλαγή στο yr γ−
 συµβαίνει, κατευθείαν η 

κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα, ώστε το αρχικό έλλειµµα να αντικατασταθεί από 

ένα αρχικό πλεόνασµα 1s . Αυτό θα απαιτούσε µία δραµατική µείωση στις 

κρατικές δαπάνες και αύξηση της φορολογίας. Αν αυτό µπορούσε να γίνει 

στιγµιαία, τότε η οικονοµία θα κινούταν από το σηµείο Α στο σηµείο C και ο 

λόγος χρέους θα ήταν σταθερός. 
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Σχήµα 1.4 Αλλαγή από

µεγαλύτερος από το πραγµατικό

ανάπτυξης είναι µικρότερος

 

3.1 Το κόστος του υψηλού

 

        Στα παραδείγµατα

υψηλού δηµοσίου χρέους

υψηλότερο ή χαµηλότερο

είναι υψηλότερος από

ευσταθή λόγο χρέους

πρόβληµα. Στην περίπτωση

ρυθµό ανάπτυξης δηµιουργείται

χαρακτηριστικό των τελευταίων

για την Αµερική και τη
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Αλλαγή από την κατάσταση όπου ο ρυθµός ανάπτυξης

µεγαλύτερος από το πραγµατικό επιτόκιο στην κατάσταση όπου ο

ανάπτυξης είναι µικρότερος από το πραγµατικό επιτόκιο. 

κόστος του υψηλού και αυξανόµενου κρατικού χρέους

παραδείγµατα που αναφέραµε είναι ξεκάθαρο ότι το κόστος

δηµοσίου χρέους διαφέρει ανάλογα µε το αν το επιτόκιο είναι

υψηλότερο ή χαµηλότερο από το ρυθµό ανάπτυξης. Αν ο ρυθµός ανάπτυξης

υψηλότερος από το επιτόκιο, τότε η οικονοµία συγκλίνει σε έναν

λόγο χρέους. Εποµένως, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει

πρόβληµα Στην περίπτωση όµως που το πραγµατικό επιτόκιο ξεπερνά

ανάπτυξης δηµιουργείται µία προβληµατική κατάσταση και

κό των τελευταίων δεκαετιών. Στο πίνακα 1.1 έχουµε

Αµερική και τη Γερµανία. 
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ρυθµός ανάπτυξης είναι 

κατάσταση όπου ο ρυθµός 

ύ χρέους 

ξεκάθαρο ότι το κόστος του 

το επιτόκιο είναι 

Αν ο ρυθµός ανάπτυξης 

συγκλίνει σε έναν 

περίπτωση δεν υπάρχει κανένα 

επιτόκιο ξεπερνά το 

κατάσταση και αυτό είναι 

πίνακα έχουµε δεδοµένα 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

26 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δεκαετία Δεκαετία Δεκαετία Δεκαετία Δεκαετία Δεκαετία

1960 1980 1990 1960 1980 1990

και 1970 και 1970

Ρυθμός

 Ανάπτυξης (%) 3.7 3.2 3.1 3.5 1.4 1.8

Πραγματικό 

Επιτόκιο (%) 0.9 5.4 4.5 2.7 4.5 4.2

Πραγματικό 

Κέρδος (%) 10.0 7.8 8.6 14.1 8.9 10.3  

Πίνακας 1.1 Ρυθµοί ανάπτυξης, πραγµατικά επιτόκια, πραγµατικά κέρδη 

Πηγή: OECD Ιστορικά Στατιστικά. Τα πραγµατικά κέρδη αναφέρονται στον επαγγελµατικό τοµέα και 

υπολογίζονται για την Αµερική από Bureau of Economic Analysis National Income and Product 

Accounts και για τη Γερµανία από Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 

Πριν από το 1995 η Γερµανία αναφέρεται στη δυτική Γερµανία. 

 

Παρατηρούµε ότι στα χρόνια που ο ρυθµός ανάπτυξης ξεπερνά το πραγµατικό 

επιτόκιο, είναι η περίπτωση που ο πραγµατικός ρυθµός απόδοσης παραµένει 

πάνω από το ρυθµό ανάπτυξης. Για την εξέλιξη του λόγου χρέους έχει 

σηµασία η σχέση µεταξύ του πραγµατικού ρυθµού ανάπτυξης και του 

πραγµατικού επιτοκίου στο κρατικό χρέος. Στις ανεπτυγµένες χώρες είναι η 

περίπτωση που το πραγµατικό επιτόκιο των κρατικών οµολόγων είναι 

µηδενικού κινδύνου. Αυτό σηµαίνει ότι είναι κάτω από το πραγµατικό ρυθµό 

απόδοσης της σταθερής επένδυσης. 

Όπως έχουµε δει µε yr γ> , µπορεί να απαιτείται ένα σηµαντικό αρχικό 

πλεόνασµα για να σταµατήσει ο λόγος χρέους να αυξάνεται περισσότερο και 

ακόµα µεγαλύτερο αρχικό πλεόνασµα απαιτείται για να µειωθεί το βάρος του 

χρέους. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην οικονοµία για 

πολλούς λόγους. Η αύξηση στο αρχικό πλεόνασµα απαιτεί είτε µειώσεις στις 

δαπάνες είτε αυξήσεις στη φορολογία. Λόγω των επιδράσεων από την πλευρά 

της προσφοράς, οι αυξήσεις στη φορολογία είναι επίσης πιθανό να αυξήσουν 

την ανεργία και να κάνουν την µακροοικονοµική διαχείριση πιο δύσκολη. 

Όταν ένα υψηλό επίπεδο χρέους αυξάνει χωρίς όριο, είναι πιθανό η 

κυβέρνηση να αθετήσει το χρέος της. Αν συµβεί αυτό, η κυβέρνηση θα 

αντιµετωπίσει ένα υψηλό επιτόκιο στο δανεισµό της, για να ενσωµατώσει το 

ασφάλιστρο για τον κίνδυνο αθέτησης. Το υψηλό επιτόκιο µε τη σειρά του θα 

δηµιουργήσει µεγαλύτερο βάρος στο χρέος καθώς και λιγότερες επενδύσεις. 
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Επιπλέον, θα κοπεί η πίστωση προς την κυβέρνηση µέχρι κάποιο βαθµό και 

για να µπορέσει να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση των δαπανών, µπορεί να 

καταφύγει στη νοµισµατοποίηση του χρέους (δηλαδή στην έκδοση 

οµολόγων). 

      Υποθέτουµε ότι το επιτόκιο και ο ρυθµός ανάπτυξης είναι εξωγενής. 

Επιπλέον, υποθέτουµε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σε ένα ευνοϊκό καθεστώς, 

στο οποίο ο ρυθµός ανάπτυξης ξεπερνά το πραγµατικό επιτόκιο. Υπό αυτό το 

καθεστώς, ένα αρχικό έλλειµµα προϋπολογισµού αποτελείται από έναν 

ευσταθή λόγο χρέους και ένα µεγαλύτερο αρχικό έλλειµµα σχετίζεται µε ένα 

µεγαλύτερο λόγο χρέους. Όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος χρέους, τόσο πιο 

ευάλωτη είναι η κυβέρνηση στο γεγονός ότι η σχέση µεταξύ του ρυθµού 

ανάπτυξης και πραγµατικού επιτοκίου γίνεται δυσµενής και θα πρέπει να 

αναλάβει µεγαλύτερες δηµοσιονοµικές θυσίες, ώστε να αντικρούσει την 

αύξηση στο λόγο χρέους. Αυτή η πιθανότητα µπορεί µε τη σειρά της να 

οδηγήσει σε µία αύξηση στο ασφάλιστρο κινδύνου και να δηµιουργήσει µία 

τέτοια δυσµενή µετακίνηση. Αυτό δίνει ένα επιχείρηµα στην κυβέρνηση να 

ανησυχεί σχετικά µε το µέγεθος του λόγου χρέους ακόµα και όταν δεν 

υπάρχει άµεση απειλή ενός ακόµη µεγαλύτερου λόγου χρέους, επειδή ο 

ρυθµός ανάπτυξης είναι πάνω από το πραγµατικό επιτόκιο. 

Η διαχρονική ταυτότητα κρατικού προϋπολογισµού µπορεί επίσης να 

ερµηνευτεί ως περιορισµός φερεγγυότητας και ως η απαίτηση για την 

απουσία κινδύνου αθέτησης του χρέους. Ξεκινώντας από την εξίσωση 1.6, 

υποθέτουµε ότι υπάρχει θετικό κρατικό χρέος (δηλαδή b>0) και 

επικεντρωνόµαστε στις απαραίτητες συνθήκες ώστε να µην αυξηθεί ο λόγος 

χρέους δηλαδή για 0b∆ ≤ : 

Αφού ( ) ,yb d r bγ∆ = + −  

αυτό δείχνει ότι για 0b∆ ≤ , 

y

d
b

r γ
−

≤
−

 

δηλαδή 

_

.
( )y

ό ό

έ

r

αρχικ πλε νασµα
χρ ος
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Για να ερµηνεύσουµε τον περιορισµό προϋπολογισµού µε αυτόν τον τρόπο 

πρέπει να µελετήσουµε κάθε µεταβλητή σε όρους µακροχρόνιας και µόνιµης 

αξίας. Η εξίσωση λέει ότι για µακροχρόνια βιωσιµότητα µε ένα δεδοµένο 

µακροχρόνιο πραγµατικό επιτόκιο καθ’ υπέρβαση του αναµενόµενου 

µακροχρόνιου ρυθµού ανάπτυξης, θα πρέπει να υπάρχει ένα µακροχρόνιο 

αρχικό πλεόνασµα, αν ο λόγος χρέους είναι σταθερός.  

 

3.2 Το κόστος δηµοσιονοµικής ενοποίησης: άµεση στρατηγική έναντι 

σταδιακής στρατηγικής (cold turkey versus gradualism). 

Στην παρουσία υστερήσεων στην προσαρµογή των µισθών και τιµών και στις 

προσδοκίες για τον πληθωρισµό, η  κυβέρνηση αντιµετωπίζει µία ανταλλαγή 

µεταξύ µία γρήγορης πτώσης στο πληθωρισµό που συνοδεύεται από µία 

περίοδο υψηλής ανεργίας και µία σταδιακή µείωση στον πληθωρισµό που 

συνοδεύεται από µία µακροχρόνια περίοδο προσαρµογής αλλά µε χαµηλότερη 

κορυφή στην ανεργία. Υπάρχει µία παρόµοια ανταλλαγή, όταν η κυβέρνηση 

προσπαθεί να µειώσει το λόγο χρέους. Ο όρος δηµοσιονοµική ενοποίηση 

(fiscal consolidation) χρησιµοποιείται συχνά και αναφέρεται στην εφαρµογή 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ένας βιώσιµος λόγος 

χρέους. Η ανταλλαγή µίας άµεσης στρατηγικής (“cold turkey”) και µίας 

σταδιακής στρατηγικής (gradualism) δηµοσιονοµικής ενοποίησης φαίνεται 

στο σχήµα 1.5. 
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Σχήµα 1.5 Σύγκριση

µείωση του κρατικού

Σηµείωση: Άµεση στρατηγική

πλεονάσµατος στο 1s . Όταν

πλεόνασµα στο 2s . 

Σταδιακή στρατηγική: Από

σταδιακή µείωση στο 

 

Η οικονοµία ξεκινά στο

χρέους. Έστω ότι η κυβέρνηση

Αυτό θα είναι συµβατό

διότι όταν βρισκόµαστε

το αρχικό πλεόνασµα

τόκων του χρέους είναι

χαλαρώσει άµεσα τη δηµοσιονοµική

πλεόνασµα. Αν το έκανε

τα βελάκια προς τα βορειοανατολικά

Αντίθετα, η κυβέρνηση

πολιτική. Μία στρατηγική

Τότε η οικονοµία θα πάει

νοτιοδυτικά κοντά στο
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Σύγκριση µεταξύ άµεσης και σταδιακής στρατηγικής για

του κρατικού χρέους. 

Άµεση στρατηγική: Από το A στο B στο C στο D, απότοµη αύξηση

1s . Όταν το χρέος µειώνεται στο επιθυµητό επίπεδο C µειώνεται

στρατηγική: Από το A στο D, αύξηση του αρχικού πλεονάσµατος στο

2s .  

οικονοµία ξεκινά στο σηµείο Α σε µία κατάσταση µε µη βιώσιµο

Έστω ότι η κυβέρνηση επιθυµεί να µειώσει το χρέος στο σηµείο

είναι συµβατό µε ένα χαµηλότερο µακροχρόνιο αρχικό πλεόνασµα

όταν βρισκόµαστε στο χαµηλότερο λόγο χρέους, δηλαδή στο

αρχικό πλεόνασµα που χρειάζεται για να αντισταθµίσει το βάρος

του χρέους είναι χαµηλότερο. Η κυβέρνηση πάντως δεν µπορεί

τη δηµοσιονοµική πολιτική στο µακροχρόνιο αρχικό

πλεόνασµα Αν το έκανε, το χρέος θα µεγάλωνε για πάντα, όπως φαίνεται

βελάκια προς τα βορειοανατολικά κατά µήκος της αρχικής γραµµής

η κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει και άλλο τη δηµοσιονοµική

Μία στρατηγική θα ήταν να αυξήσει το αρχικό πλεόνασµα

οικονοµία θα πάει από το σηµείο A στο σηµείο B και θα κινηθεί

νοτιοδυτικά κοντά στο σηµείο C. Όταν επιτευχθεί ο επιθυµητός λόγος
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στρατηγικής για την 

απότοµη αύξηση του αρχικού 

µειώνεται το 

πλεονάσµατος στο 
's και 

µε µη βιώσιµο πρόβληµα 

το χρέος στο σηµείο D. 

µακροχρόνιο αρχικό πλεόνασµα 

δηλαδή στο σηµείο D, 

αντισταθµίσει το βάρος των 

πάντως δεν µπορεί να 

µακροχρόνιο αρχικό 

πάντα όπως φαίνεται από 

αρχικής γραµµής φάσης. 

ηµοσιονοµική 

αρχικό πλεόνασµα στο 1s . 

και θα κινηθεί 

επιθυµητός λόγος χρέους, 
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η δηµοσιονοµική στάση µπορεί να χαλαρώσει και να µετακινηθεί στη 

µακροχρόνια θέση του 2s . Αυτή είναι µία στρατηγική για γρήγορη µείωση 

του χρέους. Εναλλακτικά, η κυβέρνηση µπορεί να υιοθετήσει µία πολιτική 

σταδιακής στρατηγικής, αυξάνοντας το πλεόνασµα αρκετά, ώστε η οικονοµία 

να πάει στο νοτιοδυτικό µονοπάτι (στο 's ). Ύστερα από µία περίοδο µείωσης 

χρέους, η κυβέρνηση µπορεί και πάλι να προσαρµόσει το πλεόνασµα (στο ''s ) 

Η διαδικασία θα συνεχιστεί µέχρι να φτάσουµε στο σηµείο D. Αυτή είναι µία 

πολιτική σταδιακής στρατηγικής και απαιτεί συχνή αναπροσαρµογή της 

δηµοσιονοµικής στάσης για να βρεθεί η οικονοµία σε ευνοϊκότερο σηµείο 

γύρω από τη µακροχρόνια βιώσιµη θέση. 

 

3.3 Μπορεί η δηµοσιονοµική ενοποίηση να είναι επεκτατική? 

 

Όσον αφορά το κόστος της δηµοσιονοµικής ενοποίησης έχουµε υποθέσει ότι 

µία αύξηση στο αρχικό πλεόνασµα του προϋπολογισµού (δηλαδή µία µείωση 

στις κρατικές δαπάνες στις µεταβιβάσεις, στην κατανάλωση ή στην επένδυση 

και µία αύξηση στη φορολογία) θα έχει το βραχυχρόνιο αποτέλεσµα της 

µείωσης του επιπέδου της παραγωγής και της αύξησης της ανεργίας (διότι η 

καµπύλη IS µετακινείται προς τα αριστερά). Έχουν αναπτυχθεί διαφωνίες 

σχετικά µε αυτό λόγω της εµπειρίας της δηµοσιονοµικής ενοποίησης που 

είχαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του 1980, ότι δηλαδή µία 

βραχυχρόνια επίδραση είναι πιθανό να µην υπάρξει. Η βασική πρόβλεψη θα 

ανατρεπόταν αν η δηµοσιονοµική ενοποίηση είχε επεκτατικές επιδράσεις 

ικανές να υπερτερούν  τις βασικές συσταλτικές. 

     Αν η οικονοµία βρίσκεται σε µία κατάσταση που ονοµάζεται 

δηµοσιονοµικό στρες (µία µη βιώσιµη δηµοσιονοµική θέση), τότε εξαιτίας 

του ασφαλίστρου κινδύνου, το επιτόκιο θα είναι υψηλότερο από ότι θα ήταν 

διαφορετικά. Επιπλέον, εξαιτίας της αναµονής κάποιου είδους κρίσης, τα 

νοικοκυριά µπορεί να χαµηλώσουν τις εκτιµήσεις του πλούτου τους. Μία 

δηµοσιονοµική ενοποίηση που φαίνεται αξιόπιστη µπορεί να αυξήσει την 

επένδυση και την κατανάλωση µειώνοντας το ασφάλιστρο κινδύνου και 

αυξάνοντας τις προσδοκίες για τον αναµενόµενο πλούτο. 
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    Αν η κυβέρνηση ανακοινώσει ένα σχέδιο δηµοσιονοµικής ενοποίησης που 

βασίζεται στη µείωση της κρατικής κατανάλωσης (δηλαδή στους µισθούς του 

δηµοσίου τοµέα) αντί στη µείωση της κρατικής επένδυσης ή στην αύξηση της 

φορολογίας, τα άτοµα µπορεί να πιστέψουν ότι αυτό δείχνει µία δέσµευση για  

δηµοσιονοµικό ανασχηµατισµό. Αυτό µπορεί να αυξάνει τις προσδοκίες των 

ατόµων σχετικά µε το µελλοντικό τους πλούτο, καθώς πιστεύουν ότι οι φόροι 

στο µέλλον θα είναι χαµηλότεροι. Αν ο πλούτος αυξηθεί, τότε για τα 

νοικοκυριά που δεν έχουν περιορισµένη ρευστότητα και είναι άρα ικανά να 

δανείζονται ανεξάρτητα από το µελλοντικό αναµενόµενο εισόδηµα τους, η 

κατανάλωση τους θα αυξηθεί. Οι µειωµένες κυβερνητικές δαπάνες θα πιέσουν 

προς τα κάτω το επιτόκιο και αν το πρόγραµµα θεωρηθεί  διαρκές, τα 

αναµενόµενα µελλοντικά επιτόκια θα παραµείνουν και αυτά χαµηλά. Έτσι η 

επένδυση θα αυξηθεί. 

    Με βάση τις εµπειρικές παρατηρήσεις από τη χρήση δηµοσιονοµικής 

ενοποίησης µερικών ευρωπαϊκών χωρών τη δεκαετία του 1980 και του 1990,  

θεωρείται ότι η µειωµένη κρατική κατανάλωση κοστίζει περισσότερο 

πολιτικά από ότι η µειωµένη κρατική επένδυση ή η αύξηση των φόρων. Άρα 

µια κυβέρνηση που ενστερνίζεται ένα πρόγραµµα ενοποίησης, που βασίζεται 

σε µειώσεις στην κατανάλωση, µπορεί πιο αποτελεσµατικά να δείξει τη 

συνέπεια της σχετικά µε το δηµοσιονοµικό ανασχηµατισµό και συνεπώς έχει 

µία ισχυρότερη επίδραση στις προσδοκίες του ιδιωτικού τοµέα. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

32 

 

 

4 Νοµισµατοποίηση χρέους: έσοδα από την έκδοση χρήµατος 

(seignorage)  και υπερπληθωρισµός 

 Για τη µελέτη του τρόπου χρηµατοδότησης των κρατικών δαπανών, 

ερευνούµε το περιορισµό του κρατικού προϋπολογισµού, στον οποίο η χρήση 

χρήµατος υψηλής ισχύος (αποθέµατα χρηµάτων) είναι µία εναλλακτική πηγή 

για τη χρηµατοδότηση των οµολόγων: 

� � � � �

_ _ _ _ __ _ έ ό έ ό έ ή ή ύέ ά έ ό

G iB T B H
σοδα ϕ ρων ν α οµ λογα ν ο χρ µα υψηλ ς ισχ οςκρατικ ς δαπ νες πληρωµ ς τ κων

+ ≡ + ∆ + ∆ , 

όπου το H είναι το χρήµα υψηλής ισχύος. Από την παραπάνω: 

( )B G T iB H∆ ≡ − + − ∆  

Και διαιρώντας µε το ονοµαστικό ΑΕΠ έχουµε: 

y y y y

B G T iB H

P P P P

∆ − ∆
= + −  

       
y

H H
d ib

H P

∆
= + −                                                                   (1.7) 

       Hd ib hγ= + −                                                                        (1.8) 

όπου το γ Η  είναι ο ρυθµός ανάπτυξης του χρήµατος υψηλής ισχύος και h ο 

λόγος του χρήµατος υψηλής ισχύος προς το ονοµαστικό ΑΕΠ ( )
y

H

P
. Επίσης 

βρίσκουµε τη µεταβολή του λόγου χρέους: 

( )y Hb d i b hπ γ γ∆ = + − − −  

      ( )y Hd r b hγ γ= + − −                                                                          (1.9) 

Από την (1.9) βλέπουµε ότι η ανάπτυξη του λόγου χρέους-ΑΕΠ  θα µειωθεί 

στο βαθµό που το έλλειµµα χρηµατοδοτείται µε τη δηµιουργία νέου χρήµατος. 

Ξέρουµε ότι η οικονοµία βρίσκεται σε µεσοπρόθεσµη ισορροπία, ότι ο ρυθµός 

ανάπτυξης της προσφοράς χρήµατος είναι ίσος µε το ρυθµό πληθωρισµού και 

υποθέτοντας ότι ο τραπεζικός (ή νοµισµατικής βάσης) πολλαπλασιαστής κ 

είναι σταθερός έχουµε M Hγ γ π= = . Υποθέτοντας ότι το h παραµένει 
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σταθερό, ένας υψηλότερος πληθωρισµός θα µειώσει την ανάπτυξη του λόγου 

χρέους. Αυτό οδήγησε στη χρήση του όρου φόρος πληθωρισµού για την 

αναφορά αυτής της µεθόδου χρηµατοδότησης της κρατικής δαπάνης. Ένας 

σχετικός όρος είναι και τα έσοδα από την έκδοση χρήµατος (seignorage) που 

χρησιµοποιείται για την ποσότητα των πραγµατικών δαπανών που η 

κυβέρνηση είναι ικανή να χρηµατοδοτήσει µέσω της δηµιουργίας χρήµατος 

υψηλής ισχύος. Τα έσοδα από την έκδοση χρήµατος (seignorage) είναι: 

H
S

P

∆
=  

    
H H

H P

∆
=  

    H

H

P
γ=                                                                                           (1.10) 

Σε µεσοπρόθεσµη ισορροπία,    
H

S
P

π=                                          (1.11) 

Ως µία αναλογία του πραγµατικού ΑΕΠ, το seignorage είναι: 

H

S
h

y
γ=  

που είναι ο τελευταίος όρος στην εξίσωση για τη µεταβολή του λόγου χρέους 

στην εξίσωση (1.9). 

     Ο ορισµός του seignorage λέει ότι η κυβέρνηση µπορεί να χρηµατοδοτήσει 

περισσότερες από τις δαπάνες της µέσω του seignorage αυξάνοντας το ρυθµό 

ανάπτυξης της προσφοράς χρήµατος και άρα αυξάνοντας τον πληθωρισµό. 

Υπάρχει βέβαια ένα όριο που µπορούµε να χρησιµοποιούµε το seignorage ως 

µια πηγή εσόδων. Αυτό συµβαίνει διότι καθώς ο πληθωρισµός αυξάνεται, τα 

άτοµα σταµατάνε να κατέχουν χρήµα. Η συνθήκη για ισορροπία στην αγορά 

χρήµατος είναι: 

 

Προσφορά χρήµατος = Ζήτηση χρήµατος 

                       
S D

M M

P P
   =   
   

                                                         (1.12) 

                                  ( , )L i y=                                                            (1.13) 

                                  ( , )L r yπ= +                                                     (1.14) 
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Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της προσφοράς χρήµατος και άρα ο πληθωρισµός 

είναι χαµηλά, η ζήτηση για το υπόλοιπο του πραγµατικού χρήµατος είναι 

υψηλή και όταν ο πληθωρισµός είναι υψηλός, η ζήτηση για το υπόλοιπο του 

πραγµατικού χρήµατος είναι χαµηλή. ∆ηλαδή µία αύξηση στο πληθωρισµό 

µειώνει τη ζήτηση για το υπόλοιπο του πραγµατικού χρήµατος. 

Αντικαθιστώντας τη ζήτηση για χρήµα µέσα στη σχέση του seignorage: 

 

                                                  
H

S
P

π=  

                                                     
1M

P
π

κ
=                                         (1.15) 

Ενώ η υψηλότερη ανάπτυξη χρήµατος και πληθωρισµού ωθεί προς τα επάνω 

το seignorage µέσω του πρώτου όρου στην εξίσωση (1.15) (π), µέσω του 

δεύτερου όρου το ωθεί προς τα κάτω. Σε όρους φόρων, η ώθηση προς τα 

επάνω του ρυθµού φορολόγησης (π) έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της βάσης 

των φόρων (M/P, υποθέτοντας το κ σταθερό). 
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5 Κανόνες δηµοσιονοµικής πολιτικής 

 

5.1 Από τον εισοδηµατικό περιορισµό σε κανόνα συνετής δηµοσιονοµικής 

πολιτικής. 

 

Ο εισοδηµατικός περιορισµός του κράτους σε όρους µεταβολής στο λόγο 

χρέους προς ΑΕΠ, εστιάζοντας πρώτα στο ρόλο του πραγµατικού επιτοκίου 

είναι: 

                                              ( )yb d r bγ∆ = + −                        (1.16) 

                                                    ( / / ) ( )yg y t y r bγ= − + −      (1.17) 

εστιάζοντας στο ρόλο του ονοµαστικού επιτοκίου και στο ρυθµό του 

πληθωρισµού: 

                                              ( )yb d i bπ γ∆ = + − −                   (1.18) 

                                                    ( ) ( )yd ib bπ γ= + − +              (1.19) 

Η (1.19) δείχνει ότι ο λόγος χρέους αυξάνεται από το πραγµατικό έλλειµµα 

(d+ib) και µειώνεται από την ανάπτυξη του ονοµαστικού ΑΕΠ  (( ) )y bπ γ+ . 

Η (1.17) δείχνει τους θεµελιώδεις καθοριστικούς παράγοντες της µεταβολής 

στο λόγο χρέους ως το αρχικό έλλειµµα (d) και τη διαφορά µεταξύ του 

πραγµατικού επιτοκίου και του πραγµατικού ρυθµού ανάπτυξης (( ) )yr bγ− . 

Η (1.19) σε όρους πραγµατικού ελλείµµατος: 

                                ( ) ( )y

έ
d ib b b

λλειµµα
π γ= + = ∆ + +

ΑΕΠ
                       (1.20) 

Ένας κανόνας που προκύπτει για συνετή δηµοσιονοµική πολιτική ξεκινά από 

τη συνθήκη 0b∆ ≤  για να µην αυξηθεί ο λόγος χρέους. Αυτό δείχνει: 

                                        
( / ) ( / )P P

P p
y

t y g y
b

r γ
−

≤
−

                                    (1.21) 
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όπου ο εκθέτης P αναφέρεται στη µακροπρόθεσµη ή στη µόνιµη αξία. Ας 

υποθέσουµε ότι υπάρχει ένα δεδοµένο δηµόσιο πρόγραµµα δαπανών, που 

περιλαµβάνει ένα µακροπρόθεσµο λόγο κρατικής δαπάνης προς ΑΕΠ,  

( / )Pg y . Το ερώτηµα είναι πώς θα µπορούσε καλύτερα να χρηµατοδοτηθεί. 

Για να µην αυξηθεί ο λόγος χρέους, από την (1.21) έχουµε: 

                                     ( / ) ( / ) ( )P P P P
yt y g y r bγ≥ + −  

Ένας συνετός δηµοσιονοµικός κανόνας είναι να θέσουµε το µερίδιο του 

φόρου στο ΑΕΠ σε ένα σταθερό επίπεδο ίσο µε το µόνιµο ή το 

µακροπρόθεσµο επίπεδο που απαιτείται για να ικανοποιηθεί ο περιορισµός: 

 ( / ) ( / ) ( / ) ( )P P P P
yt y t y g y r bγ= ≥ + −   (κανόνας συνετής δηµοσιονοµικής  

πολιτικής) 

Αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην (1.17) δείχνει ότι ο λόγος χρέους 

κινείται ως εξής: 

( / ( / ) ) [( ) ( )]P P P
y yb g y g y r r bγ γ∆ ≤ − + − − −                                         (1.22) 

Ο κανόνας δείχνει ότι αν η κρατική δαπάνη είναι προσωρινά πάνω από το 

µόνιµό της επίπεδο, θα χρηµατοδοτηθεί µε δανεισµό. Αυτό προκαλεί µία 

αύξηση στο λόγο χρέους και είναι συνεπής µε τον κανόνα. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα υπάρχει µία ύφεση, στην οποία οι κρατικές µεταβιβάσεις είναι 

υψηλότερες από το κανονικό και η κυβέρνηση χρησιµοποιεί διακριτική 

δηµοσιονοµική πολιτική για να προάγει την επιστροφή της οικονοµίας στο 

επίπεδο  απασχόλησης που ισορροπεί..  
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5.2 Πως ο κανόνας συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής χειρίζεται τα 

προβλήµατα σταθεροποίησης και διάρθρωσης. 

 

5.2.1 Σταθεροποίηση 

 

Ο κανόνας δείχνει ότι ενώ το µερίδιο κρατικής δαπάνης µπορεί να αυξηθεί 

πάνω από το µακροπρόθεσµο επίπεδο σε κυκλικές υφέσεις, θα πρέπει 

αντίθετα να αντιστραφεί σε ανοδικές τάσεις. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει 

άλλος λόγος για απόκλιση µεταξύ /g y  και ( / )Pg y , δείχνει ότι το συνετό 

κυκλικά προσαρµοσµένο αρχικό έλλειµµα του προϋπολογισµού θα εξαρτάται 

από το προηγούµενο λόγο χρέους και στη διαφορά µεταξύ του πραγµατικού 

επιτοκίου και του ρυθµού ανάπτυξης (1.21). Για παράδειγµα αν ο υπάρχων 

λόγος χρέους είναι 0.6 και το πραγµατικό επιτόκιο ξεπερνά το ρυθµό 

ανάπτυξης κατά 2.4%, τότε ο κανόνας συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής λέει 

ότι το κυκλικά προσαρµοσµένο αρχικό πλεόνασµα του προϋπολογισµού θα 

πρέπει να είναι το λιγότερο 1.4% του ΑΕΠ (αφού 0.6*0.024=0.0144). Αυτό 

µας ωθεί εναντίον της διακριτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής στο βαθµό που 

δεν υπάρχει ενσωµατωµένος µηχανισµός για να την αντιστρέψει. 

 

5.2.2 ∆ιαρθρωτική δηµοσιονοµική πολιτική 

 

Αντίθετα µε τη νοµισµατική πολιτική, η δηµοσιονοµική πολιτική σχετίζει τα 

προγράµµατα κρατικών δαπανών µε αποτελέσµατα που διαρκούν δεκαετίες. 

Η κυβέρνηση µπορεί να θέλει να εισάγει διαρθρωτικές πολιτικές που τα 

αποτελέσµατα τους δε θα είναι µόνιµα, παρά το γεγονός ότι εκτείνονται σε 

πολλούς οικονοµικούς κύκλους. Άλλες πάλι πολιτικές µπορεί να θεωρούνται 

απροσδιόριστης διάρκειας και εποµένως µόνιµες. Στην πρώτη κατηγορία 

µπορούµε να σκεφτούµε ένα πρόγραµµα που ανανεώνει την εσωτερική δοµή 

της οικονοµίας (π.χ. βελτίωση των γραµµών του τρένου). Σύµφωνα µε τον 

κανόνα συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής, αφού το τρέχων επίπεδο 

κατανάλωσης (ως µερίδιο του ΑΕΠ) είναι πάνω από το µακροπρόθεσµο 

επίπεδο ( δηλ. / ( / )Pg y g y>  ), τότε θα χρηµατοδοτηθεί µε υψηλό επίπεδο 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

38 

 

δανεισµού. Ένα διαφορετικό παράδειγµα είναι η περίπτωση που η κυβέρνηση 

πρέπει να πληρώνει συντάξεις για απροσδιόριστο χρόνο στο µέλλον.  Αυτό 

συνεπάγεται ένα υψηλότερο επίπεδο µόνιµης δαπάνης από ότι ισχύει στο 

παρόν (δηλ. ( / ) / )Pg y g y>  και σύµφωνα µε τον κανόνα συνετής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, ο φόρος θα πρέπει να αυξηθεί στο υψηλότερο 

µακροπρόθεσµο επίπεδο. Εναλλακτικά, αν η κυβέρνηση δεν επιθυµεί να 

αυξήσει το µερίδιο του φόρου, ο κανόνας συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής 

δείχνει ότι θα πρέπει να εισάγει αλλαγές στην πολιτική, ώστε να µειώσει το 

( / )Pg y , όπως να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ή να µειώσει το 

εφάπαξ. 

  

     5.2.3  Γιατί σταθερό µερίδιο φορολογίας? 

 

Ο κανόνας συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής έχει επιθυµητές ιδιότητες σε 

όρους σταθεροποίησης στον κύκλο, για να παρέχει µία καθαρή µέθοδο 

ανάλυσης της χρηµατοδότησης της κρατικής επένδυσης ή των προγραµµάτων 

µεταβιβάσεων που έχουν διαρθρωτικό παρά κυκλικού χρόνου προφίλ. Μία 

λογική για ένα σταθερό µερίδιο φόρου παρέχεται στην κυβέρνηση 

εφαρµόζοντας µία παρόµοια λογική, που εφαρµόζεται στα νοικοκυριά για να 

περιορίσουν την κατανάλωσή τους. Αν υποθέσουµε ότι οι διαταραχές από 

τους αυξηµένους φόρους αυξηθούν µε την ποσότητα που αυξάνεται, δηλαδή 

υπάρχει ένα αυξηµένο οριακό διαταρακτικό κόστος, τότε κατά αναλογία µε τη 

φθίνουσα οριακή χρησιµότητα κατανάλωσης, ο βέλτιστος τρόπος για να 

συµπεριφερθεί η κυβέρνηση είναι να εξοµαλύνει την είσπραξη των φόρων 

στο χρόνο. Όπως το ορθολογικό νοικοκυριό καταναλώνει µία σταθερή 

ποσότητα κάθε περίοδο, εξοµαλύνοντας την κατανάλωση µε δανεισµό και 

αποταµίευση, η ορθολογική κυβέρνηση θέτει µία σταθερή ποσότητα φόρων 

κάθε περίοδο και δανείζεται και αποταµιεύει σε απάντηση προσωρινών και 

απρόβλεπτων διακυµάνσεων στη δαπάνη. 
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5.3 Σύγκριση άλλων δηµοσιονοµικών κανόνων µε τον κανόνα συνετής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

 

Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες εκφράζονται σε όρους πραγµατικού ελλείµµατος 

ή κυκλικά προσαρµοσµένου ελλείµµατος.  Από την (1.20) έχουµε τον κρατικό 

εισοδηµατικό περιορισµό: 

                            ( ) ( )y

έ
d ib b b

λλειµµα
π γ= + = ∆ + +

ΑΕΠ
 

Μπορούµε να ξαναγράψουµε τον κανόνα συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής 

αντικαθιστώντας την παραπάνω στην (1.22): 

               ( ( ) ) [( ) ( )] ( )P P P
y y y

έ g g
r r b b

y y

λλειµµα
γ γ π γ≤ − + − − − + +

ΑΕΠ
 

Από αυτήν τη µορφή βλέπουµε ότι ένας υψηλότερος λόγος ελλείµµατος είναι 

αξιόπιστος, αν ο ρυθµός ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ (δηλαδή yπ γ+ ) 

είναι υψηλότερος. 

 

5.3.1 Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή ένωση) 

 

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περιλαµβάνει δύο κανόνες: Ότι ο λόγος ελλείµµατος προς ΑΕΠ πρέπει να 

είναι µικρότερος από 3% και ότι ο κυκλικά προσαρµοσµένος λόγος 

ελλείµµατος θα πρέπει να είναι σε ισορροπία ή σε πλεόνασµα: 

0.03
έλλειµµα

≤
ΑΕΠ

                                                                             (1.23) 

_ _
0

ά έ έκυκλικ προσαρµοσµ νο λλειµµα
≤

ΑΕΠ
                                (1.24) 

 

       Ο πρώτος κανόνας θέτει ένα αυστηρό όριο στο λόγο χρέους και συνεπώς 

και στο περιθώριο για δηµοσιονοµική σταθεροποίηση. Ο κανόνας συνετής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας οικονοµικός λόγος 
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που να απαγορεύει το έλλειµµα να µην είναι ένας σταθερός αριθµός. Αν η 

αύξηση του /g y  πάνω από το ( / )Pg y  σε µία βαθιά ύφεση είναι ικανή να 

πιέσει το λόγο ελλείµµατος, που είναι συνεπής µε τον κανόνα συνετής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής πάνω από το 3%, το 3% του δηµοσιονοµικού 

κανόνα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα εµποδίζει την 

κατάλληλη σταθεροποίηση. Η κατάλληλη σταθεροποίηση θα εµποδιστεί 

ακόµα και αν η αύξηση στο έλλειµµα γίνεται εξ’ ολοκλήρου λόγω της 

εργασίας των αυτόµατων σταθεροποιητών (δηλαδή ακόµα και αν το κυκλικά 

προσαρµοσµένο έλλειµµα είναι µηδέν).  

     Ο δεύτερος κανόνας θέτει ένα αυστηρό όριο στην έκταση που η 

δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαρθρωτικούς λόγους. 

Όσο ένα κρατικό πρόγραµµα επένδυσης αξίζει υπό την έννοια ότι η παρούσα 

µειωµένη αξία των αναµενόµενων κοινωνικών οφελών ξεπερνά τα 

αναµενόµενα κοινωνικά κόστη, τότε η τρέχουσα κρατική δαπάνη που είναι 

συνεπής µε τον κανόνα συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής, µπορεί να είναι 

πάνω από το µόνιµό της επίπεδο ( / ( / ) )Pg y g y> ,και το κυκλικά 

προσαρµοσµένο έλλειµµα θα αυξηθεί. Αυτό απαγορεύεται από το δεύτερο 

κανόνα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

 

5.3.2 Χρυσός Κανόνας 

 

       Ο Χρυσός Κανόνας της δηµοσιονοµικής πολιτικής λέει ότι ο κυκλικά 

προσαρµοσµένος λόγος ελλείµµατος δε θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 

ότι απαιτείται για να χρηµατοδοτηθεί η κρατική επενδυτική κατανάλωση (ως 

µερίδιο του ΑΕΠ): 

^

_ _
I

ά έ έ g

y

κυκλικ προσαρµοσµ νο λλειµµα
≤

ΑΕΠ
 

όπου το (^) δείχνει την κυκλική προσαρµογή και το Ig  είναι η κρατική 

επενδυτική κατανάλωση. Αυτός ο κανόνας είναι λιγότερο περιοριστικός από 

ότι το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για δύο λόγους: πρώτον αφού 

αναφέρεται µόνο στον κυκλικά προσαρµοσµένο λόγο ελλείµµατος, δεν 
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ασχολείται µε τη λειτουργία των αυτόµατων σταθεροποιητών και δεύτερον 

αφήνει µεγαλύτερο περιθώριο για διαρθρωτική δηµοσιονοµική πολιτική. 

     Πάντως, αν ο Χρυσός Κανόνας έχει ως αντικειµενικό σκοπό να κρατήσει 

το λόγο χρέους χαµηλά, σηµαίνει ότι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά. Μπορεί να 

παραβλέψει το δανεισµό ως µέθοδο χρηµατοδότησης των κρατικών 

επενδυτικών προγραµµάτων, σε αντίθεση µε µία συνετή δηµοσιονοµική 

πολιτική που δε θα τον παρέβλεπε  και επίσης µπορεί να απαγορέψει το 

δανεισµό, όταν κανονικά θα επιτρεπόταν. Η λογική πίσω από το Χρυσό 

Κανόνα είναι ότι η σηµαντική διαφορά µεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης 

είναι ότι η επένδυση παρέχει µία απόδοση στο µέλλον. Αφού λοιπόν η 

επένδυση φέρει µία απόδοση, ικανοποιεί και τη λογική του δανεισµού για τη 

χρηµατοδότησή της. Υπάρχει όµως ένα σηµαντικό πρόβληµα, δεδοµένου ότι 

είναι δύσκολο να διαχωρίσουµε, ποια επενδυτικά προγράµµατα αποκοµίζουν 

χρηµατικές αποδόσεις στην κυβέρνηση. 

       Η απόφαση σχετικά µε το αν η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στο 

επενδυτικό πρόγραµµα εξαρτάται από τη σύγκριση µεταξύ του κόστους και 

της κοινωνικής απόδοσης του προγράµµατος. Η κοινωνική απόδοση µπορεί 

να διαχωριστεί σε ιδιωτικές και εξωτερικές αποδόσεις, όπως επίσης σε 

χρηµατικές και µη χρηµατικές αποδόσεις. Η απόφαση ώστε να προχωρήσει η 

κυβέρνηση  το πρόγραµµα είναι ανεξάρτητη από το πώς  θα χρηµατοδοτηθεί 

το πρόγραµµα. Μόλις όµως το πρόγραµµα εγκριθεί, τα χαρακτηριστικά του σε 

όρους χρηµατικών και µη χρηµατικών στοιχείων της απόδοσης γίνονται 

σηµαντικά και σχετικά µε το θέµα του τρόπου χρηµατοδότησης του 

προγράµµατος, αν δηλαδή θα χρηµατοδοτηθεί µε δανεισµό ή µε φορολόγηση. 

Ένα πρόγραµµα που δε δίνει χρηµατικές αποδόσεις είναι από την πλευρά της 

συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής ισοδύναµο µε την κρατική δαπάνη 

κατανάλωσης και πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µε µία αύξηση της φορολογίας. 

Ο κανόνας συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής εγκρίνει υψηλότερο δανεισµό 

για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος µόνο αν η χρηµατική 

απόδοση είναι το λιγότερο ίση µε την πραγµατική απόδοση. 
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5.4 Η λογική των κανόνων που ήδη υπάρχουν 

 

5.4.1 Ενιαία δηµοσιονοµική αρχή και ενιαία νοµισµατική αρχή 

 

Με µία ενιαία δηµοσιονοµική και νοµισµατική αρχή, αν η κυβέρνηση 

επιθυµεί να διατηρήσει την παραγωγή πάνω από το επίπεδο ισορροπίας 

µπορεί να το κάνει αν χρησιµοποιήσει µία ισορροπηµένη επέκταση του 

προϋπολογισµού. Παρόλ’ αυτά, η κυβέρνηση µπορεί να το βρεί βολικό να 

χρησιµοποιήσει τη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος. Αν ο κίνδυνος αθέτησης 

αυξάνεται µέσω µίας τέτοιας διαδικασίας τότε η κεντρική τράπεζα µπορεί να 

νιώσει υποχρεωµένη να εξουδετερώσει αυτόν τον κίνδυνο µε τη 

νοµισµατοποίηση του χρέους. Η κεντρική τράπεζα χαλαρώνει τη νοµισµατική 

πολιτική και αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να ακολουθήσει µία 

δηµοσιονοµική πολιτική, που διαφορετικά δε θα µπορούσε να 

χρηµατοδοτήσει. Τα έσοδα προκύπτουν από την έκδοση χρήµατος 

(seignorage) ή από το φόρο πληθωρισµού και έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της πραγµατικής αξίας του κρατικού χρέους. 

 

 

5.4.2 Πολλαπλές δηµοσιονοµικές αρχές και µία ενιαία νοµισµατική αρχή 

 

       Πίσω από τους δηµοσιονοµικούς κανόνες της Συνθήκης του Μάαστριχτ 

και του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπάρχει η ανησυχία ότι διασυνοριακές εξωτερικότητες µπορεί να οδηγήσουν 

σε δηµοσιονοµική ανευθυνότητα. Αν µία χώρα αυξήσει τον κίνδυνο αθέτησης 

µέσω απερίσκεπτων δηµοσιονοµικών πολιτικών, τότε η αγορά θα θέσει ένα 

ασφάλιστρο κινδύνου στο χρέος της και τελικά η χώρα δε θα µπορεί να 

δανειστεί  εύκολα. Αυτό έχει άµεσο αποτέλεσµα και στις άλλες χώρες, διότι 

αν οι άλλες χώρες ήταν υποχρεωµένες να βοηθήσουν ένα µέλος που δηλώνει 

ότι θα προχωρήσει σε αθέτηση, τότε το υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου θα 

επεκταθεί και σε αυτές. ∆εν υπάρχει όµως λόγος να βοηθηθεί µία χώρα σε 
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αυτήν την περίπτωση. Τα Ευρωπαϊκά ιδρύµατα απαγορεύεται να βοηθούν 

κάποιο µέλος. 

      Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι µία αύξηση του κινδύνου αθέτησης µίας 

χώρας-µέλους θα µπορούσε να οδηγήσει σε µία αύξηση στο ασφάλιστρο 

κινδύνου σε άλλα µέλη, αν και δεν υπάρχει µεταβολή στη δηµοσιονοµική 

θέση βιωσιµότητας των άλλων χωρών. 

     Αν πολλές χώρες σε µία νοµισµατική ένωση αντιµετωπίζουν µία ενιαία 

κεντρική τράπεζα µε βάση τον πληθωρισµό, τότε ακολουθώντας µία 

δηµοσιονοµική πολιτική που αυξάνει το ρυθµό πληθωρισµού, µία χώρα θα 

αντιµετωπίσει µία λιγότερο σκληρή νοµισµατική αντίδραση από ότι θα είχε, 

αν η δική της κεντρική τράπεζα χρησιµοποιούσε ως βάση τον πληθωρισµό. 

Εντωµεταξύ, τα άλλα µέλη αντιµετωπίζουν µία πιο σφιχτή δηµοσιονοµική 

πολιτική, λόγω της αντίδρασης της ευρωπαϊκής  κεντρικής τράπεζας στην 

αύξηση του πληθωρισµού στην ένωση, που προκύπτει από την ενιαία 

δηµοσιονοµική επέκταση. Αυτή είναι µία διασυνοριακή εξωτερικότητα και 

παρέχει µία ορθολογικότητα για την τοποθέτηση περιορισµών στην εθνική  

δηµοσιονοµική πολιτική. Αν το σκεφτούµε πιο διεξοδικά, αυτό το επιχείρηµα 

έχει να κάνει περισσότερο µε την ανάγκη συνεργασίας  δηµοσιονοµικής και 

νοµισµατικής πολιτικής σε µία νοµισµατική ένωση από ότι µε την επιβολή 

τυχαίων δηµοσιονοµικών κανόνων.  
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6 Ανασκόπηση των θεωριών χρέους 

6.1 Εισαγωγικά 

∆ηµόσιο χρέος είναι το µέγεθος που αναφέρεται στον υφιστάµενο συνολικό 

δανεισµό του δηµοσίου (κυβέρνηση, νοµαρχία, δήµος) σε δεδοµένο χρονικό 

σηµείο.1 Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε έτος κατά το ποσό που ο 

ετήσιος κρατικός προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα  ή αντιστρόφως 

µειώνεται κατά το ποσό που παρουσιάζει πλεόνασµα. Το δηµόσιο χρέος 

δηµιουργείται µε το δηµόσιο δανεισµό που συνιστά το πλέον γνωστό µέσο 

χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών. Άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης 

είναι η φορολογία καθώς και η έκδοση νέου χρήµατος.  

Ένα ζήτηµα που παρουσιάζεται αφορά τη διάκριση µεταξύ ακαθάριστου και 

καθαρού δηµοσίου χρέους. Το καθαρό δηµόσιο χρέος προκύπτει όταν από το 

ακαθάριστο χρέος αφαιρεθούν τα διαθέσιµα ρευστά και οι καταθέσεις όψεως 

και προθεσµίας των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών. Το ακαθάριστο 

δηµόσιο χρέος σχετίζεται άµεσα µε το ύψος των δαπανών εξυπηρέτησης του 

δηµοσίου χρέους (χρεολύσια και τόκοι) που αποτελούν το µεγαλύτερο 

πρόβληµα στην αποπληρωµή του χρέους. 

Ανάλογα µε την προέλευσή του το δηµόσιο χρέος διακρίνεται σε εσωτερικό 

και εξωτερικό. Το εσωτερικό χρέος προκύπτει από πιστωτές που βρίσκονται 

εντός της συγκεκριµένης  χώρας, ενώ το εξωτερικό χρέος προκύπτει από 

δανεισµό που έχει συναφθεί στο εξωτερικό. Η διάκριση αυτή του τόπου 

εκδόσεως των δηµόσιων δανείων δεν είναι ασφαλές κριτήριο όταν στο 

εσωτερικό δηµόσιο χρέος συµµετέχει και αλλοδαπή αποταµίευση ή στο 

εξωτερικό δηµόσιο χρέος συµµετέχει και ηµεδαπή αποταµίευση. Επειδή 

λοιπόν οι τίτλοι του δηµοσίου χρέους είναι κινητοί και µεταβιβάζονται 

εύκολα, είναι δύσκολο να εντοπιστεί  η αναλογία κατά την οποία οι τίτλοι 

ανήκουν σε ηµεδαπούς (εσωτερικό δηµόσιο χρέος) και αλλοδαπούς 

                                                           
1
 Ιωάννης Βαβούρας, Δημόσιο χρέος  
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(εξωτερικό δηµόσιο χρέος). Ο εσωτερικός και εξωτερικός δανεισµός 

διαφέρουν µεταξύ τους όσον αφορά στις οικονοµικές τους επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη της χώρας-οφειλέτη. Ο εξωτερικός δανεισµός  αυξάνει τους 

παραγωγικούς πόρους που διατίθενται για κατανάλωση ή επένδυση,  αλλά η 

εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισµού,  µειώνει αυτούς τους πόρους. Αυτό 

βέβαια που έχει σηµασία µετά τη σύναψη του δανείου είναι ο τρόπος 

αξιοποίησης του εξωτερικού δανεισµού διότι αν ο δανεισµός χρησιµοποιηθεί  

σε επενδύσεις που η παραγωγικότητά τους είναι µεγαλύτερη από τις δαπάνες 

εξυπηρέτησής του σηµαίνει ότι το εθνικό εισόδηµα αυξάνεται λόγω της 

προσφυγής στον εξωτερικό δηµόσιο δανεισµό. 

Με τον εσωτερικό δανεισµό αντίθετα δεν επηρεάζεται το µέγεθος των 

παραγωγικών πόρων που διατίθενται για κατανάλωση και επενδύσεις. Οι 

υφιστάµενοι παραγωγικοί πόροι απλά ανακατανέµονται µεταξύ των πολιτών 

της χώρας, ενώ η εξυπηρέτηση του εσωτερικού δηµόσιου δανεισµού 

µεταβιβάζεται και πάλι (ως εισόδηµα)  στους πολίτες της χώρας, που είναι οι 

κάτοχοι των τίτλων του δηµοσίου χρέους. 

Η συσσώρευση ενός σχετικά µεγάλου δηµόσιου χρέους καθιστά αναγκαία την 

πληρωµή σηµαντικών τόκων ετησίως και αυτό δηµιουργεί δηµοσιονοµικά 

προβλήµατα και ανατροφοδοτεί το χρέος. Όταν αυξάνονται τα επιτόκια, 

αυξάνονται οι υποχρεώσεις του κράτους για πληρωµή τόκων και αυτό αυξάνει 

το συνολικό χρέος. Για να σταµατήσει να αυξάνεται το χρέος πρέπει να 

υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα τουλάχιστον ίσο µε τους τόκους για την 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους.2 

Το δηµόσιο χρέος κατά βάση δηµιουργεί βάρη στις µελλοντικές γενεές, που 

θα κληθούν να πληρώσουν τη φορολογία για την εξυπηρέτηση και την τελική 

αποπληρωµή του δανείου. Ωστόσο όταν το χρέος είναι εσωτερικό, οι 

µελλοντικές γενεές θα κληρονοµήσουν επίσης και τις οµολογίες ή άλλους 

τίτλους που αντιπροσωπεύουν το χρέος . Αυτό υποστήριζε και ο Adam Smith, 

ότι δηλαδή οι κάτοχοι των οµολογιών του δηµοσίου πραγµατοποιούν κέρδη 

                                                           
2
Αθηνά Πετράκη Κώττη, Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική. 
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αφού κληρονοµούν και το δικαίωµα είσπραξης των σχετικών τόκων. 3 Όµως 

αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό δεδοµένου ότι δε θα είναι αντίστοιχα τα ποσά 

που θα πληρώσουν και θα εισπράξουν τα άτοµα στις διάφορες κοινωνικές 

οµάδες  στις επόµενες γενεές. Αυτό συµβαίνει επειδή η πληρωµή φόρων 

γίνεται από όλες τις κοινωνικές οµάδες, ενώ τα οµόλογα που 

αντιπροσωπεύουν το χρέος  βρίσκονται συνήθως στα χέρια λίγων 

κεφαλαιούχων. Σηµασία βέβαια έχει πάντα και ο λόγος σύναψης του δανείου. 

Στην περίπτωση που ο δανεισµός χρησιµοποιηθεί σε υποδοµές που αυξάνουν 

την παραγωγικότητα, οι επόµενες γενεές  θα κληρονοµήσουν το χρέος αλλά 

και τις κεφαλαιακές υποδοµές που θα έχουν δηµιουργηθεί. Αν όµως η αύξηση 

του χρέους δε γίνεται για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων, όπως συνέβη στη 

χώρα µας κατά τη δεκαετία του 1980 και τις αρχές του 1990, τότε οι επόµενες 

γενεές κληρονοµούν µόνο το χρέος. 

6.2) Θεώρηµα Ισοδυναµίας του Ricardo και το βάρος του δηµοσίου  

       χρέους  

Ο Barro το 19744 αµφισβήτησε την οικονοµική υπόθεση της εποχής, που 

ήθελε τα νοικοκυριά να νιώθουν πλουσιότερα όταν το δηµόσιο χρέος 

µεγάλωνε, διότι µια τέτοια υπόθεση δε λάµβανε υπόψη τους φόρους που 

απαιτούνται από τις µελλοντικές γενεές για την εξυπηρέτηση και αποπληρωµή 

του δανείου. Το κύριο αποτέλεσµα της έρευνας του Barro είναι γνωστό ως 

Ρικαρδιανή ισοδυναµία5 και αποδίδει στον Ricardo την άποψη, ότι η 

φορολογία και η έκδοση κρατικών οµολόγων (δηµόσιο χρέος) αποτελούν 

ουσιαστικά ισοδύναµες µορφές χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών.6 Ο 

Ricardo αναφέρθηκε σε αυτήν την ιδιότητα ως ένα επιµέρους αποτέλεσµα. 

Κατά τον Ricardo, ο δηµόσιος δανεισµός οδηγεί σε υψηλότερη φορολογία στο 

µέλλον, η οποία έχει την ίδια παρούσα αξία µε την τρέχουσα φορολογία. 

Οπότε, αφού η παρούσα αξία δυο εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης των 

δηµοσίων δαπανών είναι ίση, τα άτοµα θα είναι εντελώς αδιάφορα µεταξύ των 

                                                           
3
 Adam Smith, Ο πλούτος των εθνών. 

4
Are Government Bonds Net Wealth? , Robert J. Barro , The Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 

6 (Nov. - Dec., 1974), pp. 1095-1117 
5
 Ο όρος οφείλεται στον J. Buchanan, Public Principles  of Public Debt 1958. 

6
 D. Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, 1951. 
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δύο επιλογών. Ο Ricardo λοιπόν υποστήριξε ότι ένα ορθολογικό άτοµο θα 

είναι αδιάφορο µεταξύ της καταβολής ενός εφάπαξ φόρου 1000 ευρώ και της 

εις το διηνεκές καταβολής ενός ετήσιου φόρου 50 ευρώ µε επιτόκιο 5%. Για 

παράδειγµα έστω µία χώρα µε µηδενικό δηµόσιο χρέος, της οποίας η 

κυβέρνηση αποφασίζει να αυξήσει τις δηµόσιες δαπάνες της κατά 100 ευρώ 

µόνο για το τρέχον έτος. Οι εναλλακτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης θα 

είναι είτε να επιβάλει 100 ευρώ εφάπαξ πρόσθετη φορολογία για το τρέχον 

έτος και να ισοσκελίσει τον προϋπολογισµό, χωρίς τα άτοµα να 

αναλαµβάνουν µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, είτε να 

χρηµατοδοτήσει τις πρόσθετες τρέχουσες δαπάνες της µε δανεισµό που θα 

επιβαρύνει µελλοντικά τα άτοµα και µε το πρόσθετο βάρος των τόκων 

εξυπηρέτησης του δανείου εκτός του ποσού του κεφαλαίου. Υποθέτοντας 

επιτόκιο 5%, η συνολική επιβάρυνση για το επόµενο έτος θα είναι 100+5%, 

δηλαδή 105 ευρώ. Αν οι φορολογούµενοι αγοράσουν σήµερα κρατικά 

οµόλογα αξίας 100 ευρώ, των οποίων το επιτόκιο είναι 5%, θα είναι σε θέση 

αύριο µε το ποσό των 105 ευρώ που θα λάβουν, να καλύψουν την πρόσθετη 

φορολογική επιβάρυνση που δηµιουργήθηκε από το δηµόσιο δανεισµό. 

∆ηλαδή στη χρονική στιγµή που δεν επιβαρύνονται ακόµη µε επιπλέον 

φορολόγηση λόγω δηµοσίου δανεισµού, αποταµιεύουν (αγοράζοντας τα 

κρατικά οµόλογα που εκδίδει η κυβέρνηση) µε σκοπό να χρησιµοποιήσουν τη 

σηµερινή αποταµίευση µαζί µε την απόδοσή της όταν αυξηθεί η φορολογική 

επιβάρυνση. Εποµένως, η κατανάλωση δε θα µεταβληθεί και η επιλογή 

µεταξύ φόρων και χρέους θα είναι αδιάφορη. Το συνολικό διαθέσιµο 

εισόδηµα µειώνεται και στους δύο τρόπους χρηµατοδότησης κατά 100 ευρώ. 

Όπως τονίζει ο Barro δηλαδή, ο πατέρας πρέπει να αποταµιεύσει προς όφελος 

του γιου του όλο το ποσό που γλυτώνει από τη µείωση των φόρων διότι αν 

καταναλώσει ακόµη και ένα µέρος από τη µείωση των φόρων, δε θα αφήσει 

στο γιο του αρκετή κληρονοµιά, ώστε να µπορέσει αυτός να αποπληρώσει την 

προσδοκώµενη αύξηση των φόρων του, µε αποτέλεσµα η κατανάλωση του 

γιου να είναι µικρότερη από του πατέρα. Αν ο πατέρας όµως ήθελε να 

αυξήσει την κατανάλωσή του σε βάρος του γιου του, ακόµα και αν δεν υπήρχε 

µεταβολή στη φορολογία, θα µπορούσε να το κάνει αφήνοντας µικρότερη 

κληρονοµιά. Το γεγονός ότι δεν το κάνει, δείχνει ότι είναι ευχαριστηµένος 
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από την κατανοµή της κατανάλωσης µεταξύ τους, που είχε σχεδιάσει πριν τον 

ορισµό φορολογικών ελαφρύνσεων. Εποµένως. δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

αυξήσει την κατανάλωσή του τώρα λόγω της µείωσης των φόρων και έτσι η 

ρικαρδιανή ισοδυναµία θα ισχύει ακόµα και όταν η αποπληρωµή του χρέους 

µεταφέρεται στην επόµενη γενεά. 

 Οι συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να διατηρεί την αξία της η 

Ρικαρδιανή Ισοδυναµία συνοψίζονται από τον Buchanan ως εξής7:  

1) Η φορολογία στην οποία υπόκεινται τα νοικοκυριά είναι εφάπαξ φορολογία 

και δεν στρεβλώνει τη διαχρονική επιλογή για κατανάλωση όπως για 

παράδειγµα ένας φόρος εισοδήµατος.  

2) Οι δηµόσιες δαπάνες δεν εξαρτώνται από τον τρόπο χρηµατοδότησης 

(φορολογία ή δανεισµός). 

 3) Οι κεφαλαιαγορές είναι τέλειες, δηλαδή ρευστές και ολοκληρωµένες. 

 4) ∆εν υπάρχει αβεβαιότητα στην οικονοµία σχετικά µε τις µελλοντικές 

προοπτικές των εισοδηµάτων των ατόµων.  

5) Οι τόκοι του δηµοσίου χρέους θα πρέπει να πληρωθούν από τα φορολογικά 

έσοδα στην επόµενη περίοδο. 

 6) Τα άτοµα συµπεριφέρονται σαν να πρόκειται να ζήσουν για πάντα. 

 7) Τα άτοµα είναι ικανά να προβλέψουν πλήρως τις µελλοντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις που προκαλούνται από τον δηµόσιο δανεισµό. 

Η έννοια της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους έχει να κάνει µε τις αποφάσεις 

της εκάστοτε κυβέρνησης σχετικά µε τους τύπους των χρεογράφων, που θα 

εκδώσει, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών. Οι επιλογές της 

διαχείρισης του χρέους  µπορούν να επιφέρουν µεταβολές στους µελλοντικούς 

φορολογικούς συντελεστές. Αυτό µπορεί να συµβεί αν ένα µελλοντικό 

γεγονός επηρεάσει την απόδοση του τίτλου.  

                                                           
7
 H. G. Brennan and J. M. Buchanan, The logic of the Ricardian Equivalence Theorem. 
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Ο James Buchanan υποστηρίζει ότι το ακαθάριστο βάρος των δηµοσίων 

δαπανών συνίσταται από τη µείωση της κατανάλωσης των φορολογουµένων 

και εποµένως ο δηµόσιος δανεισµός δηµιουργεί βάρη στις µελλοντικές 

γενεές.8 ∆ύο είναι οι ρόλοι των ατόµων στο µοντέλο του. Τα άτοµα είναι είτε 

φορολογούµενοι είτε πιστωτές του δηµοσίου δηλαδή αγοραστές των κρατικών 

οµολόγων. Οι φορολογούµενοι υφίστανται το ακαθάριστο βάρος των 

δηµοσίων δαπανών, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η κατανάλωσή τους αφού 

πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν. Όταν όµως η 

κυβέρνηση, για να χρηµατοδοτήσει τις δηµόσιες δαπάνες, αντί να θέσει άµεσα 

φόρους, καταφύγει στο δανεισµό και στη δηµιουργία χρέους, τότε η 

εξυπηρέτηση και η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει αργότερα από τις 

µελλοντικές γενεές φορολογουµένων. Από την άλλη πλευρά, οι πιστωτές του 

δηµοσίου δεν υφίστανται κάποιο βάρος, καθώς αγοράζοντας τα κρατικά 

οµόλογα σήµερα, αγοράζουν αγοραστική δύναµη αύριο. Οι πιστωτές φυσικά 

δρούν µε βάση το συµφέρον τους και γνωρίζουν πώς η αγορά των κρατικών 

οµολογιών θα τους φέρει κέρδη στις µελλοντικές περιόδους.. Η πιθανή 

µείωση της κατανάλωσής τους αυτήν την περίοδο θα αντισταθµιστεί µε 

αύξηση της κατανάλωσής τους στο µέλλον. Αντίθετα, το βάρος του δηµοσίου 

χρέους θα µειώσει την κατανάλωση των φορολογουµένων µελλοντικά, αφού 

θα πρέπει να πληρώσουν για την εξυπηρέτηση και την αποπληρωµή του 

δανείου. Βέβαια, αν δεν υπήρχε ο δηµόσιος δανεισµός τότε αφενός οι 

φορολογούµενοι δε θα υφίστανται αυτό το βάρος του χρέους και δε θα 

αναγκάζονταν σε µείωση της κατανάλωσής τους και αφετέρου οι πιστωτές, 

δηλαδή οι κάτοχοι των κρατικών οµολόγων, θα επενδύανε τα χρήµατά τους σε 

εναλλακτικούς τοµείς της οικονοµίας. 

Ο Buchanan λαµβάνει υπόψη του τις εξής υποθέσεις:  1) Υπάρχει πλήρης 

απασχόληση στην οικονοµία. 2) Το χρέος λειτουργεί ως µέσο µεταβίβασης 

πόρων από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. 3) Το δηµόσιο µπορεί να 

χρησιµοποιήσει αυτούς τους πόρους παραγωγικά ή µη παραγωγικά. 4) Τα 

κεφάλαια των αγοραστών κρατικών οµολόγων αποσύρονται εξ’ ολοκλήρου 

από τη δηµιουργία ιδιωτικού παγίου κεφαλαίου. 

                                                           
8
 J. M. Buchanan, Public Principles of Public Debt 
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Ο Modigliani9 (1961) υποστηρίζει ότι το βάρος του δηµοσίου χρέους 

µεταβιβάζεται στις µελλοντικές γενεές, αλλά χρησιµοποιεί διαφορετική 

επιχειρηµατολογία από τον Buchanan. Ενώ ο Buchanan υποστηρίζει ότι το 

βάρος του δηµοσίου χρέους δηµιουργείται από τους τόκους και τα χρεολύσια 

του δηµοσίου δανεισµού, τα οποία θα πληρωθούν µε επιβολή φορολογίας στις 

µελλοντικές γενεές και αυτό θα έχει ως συνέπεια τη µείωση της κατανάλωσης, 

ο Modigliani θεωρεί  ότι το βάρος του δηµοσίου χρέους δηµιουργείται από 

την απώλεια του δυνατού εισοδήµατος, που προκαλείται εξαιτίας της 

απώλειας του δυνατού σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου. Ο Modigliani επίσης 

θεωρεί ότι µία αύξηση του δηµοσίου χρέους, γίνεται είτε µε εσωτερικό είτε µε 

εξωτερικό δανεισµό, είναι γενικά καλή για τη γενεά κατά την οποία 

συνάπτεται ο δανεισµός, δεδοµένου ότι το κράτος αγοράζει αγαθά και 

υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του δηµοσίου χρέους δηµιουργεί 

βάρος στις µελλοντικές γενεές µετά το δανεισµό, διότι θα µειωθεί το συνολικό 

απόθεµα του παγίου ιδιωτικού κεφαλαίου µέσω της φορολόγησης, που θα 

επιβληθεί για την αποπληρωµή των τόκων και του κεφαλαίου του δηµοσίου 

δανεισµού. Στην περίπτωση βέβαια µείωσης του δηµοσίου χρέους, η παρούσα 

γενεά κατά την οποία γίνεται η µείωση του χρέους θα επιβαρυνθεί και θα 

δηµιουργεί καθαρό όφελος για τη µελλοντική γενεά. Επιπρόσθετα, ο 

Modigliani αναφέρει πώς το ακαθάριστο βάρος σε περίπτωση αύξησης ή 

µείωσης του δηµοσίου χρέους µπορεί να µετρηθεί από το ύψος των τόκων του 

δηµοσίου δανεισµού. Τέλος, αναφέρει ότι το βάρος του δηµοσίου χρέους είναι 

δυνατόν να αντισταθµιστεί, όταν ο δηµόσιος δανεισµός γίνεται µε σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότητας του δηµοσίου κεφαλαίου και άρα συµβάλλει 

στην αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος των µελλοντικών γενεών.  

 

 

 

                                                           
9
 F. Modigliani, Long-Run Implications of Alternative Fiscal Policies and the Burden of the National 

Debt. 
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Ο Modigliani αναλύει το υπόδειγµα του µε τη βοήθεια του παραδείγµατος του 

πίνακα 6.1.  

 

Πίνακας 6.1 Οι επιπτώσεις της χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών µε δηµόσιο 

δανεισµό ή φορολογία. 

 

 Έστω µία οικονοµία όπου στην αρχική της κατάσταση [σειρά (a)] το 

συνολικό εισόδηµα Χ είναι 10.000 χρηµατικές µονάδες, οι δηµόσιες δαπάνες 

G είναι 300, η φορολογία Τ είναι 300, το διαθέσιµο εισόδηµα είναι 1700, η 

κατανάλωση είναι 1500 ( όπου  C= oc +cYd,  oc =1050, c=0,6), η αποταµίευση 

είναι 200, το δηµόσιο έλλειµµα είναι 0 και ο σχηµατισµός ιδιωτικού 

κεφαλαίου είναι 200. Έστω τώρα [σειρά (b)] οι δηµόσιες δαπάνες G 

αυξάνονται κατά 100, ενώ το Τ παραµένει αµετάβλητο. Άρα το G θα γίνει 

τώρα 400, ενώ το διαθέσιµο εισόδηµα, η κατανάλωση και η αποταµίευση θα 

παραµείνουν αµετάβλητα. Το έλλειµµα στην περίπτωση αυτή γίνεται 100 και 

κατά συνέπεια το επίπεδο του σχηµατιζοµένου ιδιωτικού κεφαλαίου µειώνεται 

σε 100 χρηµατικές µονάδες. Από αυτήν την περίπτωση συµπεραίνουµε ότι 

εφόσον το διαθέσιµο εισόδηµα και κατά συνέπεια η κατανάλωση και η 
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αποταµίευση παραµένουν αµετάβλητα, η αύξηση των δηµοσίων δαπανών και 

του δηµοσίου χρέους δε δηµιουργούν κανένα βάρος στην παρούσα γενεά, 

αλλά δηµιουργούν βάρος στα άτοµα των µελλοντικών γενεών διότι µειώνεται 

το απόθεµα του ιδιωτικού κεφαλαίου κατά 100 χρηµατικές µονάδες. Έστω 

τώρα [σειρά (c)], οι δηµόσιες δαπάνες αυξάνονται κατά 100 και 

χρηµατοδοτούνται από φορολογία, άρα έχουµε αύξηση του Τ κατά 100 

χρηµατικές µονάδες. Εποµένως το Τ γίνεται 400. Παράλληλα µειώνεται το 

διαθέσιµο εισόδηµα, η κατανάλωση και η αποταµίευση. Το διαθέσιµο 

εισόδηµα γίνεται 1800, η κατανάλωση 1440 και η αποταµίευση γίνεται 160. 

Το έλλειµµα δηλαδή ο δηµόσιος δανεισµός είναι 0 και άρα ο σχηµατισµός του 

ιδιωτικού κεφαλαίου µειώνεται σε 160. Σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση 

των δηµοσίων δαπανών δηµιουργεί βάρος στην παρούσα γενεά, αφού µειώνει 

το διαθέσιµο εισόδηµα και κατά συνέπεια µειώνεται η κατανάλωση και η 

αποταµίευση. Όµως η αύξηση αυτή δηµιουργεί βάρος και στις µελλοντικές 

γενεές λόγω της µείωσης στο σχηµατισµό ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Συγκριτικά, η χρηµατοδότηση των δηµοσίων δαπανών µε φορολογία 

προκαλεί µικρότερη µείωση του σχηµατιζόµενου ιδιωτικού κεφαλαίου σε 160 

χρηµατικές µονάδες από ότι στην περίπτωση χρηµατοδότησης των δηµοσίων 

δαπανών µε δηµόσιο δανεισµό, όπου το σχηµατιζόµενο ιδιωτικό κεφάλαιο 

µειώνεται σε 100 χρηµατικές µονάδες. Η διαφορά των επιδράσεων µεταξύ της 

χρηµατοδότησης των αυξηµένων δηµοσίων δαπανών µε δανεισµό αντί µε 

φορολογία είναι 60 χρηµατικές µονάδες. Επιπλέον, είναι εύκολο να 

συµπεράνουµε ότι οι µελλοντικές γενεές επιβαρύνονται πάντα από την 

αύξηση των δηµοσίων δαπανών ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηµατοδότησής 

τους. 

Ο Modigliani αναφέρει ότι µολονότι το βάρος του δηµοσίου χρέους 

συνίσταται από την απώλεια του δυνατού εισοδήµατος που προκαλείται 

εξαιτίας της απώλειας του δυνατού σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου και όχι 

από τους φόρους που θα επιβληθούν µελλοντικά για να καταβληθούν οι τόκοι 

του, εάν το επιτόκιο του δηµοσίου δανεισµού µπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική προσέγγιση της οριακής παραγωγικότητας του ιδιωτικού 

κεφαλαίου, τότε το ακαθάριστο βάρος του δηµοσίου χρέους για τις 
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µελλοντικές γενεές µπορεί να µετρηθεί από το ύψος των τόκων του δηµοσίου 

χρέους. Στο µέτρο που η αύξηση του δηµοσίου χρέους (dD) δεν είναι 

σηµαντική σε σχέση µε το απόθεµα του παγίου κεφαλαίου, η απώλεια της 

µελλοντικής ροής προϊόντος προσεγγίζεται ικανοποιητικά από τη σχέση r*Dd, 

όπου r* είναι η οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Εάν το δηµόσιο 

δανείζεται στα πλαίσια µιας ανταγωνιστικής αγοράς, το µακροχρόνιο επιτόκιο 

(r) µε το οποίο δανείζεται, αποτελεί µια ικανοποιητική προσέγγιση του r*. 

Κατά συνέπεια, το ύψος των ετησίων τόκων rdD αποτελεί µια ικανοποιητική 

προσέγγιση του ετήσιου κόστους ευκαιρίας του δηµοσίου χρέους. Όπως 

φαίνεται στο Β µέρος του πίνακα, το ετήσιο βάρος, µε το οποίο συνδέονται οι 

δύο τρόποι χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών, είναι r*dG εάν η 

αύξηση των δηµοσίων δαπανών χρηµατοδοτείται µε δανεισµό και r*sdG εάν 

η αύξηση των δηµοσίων δαπανών χρηµατοδοτείται µε φορολογία. Εποµένως, 

εάν το επιτόκιο δανεισµού του δηµοσίου θεωρείται ότι αποτελεί 

ικανοποιητική προσέγγιση της οριακής παραγωγικότητας του κεφαλαίου, το 

πρόσθετο βάρος που προκαλεί στις µελλοντικές γενεές η χρηµατοδότηση των 

δηµοσίων δαπανών µε δανεισµό αντί µε φορολογία δίνεται από τη σχέση 

rcdG=r*cdG. 

Γενικά η διαφορά µεταξύ φορολογίας και δανεισµού ως προς τη διαχρονική 

κατανοµή του βάρους των δηµοσίων δαπανών πρέπει να αναζητείται στις 

τυχόν επιδράσεις της κάθε µίας από τις δύο αυτές πηγές χρηµατοδότησης των 

δηµοσίων δαπανών στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Και υπάρχει 

διαφορά µεταξύ των δύο αυτών πηγών, δεδοµένου ότι η φορολογία 

επιβαρύνει την παρούσα κατανάλωση και την αποταµίευση περισσότερο από 

ότι ο δανεισµός, ενώ ο δανεισµός επιβαρύνει περισσότερο τις επενδύσεις. 

Έτσι λοιπόν µπορεί να υποστηριχτεί ότι η φορολογία ως πηγή 

χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών επιβαρύνει κυρίως την παρούσα 

γενεά, ενώ ο δηµόσιος δανεισµός επιβαρύνει κυρίως τις µελλοντικές γενεές. Η 

διαπίστωση αυτή αφορά στο ακαθάριστο βάρος του δηµοσίου δανεισµού του 

δηµοσίου δανεισµού ή του δηµοσίου χρέους, που όπως άλλωστε  σηµειώνει 

και ο Modigliani, είναι δυνατόν να αντισταθµιστεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου ή 
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ακόµη και να υπεραντισταθµιστεί, εάν η αύξηση του δηµοσίου χρέους 

συνδυαστεί µε αύξηση των παραγωγικών δηµοσίων επενδύσεων. 

                                                               

6.3 Θεώρηµα Ουδετερότητας της ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους 

Στη ρικαρδιανή ισοδυναµία και µε βάση τις υποθέσεις του Buchanan, η 

επιλογή φόρων ή χρέους δεν αλλάζει την κατανοµή των πόρων. Κατ’ 

επέκταση στη διαχείριση δηµοσίου χρέους η επιλογή χρεογράφων δεν έχει 

επίπτωση στην κατανοµή των φόρων µε βάση το θεώρηµα ουδετερότητας της 

διαχείρισης του δηµοσίου χρέους. 

Θεώρηµα Ουδετερότητας της ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους: ∆εδοµένων των 

τρεχόντων φόρων και το εξωγενές πλάνο δηµοσίων δαπανών, η διαχείριση 

δηµοσίου χρέους δεν επηρεάζει την πραγµατική κατανοµή των πόρων όταν:10 

Missale (1999) 

0) Τα άτοµα είναι ορθολογικά. 

1) Οι τρέχουσες γενεές λαµβάνουν υπόψη τις µελλοντικές φορολογικές 

µεταβολές που δηµιουργούνται από κυβερνητικούς χειρισµούς 

χρηµατοδότησης ή συνδέονται µε τις µελλοντικές γενεές µέσω αλτρουιστικών 

µεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων. 

2) Το κοµµάτι των µελλοντικών φόρων που καλείται να συνεισφέρει το κάθε 

άτοµο στο µέλλον είναι ανεξάρτητο από το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον. 

3) Οι αγορές κεφαλαίου είναι τέλειες. Συγκεκριµένα, είτε δεν υπάρχουν 

περιορισµοί σε βραχυπρόθεσµες πωλήσεις δηµοσίων χρεογράφων, είτε 

υπάρχουν υποκατάστατα των ιδιωτικών συµφερόντων δηµοσίων χρεογράφων. 

4) Οι κεφαλαιαγορές ιδιωτικών κεφαλαίων είναι πλήρης. Αν είναι ελλιπής, δεν 

εκδίδεται κανένα νέου τύπου χρεόγραφο, το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική 

ισορροπία της αγοράς. 

5) Το χρέος δεν µπορεί να παράγει αξία δηλαδή παίγνια τύπου Ponzi δεν 

επιτρέπονται. 

                                                           
10

 Missale Alessandro, Public Debt Management 1999 
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6) Οι φόροι δεν στρεβλώνουν τις επιλογές, για παράδειγµα οι φόροι είναι 

εφάπαξ. 

Οι συνθήκες αυτές εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον κυβερνητικό 

χειρισµό χρηµατοδότησης δεν έχει καµία επίδραση στην ισορροπία της 

οικονοµίας. Βέβαια, αν κάποια από αυτές τις συνθήκες δεν ισχύει, δε σηµαίνει 

απαραίτητα ότι η διαχείριση χρέους έχει πραγµατικές επιδράσεις. Συγκεκριµένα ο 

Missale αναφέρει ότι οι συνθήκες (1), (2) και (5) µπορεί  να µην είναι 

απαραίτητες εάν για παράδειγµα οι χρηµατοοικονοµικοί χειρισµοί δεν 

επηρεάσουν την απόδοση του συνολικού χρέους και άρα δεν χρειαστεί η 

φορολογική προσαρµογή. Ο Missale χωρίζει επίσης σε δύο κατηγορίες τις 

προτάσεις ουδετερότητας για χρηµατοοικονοµικούς χειρισµούς. Στην πρώτη 

κατηγορία οι χειρισµοί επηρεάζουν την απόδοση του συνολικού χρέους, ενώ στη 

δεύτερη κατηγορία δεν την επηρεάζουν και άρα αφήνουν αµετάβλητους τους 

µελλοντικούς φόρους (καθώς και την κατανάλωση). Επίσης αναφέρει ότι όταν 

µεταβολές στη σύνθεση του χρέους επηρεάζουν τις αποδόσεις του χρέους στα 

µελλοντικά παγκόσµια οικονοµικά περιβάλλοντα, η διαχείριση χρέους είναι 

ουδέτερη µόνο αν οι προηγούµενες συνθήκες ισχύουν. 

Έστω {q, 0z , ( 1 1,x z ),…..,( ,m mx z )} µια σταθερή αλλά τυχαία ισορροπία σχετικά 

µε κάποια πολιτική (g,h). Έστω ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να αλλάξει τους 

χρηµατοοικονοµικούς χειρισµούς της κρατώντας τα έξοδα της g σταθερά. Η νέα 

πολιτική θα πρέπει να ικανοποιεί τον εισοδηµατικό περιορισµό της κυβέρνησης. 

Έστω (g, h’) δείχνει την νέα πολιτική. Τότε υπάρχει ένα χρεόγραφο '
0z Z∈  που 

ικανοποιεί , όπου ' '
ii

H h≡∑ . Η αλλαγή πολιτικής θα είναι ουδέτερη αν δεν 

υπάρχει ανακατανοµή της φορολογικής επιβάρυνσης µεταξύ των ατόµων. Η 

αλλαγή στην πολιτική δεν θα έχει επιδράσεις στην κατανοµή πόρων αν για κάθε 

i= 1,2,…,m υπάρχει ένα χρεόγραφο που αγοράζεται από το άτοµο i  ώστε να 

µετατρέψει το νέο του φόρο σε παλιό. Συγκεκριµένα για κάθε i=1,2,…..,m 

υπάρχει Zζ ∈ ώστε '
i ih h q Aζ ζ− + ⊗ = . Τότε για κάθε  i=1,2,....m υπάρχει ένα 

χρεόγραφο '
iz  τέτοιο ώστε ' ' '

i i i ix h q z Az+ + ⊗ = .  Αφού τα εισοδήµατα των 

ατόµων δεν έχουν µεταβληθεί η ' ' '
0 1 1( , ( , ( , ),...., ( , )))m mq z x z x z  είναι µια ισορροπία 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

56 

 

σχετική µε τη νέα πολιτική (g, h’). Η κατανοµή των πόρων είναι αµετάβλητη στη 

νέα ισορροπία οπότε η αλλαγή πολιτικής είναι ουδέτερη.11 

 Με βάση το παράδειγµα του Stiglitz (1983), έστω πώς από µία αρχική 

κατάσταση ισορροπίας, η κυβέρνηση πραγµατοποιεί µέσω διαδικασιών ανοιχτής 

αγοράς την επαναγορά ενός µέρους των χρεογράφων της τύπου Α, 

χρηµατοδοτώντας αυτή την αγορά µε έκδοση ενός διαφορετικού τύπου δηµοσίου 

χρεογράφου τύπου Β. Υποθέτοντας ότι αυτή η οικονοµία είναι στοχαστική ώστε η 

απόδοση αυτών των χρεογράφων να διαφοροποιείται ανάλογα µε τις γενικότερες 

οικονοµικές µεταβολές, υποθέτοντας δηλαδή ότι το χρεόγραφο τύπου Α πληρώνει 

µία µεγαλύτερη απόδοση σε µία οικονοµική συγκυρία Χ, ενώ το χρεόγραφο Β 

πληρώνει µεγαλύτερη απόδοση σε µία οικονοµική συγκυρία Υ. Έτσι, σε σχέση µε 

την αρχική κατάσταση ισορροπίας, εάν προκύψει η οικονοµική συγκυρία Υ, 

δηλαδή αυξηθεί η απόδοση του χρεογράφου Β, τότε η πραγµατοποιηθείσα 

λειτουργία ανοιχτής αγοράς θα προκαλέσει αύξηση των δηµοσίων οφειλών. 

Αντίστοιχα αν προκύψει η οικονοµική συγκυρία Χ θα µειωθούν οι δηµόσιες 

οφειλές. Οπότε δεδοµένης της υπόθεσης ότι παίγνια τύπου Ponzi δεν 

επιτρέπονται, οι µεταβολές υποχρεώσεων τελικά θα εξυπηρετηθούν µέσω 

φορολόγησης. 

Στην πράξη οι µεταβολές στη δοµή του χρέους προκαλούν µεταβολές στη 

απόδοση του χρέους. Το αποτέλεσµα ουδετερότητας είναι πολύ γενικό µε την 

έννοια ότι δεν εξαρτάται από τη δοµή της οικονοµίας και από τα χαρακτηριστικά 

κινδύνου απόδοσης των χρεογράφων που συµµετέχουν. Για παράδειγµα, αυτό 

ισχύει για συναλλαγές µεταξύ χρεογράφων µε εξαρτηµένες αποδόσεις και 

χρεογράφων που δίνουν ασφαλείς αποδόσεις (Stiglitz 1983), µεταξύ ονοµαστικών 

ελεγχόµενων χρεογράφων και χρεογράφων δεικτών τιµής (Levhari και Liviatan 

1976) και για λειτουργίες ανοιχτής αγοράς που περιλαµβάνουν χρεόγραφα µε 

διαφορετικές προθεσµίες (Chan 1983).  

Συµπερασµατικά, η ουδετερότητα της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους µπορεί να 

ισχύει κάτω από ένα ευρύ φάσµα υποθέσεων και έχει να κάνει µε τη βελτίωση της 

                                                           
11

 Rudiger Dornbusch and Mario Draghi, Public debt management: theory and history 
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ευηµερίας διορθώνοντας πιθανές στρεβλώσεις και ανισορροπίες στις αγορές και 

στο οικονοµικό περιβάλλον. 

6.3.1 Ουδετερότητα χωρίς µεταβολή στις αποδόσεις του χρέους 

Γενικά, µεταβολές στη δοµή του χρέους προκαλούν µεταβολές στην απόδοση του 

χρέους. Ωστόσο, υπό συγκεκριµένες υποθέσεις σχετικά µε τη δοµή της 

οικονοµίας και τα χαρακτηριστικά των χρεογράφων που συµµετέχουν, οι 

µεταβολές στη σχετική προσφορά των δηµοσίων χρεογράφων δεν επηρεάζουν τη 

συνολική απόδοση του δηµοσίου χρέους και εποµένως δεν απαιτούν αλλαγές 

στους µελλοντικούς φόρους. Ως αποτέλεσµα, οι συνθήκες (1) και (2) 

αποδεικνύονται µη απαραίτητες για την ουδετερότητα της διαχείρισης του 

δηµοσίου χρέους. Επίσης, η συνθήκη (5) γίνεται µη απαραίτητη, καθώς η 

απόδοση του χρέους δεν επηρεάζεται, η ουδετερότητα δεν απαιτεί παίγνια τύπου 

Ponzi να µην επιτρέπονται. Η απλούστερη περίπτωση, στην οποία η διαχείριση 

χρέους δε µεταβάλλει τη µελλοντική φορολογία και είναι ουδέτερη δεδοµένου ότι 

οι άλλες συνθήκες ικανοποιούνται, είναι όταν δεν υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό 

συµβαίνει διότι µε την απουσία της αβεβαιότητας και των ατελειών της αγοράς, 

όλοι οι τύποι των χρεογράφων θα πρέπει να δίνουν την ίδια απόδοση ανά 

περίοδο( δηλαδή είναι τέλεια υποκατάστατα) και αυτό δείχνει ότι όλα τα εργαλεία 

χρέους µε διαφορετικά χαρακτηριστικά π.χ περίοδο λήξης είναι περιττά, διότι 

αρκεί ένα µόνο χρεόγραφο να είναι διαθέσιµο στην κυβέρνηση. 

Παρόλο που η περίπτωση της µη αβεβαιότητας φαίνεται τετριµµένη, τονίζει ότι 

ακόµα και αυτή η περίπτωση δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει την ουδετερότητα 

από µόνη της. Ακόµα και µε βεβαιότητα, ο τύπος των χρεογράφων που το κράτος 

εκδίδει έχει σηµασία αν κάποια άλλη συνθήκη έχει παραβιαστεί. Για παράδειγµα 

η συνθήκη που οι φόροι είναι εφάπαξ είναι σηµαντική για την ουδετερότητα της 

διαχείρισης του χρέους αν η κυβέρνηση δεν µπορεί αξιόπιστα να δεσµευτεί σε ένα 

δεδοµένο φορολογικό πλάνο. Αν οι φόροι είναι στρεβλωτικοί, η κυβέρνηση 

µπορεί να θελήσει αργότερα να αποκλίνει από το αρχικό πλάνο φορολόγησης που 

είχε ανακοινώσει και να µειώσει την αξία του χρέους π.χ µέσω πληθωρισµού. Η 

επιλογή των ονοµαστικών χρεογράφων καθώς και η ηµεροµηνία λήξης τους 

σχετίζονται στο βαθµό που επηρεάζουν τις κυβερνητικές αποφάσεις.  
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Ιδιαίτερες περιπτώσεις θεωρηµάτων για χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες της 

κυβέρνησης που δεν επηρεάζουν την απόδοση του δηµοσίου χρέους προκύπτουν 

επίσης και σε οικονοµίες επικαλυπτόµενων γενεών µε ειδικές δοµές χρεογράφων. 

Ο Missale(1999) αναφέρει τις χαρακτηριστικότερες εργασίες των υποδειγµάτων 

επικαλυπτόµενων γενεών µε αβεβαιότητα που καταλήγουν σε προτάσεις 

ουδετερότητας. Οι Chamley και Polemarchakis (1984) λαµβάνουν υπόψη 

χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες που ασχολούνται µε χρήµα και επενδύσεις 

τεχνολογίας υψηλού κινδύνου. Ο Peled που µεταχειρίζεται το χρήµα και τα µη 

εξαρτηµένα δηµόσια οµόλογα σε µία οικονοµία µε τυχαίες προικοδοτήσεις και το 

υπόδειγµα του Gottardi(1987) που λαµβάνει υπόψη του δηµόσια οµόλογα µίας 

περιόδου και επικίνδυνα χρεόγραφα άπειρου ορίζοντα. Τέλος, όπως φαίνεται από 

τους Chamley και Polemarchakis (1984), η ουδετερότητα µε αµετάβλητη 

φορολογία προκύπτει επίσης και από τον Wallace (1981) αν και τα αποτελέσµατά 

του βασίζονται περισσότερο σε µη απαραίτητες προσαρµογές φόρων και 

µεταβιβάσεων. 

Αυτά τα αποτελέσµατα προκύπτουν όλα σε οικονοµίες επικαλυπτόµενων γενεών 

στις οποίες οι ευκαιρίες επένδυσης έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό και δε 

γενικεύονται σε οικονοµίες µε αυθαίρετες δοµές χρεογράφων. Το στοιχείο που 

είναι κοινό σε όλες τις οικονοµίες είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα µακροχρόνιο 

χρεόγραφο (π.χ. γη), ενώ όλα τα άλλα χρεόγραφα θα πρέπει να λήγουν την 

επόµενη περίοδο (π.χ. πραγµατικά οµόλογα µίας περιόδου). 

Σηµαντικό για την ουδετερότητα είναι ότι η απόδοση του µακροχρόνιου 

χρεογράφου πρέπει να καθορίζεται ενδογενώς στο τέλος της περιόδου, ενώ η 

απόδοση του βραχυχρόνιου χρεογράφου να καθορίζεται εξωγενώς µόλις 

αποφασίζεται η αποταµίευση. Με αυτή τη δοµή χρεογράφων, η απόδοση του 

ιδιωτικού χαρτοφυλακίου εξαρτάται γραµµικώς από την τιµή επαναπώλησης του 

µακροχρόνιου χρεογράφου όπως καθορίζεται ενδογενώς από την ισορροπία της 

αγοράς. Οπότε, η τιµή αυτή µπορεί να προσαρµοστεί για να αναιρέσει 

οποιαδήποτε επίδραση στην απόδοση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει από 

προηγούµενες µεταβολές στη σύνθεση του. Έστω µια προσαρµογή τιµής που 

αφήνει την απόδοση του χαρτοφυλακίου της παρούσας γενεάς ανεπηρέαστο. Η 

προσαρµογή αυτή αφήνει την ανακατανοµή της κατανάλωσης µεταξύ της 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

59 

 

παρούσας και µελλοντικής γενεάς ανεπηρέαστη. Επιπλέον, οι παρούσες 

µεταβολές στις τιµές των χρεογράφων δεν καλύπτουν τη συνολική απόδοση από 

την αποταµίευση της παρούσας γενεάς, διότι η απόδοση αυτή θα εξαρτάται από 

την αξία επαναπώλησης του µακροχρόνιου χρεογράφου την επόµενη περίοδο. 

Λόγω της λήξης του χρεογράφου σε άπειρο χρόνο και της δοµής 

επικαλυπτόµενων γενεών της οικονοµίας, δεν προκύπτει πρόβληµα τελικής 

εκτίµησης. Η τιµή του µακροχρόνιου χρεογράφου µπορεί να προσαρµόζεται επ’ 

αόριστον ώστε να αντικαθιστά την αρχική ισορροπία της κατανοµής των πηγών. 

Επίσηµα για οποιαδήποτε σύνθεση ιδιωτικού χαρτοφυλακίου υπάρχει µία τιµή 

µακροχρόνιου χρεογράφου, που στηρίζει την ίδια κατανοµή πηγών µε µία 

ισορροπία ανταγωνιστική και ορθολογική. 

∆ιαισθητικά, επειδή οι χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες της κυβέρνησης δεν 

επηρεάζουν την ιδιωτική απόδοση χαρτοφυλακίου, το δηµόσιο χρέος επίσης δεν 

θα επηρεάζεται. Εποµένως, οι χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες δεν απαιτούν 

µεταβολές στους µελλοντικούς φόρους και στην κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, 

µε βάση τα αποτελέσµατα ουδετερότητας, οι χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες της 

κυβέρνησης, που διαφοροποιούν την σύνθεση του ιδιωτικού χαρτοφυλακίου, 

οδηγούν σε µία µεταβολή στο µονοπάτι ισορροπίας των τιµών του µακροχρόνιου 

χρεογράφου, αλλά δεν έχουν πραγµατικές επιδράσεις. Αυτή η ουδετερότητα 

µπορεί να γενικευτεί σε οικονοµίες µε πολλά  χρεόγραφα όπως δείχνει και ο 

Sargent (1987) καθώς και σε λειτουργίες ανοιχτής αγοράς που υπάρχουν µόνο 

βραχυχρόνια χρεόγραφα, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα µόνο µακροχρόνιο 

χρεόγραφο. Πάντως η ουδετερότητα αποτυγχάνει, όταν οι µεταβολές στην τιµή 

του µακροχρόνιου χρεογράφου ξεπερνούν τις αποδόσεις άλλων χρεογράφων. 

Αφού η ισορροπία στις οικονοµίες επικαλυπτόµενων γενεών είναι τυπικά µη 

µοναδική, το αποτέλεσµα ουδετερότητας δεν εξασφαλίζει προφανώς ότι όλες οι 

πολιτικές είναι ίδιες όσον αφορά στους φόρους και στην κατανάλωση, όπως 

τονίζεται από τον Peled (1985). 

∆εδοµένου ότι οι συνθήκες επίδρασης ανακατανοµής φόρου-απόδοσης είναι µη 

αναγκαίες για να υπάρχει ουδετερότητα, θα πρέπει να υπάρχουν άλλες συνθήκες 

που ικανοποιούνται. Η ουδετερότητα απαιτεί ότι κανένα νέο χρεόγραφο δεν 

µπαίνει στην οικονοµία και ότι οι επιλογές ατοµικών χαρτοφυλακίων είναι 
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αβίαστες (δηλαδή το short-selling επιτρέπεται). Η ουδετερότητα δεν επεκτείνεται 

σε νοµισµατικές οικονοµίες, στις οποίες το χρήµα κατέχεται λόγω 

αναποτελεσµατικότητας του πιστωτικού συστήµατος. Τέλος, αν η κυβέρνηση δεν 

είναι ικανή να προ-δεσµευτεί, η ουδετερότητα απαιτεί ότι οι φόροι είναι εφάπαξ, 

ώστε να εκµηδενίζονται τα προβλήµατα που προκύπτουν στην περίπτωση της 

βεβαιότητας. 

Η σηµαντική δοµή χρεογράφου, που απαιτείται για την ουδετερότητα, µειώνει την 

πρακτική σηµαντικότητα του αποτελέσµατος. Επιπλέον, προκύπτουν αµφιβολίες 

σχετικά µε τη γενίκευση των θεωρηµάτων ουδετερότητας, αν σκεφτεί κανείς, ότι 

για να υπάρχει µία ισορροπία, στην οποία εµπορεύονται και οι δύο τύποι 

χρεογράφων, θα πρέπει η δοµή του χρεογράφου να έχει επιπρόσθετους 

περιορισµούς.  

Συµπερασµατικά, όταν οι χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες της κυβέρνησης δεν 

αλλάζουν τη συνολική απόδοση του δηµοσίου χρέους και άρα δε µεταβάλλονται 

οι µελλοντικοί φόροι και η κατανάλωση, τότε προκύπτουν οι πιο ιδιαίτερες 

περιπτώσεις των θεωριών διαχείρισης του δηµοσίου χρέους. 

 6.4 Υπόδειγµα επικαλυπτόµενων γενεών  

Ουσιαστικά το υπόδειγµα επικαλυπτόµενων γενεών υπό την επίδραση δηµοσίου 

χρέους χωρίζεται σε δύο µοντέλα.12 Το πρώτο είναι το µοντέλο σταθερής 

αναλογίας ελλείµµατος και το δεύτερο είναι το µοντέλο σταθερής αναλογίας 

φόρου. 

 6.4.1 Καθορισµός του ποσοστού ελλείµµατος 

Έστω ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων i κατασκευάζει ένα µόνο αγαθό iY  µε 

κεφάλαιο iK  και εργασία iN . Η συνάρτηση παραγωγής είναι Cobb-Douglas 

( )i i iY AK ENα β=  µε A>0, α>0, β>0, α+β=1 και µε E έναν εξωγενή δείκτη 

αποτελεσµατικότητας εργασίας. Κάθε επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη  της 

i i i iY rK wNΠ = − −  υπό τέλειο ανταγωνισµό.  To iΠ  δείχνει τα κέρδη της 

                                                           
12

 Michael Brauninger, Public debt and endogenous growth. 
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επιχείρησης i, το r δείχνει το επιτόκιο και το w το µισθό. Γι’ αυτό κάθε 

επιχείρηση προσαρµόζει  

το οριακό προϊόν του κεφαλαίου να ισούται µε το επιτόκιο i i

i i

Y Y
r

K K
α

∂
= =

∂
  

και το οριακό προϊόν της εργασίας να ισούται µε το µισθό i i

i i

Y Y
w

N N
β

∂
= =

∂
 

Η αθροιστική συνάρτηση παραγωγής είναι ( )Y AK ENα β= . Η 

αποτελεσµατικότητα εργασίας Ε εξαρτάται από την ποσότητα συσσώρευσης 

γνώσης που προκύπτει από το learning-by-doing. Υποθέτουµε ότι η 

αποτελεσµατικότητα εργασίας είναι αναλογική του κεφαλαίου ανά εργαζοµένου 

K
E

N
=  και γι΄αυτό είναι ενδογενής για την οικονοµία. Η αθροιστική συνάρτηση 

παραγωγής απλοποιείται σε Y=AK. 

Οι αγορές για κεφάλαιο και εργασία είναι πλήρως ανταγωνιστικές. Σε κάθε 

περίοδο η προσφορά για κεφάλαιο και εργασία δίνεται εξωγενώς. Λόγω της 

ανταγωνιστικότητας των αγορών, το επιτόκιο και ο µισθός είναι ίσα µε την 

προσφορά και τη ζήτηση του κεφαλαίου και της εργασίας. 

 Εποµένως, το επιτόκιο ισούται το οριακό προϊόν του κεφαλαίου  
Y

r A
K

α
∂

= =
∂

 

και ο µισθός ισούται το οριακό προϊόν της εργασίας 
Y Y

w
N N

β
∂

= =
∂

.  

Η παραγωγή Y µοιράζεται µεταξύ κατανάλωσης C, επένδυσης I και 

κυβερνητικών δαπανών G. Y=C+I+G. 

Αναλογιζόµαστε τώρα τη δυναµική του δηµοσίου χρέους. Η κυβέρνηση ξοδεύει 

µία δεδοµένη αναλογία του εθνικού εισοδήµατος σε αγαθά και υπηρεσίες. G=gY 

µε g=σταθερά. Επιπλέον, η κυβέρνηση δανείζεται ένα συγκεκριµένο ποσοστό 

εθνικού εισοδήµατος  B bY=  µε b=σταθερά. Το έλλειµµα αυτής της περιόδου 

προστίθεται στο δηµόσιο χρέος αυτής της περιόδου και δίνει το δηµόσιο χρέος 
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της επόµενης περιόδου 1D D B+ = + . Το επιτόκιο r πληρώνεται µε το δηµόσιο 

χρέος D οπότε το δηµόσιο επιτόκιο δίνεται από rD. Η κυβέρνηση επιβάλλει ένα 

φόρο t στο εισόδηµα  και στο χρέος T=t(Y+rd) . Ο εισοδηµατικός περιορισµός 

της κυβέρνησης είναι B+T=G+rD Λαµβάνοντας υπόψη τις συναρτησιακές 

σχέσεις βλέπουµε bY +t(Y+rD) =gY +rD. Η κυβέρνηση καθορίζει το λόγο 

εξόδων και το λόγο ελλείµµατος και πρέπει να δεχτεί τις πληρωµές επιτοκίου στο 

δηµόσιο χρέος. Κατόπιν ο φόρος προσαρµόζεται ανάλογα. 

Επικεντρωνόµαστε τώρα στις ατοµικές αποφάσεις αποταµίευσης και στα 

αποτελέσµατα δυναµικής του κεφαλαίου. Τα άτοµα ζουν για δύο περιόδους. Την 

πρώτη περίοδο εργάζονται και τη δεύτερη συνταξιοδοτούνται. Την περίοδο που 

εργάζονται λαµβάνουν εισόδηµα το οποίο µερικώς καταναλώνουν και µερικώς 

αποταµιεύουν. Οι αποταµιεύσεις χρησιµοποιούνται για την αγορά κυβερνητικών 

και ιδιωτικών οµολόγων. Την περίοδο που συνταξιοδοτούνται, τα άτοµα 

κερδίζουν χρεολύσια  από τα οµόλογα και πωλούν ταυτόχρονα τα οµόλογα. Τα 

έσοδα καταναλώνονται πλήρως οπότε τίποτα δεν κληροδοτείται. 

Η χρησιµότητα u του αντιπροσωπευτικού ατόµου εξαρτάται από την κατανάλωσή 

του στην περίοδο εργασίας  1c  και από την κατανάλωσή του στην περίοδο 

συνταξιοδότησης 2c . 

Η συνάρτηση χρησιµότητας είναι:   1 2log logu c cγ δ= +  

µε γ>0, δ>0 και γ+δ=1. Εδώ, έχει γίνει η υπόθεση ότι τα έξοδα της κυβέρνησης 

δεν επηρεάζουν τη διαχρονική κατανοµή. Συνεπώς, δε βρίσκονται στη συνάρτηση 

χρησιµότητας. Το αντιπροσωπευτικό άτοµο αντιµετωπίζει ένα διαχρονικό 

εισοδηµατικό περιορισµό. Το καθαρό εισόδηµα στην περίοδο εργασίας δίνεται 

από τον καθαρό µισθό (1-t)w. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση στην 

περίοδο εργασίας καθώς και για αποταµιεύσεις s. Για το λόγο αυτό, ο 

εισοδηµατικός περιορισµός την πρώτη περίοδο είναι 1(1 )t w c s− = + . Το άτοµο 

κερδίζει τον καθαρό ρυθµό επιτοκίου (1-t)r στις αποταµιεύσεις. Οπότε η 

κατανάλωση στην περίοδο συνταξιοδότησης είναι 2 [1 (1 ) ]c t r s= + − . 
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Εποµένως. ο διαχρονικός εισοδηµατικός περιορισµός είναι: 

2
1 (1 )

1 (1 )

c
c t w

t r
+ = −

+ −
 

Το άτοµο επιλέγει παρούσα και µελλοντική κατανάλωση για να µεγιστοποιήσει 

τη χρησιµότητά του µε βάση τον εισοδηµατικό περιορισµό που δίνει την 

κατανάλωση του εργαζοµένου 1 (1 )c t wγ= − . Το καθαρό εισόδηµα εργασίας 

µείον την κατανάλωση δίνει τις αποταµιεύσεις του αντιπροσωπευτικού ατόµου 

1(1 ) (1 )s t w c t wδ= − − = − . Οι αθροιστικές αποταµιεύσεις της πρώτης περιόδου 

είναι S=sN. Χρησιµοποιούµε s=(1-t)δw και w=βY/N για να πάρουµε 

(1 )S t Yβδ= − . Αυτές οι αποταµιεύσεις των ατόµων της πρώτης περιόδου 

χρησιµοποιούνται για να αποπληρώσουν το δηµόσιο χρέος και να 

χρηµατοδοτήσουν το ιδιωτικό κεφάλαιο της επόµενης περιόδου 1 1D K S+ ++ = . 

Άρα συµπεραίνουµε 1 1 (1 )D K t Yβδ+ ++ = − . 

       Συνεπώς, έχουµε ένα σύστηµα πέντε εξισώσεων 

 Y AK=                                                                (1) 

 r Aα=                                                                 (2) 

1 1 (1 )D K t Yβδ+ ++ = −                                          (3) 

1D D bY+ = +                                                        (4) 

( )bY t Y rD gY rD+ + = +                                     (5) 

Οι µεταβλητές α, β, δ,b,g,A,D και K είναι εξωγενής ενώ οι µεταβλητές r,t,

1 1,D K+ +  και Y είναι ενδογενής. 

Για περαιτέρω ανάλυση λαµβάνουµε υπόψη συντελεστές ανάπτυξης. Πρώτα 

εξετάζουµε το συντελεστή ανάπτυξης του δηµοσίου χρέους. ∆ιαιρώντας την (3) 
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µε D παίρνουµε 1 1
D bY

D D
+ = + . Αντικαθιστώντας την (1) και θέτοντας x=D/K για 

το λόγο χρέους-κεφαλαίου: 

1 1
D bA

D x
+ = +

                                                                                               (6) 

Είναι προφανές από την (1)  ότι η ανάπτυξη του προϊόντος αναφέρεται στην 

ανάπτυξη του κεφαλαίου. Για να βρούµε το συντελεστή ανάπτυξης του 

κεφαλαίου, λύνουµε πρώτα για τον ενδογενή φόρο. Από την (5)  παίρνουµε 

[( ) ]

[ ]

g b Y rD
t

Y rD

− +
=

+  .  

Αντικαθιστώντας Y για AK και r για αA  παίρνουµε   

[( ) ]

[ ]

g b K D
t

K D

α
α

− +
=

+ . Τέλος 

διαιρούµε αριθµητή και παρονοµαστή µε K και µετά αντικαθιστούµε x=D/K για 

να πάρουµε: 

1
1

1

b g
t

xα
+ −

− =
+                                                                                                   (7) 

Τοποθετούµε την (1) στην (7) για να βρούµε: 

 
1 1

(1 )

(1 )

b g AK
D K

x

βδ
α+ +

+ −
+ =

+ . 

Έπειτα, αντικαθιστούµε το χρέος στην επόµενη περίοδο µε τη βοήθεια της (4) 

λύνοντας για 
1K+
  , διαιρώντας µε Κ και χρησιµοποιώντας x=D/K για να βρούµε 

το συντελεστή ανάπτυξης του κεφαλαίου: 

1 (1 )

1

K b g
b A x

K x

βδ
α

+ + − = − − +                                                                        (8) 

Ο συντελεστής ανάπτυξης του κεφαλαίου όπως και ο συντελεστής ανάπτυξης του 

δηµοσίου χρέους εξαρτάται από το λόγο χρέους-κεφαλαίου. Και οι δύο 
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συντελεστές ανάπτυξης είναι σταθεροί αν ο λόγος χρέους-κεφαλαίου είναι 

σταθερός. Εποµένως, στο steady-state το δηµόσιο χρέος πρέπει να µεγαλώνει µε 

τον ίδιο ρυθµό του κεφαλαίου, ώστε ο λόγος χρέους-κεφαλαίου να είναι 

σταθερός. Εξισώνοντας την (6) και την (8) παίρνουµε: 

(1 )
1

1

bA b g
b A x

x x

βδ
α

+ − + = − − +   

     6.4.2 Καθορισµός του φορολογικού συντελεστή 

Η κυβέρνηση ξοδεύει µία συγκεκριµένη αναλογία G=gY  µε g=σταθερά και 

πρέπει να πληρώσει επιτόκιο r στο δηµόσιο χρέος D. Επιπλέον η κυβέρνηση 

επιβάλλει έναν αναλογικό φόρο στο εισόδηµα και στο χρέος T=t(Y+rd)   µε 

t=σταθερά. Το έλλειµµα  προϋπολογισµού δίνεται από τη διαφορά µεταξύ εξόδων 

κυβέρνησης και εσόδων από τους φόρους B=G+rD-T. Το έλλειµµα του 

προϋπολογισµού αυτής της περιόδου προστίθεται στο δηµόσιο χρέος αυτής της 

περιόδου, για να δώσει το δηµόσιο χρέος της επόµενης περιόδου 1D D B+ = + . 

Εισάγουµε τον καθορισµό του ελλείµµατος του προϋπολογισµού για να βρούµε 

το δηµόσιο χρέος της επόµενης περιόδου 1 ( )D D gY rD t Y rD+ = + + − + . Το 

υπόλοιπο µοντέλο είναι ίδιο µε την περίπτωση a)1). Οπότε, το µοντέλο 

χαρακτηρίζεται από ένα σύστηµα πέντε εξισώσεων: 

Y AK=                                                                        (1) 

r Aα=                                                                          (2) 

1 1 (1 )D K t Yβδ+ ++ = −                                                  (3) 

1 ( )D D gY rD t Y rD+ = + + − +                                      (4) 

Οι µεταβλητές α,β,δ,g,t,A,D και K είναι εξωγενής, ενώ οι µεταβλητές 1 1, ,r D K+ +  

και  Y είναι ενδογενής. Λόγω της αναλογικής συνάρτησης παραγωγής (1), η 

ανάπτυξη του προϊόντος είναι ίδια µε την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Το επιτόκιο 
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µένει σταθερό όπως φαίνεται από τη (2). Συνεπώς, θα πρέπει να µελετήσουµε το 

σύστηµα για συντελεστές ανάπτυξης για χρέος και κεφάλαιο. 

Πρώτα εισάγουµε τις εξισώσεις (1) και (2) στην (4) και διαιρούµε µε το χρέος D 

για να βρούµε το συντελεστή ανάπτυξης του δηµοσίου χρέους: 

1 1 (1 ) ( )
D AK

t A g t
D D

α+ = + − + −                                   (5) 

Κατόπιν χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (1) και (2) στη (3), αφαιρώντας την 

εξίσωση (4) και διαιρώντας µε το κεφάλαιο K βρίσκουµε το συντελεστή 

ανάπτυξης του κεφαλαίου: 

 1 [ (1 ) ( )] (1 (1 ) )
K D

t g t A t A
K K

βδ α+ = − − − − + −                                          (6) 

Οι δύο συντελεστές εξαρτώνται από το λόγο χρέους-κεφαλαίου x=D/K. Στο 

steady-state το χρέος µεγαλώνει µε τον ίδιο ρυθµό όπως το κεφάλαιο ώστε ο 

λόγος χρέους-κεφαλαίου είναι σταθερός. Οι εξισώσεις (5) και (6) δείχνουν ότι 

ένας σταθερός λόγος χρέους-κεφαλαίου δείχνει σταθερή ανάπτυξη χρέους και 

σταθερή ανάπτυξη κεφαλαίου. Εξισώνουµε τις (5) και (6) και εισάγοντας το x 

παίρνουµε: 

1 (1 ) ( ) [ (1 ) ( )] (1 (1 ) )
A

t A g t t g t A t A x
x

α βδ α+ − + − = − − − − + −              (7) 

Υποθέτοντας τώρα ότι t=0, δηλαδή υποθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει 

φόρο, λύνουµε την (7) για x και παίρνουµε: 

2

1,2

( ) 1 [( ) 1] 4(1 )

2(1 )

g A g A A gA
x

A

βδ α βδ α α
α

− − − ± − − − − +
=

+
 

Steady-state θα υπάρχει αν η µία ή και οι δύο λύσεις είναι θετικές και 

πραγµατικές. 
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    6.5 Προσφορά χρήµατος 

Μία χώρα µπορεί να µειώσει το δηµόσιο χρέος της, αν η κεντρική τράπεζά της 

αγοράσει µέρος του χρέους, αν δηλαδή αγοράσει τίτλους που αντιπροσωπεύουν 

το δηµόσιο χρέος, µε αύξηση της προσφοράς χρήµατος.13 Η εξαγορά του 

δηµοσίου χρέους ή η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του κρατικού 

προϋπολογισµού µε αύξηση της προσφοράς χρήµατος, συνεπάγεται ελάχιστο ή 

καθόλου κόστος για το κράτος και αναφέρεται ως seignorage ή monetization of 

the public debt. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος µπορεί να πραγµατοποιήσει 

δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών πληρώνοντας µε νέο χρήµα. Το 

πρόβληµα όµως µε αυτόν τον τρόπο εξαγοράς του χρέους ή χρηµατοδότησης των 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων είναι ότι αυξάνεται η νοµισµατική βάση και η 

προσφορά χρήµατος και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πληθωρισµού. Ο 

τρόπος αυτός θεωρείται ως κρυφή φορολόγηση, αφού µε τον πληθωρισµό 

αφαιρείται πλούτος από τα άτοµα και τις επιχειρήσεις που έχουν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία σε µετρητά, καταθέσεις οµολογίες κ.λπ. των οποίων η πραγµατική 

αξία µειώνεται µε τον πληθωρισµό. Η πολιτική αύξησης της προσφοράς χρήµατος 

για τη χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων  στην Ελλάδα 

τερµατίστηκε το 1994 όταν τέθηκε σε ισχύ σχετική απαγόρευση προερχόµενη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι άρχισε και η σηµαντική µείωση του ρυθµού του 

πληθωρισµού. 

Οι µεταβολές στην προσφορά χρήµατος επηρεάζουν την οικονοµία. Υπάρχουν 

πολλές µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε αυτό το ζήτηµα. Οι Friedman και 

Schwartz(1963) έδειξαν ότι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας είναι εξαιρετικά 

σηµαντικός δεδοµένου ότι οι νοµισµατικές διαταραχές είναι αυτές που 

καθορίζουν τη σταθερότητα µίας οικονοµίας. Λίγο αργότερα, οι King και 

Plosser(1984) υποστηρίζουν ότι η προσφορά χρήµατος ακολουθεί τις µεταβολές 

της  οικονοµικής δραστηριότητας. Πιο αναλυτικά ο Barro (1993) υποστηρίζει ότι 

η ζήτηση χρήµατος αυξάνεται σε περιόδους ανάπτυξης της οικονοµικής 

δραστηριότητας και προκαλεί µία αύξηση της προσφοράς χρήµατος. 

                                                           
1313

 Αθηνά Πετράλη Κώττη, Γεωργίου Χριστ. Κώττη, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. 
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Τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα  µπορούν να οδηγήσουν σε συνεχή αύξηση της 

προσφοράς χρήµατος. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που η έκδοση νέου 

χρήµατος χρησιµοποιείται ως µέσο χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών, 

όταν η κυβέρνηση δεν µπορεί ή δε θέλει να χρηµατοδοτήσει όλες τις δαπάνες της 

µε αύξηση φόρων ή µε δανεισµό. Οι κυβερνήσεις που έχουν το προνόµιο έκδοσης 

χρήµατος µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για την αύξηση των εσόδων τους. 

Η έκδοση χρήµατος γίνεται µε έµµεση διαδικασία καθώς η κυβέρνηση που θέλει 

να χρηµατοδοτήσει το έλλειµµα, δεν τυπώνει απλά νέο χρήµα. Καταρχάς 

εγκρίνεται ο δανεισµός του δηµοσίου µε ποσό ίσο µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

και στη συνέχεια εκδίδεται και πωλείται µία αντίστοιχη ποσότητα νέων κρατικών 

οµολόγων. Έτσι το έλλειµµα εξακολουθεί να ισούται µε τη µεταβολή του 

δηµοσίου χρέους. Τα οµόλογα αυτά δεν πωλούνται στο κοινό, αλλά στην 

κεντρική τράπεζα, η οποία αγοράζοντας τα νέα οµόλογα εκδίδει χρήµα αξίας ίσο 

µε το ποσό των οµολόγων. Το νέο χρήµα µπαίνει στην κυκλοφορία, όταν η 

κυβέρνηση το χρησιµοποιεί για την πληρωµή των κρατικών δαπανών. 

Όταν η κεντρική τράπεζα αγοράζει τα οµόλογα, αυξάνει ισόποσα τη νοµισµατική 

βάση. Η αύξηση δηλαδή του δηµοσίου χρέους προς την Κεντρική Τράπεζα µε τη 

σειρά της ισούται µε την αύξηση της νοµισµατικής βάσης. Η αύξηση της 

νοµισµατικής βάσης ισούται µε τα έσοδα του δηµοσίου από την έκδοση νέου 

χρήµατος. Ο τελευταίος συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

και την προσφορά χρήµατος έχει να κάνει µε τη σχέση µεταξύ προσφοράς 

χρήµατος και νοµισµατικής βάσης. Σε µία οικονοµία, στην οποία το χρήµα είναι 

µόνο µετρητά, η προσφορά χρήµατος ταυτίζεται µε τη νοµισµατική βάση. 

6.5.1 Έκδοση νέου χρήµατος για τη χρηµατοδότηση δηµοσιονοµικών  

         ελλειµµάτων και πληθωρισµός  

Όταν αυξάνεται η ονοµαστική προσφορά χρήµατος, αυξάνεται αντίστοιχα και το 

επίπεδο τιµών. Υποθέτουµε ότι για να χρηµατοδοτηθεί ένα δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα αυξάνεται η ονοµαστική προσφορά χρήµατος Μ κατά ένα ποσό ∆Μ, 

οπότε η ποσοστιαία αύξηση της προσφοράς χρήµατος θα είναι ∆Μ/Μ. Η τελική 

ποσοστιαία αύξηση του επιπέδου τιµών π θα είναι ίση µε ∆Μ/Μ: 
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π
∆Μ

=
Μ

                                             (2.1) 

π∆Μ = Μ                                              (2.2) 

Η εξίσωση αυτή εκφράζει τη στενή σχέση του πληθωρισµού µε το ρυθµό 

αύξησης της προσφοράς χρήµατος στην οικονοµία. 

Η ονοµαστική αξία του εσόδου από την αύξηση της προσφοράς χρήµατος θα 

είναι ∆Μ, όση δηλαδή είναι η ονοµαστική απόλυτη αύξηση της προσφοράς 

χρήµατος και η πραγµατική αξία του εσόδου θα είναι ο λόγος της ονοµαστικής 

αξίας προς το επίπεδο των τιµών, δηλαδή ∆Μ/P. ∆ιαιρούµε και τα δύο µέρη της 

εξίσωσης (2.2) µε το P και βρίσκουµε: 

R
P P

π
∆Μ Μ

= =  

Όπου R είναι τα πραγµατικά έσοδα από την έκδοση χρήµατος και είναι η 

πραγµατική αξία του νεοεκδιδόµενου χρήµατος. Συνεπώς, το πραγµατικό έσοδο 

από την αύξηση της προσφοράς χρήµατος θα ισούται µε την ποσοστιαία αύξηση 

των τιµών π επί την πραγµατική προσφορά χρήµατος. ∆ηλαδή το κράτος 

καρπούται ένα έσοδο το οποίο ισούται µε το ποσοστό π επί την πραγµατική αξία 

της υπάρχουσας ποσότητας χρήµατος. Εποµένως, το ποσοστό της αύξησης των 

τιµών π µπορεί να θεωρηθεί ως ένας φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται 

πάνω στην πραγµατική αξία του χρήµατος που υπάρχει στην οικονοµία και 

βαρύνει όλους εκείνους που κρατούν χρήµα. Γι’ αυτόν το λόγο, η έκδοση νέου 

χρήµατος για την κάλυψη δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων θεωρείται ως µία κρυφή 

µορφή φορολόγησης και ονοµάζεται πληθωριστική φορολογία. Γενικά, για κάθε 

είδος φόρου, τα φορολογικά έσοδα ισούνται µε το γινόµενο του φορολογικού 

συντελεστή επί τη φορολογική βάση. Στην περίπτωση του πληθωριστικού φόρου, 

η φορολογική βάση είναι η πραγµατική προσφορά χρήµατος και ο φορολογικός 

συντελεστής είναι ο πληθωρισµός. Πολλαπλασιάζοντας τη φορολογική βάση (την 

πραγµατική προσφορά χρήµατος) επί το φορολογικό συντελεστή (τον 

πληθωρισµό) βρίσκουµε τα συνολικά έσοδα από την πληθωριστική φορολογία. 
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Το κράτος συγκεντρώνει τον πληθωριστικό φόρο µε την έκδοση χρήµατος και τον 

χρησιµοποιεί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Ο πληθωριστικός φόρος 

πληρώνεται από τα άτοµα που έχουν στην κατοχή τους χρήµα διότι ο 

πληθωρισµός διαβρώνει την αγοραστική δύναµη του χρήµατος. 

Αν το κράτος ανακαλύψει ότι τα έσοδα από την έκδοση χρήµατος δεν καλύπτουν 

τις δαπάνες του θα αρχίσει να αυξάνει την προσφορά χρήµατος µε πιο γρήγορο 

ρυθµό. Τα πραγµατικά δηµόσια έσοδα από την έκδοση χρήµατος είναι το 

γινόµενο δύο όρων: του πληθωρισµού (του φορολογικού συντελεστή) και της 

πραγµατικής προσφοράς χρήµατος (της φορολογικής βάσης). Ο υψηλότερος 

ρυθµός αύξησης της προσφοράς χρήµατος µπορεί να αυξήσει τον πληθωρισµό. 

Ωστόσο, αν το πραγµατικό επιτόκιο είναι σταθερό, ο υψηλότερος πληθωρισµός 

θα αυξήσει το ονοµαστικό επιτόκιο, προκαλώντας µείωση της πραγµατικής 

ποσότητας χρήµατος που κρατούν τα άτοµα. Κατά συνέπεια, η αύξηση των 

πραγµατικών δηµοσίων εσόδων από την έκδοση χρήµατος, όταν είναι 

υψηλότερος ο ρυθµός αύξησης της προσφοράς χρήµατος, εξαρτάται από το αν η 

άνοδος του πληθωρισµού π, θα είναι µεγαλύτερη από τη µείωση του πραγµατικού 

χρήµατος που κρατείται M/P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

71 

 

Βιβλιογραφία 

  

Βαβούρας Ιωάννης Σ., ∆ηµόσιο χρέος: Θεωρία και ελληνική εµπειρία,  

Αθήνα 1993, εκδόσεις Παπαζήση. 

 

Πετράκη Κώττη Αθηνά, Μακροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική, 

 Αθήνα 2001, εκδόσεις  Παπαζήση. 

 

Adam Smith 1723-1790, Skinner Andrew S., The wealth of nations,  

Penguin Books, 1986. 

 

David Ricardo 1772 –1823, On the Principles of Political Economy and 

Taxation, Batoche Books, 2001. 

 

James M. Buchanan, Public Principles of Public Debt, 

 Indianapolis 1962, Liberty Fund. 

 

Brennan H. G., Buchanan J. M., The logic of the Ricardian Equivalence 

Theorem,  Finanzarchiv, Heft 38/1 (1980), 4-16. 

 

Missale Alessandro, Public Debt Management,  

Oxford University Press, 1999. 

 

Rudiger Dornbusch, Mario Draghi, Public Debt Management: theory and 

history,  Cambridge University Press, 1990. 

 

Frenkel Jacob A, Razin Assaf, Fiscal Policies and the World Economy, 

 MIT press,1992. 

 

Frenkel Jacob A., Dooley Michael P., Wickham Peter, Analytical Issues in 

Debt, Washington, D.C., International Monetary Fund, c1989. 



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ευθυμία Ραπτοπούλου 

 

72 

 

 

Persson Torsten, Tabellini Guido Enrico, Monetary and Fiscal Policy, 

Cambridge, Mass,MIT Press, c1994. 

 

Mankiew N. Gregory, Macroeconomics, New York, Worth Publishers, 

c1994. 

 

Προβόπουλος Γεώργιος Α., ∆ηµοσιονοµική θεωρία: η θεωρία των δηµοσίων 

δαπανών,  Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1982. 

 

Burnside Craig, Fiscal Sustainability in Theory and Practice, Washington, 

D.C. ,World Bank, c2005. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


