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Δςσαπιζηίερ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ ζην πξφγξακκα  

«ηξαηεγηθή Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή Καη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε» ηνπ ηκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο Καη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ηεο ζρνιήο Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ αξρηθά ηνλ επηβιέπνληα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, Κνκπάξν Γεψξγην θαζψο θαη ηνλ θαζεγεηή Σαρπλάθε 

Παλαγηψηε γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπο θαη ηελ εκπηζηνζχλε θαη εθηίκεζε πνπ 

κνπ έδεημαλ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ κε ππνκνλή θαη 

θνπξάγην πξφζθεξαλ ηελ απαξαίηεηε εζηθή ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 
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Πεπίλητη 

 

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε δεκία ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 

πνιιψλ θξαηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη κεγάιεο νηθνλνκίεο θαίλεηαη λα έρνπλ βξεη 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, θαζψο επέζηξεςαλ ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

αληίζεηα κε πην επάισηεο νηθνλνκίεο πνπ ζπλερίδνπλ κέρξη ζήκεξα λα μεθχγνπλ απφ ην 

θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο. ηελ παξνχζα εξγαζίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί  

κε ζαθήλεηα ην ζέκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ησλ θπβεξλήζεσλ γεληθά αιιά θαη ηεο 

Διιάδαο εηδηθφηεξα. Γηα ην ζθνπφ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζπιιέρζεθαλ επηζηεκνληθά άξζξα απφ 

έγθπξεο επηζηεκνληθέο πεγέο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ 

ζέκαηνο ε παξνχζα εξγαζία δνκήζεθε ζε ζπλνιηθά έμη θεθάιαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

ηέζζεξα πξψηα αλαθέξνληαη ζηελ θάιπςε ηνπ ζέκαηνο γεληθά, ην πέκπην εζηηάδεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ην έθην θαη ηειεπηαίν κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο . 

Πην αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην παξαζέηνληαη νη βαζηθνί νξηζκνί ησλ φξσλ 

ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο νη νπνίνη απνηεινχλ ην βαζηθφ ζέκα κειέηεο 

καο. ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνληαη ηα είδε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία απηφ ηαμηλνκείηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. ην ίδην θεθάιαην επίζεο 

παξαζέηνληαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά θαη νη 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ηηο ρψξεο πνπ ην ηξέρνπλ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

νη βαζηθέο αηηίεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη γίλεηαη 

αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ησλ εζφδσλ ηεο θπβέξλεζεο. ην ηξίηην θεθάιαην 

θαηαγξάθνληαη νη βαζηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο είλαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο, θ.α. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ηεο ΔΔ, απέλαληη ζε θξάηε πνπ ηξέρνπλ πςειά ειιείκκαηα, 

πνπ είλαη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ε έληαμε ζηελ δηαδηθαζία 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. 

Σν πέκπην θαη ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Διιάδαο. 

Σν θεθάιαην μεθηλάεη κε ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ηεο θξίζεο ρξένπο πνπ ε 
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ρψξα βηψλεη απφ ην 2008 κέρξη θαη ζήκεξα, ελψ ζπλάκα γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά 

ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ρξένπο θαη ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ απφ ην 1970 κέρξη θαη 

ζήκεξα. ηελ ζπλέρεηα εξρφκελνη ζε πην πξφζθαηα δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαη ζηαηηζηηθά 

θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο, αιιά γίλεηαη θαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ 

ηειεπηαία νρηαεηία ζηελ ρψξα καο. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο εξγαζία, 

θαηαγξάθνληαη ζην ηέινο ηεο παξνχζαο κε ηε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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Abstract 

The purpose of the thesis is to clearly present the issue of government debt in 

general and the case of Greece in particular. For this purpose, we reviewed the Greek and 

international literature to cover the subject. For the collection of the literature review data 

we collected scientific articles by authoritative scientific sources and databases. For the 

best presentation of the subject, the thesis was structured in six chapters, of which the 

first four aimed to cover the issue in general and the fifth focus in the case of Greece and 

the sixth contains the conclusions. 

The first chapter lists in detail the basic definitions of the terms of deficit and 

debt, which are the main subject was studied. We list the types of debt and the criteria by 

which it is classified into several categories. The same chapter also lists the evaluation 

and measurement methods of public debt, but also the consequences for countries that run 

it. In the second chapter, we present the main causes that lead to the creation of public 

debt and an analysis of the structure and of government revenues. In the third chapter we 

list the main ways to tackle public deficits and debt, such as the restructuring of public 

expenditure, privatization, etc. In the last chapter of the theoretical part, we refer to EU 

support mechanisms, against countries running high deficits, which is the Stability and 

Growth Pact and the inclusion in the excessive deficit procedure. 

The fifth and most important chapter is the case study of Greece. The chapter 

begins by listing the main points of the debt crisis which the country have experienced 

from 2008 until today, while at the same time we made a brief reference to the historical 

evolution of the debt and the public deficits from 1970 until today. Following, we present 

most recent data, by the recording of statistical and financial information on the public 

debt of Greece, but also we make more detailed presentation of all economic 

circumstances that has occurred the last eight years in our country.  

Highlights of work, are recorded at the end of this, with the conclusions of the 

thesis. 
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Κεθάλαιο 1
ο
 

Διζαγυγή
 

 

1.1. Διζαγυγικά 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ επηά εηψλ ήηαλ ε πην ζνβαξή 

θξίζε πνπ έρεη βηψζεη κηα αλεπηπγκέλε νηθνλνκία ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία, ηφζν απφ 

ηελ άπνςε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απψιεηαο ηεο απαζρφιεζεο, φζν θαη ζε ρξνληθή 

δηάξθεηα. Ζ θξίζε ρξένπο ηεο Διιάδαο μεθίλεζε ην 2009 θαη άξρηζε λα αζθεί πηέζεηο 

θαη ζηα νκφινγα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη θπξίσο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο 

θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Σα απξνζδφθεηα πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζηελ 

Διιάδα ην θζηλφπσξν ηνπ 2009, ην καθξνρξφλην πξφβιεκα ηνπ φιν θαη απμαλφκελνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο, 

δεδνκέλνπ ηνπ ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απνηέιεζαλ ζνβαξφ 

πιήγκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο θαη ζηάζεθαλ ηθαλά γηα λα θαηεπζχλνπλ ζε κηα 

αζηαζή θαη ηεηακέλε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά.  

Αθφκα θαη ζήκεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη παξακείλεη σο ην 

θχξην ζέκα ησλ επξσπατθψλ θαη κε επξσπατθψλ ζπλνκηιηψλ θαη ζπδεηήζεσλ, 

εηδηθφηεξα κεηά απφ ηα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ νρηψ εηψλ ηα νπνία ζεκαδεχηεθαλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ιεγφκελσλ κλεκνλίσλ, κε ζθνπφ ηελ ιήςε δαλείσλ απφ 

Δπξσπατθέο αξρέο, ηα νπνία επέθεξαλ απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο, πνπ επεξέαζαλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ρψξα καο. Γεληθά ε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο 

κηαο ρψξαο είλαη κηα πεξίπινθε ππφζεζε θαη ε ιήςε λέσλ δαλείσλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ παιαηψλ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ρξένπο δελ απνηειεί 

θαηά ηελ γλψκε καο κηα νξζή ηαθηηθή δηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα πσο κηα ρψξα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νξζά ηα ρξέε 

θαη ηα ειιείκκαηα ηεο. 
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1.2 Σκοπόρ και δομή ηηρ επγαζίαρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα ην ζέκα 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο γεληθά,  ελψ κειεηάηαη  εηδηθφηεξα ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

θαζψο ηα επίπεδα ηνπ  δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο 

είλαη ηα πςειφηεξα ηεο Δπξψπεο .  

Ζ αλάπηπμε ηεο  εξγαζίαο γίλεηαη ζε ζπλνιηθά  ζε ζπλνιηθά έμη θεθάιαηα. 

Πην αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη βαζηθνί νξηζκνί ησλ φξσλ ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, παξαζέηνληαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο θαη 

κέηξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά θαη νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ηηο ρψξεο πνπ ην 

ηξέρνπλ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αηηίεο νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζηελ δεκηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. ην ηξίην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη βαζηθνί 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Σν 

ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην κε αλαθνξά ζηνπο κεραληζκνχο 

ζηήξημεο ηεο ΔΔ, απέλαληη ζε θξάηε πνπ ηξέρνπλ πςειά ειιείκκαηα. 

Σν πέκπην θαη ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

Διιάδαο. ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ηζηνξηθά ε εμέιημε ηνπ ρξένπο ελψ κε ηελ 

παξάζεζε επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ  θαη νηθνλνκηψλ  ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην δεκφζην 

ρξένο ηεο Διιάδαο, αιιά κε αλαθνξά  φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ηελ ηειεπηαία νρηαεηία ζηελ ρψξα καο νδεγνχκαζηε ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζήκεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο εξγαζία, 

θαηαγξάθνληαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κε ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

1.2. Οπιζμόρ Δλλείμμαηορ 

 

Σν έιιεηκκα ην νπνίν ζπλαληάηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ελαιιαθηηθά θαη κε ηνπο 

φξνπο «δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα» ή «δεκφζην έιιεηκκα» ή «πξνυπνινγηζηηθφ 
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έιιεηκκα» είλαη – κε βάζε ηνλ ζπκβαηηθφ νξηζκφ ηνπ - ε αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ ηξερφλησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ ηξερφλησλ εηζπξάμεσλ ηεο 

θπβέξλεζεο. ηελ νπζία ην έιιεηκκα εκθαλίδεηαη φηαλ κηα θπβέξλεζε δαπαλά 

πεξηζζφηεξα απφ φζα εηζπξάηηεη απφ θφξνπο θαη άιια έζνδα ζε έλα δεδνκέλν έηνο 

(Stiglitz θαη Walsh 2008). Όηαλ κηα θπβέξλεζε παξνπζηάδεη έιιεηκκα, δαλείδεηαη 

απφ εμσηεξηθέο πεγέο ηεο ρψξα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ην ράζκα 

κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο, σο εθ ηνχηνπ ην απφζεκα ηνπ ρξένπο 

απμάλεηαη (Nimani, 2010).  

Ζ έλλνηα ηνπ ειιείκκαηνο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρξένπο, ην 

νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε παξάγξαθν, αθνχ ην ηειεπηαίν απνηειεί ηελ 

ζπζζψξεπζε ησλ εηήζησλ ειιεηκκάησλ, ζε κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν. Σν 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο σο έλα ζεηηθφ νηθνλνκηθφ γεγνλφο, 

θαζψο γηα παξάδεηγκα, ν νηθνλνκνιφγνο John Maynard Keynes πίζηεπε φηη ηα 

ειιείκκαηα βνεζνχλ ηηο ρψξεο λα βγνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε (Das, 2016). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπληεξεηηθνί ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ζεσξνχλ φηη νη 

θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηα ειιείκκαηα ππέξ κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (Velnampy & Achchuthan, 2013). 

Ο ζπκβαηηθφο νξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο, φπσο παξαηέζεθε παξαπάλσ δελ 

είλαη απνδεθηφο απφ φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα (Tesic et. al.  2014; Irwin 2015). Οη Tesic et. al.  (2014)  ππνζηεξίδνπλ φηη 

ην έιιεηκκα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίζηεθε παξαπάλσ, δελ απνηειεί αμηφπηζην κέηξν θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ζθνπνχο αλάιπζεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζε 

άιια καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην πνζφ θαη ε ζεκαζία ησλ κεηαβνιψλ ζην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, εμαξηψληαη απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ θξάηνπο. Ζ ελνπνηεκέλε 

θεληξηθή θπβέξλεζε γηα παξάδεηγκα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε θαη κε πξνυπνινγηζηηθά ηακεία. Ζ ελνπνηεκέλε γεληθή θπβέξλεζε 

πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ, ησλ ηνπηθψλ  

αξρψλ, θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη απαηηεί ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην πην νινθιεξσκέλν 

κέηξν ηεο θξαηηθήο επίδξαζεο ζε άιινπο ηνκείο θαη ζηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο 

ζα πξέπεη λα ζεσξεί ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζην επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπο. Όπσο είλαη γλσζηφ, έλα ηέηνην κέηξν ζπάληα δεκνζηεχεηαη ηφζν ζηελ ηππηθή 
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αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο, ηεο ελνπνηεκέλεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, φζν θαη ηεο ελνπνηεκέλεο γεληθήο θπβέξλεζεο (Tesic et. al.  

2014). 

ην ίδην πιαίζην ν Irwin (2015), ζεσξεί φηη ν νξηζκφο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο κπνξεί λα απνδνζεί κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαζψο νη 

πξαθηηθέο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ ηνπηθψλ θαη θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθνχο 

θαλφλεο. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη είλαη θπζηθφ λα βιέπνπκε ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ, ρσξίο λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θπβέξλεζεο. Ωζηφζν ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη κπνξεί 

επίζεο λα νξηζηεί ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ, σο «ε κείσζε ηεο αμίαο 

ησλ θαζαξώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο θπβέξλεζεο». Έλα ηέηνην έιιεηκκα ιέγεηαη 

φηη είλαη «θαζαξό», ελψ ην έιιεηκκα πνπ απνθιείεη ηηο κεηαβνιέο ζηνλ ηζνινγηζκφ 

ηεο θπβέξλεζεο ιέγεηαη φηη είλαη «κε θαζαξό» (IMF, 2014; Blejer & Cheasty, 2012).  

Αλ θαη ην κε θαζαξφ έιιεηκκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθιείζεη 

ηηο απψιεηεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

φηη αλ εμαηξέζνπκε ηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ κεηαβνιέο ζηηο 

ηηκέο ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ, δεκηνπξγείηαη έλα έιιεηκκα ην νπνίν είλαη πην ζηαζεξφ 

θαη πην εχθνια ειεγρφκελν απφ ηελ θπβέξλεζε, απφ ην θαζαξφ έιιεηκκα. ηα 

ζηαηηζηηθά ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη θπβεξλήζεηο, ην θαζαξφ 

έιιεηκκα ρσξίδεηαη ζε έλα κέξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ζε έλα άιιν 

κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο «άιιεο νηθνλνκηθέο ξνέο», θαη σο εθ ηνχηνπ ην έιιεηκκα 

ζηηο ζπλαιιαγέο είλαη απηφ πνπ ιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζνρή (Irwin, 2015). 

 

1.3. Οπιζμόρ Γημοζίος Φπέοςρ 

 

 Σν δεκφζην ρξένο, ην νπνίν ελαιιαθηηθά ζπλαληάηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη 

κε ηνλ φξν «εζληθφ ρξένο» είλαη ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Γεληθά ην ρξένο 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ππνρξέσζε κηαο νληφηεηαο ζε έλα ηξίην κέξνο, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο νληφηεηαο. Με άιια 
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ιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα ρξένο, πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλα έιιεηκκα (ε 

νληφηεηα δειαδή λα δαπαλά πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη απνθηά), αλ θαη κεξηθέο θνξέο 

ππάξρεη κηα ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ ηεο ζηηγκήο πνπ ζπκβαίλεη ην έιιεηκκα θαη 

ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ην ρξένο θαηαρσξείηαη (Mishkin, 2004). 

Σν δεκφζην ρξένο εθδίδεηαη απφ ηελ εζληθή θπβέξλεζε ζε μέλν λφκηζκα, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία απνδίδεηαη. Ζ 

ζηαζεξφηεηα ηεο θπβεξλεηηθήο έθδνζεο κπνξεί λα παξέρεηαη απφ θπξίαξρεο 

αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο 

επελδπηέο λα «δπγίδνπλ» ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπξίαξρσλ 

επελδχζεσλ ρξένπο. Καζψο ε θπβέξλεζε αληιεί ηα έζνδά ηεο απφ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ην δεκφζην ρξένο απνηειεί εκκέζσο ην ρξένο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ (Panizza & Prebittero, 2013).  

Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε κπνξεί λα πιεξψζεη κε ην δηθφ ηεο λφκηζκα γηα ηηο 

δαπάλεο ηεο, κε ηε δεκηνπξγία ρξήκαηνο de novo, αιιά ην δεκφζην ρξένο γεληθά 

δεκηνπξγείηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη ην έιιεηκκα, φηαλ νη δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηα 

έζνδα. Ζ πξαθηηθή απηή πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία ηεο λα επηβάιεη πεηζαξρία ζηηο 

θξαηηθέο δαπάλεο θαη λα απνθχγεη ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ. Οη θπβεξλήζεηο ζπλήζσο 

δαλείδνληαη, εθδίδνληαο θηλεηέο αμίεο, θξαηηθά νκφινγα θαη γξακκάηηα (Irwin, 2015).  

ηηο ΖΠΑ θαη ζε άιιεο νκνζπνλδηαθέο πνιηηείεο, ην δεκφζην ρξένο κπνξεί 

επίζεο λα αλαθέξεηαη θαη ζην ρξένο ελφο θξάηνπο ή κηαο επαξρηαθήο θπβέξλεζεο, ή 

κηαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θπβέξλεζεο. Σν δεκφζην ρξένο είλαη έλαο ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά δελ είλαη ε κφλε κέζνδνο. Οη 

θπβεξλήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ρξήκαηα γηα λα 

λνκηζκαηνπνηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο, αθαηξψληαο έηζη ηελ αλάγθε λα θαηαβάιινπλ 

ηφθνπο. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή απηή απιά κεηψλεη ην θφζηνο ησλ επηηνθίσλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη δελ αθπξψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην δεκφζην ρξένο. Οη ιηγφηεξν 

θεξέγγπεο ρψξεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δαλείδνληαη απεπζείαο απφ έλαλ ππεξεζληθφ 

νξγαληζκφ (π.ρ. ε Παγθφζκηα Σξάπεδα) ή δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

χκθσλα κε ηνπο Dippelsman et. al. (2012), ην δεκφζην ρξένο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα ππνζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηζνινγηζκνχ. Σν 

παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ζηελ νπζία νη ππνρξεψζεηο πνπ παξέρνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο κνλάδεο πνπ θαηέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο 
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απαηηήζεηο. Σν θξηηήξην γηα λα θαζνξηζηεί κηα ππνρξέσζε σο ρξένο είλαη φηη νη 

κειινληηθέο πιεξσκέο ηφθσλ ή / θαη νη πιεξσκέο θεθαιαίνπ νθείινληαη απφ ηνλ 

νθεηιέηε ζηνλ πηζησηή. Έμη δηαθνξεηηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ αθαζάξηζην ρξένο 

ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο (Dippelsman et. al. 2012): 

[1] Σα ρξεφγξαθα είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο απφδεημε ηνπ ρξένπο θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ έλα 

ρξνλνδηάγξακκα γηα πιεξσκψλ ηφθσλ θαη θεθαιαίνπ. Κάπνηεο θνηλέο 

κνξθέο ησλ ρξενγξάθσλ είλαη ηα γξακκάηηα, ηα εκπνξηθά ρξεφγξαθα θαη 

ηα νκφινγα. 

[2] Σα δάλεηα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ έλαο 

δαλεηζηήο δαλείδεη θεθάιαηα απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε θαη ιακβάλεη έλα 

αδηαπξαγκάηεπην έγγξαθν σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

[3] Άιινη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί. Απηνί αληηπξνζσπεχνπλ εκπνξηθέο 

πηζηψζεηο θαη πξνθαηαβνιέο θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη 

λα θαηαβιεζνχλ ή λα εηζπξαρζνχλ. 

[4] Δηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα. Σα δηθαηψκαηα απηά είλαη δηεζλή 

απνζεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη θαηαλέκνληαη ζηα κέιε ηνπ σο ζπκπιεξψκαηα 

ησλ ππαξρφλησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ. Ο νξηζκφο ηνπ 

αθαζάξηζηνπ ρξένπο πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα. 

Ωζηφζν, ζε πνιιέο ρψξεο ηα ΔΣΓ πνπ δηαθξαηνχληαη απφ ηηο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

[5] Νφκηζκα θαη θαηαζέζεηο. Σν λφκηζκα απνηειείηαη απφ ηξαπεδνγξακκάηηα 

θαη θέξκαηα πνπ έρνπλ ζηαζεξή νλνκαζηηθή αμία θαη έρνπλ εθδνζεί ή 

εγθξηζεί απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ή ηελ θπβέξλεζε. Παξά ην γεγνλφο φηη 

φινη νη ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηέρνπλ ζπλάιιαγκα, γεληθά 

κφλν ε θεληξηθή ηξάπεδα ηα δηαρεηξίδεηαη. Οη θαηαζέζεηο είλαη φιεο νη 

αμηψζεηο, εθπξνζσπνχκελεο απφ ηελ απφδεημε ηεο θαηάζεζεο, γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ δέρνληαη θαηαζέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη άιισλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ. 

[6] Αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα, ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα 

ηππνπνηεκέλσλ εγγπήζεσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ηερληθήο 
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πξσηαζθάιηζεο, ηελ αζθάιεηα δσήο, ηα απνζεκαηηθά, ηα δηθαηψκαηα 

πξνζφδσλ δηθαηψκαηα, ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, ηηο αμηψζεηο ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ θαη ηηο δηαηάμεηο γηα θαηαπηψζεηο 

ηππνπνηεκέλσλ εγγπήζεσλ. Σα απνζεκαηηθά, ηα δηθαηψκαηα, θαη νη 

πξνκήζεηεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο κηαο κνλάδαο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα φπσο ν αζθαιηζηήο, ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, ή ν εθδφηεο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ εγγπήζεσλ, θαη έλα αληίζηνηρν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ 

θαηφρνπ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή ηνπο δηθαηνχρνπο. 

 

 

1.4. Δίδη Γημόζιος Φπέοςρ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο θαη φιεο νη άιιεο θνξνινγηθέο έλλνηεο, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη πην θνηλνί ηχπνη δεκνζίνπ 

ρξένπο είλαη ην αθαζάξηζην ρξένο (ή κεηθηφ ρξένο, ήηνη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

δεκνζίνπ) θαη ην θαζαξφ ρξένο (θξαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κείνλ ππνρξεψζεηο ). 

Σν θαζαξφ ρξένο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπ θξαηνχληαη απφ ηνπο κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

ηδησηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο 

ζπληειεζηέο. Αληίζεηα ην αθαζάξηζην πεξηέρεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Έηζη ινηπφλ ην ρξένο ζε θαζαξνχο φξνπο νξίδεηαη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θπβέξλεζεο απφ ην αθαζάξηζην ρξένο (Gómez-Puig & 

Sosvilla – Rivero, 2015). 

Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ ρξένπο είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κηαο ρψξαο. Σν θαζαξφ ρξένο 

γεληθά είλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηνπ ρξένπο κηαο ρψξαο, ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο 

αληίιεςεο γχξσ απφ ηνλ φξν «θαζαξή ζέζε», ε νπνία πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, 

ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο νη κεηνρέο ησλ θξαηηθψλ 
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εηαηξεηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ αθηλήησλ) θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Λακβάλνληαο ππφςε καο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο θπβέξλεζεο κπνξνχκε 

εκθαλψο λα έρνπκε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο, απφ φηη 

ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηεο θπβέξλεζεο, νη αλαιπηέο ζπρλά κπνξνχλ λα 

πξνζζέηνπλ ιίγν βάξνο ζε νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Tesic et. al.  2014).  

Δθηφο απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε θαζαξφ θαη αθαζάξηζην, 

ππάξρνπλ θαη κηα ζεηξά άιισλ εηδψλ δηαθνξνπνηήζεηο. Αξρηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ην ρξένο ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ κε βάζε δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηελ βηβιηνγξαθία.  

χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ηζηνξηθά βηψζεη 

θξίζεηο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ην θξηηήξην γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ρξένο είλαη εθείλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λφκηζκα ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ: δειαδή ην ρξένο πνπ είλαη εθθξαζκέλν ζην εζληθφ 

λφκηζκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εγρψξην ή εζσηεξηθφ θαη ην ρξένο πνπ 

είλαη εθθξαζκέλν ζε άιια λνκίζκαηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο εμσηεξηθφ. 

Απηφο ν νξηζκφο καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ πίεζε πνπ παξάγεηαη 

ιφγσ ηνπ ρξένπο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θξίζε ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο (Kumhof & Tunner, 2005).  

χκθσλα κε ηελ δεχηεξε πξνζέγγηζε εζσηεξηθφ ζεσξείηαη ην ρξένο ην νπνίν 

νθείιεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ελψ εμσηεξηθφ είλαη απηφ πνπ 

νθείιεηαη ζε μέλνπο δαλεηζηέο. Ζ θαηάηαμε απηή είλαη πην ελδηαθέξνπζα γηα ηηο 

ρψξεο κε ειεχζεξε ξνή θεθαιαίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη κε-εγρψξηνη επελδπηέο 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εγρψξηνπο. Ωο απνηέιεζκα, νη αζθάιεηεο ησλ 

δαλείσλ νη νπνίνη είλαη εθθξαζκέλεο ζε ηνπηθά λνκίζκαηα, αιιά δηαθξαηνχληαη απφ 

κε-εγρψξηνπο επελδπηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο εμσηεξηθφ ρξένο ελψ νη 

αζθάιεηεο ησλ δαλείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη δηαθξαηνχληαη απφ 

εγρψξηνπο επελδπηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ην εζσηεξηθφ ρξένο. Απηή ε 

δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη θαη απηή πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ην ΓΝΣ θαη πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηα ρξέε ηνπο, παξά ηηο δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν 
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είλαη φηη ην θξηηήξην απηφ επηηξέπεη ζην πξνθίι ηνπ ρξένπο λα αιιάδεη κφλν απφ ηελ 

άπνςε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο, ρσξίο νη δηαρεηξηζηέο ρξένπο λα αιιάδνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο. Αλ θαη απηή ε ηδηαηηεξφηεηα δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ λα παξάγνληαη παξάιιειεο 

ζηαηηζηηθέο, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζηξεβιψζεηο ζηελ αλάιπζε, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο πνπ νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ αιιάμνπλ νπζηαζηηθά ηηο ζέζεηο ηνπο (Panizza, 

2008). 

Έλα ηξίην αλ θαη ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλν θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζα ήηαλ λα ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν πνπ επηιέγεηαη γηα 

ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ πηζησηψλ θαη νθεηιεηψλ. Έηζη, ην εζσηεξηθφ ρξένο ζα 

ήηαλ εθείλν ζην νπνίν ε ακθηζβήηεζε ησλ πνζψλ ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ νθείινληαη 

ή άιια ζρεηηθά ζέκαηα ζα ζπδεηνχληαλ ζην πιαίζην ηνπ δηθαζηηθνχ θιάδνπ ηεο 

ρψξαο έθδνζεο, ελψ ζην εμσηεξηθφ ρξένο νη δηαθσλίεο ζα αληηκεησπίδνληαλ απφ ηα 

δηθαζηήξηα ζε κηα ρψξα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ εθδφηε ηεο αζθάιεηαο / 

ζχκβαζεο (Checchetti, 2010). 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζσζηή ή 

ιάζνο, κέρξη θάζε ρψξα λα αμηνινγήζεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπο. Οη ρψξεο ινηπφλ 

ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνπλ ην ρξένο κε ηξφπνπο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ην ζρεηηθφ θίλδπλν, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ, θαζψο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ πνηφηεηαο κε βάζε ην 

επηιεγκέλν θξηηήξην (Dippelsman et. al.  2012). 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο γίλεηαη κε βάζε ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα κέρξη ηελ εμφθιεζε. Έηζη έρνπκε ην βξαρππξφζεζκν, ην καθξνπξφζεζκν 

θαη ην κεζνπξφζεζκν ρξένο. Σν βξαρππξφζεζκν ρξένο εμνθιείηαη κέζα ζε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί απφ 3 έσο 9 κήλεο θαη ζε γεληθέο γξακκέο, ην επηηφθην 

ηνπ είλαη ρακειφ. Σν καθξνπξφζεζκν ρξένο έρεη δηάξθεηα δέθα εηψλ ή θαη 

πεξηζζφηεξν θαη ην επηηφθην ηνπ είλαη πςειφ. Σέηνηα δάλεηα πξννξίδνληαη γηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ άιιεο καθξνπξφζεζκεο 

αλάγθεο ησλ δεκφζησλ αξρψλ. Μηα θπβέξλεζε επίζεο κπνξεί λα δαλεηζηεί θεθάιαηα 

γηα ηηο κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο ηεο. Σα θεθάιαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη φρη. Ο κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ εμφθιεζεο 
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είλαη ζπλήζσο έλα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο έηνπο θαη κηθξφηεξν ησλ πέληε 

εηψλ. Έλαο επξχηεξνο νξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κπνξεί λα εμεηάζεη φιεο ηηο 

θπβεξλεηηθέο ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ 

ζπληάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ε θπβέξλεζε έρεη 

ζπκθσλήζεη, αιιά δελ έρεη αθφκε θαηαβάιιεη (Panizza & Presbireto, 2013). 

 

1.5. Μέηπηζη – Αξιολόγηζη Γημοζίος Φπέοςρ 

 

Σν δεκφζην ρξένο κηαο ρψξαο ζπρλά κεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη κε ηελ ρξήζε 

θάπνηνπ κέηξνπ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα θάλεη ηηο πιεξσκέο. Σν κέηξν  

ηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ είλαη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, είλαη απιά 

έλαο δείθηεο πνπ ζηνλ αξηζκεηή ηνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ  ππνρξεψζεσλ 

θαη ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ, ην κέγεζνο ηνπ ΑΔΠ.  

ηελ βηβιηνγξαθία βιέπνπκε φηη ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά ν δείθηεο 

απηφο, σο κέηξν ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα πιεξψζεη, θαζψο ην εηζφδεκα 

κηαο θπβέξλεζεο αλαθχπηεη απφ ηνπο θφξνπο. Οη θφξνη πνπ κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη 

εμαξηψληαη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πλεπψο 

ινηπφλ, κηα θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα ζπιιέγεη θφξνπο χςνπο 1.000 δηζ. € απφ κηα 

νηθνλνκία ηεο κφλν χςνπο 500 δηζ. €, αιιά είλαη εχθνιν λα ζπιιέμεη θφξνπο 1.000 

δηζ. € απφ κηα νηθνλνκία ησλ 15 ηξηο €. Όζν πςειφηεξν είλαη ην ΑΔΠ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη δεθηφ φηη ε θπβέξλεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιιέγεη θφξνπο 

θαη ηφθνπο. Έηζη, φηαλ ε αλαινγία είλαη κεγαιχηεξε, απηφ δείρλεη φηη ππάξρεη ρξένο 

θαη απηφ ζπλεπάγεηαη (αιιά κφλν ππνλνεί, δελ απαηηεί) πνιιά ζε πιεξσκέο ηφθσλ. 

Έηζη, ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη κηα πςειφηεξε αλαινγία ηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ 

ζεκαίλεη φηη νη πιεξσκέο ηφθσλ είλαη πηζαλφηαηα έλα κεγάιν βάξνο θαη ζπλεπψο 

ππάξρεη πηζαλφηεηα ελδερφκελεο αζέηεζεο (Prasad & Pollock, 2012). 

Ζ ρξήζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο πξνο ΑΔΠ θέξεη δχν κεγάια πιενλεθηήκαηα 

ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε κφλν ησλ πνζνηήησλ ρξένπο. Πξψηνλ, καο επηηξέπεη λα 

ζπγθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε κηα κηθξή ρψξα φπσο ε Διιάδα πνπ έρεη κηα 
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αλαινγία ρξένπο πξνο ΑΔΠ, πνπ είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 153% κε κηα πνιχ 

κεγάιε νηθνλνκία, φπσο είλαη ε Γεξκαλία ηεο νπνίαο ε ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε 

είλαη πεξίπνπ 84%. Αθφκα θη αλ ε Διιάδα έρεη πνιχ ιηγφηεξν πξαγκαηηθφ ρξένο 

αλεμφθιεην, ην ρξένο ηεο είλαη κεγαιχηεξν βάξνο απφ φ, ηη ην ρξένο ηεο Γεξκαλίαο, 

επεηδή ε Γεξκαλία έρεη κεγαιχηεξε νηθνλνκία θαη θαιχηεξε ηθαλφηεηα πιεξσκψλ. 

Γεχηεξνλ, ε ρξήζε ηεο ελ ιφγν αλαινγίαο καο επηηξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ηα επίπεδα 

ηνπ ρξένπο κηαο ρψξαο γηα δηαθνξεηηθά έηε. Σν ρξένο κπνξεί λα απμάλεηαη ζε φξνπο 

λνκίζκαηνο, αιιά γίλεηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν βάξνο, επεηδή ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

απμάλεηαη ηαρχηεξα. Απηή ήηαλ θαη ε εκπεηξία ησλ ΖΠΑ απφ ην Β 'Παγθφζκην 

Πφιεκν. ην Β 'Παγθφζκην Πφιεκν ε αλαινγία ρξένπο πξνο ΑΔΠ έθζαζε ην 112%. 

Απφ ηφηε, ε ΖΠΑ είρε έλα απμαλφκελν ρξένο, επεηδή ζρεδφλ πάληα έηξερε  έλα 

έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αιιά ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ κεηψζεθε 

ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 1948-1981, επεηδή ε νηθνλνκία αλαπηχρζεθε κε ηαρείο 

ξπζκνχο (IMF, 2001). 

Ωζηφζν ε αλαινγία θέξεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα κε ηελ αλαινγία είλαη φηη ζχκθσλα κε ηνπο Panizza & Presbitero (2013) νη 

άλζξσπνη ζπρλά ηελ παξεμεγνχλ. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη κηα αλαινγία ηεο νπνία ε 

ηηκή είλαη πάλσ απφ ην 100%, ζεκαίλεη φηη ε ρψξα είλαη ζηα πξφζπξα πηψρεπζεο ή 

έρεη πησρεχζεη, θάηη ην νπνίν δελ είλαη αιεζέο. Πνιινί νηθνλνκνιφγνη σζηφζν 

ηζρπξίδνληαη αλαινγίεο πάλσ απφ 90% δελ είλαη επηζπκεηέο, αιιά απηφ είλαη θαζαξά 

κηα απζαίξεηε επηινγή πνπ αληαλαθιά κηα ηδενινγία πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή εκπεηξία. Ζ Ηαπσλία, γηα παξάδεηγκα είρε ηξέμεη κηα αλαινγία πάλσ απφ 

200% γηα κηα δεθαεηία ρσξίο ζεκάδηα αζέηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη επελδπηέο 

πίζηεπαλ φηη ε ηαπσληθή θπβέξλεζε θαη ε νηθνλνκία ήηαλ αξθεηά ζηεξεή επεηδή 

δαλεηδφηαλ ρξήκαηα κε ηα ρακειφηεξα επηηφθηα ζηνλ θφζκν (Escolano, 2010). 

Έλα άιιν πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ αλαινγία είλαη φηη φηαλ ν δείθηεο 

αλεβαίλεη, νη άλζξσπνη ππνζέηνπλ φηη είλαη ιφγσ ησλ δαπαλψλ ηνπ ειιείκκαηνο θαη 

ηνπ δαλεηζκνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ νη αλαινγίεο 

αλεβαίλνπλ είλαη επεηδή κηα χθεζε ή έλα πξφγξακκα ιηηφηεηαο έρεη ζπξξηθλψζεη ην 

κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ην ΑΔΠ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ην 2007 ε αλαινγία ησλ 

ΖΠΑ έρεη αλέβεη πνιχ, αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο απνδφζεθε ζηελ 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ, φρη ζην πξφγξακκα ηφλσζεο ησλ δαπαλψλ (Escolano, 2010). 
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Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα κε ηελ αλαινγία απηή είλαη ε ηδέα φηη κεηξά ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο. Σν εκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε απηή είλαη 

αδχλακα. ηελ νπζία, ε αζέηεζε ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά φηαλ ν ιφγνο ηνπ ρξένπο 

πξνο ην ΑΔΠ αλεβαίλεη θαη ε ρψξα δαλείδεηαη ζε λφκηζκα θάπνηνπ άιινπ (φπσο ηα 

κηθξά αλαπηπζζφκελα έζλε) θαη ε ρψξα έρεη είηε ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο είηε έλα ρξπζφ πξφηππν. Οη φξνη απηνί ηζρχνπλ γηα ηα έζλε πνπ είλαη κέξνο 

ηεο Δπξσδψλεο - ηηο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην επξψ σο λφκηζκά ηνπο. Οη φξνη 

απηνί ηζρχνπλ επίζεο γηα πνιιέο κηθξφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Άιιεο αλαινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο (Ishfaq, 2010): 

[1] Γείθηεο Δμσηεξηθνχ Υξένπο πξνο Δμαγσγέο: ρξήζηκνο δείθηεο ηεο 

ηάζεο ηνπ ρξένπο πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο ηεο ρψξαο. 

[2] Μέζνο φξνο επηηνθίνπ πξνο θαζαξφ ρξένο. ρξήζηκνο δείθηεο ησλ φξσλ 

δαλεηζκνχ, ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξένο / ΑΔΠ θαη ην ρξένο / 

εμαγσγέο είλαη βαζηθνί δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπ ρξένπο. 

[3] Μεξίδην ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο ην 

ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο: ρξήζηκνο δείθηεο ηεο επίδξαζεο ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα ην ρξένο, εηδηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα παξάγσγα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζχλζεζε ηνπ λνκίζκαηνο. 

 

 

1.6. Σςνέπειερ Γημόζιος Φπέοςρ 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο: ε θευλζηαλή, ε λενθιαζηθή θαη ε ξηθαξδηαλή. 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη ζπδεηνχλ θπξίσο ηελ θαηάζηαζε ηεο εκθάληζεο 

ειιείκκαηνο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαη φρη ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, αλ θαη ε θευλζηαλή ζρνιή ζηελ αξρηθή ηεο έθδνζε κειεηά 
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ηηο επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ παξαγσγή, θαη αξγφηεξα ηηο επηπηψζεηο ηεο κείσζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη δηαθνξέο ζηελ λννηξνπία ζρεηηθά κε ην 

έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο, πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζε ππνζέζεηο 

ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ (Tempelman, 2005; 

Gómez-Puig & Sosvilla – Rivero, 2015). 

χκθσλα κε ην δφγκα ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ην έιιεηκκα θαη ην 

δεκφζην ρξένο είλαη δηθαηνινγεκέλν κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. πεξίνδνο 

πνιέκνπ) θαη γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ελψ ε κφληκε 

χπαξμή ηνπο δηθαηνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ απφδνζεο είλαη 

πςειφηεξν απφ ην επηηφθην ησλ δαλείσλ. χκθσλα κε ηελ πεπνίζεζε ησλ θιαζηθψλ 

νηθνλνκνιφγσλ, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δαλεηζκνχ απφ ην 

θξάηνο θαη ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηδηψηεο. Κάζε ηχπνο ρξένπο απνζθνπεί ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Tesic et al, 

2015). 

Ζ λενθιαζηθή ζρνιή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη άλζξσπνη έρνπλ κηα 

πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, νη γεληέο επηθαιχπηνληαη, θαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο  

ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζηελ αγνξά. Σα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απμάλνπλ ηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο κε ηε κεηαηφπηζε ησλ θφξσλ γηα ηελ επφκελε γεληά. Αλ νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη πιήξσο, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ζπλεπάγεηαη θαη 'αλάγθε κεησκέλεο απνηακηεχζεηο. Ζ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά 

θεθαιαίσλ αιιάδεη θαη ην επηηφθην πξέπεη λα απμεζεί θαζψο ε αγνξά ζα επαλέιζεη 

ζε ηζνξξνπία. Μφληκα ειιείκκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν «παξαγθσλίδνπλ» ηελ 

ηδησηηθή ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Bilan, 2015). 

Ζ θευλζηαλή ζρνιή πξνρσξά ρξνλνινγηθά ζπλάκα κε ηελ λενθιαζηθή, θαη 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα έγθαηξα ειιείκκαηα έρνπλ επλντθέο επηπηψζεηο ζηελ 

επεκεξία. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δηέγεξζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα έιιεηκκα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Σέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ε ζηαζεξή πξνζθνξά 

ρξήκαηνο, φηαλ ε απμεκέλε δήηεζε ρξήκαηνο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη 
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ηελ πηψζε ησλ επελδχζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θευλζηαλή ζρνιή αθήλεη ην ελδερφκελν 

ην έιιεηκκα λα έρεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θευλζηαλή ζεσξία δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

θαζνιηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηνπο πνιηηηθνχο, θαη φηη νη ίδηνη ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζε πνηα θαηάζηαζε είλαη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα (Radcliffe, 2009). 

Ζ Ρηθαξδηαλή ζρνιή ππνζέηεη φηη νη δηαδνρηθέο γεληέο ζπλδένληαη κε ηελ 

αληδηνηειή θαη ηελ εθνχζηα κεηαθνξά πφξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηαλάισζε είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ πφξσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο. Σα ειιείκκαηα 

θαζπζηεξνχλ  κφλν ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ αθήλνληαο ηα ζηηο επφκελεο γεληέο, 

ελψ ε πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ θφξσλ θαη ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ είλαη 

ίζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην έιιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ αθήλεη ηνπο 

πφξνπο ακεηάβιεηνπο. Ζ θαηαλάισζε, σο ζπλάξηεζε ησλ πφξσλ ηεο γεληάο, δελ 

αιιάδεη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ θνξνινγηθψλ αιιαγψλ. Με άιια ιφγηα, ην πνιηηηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δελ έρεη θακία επίπησζε ζην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο 

νηθνλνκίαο (Bilan, 2015).  

Ζ Ρηθαξδηαλή ζρνιή μεθηλά απφ ηελ ππφζεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ ρξένπο, 

θαη βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο, πνιχ πεξηνξηζηηθέο ππνζέζεηο: 1) ν ρξνληθφο νξίδνληαο 

ησλ πνιηηψλ / θνξνινγνχκελσλ είλαη άπεηξνο, 2) νη δηαθνξέο ζηα θνξνινγηθά βάξε 

παξαθηλνχλ ηνπο πνιίηεο λα κεηαθέξνπλ ηα ρξέε κε βάζε ηνλ αιηξνπηζκφ, 3) νη 

θαηαλαισηέο είλαη νξζνινγηθνί θαη δηνξαηηθνί, 4) νη αγνξέο θεθαιαίνπ είλαη είηε 

ηέιεηεο, είηε έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθάικα, 5) νη θφξνη πιεξψλνληαη εθάπαμ, 6) ε 

ρξήζε ηνπ ειιείκκαηνο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αμία θαη 7) νη δεκφζηεο δαπάλεο 

δελ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ επ 'αφξηζηνλ κε δαλεηζκφ. Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη 

ππνζέζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη φηη ε ππφζεζε ηεο 

νπδεηεξφηεηαο ηνπ ρξένπο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί, ζεσξείηαη φηη ε ξηθαξδηαλή 

θαηεχζπλζε δελ κπνξεί λα δψζεη θαιέο νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ (Tesic et. al.  2014).  

Σν λενθιαζηθφ θαη θευλζηαλφ ππφδεηγκα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί αξθεηά 

θαιά, αθνχ ζεσξεί δχν δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αλάιπζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Γεδνκέλεο ηεο απνζχλζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζηα κφληκα θαη πξνζσξηλά 

ζπζηαηηθά ηνπ κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε λενθιαζηθή αλάιπζε 
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εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ησλ κφληκσλ ειιεηκκάησλ, ελψ ε θευλζηαλή αλαγλσξίδεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ πξνζσξηλνχ ειιείκκαηνο. Με άιια ιφγηα, ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα 

ζεσξεί ην ρακειφηεξν ρξένο επλντθφηεξν απφ ηε ζθνπηά ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

εζληθψλ απνηακηεχζεσλ, αιιά επηηξέπεη ηα πξνζσξηλά ειιείκκαηα ηεο θπβέξλεζεο, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θνληά ζηελ 

ηζνξξνπία (Checherita & Rother, 2010). 

Απφ ζεσξεηηθήο άπνςεο, θαίλεηαη φηη ε λενθιαζηθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζε 

ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο ππνζέζεηο θαη πσο πεξηγξάθεη πην ξεαιηζηηθή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληίθηππν ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ 

νηθνλνκία, νη λεν-θιαζηθηζηέο πηζηεχνπλ φηη ην βαζηθφ εξψηεκα είλαη αλ ην έιιεηκκα 

είλαη πξνζσξηλφ ή κφληκν. πγθεθξηκέλα, εάλ νη θαηαλαισηέο εζηηάδνπλ ζηηο 

δαπάλεο ηνπο, κεηψλνληαο ην έιιεηκκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, ζχκθσλα κε ηνπο λεν-θιαζηθηζηέο απηφ ζα πξνθαιέζεη 

κεγαιχηεξε πηψζε ηεο δήηεζεο εάλ νη θαηαλαισηέο πηζηεχνπλ φηη ε κείσζε είλαη 

κφληκε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα επηηχρεη κηα 

ηζνξξνπία κε ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηε δήηεζε, 

πξνθαιψληαο χθεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη λεν-θιαζηθηζηέο πηζηεχνπλ φηη ε 

επίπησζε ηνπ δηαξθνχο ειιείκκαηνο ζηελ νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Γειαδή, αλ νη ηδησηηθέο 

απνηακηεχζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν ηεο 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, ηφηε ην θξάηνο πξέπεη λα επηδηψμεη έλα κφληκν πιεφλαζκα 

(Irwin, 2015). 

Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ζηηο παξαπάλσ ζεσξίεο είλαη φηη ζηε κειέηε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα έρεη αγλνεζεί ζε κεγάιν βαζκφ: (α) ε κέζνδνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ ειιείκκαηνο (δήηεκα ηνπ ρξένπο ή ηεο λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο), (β) ε 

αηηία ησλ ειιεηκκάησλ (αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ), (γ) ε δηάξζξσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ (δ) ε 

πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε (εθηφο απφ ηελ 

λενθιαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ κνλίκσλ θαη πξνζσξηλψλ ειιεηκκάησλ), (ε) αλ ε 

εμσγελήο πνιηηηθή αλακέλεηαη ή φρη. Απφ απηή ηελ άπνςε, θάπνηα πξφζθαηε 

εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα μεθηλά 

απφ ην γεγνλφο φηη, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 
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πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνιηθή δήηεζε, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα κνληέιν ην 

νπνίν ζα θαζνξίδεη βαζηθέο πνιηηηθέο (ζε ζρέζε κε ηελ νπνία ε πνιηηηθή κπνξεί λα 

είλαη επεθηαηηθή ή πεξηνξηζηηθή) (Tesic et. al.  2014).  

ην παξφλ θεθάιαην, έγηλε αξρηθά κηα εηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνπο νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ ζα κειεηήζνπκε. θνπφο ηνπ ινηπφλ ήηαλ λα 

παξνπζηάζεη ηηο έλλνηεο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, δχν 

φξνη νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο, αθνχ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο – 

αλ θαη φρη ν κφλνο – γηα ηνπο νπνίνπο νη θπβεξλήζεηο θαηαθεχγνπλ ζε δαλεηζκφ απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο ηεο ρψξαο ηνπο είλαη ε ζπζζψξεπζε ειιεηκκάησλ επί ζεηξάο εηψλ. 

Έηζη ινηπφλ παξαηέζεθαλ νη νξηζκνί ησλ φξσλ απηψλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θαηαγξάθεθαλ νη βαζηθνί κέζνδνη ηαμηλφκεζεο ηνπ ρξένπο, κε ηα δηάθνξα  θξηηήξηα 

ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία. Αξρηθά ε παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ νξηζκψλ  

είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο εξγαζίαο, ελψ ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ρξένπο είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηηο θπβεξλήζεηο, ε νπνία 

αλαιχζεθε ζην παξφλ θεθάιαην, αθνχ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απνθαίλεηαη εάλ 

ην ρξένο είλαη βηψζηκν ή φρη, ππνδεηθλχνληαο φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

απφ πιεπξάο θπβέξλεζεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ. Σέινο έγηλε αλαθνξά ζηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ην δεκφζην ρξένο γηα κηα ρψξα, κε βάζε ηξείο βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο ζρνιέο, ηελ θευλζηαλή, ηελ λενθιαζηθή θαη ηελ ξηθαξδηαλή. 
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Κεθάλαιο 2ο 

Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

 

2.1. Διζαγυγικά 

  

 Σν θεθάιαην απηφ πξαγκαηεχεηαη ηηο βαζηθέο αηηίεο δεκηνπξγίαο ρξεψλ θαη 

ειιεηκκάησλ ζηηο θπβεξλήζεηο. Όζν αθνξά ην έιιεηκκα, απηφ πξαθηηθά πξνθχπηεη 

φηαλ κηα  θπβέξλεζε μνδεχεη πεξηζζφηεξα απφ φζα εηζπξάηηεη, αλ θαη θπζηθά 

ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα σζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

φπσο ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, θιπ. Σν ρξένο 

απφ ηελ άιιε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο ζσξεπηηθψλ ειιεηκκάησλ επί ζεηξάο 

εηψλ, αλ θαη επίζεο ν πφιεκνο αιιά θαη ε αχμεζε δαπαλψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα 

κπνξνχζαλ επίζεο λα νδεγήζνπλ κηα ρψξα ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σα έζνδα θαη 

ηα έμνδα είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο ζε κηα ρψξα θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζην θεθάιαην απηφ επίζεο αλαθέξνπκε πνηεο είλαη νη πεγέο εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ησλ θπβεξλήζεσλ. 

 

2.2. Αιηίερ Γημοζίος Δλλείμμαηορ και Φπέοςρ 

 

Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ φζν θαη ησλ δεκνζίσλ 

ρξεψλ είλαη ηφζν απιέο, φζν θαη ζχλζεηεο, ελψ ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο κηαο θπβέξλεζεο. ε έλα 

ζηνηρεηψδεο επίπεδν αλάιπζεο, ην δεκφζην έιιεηκκα πξνθαιείηαη φηαλ κηα 

θπβέξλεζε μνδεχεη πεξηζζφηεξα απφ φζα εηζπξάηηεη ζε θφξνπο. Ζ κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη έιιεηκκα. Ωζηφζν, ν 

ζχγρξνλνο θφζκνο ηεο νηθνλνκίαο είλαη πην πεξίπινθνο, θαη ε κειέηε ησλ αηηηψλ ηεο 
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δεκηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ απαηηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή 

ζηνηρεηψδε αλάιπζε (Driessen, 2016). 

Οη πεξίνδνη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη  νηθνλνκηθήο χθεζεο κπνξεί λα έρνπλ 

ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα κηαο θπβέξλεζεο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δαπάλεο 

ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην έιιεηκκα κπνξεί λα εκθαληζηεί αθφκε θαη αλ κηα 

θπβέξλεζε δελ απμήζεη ηηο δαπάλεο ηεο θαηά ηελ κηθξφηεξε ρξεκαηηθή κνλάδα ή δελ 

απμήζεη ηνλ ρακειφηεξν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο θαηά 1%. Ωζηφζν γηα πνιιέο 

ρψξεο ε αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο είλαη ην αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο 

βίσζεο κηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ή κηαο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ αξγήο αλάπηπμεο 

(IMF, 2010). 

Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη ξνέο εζφδσλ πέθηνπλ απφ 

ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα 

πιεξψζεη πεξηζζφηεξα ζηνπο πάξνρνπο πξφλνηαο θαη λα ζηεξίμεη ην εηζφδεκα. Έηζη, 

ην κέξνο ελφο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 

απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ ηεο εξγαζίαο. Απηνί νη ζηαζεξνπνηεηέο είλαη νη αιιαγέο 

ζε θνξνινγηθέο θαη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο πνπ ζπκβαίλνπλ απηφκαηα ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Οη θπβεξλήζεηο ησλ πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

είλαη δηαηεζεηκέλεο λα επηηξέςνπλ ζηνπο απηφκαηνπο ζηαζεξνπνηεηέο λα ελεξγήζνπλ, 

γηαηί φηαλ αλαθάκςεη ε νηθνλνκία ηνπο, ε θπθιηθή ζπληζηψζα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο ζα κεησζεί, θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο άλζεζεο ε 

θπβέξλεζε κπνξεί λα ηξέμεη πιεφλαζκα. Ζ αηηία απηή δεκηνπξγίαο ειιείκκαηνο 

απνδίδεηαη ζηελ θχζε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ (Jadhav & Neelankavil, 2011). 

Έλα κεγάιν θαη απμαλφκελν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

είλαη ην ζθφπηκν απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ κηαο θπβέξλεζεο ε νπνία επηιέγεη λα 

αθνινπζήζεη επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε κηα επνρή πνπ ε δήηεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζηάζηκε ή κεηψλεηαη. Οη νηθνλνκνιφγνη ηεο Κευλζηαλήο 

ζρνιήο, ζηελ πεξίπησζε απηή ηάζζνληαη ππέξ ηεο ρξήζεο ζηνρεπκέλσλ θαη έγθαηξσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο ε πξνψζεζε δεκφζησλ έξγσλ πςειήο έληαζεο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη νη επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζην 

μεθίλεκα κηαο νηθνλνκίαο πνπ πάζρεη απφ ρξφληα έιιεηςε δήηεζεο θαη εζφδσλ. 

Γεληθά ππάξρεη κηα έληνλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο ψζεζεο, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο ππάξρεη κηα δηακάρε 

ζρεηηθά κε  ην πηζαλφ κέγεζνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα παξάδεηγκα απφ ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ, ή απφ κηα ζεηξά απφ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο (Nimani, 2013). 

Ωζηφζν ππάξρεη θαη κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ αηηηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ, ηα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα απνηεινχλ έλα ζρεδφλ κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, θαη ε 

θπβέξλεζε ζπάληα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη αξθεηά θνξνινγηθά έζνδα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ. Οη αηηίεο απηέο είλαη νη εμήο 

(Jadhav & Neelankavil, 2011): 

[1] Σα πςειά επίπεδα θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο. Ζ θνξναπνθπγή  είλαη 

λφκηκε θαζψο ππάξρεη φηαλ άηνκα θαη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζνχλ θνξνινγηθά θαη λα ιάβνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, 

επηιέγνπλ λα πιεξψζνπλ θφξνπο ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία (π.ρ. ε 

δεκηνπξγία κηαο offshore εηαηξείαο). Ζ ζθφπηκε θνξνδηαθπγή είλαη 

παξάλνκε θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο νη θπβεξλήζεηο είλαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο απφ φ, ηη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζηελ ζπιινγή θφξσλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

[2] Σα πςειά επίπεδα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ. 

Οξηζκέλνη νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεγάιεο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηδξνχλ ζηελ επηδείλσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο θπβέξλεζεο. Ζ χπαξμε κεγάινπ πιεζπζκνχ κε 

πςειφ εηζφδεκα ζε κηα ρψξα είλαη ε αηηία δεκηνπξγίαο πςειφηεξσλ θφξσλ 

ζε έλα πξννδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. ην θάησ άθξν ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, εάλ έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ εληνπίδεηαη κε ρακεινχο 

κηζζνχο θαη κε αλαζθάιεηα εξγαζίαο,  ηφηε ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία 

ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη πνιινί απφ απηνχο εμαξηψληαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο. 

[3] Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα θξαηηθέο 

ζπληάμεηο ή έλαο ηαρέσο απμαλφκελνο πιεζπζκφο (π.ρ. έλαο πιεζπζκφο πνπ 

εληζρχεηαη απφ κεγάια ξεχκαηα κεηαλάζηεπζεο) ζα ζέζεη επίζεο 
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κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηελ θπβέξλεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ βαζηθψλ 

δεκφζησλ αγαζψλ. 

[4] Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. Δάλ ν θξαηηθφο ηνκέαο είλαη 

ζρεηηθά ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηφηε 

ε αμία γηα ηα ρξήκαηα ζα είλαη ρακειφηεξε θαη ζα ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο 

δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ.  

[5] Σα πςειά επίπεδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ/νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. Καηά 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ κπνξεί λα απμεζεί, 

ιφγσ ηεο άζθεζεο πηέζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε νξηζκέλεο ρψξεο, νη δεκφζηεο δαπάλεο είλαη «θνπζθσκέλεο» 

απφ ηα πνιχ γελλαηφδσξα ζπζηήκαηα γεσξγηθψλ / ηξνθίκσλ / ελεξγεηαθψλ 

επηδνηήζεσλ πνπ είλαη πνιηηηθά δχζθνιν λα κεησζνχλ.  

Οη ιφγνη απηνί βνεζνχλ λα εμεγεζεί ην γεγνλφο φηη πνιιέο ρψξεο εθηεινχλ 

ρξφληα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην έιιεηκκα δελ ζα 

εμαθαληζηεί, αθφκα θαη φηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία. ε πνιιέο 

ρψξεο ινηπφλ ηα ππεξβνιηθά κεγάια ειιείκκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία ή ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αθνχ ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλαγθάδεηαη λα δαλεηζηεί (Driessen, 2016). 

Ωζηφζν ε θάιπςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ δελ είλαη ν κφλνο ιφγνο 

δεκηνπξγίαο ή αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο σο αηηίεο αλαθέξνληαη επίζεο νη 

εμήο παξάγνληεο (Tesic et. al. 2014): 

[1] Ο πφιεκνο ή ε εηνηκφηεηα γηα πφιεκν. Σα  έζλε αλα ηνλ θφζκν, απνδίδνπλ 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηφηεηα θαη ζα έθαλα ηα πάληα 

γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ ρψξα ηνπο. Κάζε πφιεκνο, σο εθ ηνχηνπ, αθήλεη 

ηε ρψξα κε κεγάια ρξέε, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ. 

[2] Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο επεξεάδεη ηελ αχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ γηα ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. 

[3] Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο. Όπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιεινο 

έιεγρνο θέξδνπο, θαλέλα δηθαίσκα ειέγρνπ επί ηνπ θφζηνπο δελ κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απψιεηεο απ’ φηη θέξδε.  
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[4] Ζ ππνθίλεζε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο 

ππαλάπηπθηεο ρψξεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάλεη ηνλ φγθν ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο λα απμάλεηαη. 

 

2.3. Γημόζιερ Γαπάνερ 

 

Οη δεκφζηεο δαπάλεο (ή αιιηψο ηα δεκφζηα έμνδα) δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο χπαξμεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο ζε κηα 

θπβέξλεζε, γη’ απηφ θαη είλαη ζθφπηκν λα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε απηέο. 

Οη δεκφζηεο δαπάλεο είλαη ε αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ 

ην θξάηνο θαη ηηο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ κηαο ρψξαο. Οη 

δεκφζηεο δαπάλεο επηηεινχλ ηέζζεξηο βαζηθνχο ξφινπο αθνχ (Γεσξγαθφπνπινο, 

2012): 1) ζπκβάιινπλ ζηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθή δήηεζε, 2) δίλνπλ κηα 

ζπληνληζκέλε ψζεζε ζηελ νηθνλνκία, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο, γηα ηελ αλαζηξνθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ θαη γηα ζθνπνχο 

αλάπηπμεο, 3) απμάλεη ηα δεκφζηα αγαζά γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ θαη 4) 

δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ 

ηεο (ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο), κέζσ ηνπ θεθαιαίνπ. Οη 

δεκφζηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ησλ θφξσλ, ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο θαη ηεο δηεζλνχο βνήζεηαο (Allen & Tommasi, 2001). 

Όζν αθνξά ηελ ζχλζεζε ηνπο, αξρηθά νη δεκφζηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ην είδνο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη, κε 

βάζε κηα πνιχ γεληθή ηαμηλφκεζε, σο δαπάλεο γηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά, δαπάλεο 

γηα θαηαλαισηηθά αγαζά θαη δαπάλεο πξνζσπηθνχ. Αληίζεηα, νη δεκφζηεο δαπάλεο 

ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο, δελ απνηεινχλ απιέο κεηαβηβάζεηο κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Vandierendonck, 2014).  

Γεχηεξνλ, νη δεκφζηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ 

επίζεκν θνξέα θαη ηελ νξγάλσζε απφ ηελ νπνία θαηαβάιινληαη, θαη έηζη έρνπκε 

απηέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη ηα ππνπξγεία ηνπ, ηηο δαπάλεο 
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πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, ηηο δαπάλεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο δεκφζηνη θνξείο, θαη ηέινο απηέο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. ηα ζχγρξνλα θξάηε, νη δαπάλεο ησλ 

δηαθφξσλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο είλαη αιιειέλδεηεο, κε ηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο λα ηηο ρξεκαηνδνηνχλ, ελψ ππάξρεη θαη 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απν ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Vandierendonck, 2014).  

Σξίηνλ, νη δεκφζηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

καθξν-ιεηηνπξγία ζηελ νπνία απεπζχλνληαη θαη έηζη έρνπκε ηηο δαπάλεο δηθαηνζχλεο 

θαη δεκφζηαο ηάμεο, ηηο δαπάλεο ππνδνκήο (δξφκνη, ζηδεξφδξνκνη, θιπ), ηηο 

ακπληηθέο δαπάλεο, ηηο δαπάλεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηηο δαπάλεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηηο δαπάλεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο (ππνζηήξημε θησρψλ πιεζπζκψλ θαη αηφκσλ ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε), ηηο δαπάλεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ (εμαγσγέο θαη παξαγσγή 

γεληθφηεξα), ηηο αγξνηηθέο δαπάλεο, θιπ. Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε ή λα είλαη ελζσκαησκέλεο θαη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη ηαπηφρξνλα (IMF, 2010).  

ηελ Διιάδα, δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαλχεη απφ ην 2008 θαη 

κεηά, νη δεκφζηεο δαπάλεο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ην 2009, ηφζν θαηά θεθαιήλ 

φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Σν 2014, ε ειιεληθή θπβέξλεζε εθαηέγξαςε θαηά 

θεθαιήλ δαπάλεο πεξίπνπ 12.500 € (κε βάζε ηελ ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο), ην 

νπνίν είλαη πεξίπνπ 3.700 € θάησ απφ ην επίπεδν ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ηνπ 

2009. Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, νη δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθαλ θαηά 4,7 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 2014, δειαδή απφ 54,0% ηνπ ΑΔΠ 

έπεζαλ ζην 49,3% (OECD, 2015). 

 

2.4. Γημόζια Έζοδα  

 

Σα δεκφζηα έζνδα, είλαη ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο κηαο ρψξαο πνπ πεγάδνπλ 

απφ φιεο ηηο πεγέο ζπιινγήο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Dalton (1920), σζηφζν, ν φξνο 

δεκφζηα έζνδα, κπνξεί λα έρεη δχν έλλνηεο - ηελ επξεία θαη ηελ ζηελή. ηελ επξχηεξε 
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έλλνηά ηνπο ηα δεκφζηα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ ή εζφδσλ 

πνπ κηα δεκφζηα αξρή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Με ηελ ζηελή έλλνηα σζηφζν ηα δεκφζηα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη κφλν απφ εθείλεο ηηο πεγέο εζφδσλ ηεο δεκφζηαο αξρήο πνπ είλαη 

ζπλήζσο γλσζηέο σο «πφξνη εζφδσλ».  

ηα ζχγρξνλα θξάηε ηα δεκφζηα έζνδα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1) ζηα έζνδα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θνξνινγία ησλ θαηνίθσλ 

ελφο θξάηνπο, θαη 2) ζηα κε θνξνινγηθά έζνδα (Γεσξγαθφπνπινο, 2012). 

Σα θνξνινγηθά έζνδα ινηπφλ πεγάδνπλ απφ ηνπο θφξνπο. Οη θφξνη είλαη 

ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο πνιίηεο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ ε πξψηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο γεληθέο δαπάλεο ηεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ρψξαο (θνηλφ θαιφ), ρσξίο αληίζηνηρα νθέιε γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. 

Οη θφξνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ζηε ζχγρξνλε 

δεκφζηα νηθνλνκηθά, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν. Οη θφξνη έρνπλ καθξν-νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο, θαζψο ε άζθεζε θνξνινγίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ην κέγεζνο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ηα πξφηππα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ. Σα πξννδεπηηθά ζπζηήκαηα θνξνιφγεζεο είλαη απηά  

πνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ εηζνδήκαηνο θαη πινχηνπ θαη ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ νκάδσλ κε πςειά θαη πνιχ πςειά 

εηζνδήκαηα. Οη θφξνη ζπλεπάγνληαη αλαγθαζηηθή απνηακίεπζε ζε κηα 

αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο (Hillman, 2013). 

Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηα κε θνξνινγηθά έζνδα, ηα νπνία είλαη απηά πνπ 

ιακβάλνληαη κέζσ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

δψξσλ θαη επηδνκάησλ. Έηζη δηαρσξίδνληαη ζηα δηνηθεηηθά έζνδα, ηα θέξδε απφ 

θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ηα δψξα θαη ηηο επηρνξεγήζεηο. ε θάζε κηα απφ ηηο ηξείο 

απηέο θαηεγνξίεο, ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο εζφδσλ.  

χκθσλα κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη δεκφζηεο αξρέο κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ πφξνπο κε ηε κνξθή ηειψλ, πξνζηίκσλ θαη πνηλψλ, θαη εηδηθψλ 

αμηνινγήζεσλ. Έηζη αξρηθά ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε πνπ 

ρξεψλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ή ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο 

πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο. Έλα ηέινο είλαη κηα πιεξσκή γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 
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ηεο επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεο κηαο θξαηηθήο ππεξεζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ε 

θπβέξλεζε, θαηά θχξην ιφγν γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αιιά παξέρεηαη θαη έλα 

κεηξήζηκν πιενλέθηεκα γηα ηνλ πιεξσηή. Σα δηθαζηηθά έμνδα γηα παξάδεηγκα 

εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, φπσο θαη ηα ηέιε νδήγεζεο, θιπ (Rosen et al, 2011).  

Δπίζεο ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ θαη ηα πξφζηηκα-πνηλέο πνπ επηβάιινληαη 

θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο παξαβάηεο ησλ λφκσλ σο ηηκσξία. Δδψ ην θχξην 

αληηθείκελν ησλ ελ ιφγσ εηζθνξψλ δελ είλαη ε ζπγθέληξσζε πφξσλ απφ ην θξάηνο,  

αιιά ε απνηξνπή αμηφπνηλσλ πξάμεσλ θαη ε κεηξίαζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ηεο 

λνκνζεζίαο. Σα έζνδα απφ απηέο ηηο πεγέο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο 

δηνίθεζεο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα έζνδα απφ ηηο 

εηζθνξέο απηέο είλαη ακειεηέα σο πεγή δεκφζησλ εζφδσλ. 

Σέινο ζηα δηνηθεηηθά έζνδα ππάγνληαη θαη νη εηδηθέο αμηνινγήζεηο ή 

εθηηκήζεηο. Μηα εηδηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα ππνρξεσηηθή εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο παξνρέο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κηαο 

εηδηθήο βειηίσζεο ζε πεξηνπζία πνπ ππάξρεη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ε θπβέξλεζε αλαιακβάλεη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ 

βειηηψζεσλ, φπσο ε θαηαζθεπή δξφκσλ, ε παξνρή απνρέηεπζεο, ν θσηηζκφο δξφκσλ 

θιπ, κπνξεί λα πξνζδψζεη κηα εηδηθή παξνρή ζε εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ αθίλεηα ζε 

θνληηλή απφζηαζε. Ωο απνηέιεζκα, νη ηηκέο ησλ ελνηθίσλ απφ απηέο ηηο ηδηνθηεζίεο 

κπνξεί λα απμεζνχλ. Ζ θπβέξλεζε, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα επηβάιιεη θάπνηα εηδηθή 

εηζθνξά πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη έλα κέξνο ησλ εμφδσλ (Rosen et al, 2011).  

ηελ ζπλέρεηα ηα θέξδε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθή 

πεγή εζφδσλ, ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ε θεληξηθή 

θπβέξλεζε δηαζέηεη ζηδεξφδξνκνπο ζην θνηλφ. Σν πιεφλαζκα απφ ηα θέξδε απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξφδξνκνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηα έζνδα ηνπ θεληξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σα θέξδε απφ ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο 

πνπ ρξεψλνληαη γηα απηά ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Έηζη, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (Hillman, 

2013).  

Σα έζνδα απφ δψξα θαη επηρνξεγήζεηο ηέινο, απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ 

κέξνο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, αθνχ ζηελ νχζα, κφλν έλα κηθξφ κέξνο αλζξψπσλ ή 

επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε δσξεέο πξνο ην θξάηνο θαη πξφθεηηαη θαζαξά 
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γηα εζεινληηθέο ζπλεηζθνξέο. Ωζηφζν νη επηρνξεγήζεηο απφ ηελ κία θπβέξλεζε ζηελ 

άιιε έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία. Οη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζπρλά ιακβάλνπλ 

επηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθέο θαη πνιηηεηαθέο θεληξηθέο θπβεξλήζεηο. Ζ θεληξηθή 

θπβέξλεζε δίλεη δψξα θαη εληζρχζεηο ζηηο πξψηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο (Welham et. al. 2015). Σα πνζά ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ηεο ρψξαο, θαζνξίδνπλ ηελ παξνπζία 

ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο.  

Πνιιέο κειέηεο  φπσο παξνπζηαζηήθαλ ζην παξφλ θεθάιαην, εζηηάδνπλ θαη 

αλαδεηνχλ ηηο αηηίεο  δεκηνπξγίαο δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη δηφγθσζεο ησλ 

δεκνζίσλ ρξεψλ, πξνθαλψο δηφηη ε θαιχηεξε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

γίλεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ. 
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Κεθάλαιο 3
ο 

Γιασείπιζη Γημόζιος Δλλείμμαηορ και Γημόζιος Φπέοςρ 

 

3.1. Διζαγυγικά 

Σν θεθάιαην απηφ θαηαγξάθεη κεξηθνχο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ. Απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα δνχκε φηη δελ ππάξρεη κηα θνηλή ηαθηηθή 

αληηκεηψπηζεο ή δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ ρξεψλ, γηαηί νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ 

ρψξα ζε ρψξα είλαη δηαθνξεηηθέο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο ελέξγεηεο ηηο 

νπνίεο θάζε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα θάλεη ψζηε λα πξνσζήζεη ηελ κείσζε ηνπο. 

Οη ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο είλαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο. 

 

3.2. Τπόποι Ανηιμεηώπιζηρ Γημοζίος Δλλείμμαηορ και Φπέοςρ 

 

Ζ εχξεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ρξεψλ έρεη 

αλά ηα ρξφληα απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ηδηαίηεξα ζηα 

πιαίζηα ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ε νπνία μεθίλεζε ην 

2008. πλεπψο ππήξμε απμεκέλε αλάγθε γηα ηελ φιν θαη πην απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ εχξεζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, 

πξνθεηκέλνπ νη ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα δεκφζηα ειιείκκαηα λα απμήζνπλ ην 

απαηηνχκελν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο πξνθείκελνπ λα θαιχςνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο, κε ην φζν ην δπλαηφ ρακειφηεξν θφζηνο κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα θαη ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ (IMF, 2014). Γηεζλείο νξγαληζκνί 

φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν Οξγαληζκφο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θ.α. έρνπλ εθδψζεη νδεγίεο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο 

απηφ δελ ζεκαίλεη φηη παξφκνηεο νδεγίεο δελ έρνπλ εθδνζεί θαη ζε έηε νηθνλνκηθήο 
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αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πγηψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο.  

Παξ’ φια απηά απφ ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δελ πξνέθπςε λα 

ππάξρεη θάπνηα θνηλή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζ’ φηη νη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο είλαη δηαθνξεηηθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πεξλά κέζα απφ δηάθνξνπο ηχπνπο αλάπηπμεο θαη 

ζπλεπψο ζε θάζε θάζε ε ηαθηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη δηαθέξεη (Balino & 

Sundararajan, 2008).   

ε πεξηφδνπο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη ζαθέο φηη ε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζπλεηή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο είραλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα θαη ηα ρξέε ησλ γεληθψλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ 

κεγάια. Ζ χθεζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαθνπθηζηεί κε 

κέηξα δεκνζηνλνκηθήο ηφλσζεο ηα νπνία φκσο δεκηνχξγεζαλ δεκνζηνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο. Ζ εζληθνπνίεζε θαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ νδήγεζε, ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο, ζε εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Καηά ζπλέπεηα 

δεκηνπξγήζεθε κηα έληνλα δηεπξπκέλε αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο πηψζεο ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά δεκφζηνπ ρξένπο αθφκε θαη ζε ρψξεο κε 

αλεπηπγκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο (Towe et. al.  2009). 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο ήηαλ ε απμεκέλε επειημία θαη ε θαηλνηνκία φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

παξαδείγκαηα ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο πνπ παξνπζίαζαλ νη 

Badurina & Svalek (2011). Ζ Κξναηία δελ βξέζεθε αληηκέησπε κε ηνλ άκεζν θίλδπλν 

ηεο θξίζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά είρε έξζεη αληηκέησπε κε πξνθαλή 

πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο θπβέξλεζεο. ε αληίζεζε κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα κέζα ηεο 

βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε Κξναηία θαηέθπγε ζηε ρξεκαηνδφηεζε φρη απφ 

ηελ αγνξά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.  
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3.3. Αύξηζη Γημοζίυν Δζόδυν 

 

 Ζ πζηέξεζε εζφδσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα δηαξθή εκθάληζε 

ειιεηκκάησλ θαη ζπλεπαθφινπζε ζηαδηαθή δηφγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. πλεπψο 

έλαο ηξφπνο πεξηνξηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ.  

Σα δεκφζηα έζνδα ζπλεπάγνληαη ηελ εηζξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα απφ άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο / ηνκείο.  Tα δεκφζηα έζνδα απνηεινχληαη απφ 

ηηο εηζπξάμεηο εζφδσλ θαη ηα έζνδα ηνπ θεθαιαίνπ. Σα δεκφζηα έζνδα ζπλεπάγνληαη 

επίζεο φιεο νη κε εηζπξαθηέεο εηζπξάμεηο θαη επηρνξεγήζεηο λα δηαηξνχληαη ζε 

ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηνπρηθέο. Δλψ νη ηξέρνπζεο εηζπξάμεηο πεξηιακβάλνπλ θφξνπο 

θαη κε θνξνινγηθά έζνδα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηα έζνδα ηνπ θεθαιαίνπ 

είλαη νη εηζπξάμεηο απφ κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο. Οη 

επηρνξεγήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη είλαη κε 

αληαπνδφζηκεο εηζπξάμεηο απφ άιινπο θξαηηθνχο θαη δηεζλείο θνξείο (Otubala, 2011).  

Σα δεκφζηα έζνδα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο: πξψηνλ, κέζσ 

ηεο επίδξαζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (θνξνινγηθή πνιηηηθή, ηα θνξνινγηθά 

έζνδα θαη ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή) θαη δεχηεξνλ κέζσ ηεο επίδξαζεο ησλ 

εζφδσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο απνζαξξπληηθήο ηεο 

επίδξαζεο ζηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Jegede, 2014). 

 

 

3.4. Αναδιάπθπυζη Γημοζίυν Γαπανών 

 

Ζ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ απαηηεί 

δχζθνιεο επηινγέο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δλψ ε θνξνινγηθή 
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κεηαξξχζκηζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο 

άξζεο ησλ ζηξεβιψζεσλ, νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ δαπαλψλ ή ε αλαδηάξζξσζε ηνπο 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνρήο δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ. Ωζηφζν απηφ δελ είλαη κηα εχθνιε ζηξαηεγηθή (IMF, 2014). 

Οη ζηξαηεγηθέο νπζηαζηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαπαλψλ νπζηαζηηθά 

ζπλνςίδνληαη ζε ηξία θχξηα ζηνηρεία: ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ησλ δεκφζησλ κηζζνινγίσλ ηα νπνία απνηεινχλ θχξηα 

ζηνηρεία ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ, ζηελ 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη ζηε ζέζπηζε ζεζκψλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ 

έιεγρν ησλ δαπαλψλ. Μέζα ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο, νη ρψξεο έρνπλ νπζηαζηηθή 

ρψξν γηα λα επηιέμνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο δαπαλψλ. Ζ εζηίαζε ζηηο θνηλσληθέο θαη ηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο 

ηνπ δεκνζίνπ είλαη δηθαηνινγεκέλε δεδνκέλνπ φηη απηά ηα δχν ζηνηρεία είλαη απηά 

πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ ηάζε αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ζ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηηπρεκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνζαξκνγψλ δείρλνπλ επίζεο φηη νη κεηψζεηο ζε 

απηά ηα ζηνηρεία ήηαλ ν πην αλζεθηηθφο ηξφπνο επηηάρπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο (The World Bank, 1998).  

 

3.5. Ιδιυηικοποιήζειρ 

 

ε πεξηφδνπο έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, αλαθέξεηαη φηη νη ρψξεο κε πςειφ 

ρξένο ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζνπλ ηηο πθεζηαθέο επηπηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εμπγίαλζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ πψιεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ κεξηδίσλ ηεο ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

έζνδα γηα λα απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θεξεγγπφηεηα κηαο ρψξαο, φηη 

κπνξνχλ αλ επηθέξνπλ καθξνρξφληα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο, εληζρχνληαο έηζη 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε (Filipovic, 2005). 
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Παξφια απηά, ζε αξθεηέο ρψξεο ε ηαθηηθή απηή είρε κέηξηα έσο θαθά 

απνηειέζκαηα, εληείλνληαο ηελ αληίζεζε ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο ζε πνιιέο 

ρψξεο απέλαληη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζεσξείηαη φηη είλαη 

απφξξνηα κηαο ζεηξάο αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ππάξρσλ πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο (IMF, 2005): 

[1] Πνιιά θξάηε βαζίδνληαη ζε έλα κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνίν ζηεξίδεηαη 

ζηελ ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε απφ εμσηεξηθέο πεγέο, ελψ παξάιιεια ν 

ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο επλνεί ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, νδεγψληαο ζε 

«θιείζηκν» πνιιά επαγγέικαηα. 

[2] ε πνιιέο ρψξεο επηθξαηεί έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη ερζξηθφ πξνο ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δνκήο, πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ επηρεηξεκαηηθέο 

απνηπρίεο. 

[3] Ζ δεκηνπξγία ησλ αιιειέλδεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνιακβάλνπλ 

πξνλνκηαθέο ζρέζεηο κε ην δεκφζην ζε φιν ην θάζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπιένλ, φζνη είλαη αληίζεηνη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο –ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αθηλήησλ - , ζπρλά θαηεγνξνχλ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα φηη νη ηηκέο 

πψιεζεο ηνπο είλαη πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Αθφκα έλα αληεπηρείξεκα γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

είλαη φηη επηηξέπνπλ ζε δσηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (φπσο νη κεηαθνξέο θαη ε 

ελεξγεηαθή) λα «πέζνπλ ζε μέλα ρέξηα», ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

θξάηνπο λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο (Zacune, 2011).  

Αλεμάξηεηα απφ ηα πξνβιήκαηα, νη ηδησηηθνπνηήζεηο αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

κε δηαθαλή θαη εχζηνρν ηξφπν, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ άλνδν 

κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο, ε νπνία ζα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θξαηηθή 

πξνζηαζία. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδα, ε επεκεξία εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, θαζψο ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ππεξβνιηθά 

αλαπνηειεζκαηηθφο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ πνιιέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνζηίδνπλ 

εθαηνκκχξηα ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ, ε ρψξα είλαη 
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ήδε αξθεηά ρξεσκέλε, ψζηε λα ιάβεη λέα δάλεηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επελδχζεηο 

πνπ ζα θέξνπλ αλάπηπμε (Manasse, 2014).  

Ωζηφζν, κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

εθαξκνγή ηνπο, ππάξρεη έλαο καθξάλ «ζπειιψδεο» δξφκν. Πνιιέο νληφηεηεο είλαη 

απαξαίηεην λα επζπγξακκηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Pefani (2015) νη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πσιεζνχλ ζε πςειέο ηηκέο, κφλν εάλ ε 

θπβέξλεζε αθηεξψζεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα εθηειέζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη 

ηα κέηξα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθέο ζηνπο αγνξαζηέο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο νη νπνίεο ζπληεινχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 

ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, φπσο απηέο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, δελ έρνπλ 

πνιιέο πηζαλφηεηεο λα παξάγνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (ΟΟΑ) 

ππνζηεξίδεη φηη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζχλνιν  δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα 

ζηνρεχζεη ζηελ πινπνίεζε πςειψλ πξνηχπσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη απφ ηα δηεζλψο ζπκθσλεζέληα 

πξφηππα, φπσο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ν ίδηνο ν νξγαληζκφο πξνηείλεη γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ηα νπνία ζα απνπνιηηηθνπνίεζνπλ ηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη κε ηνλ δηνξηζκφ αλεμάξηεησλ, επαγγεικαηηθψλ κειψλ ζε ζέζεηο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηελ απφιπζε ησλ 

ζηειερψλ. Σα ππνπξγεία ηνπ θξάηνπο επίζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ θάζε 

παξέκβαζε ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη λα θαηεπζχλνπλ ην ξφιν ηνπο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ (OECD, 2014). 

 

3.6.Αναδιάπθπυζη Γημοζίος Φπέοςρ 

 

Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζε κηα 

ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε ή κηα θπξίαξρε νληφηεηα, φπσο είλαη κηα θπβέξλεζε 
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πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο, λα κεηψζεη 

θαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηα ρξέε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ή λα 

απνθαηαζηαζεί ε ξεπζηφηεηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ ρξένπο κε ην λέν ρξένο φηαλ δελ είλαη ππφ νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα, νλνκάδεηαη «αλαρξεκαηνδφηεζε» (Brooks & Lombardi, 2015).  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δελ ππάξρεη θαζνιηθά 

απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Ωζηφζν ε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα αληαιιαγή ησλ εθθξεκψλ θξαηηθψλ 

ρξεσζηηθψλ ηίηισλ, φπσο δάλεηα ή νκφινγα, κε λέα ρξεφγξαθα ή κεηξεηά κέζσ κηαο 

λνκηθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν 

βαζηθά ζηνηρεία ζε κηα αλαδηάξζξσζε ρξένπο (Das et. al. 2012): 

[1] Σελ βαζηθή δηαδηθαζία ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο, ε νπνία κπνξεί 

λα νξηζηεί σο κηα επηκήθπλζε ησλ πξνζεζκηψλ ιήμεο ηνπ παιαηνχ 

ρξένπο, ελδερνκέλσο κε ρακειφηεξα επηηφθηα. Οη αλαδηαηάμεηο ηνπ 

ρξένπο ζπλεπάγνληαη ηελ ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο, θαζψο κεηαηνπίδεη ηηο 

ζπκβαηηθέο πιεξσκέο ζην κέιινλ θαη 

[2] Ζ δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ ρξένπο, ε νπνία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κείσζε 

ηεο (νλνκαζηηθήο) αμίαο ησλ παιαηψλ κέζσλ. 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία είλαη αζαθήο σο πξνο ην αλ αλαδηαξζξψζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο είλαη επεξγεηηθέο ή δαπαλεξέο γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

ησλ ρσξψλ κε κεγάια δεκφζηα ρξέε. Αξθεηέο πξφζθαηεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ 

εμεηάζεη ηφζν ηηο επηπηψζεηο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο καθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο, θαζψο θαη ηελ άκεζε ζρέζε  

κεηαμχ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ πιεηνςεθία ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ρξένπο έρεη επηθεληξσζεί ζηνλ αληίθηππν ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζε κεηαβιεηέο 

φπσο ην θφζηνο ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θαη ηνλ δαλεηζκφ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε. ηελ έξεπλα ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο κε εμσηεξηθνχο ηδηψηεο πηζησηέο, νη Cruces & Trebesch (2013) 

βξίζθνπλ φηη νη αλαδηαξζξψζεηο ρξένπο πνπ αθνξνχλ πςειφηεξεο πεξηθνπέο 

απνηίκεζεο, δειαδή, πςειφηεξεο κεηψζεηο ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ ρξένπο, 
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ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά πςειφηεξε εμάπισζε ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ θαη 

κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά θεθαιαίσλ.  

 Υξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ, νη Das et. al. (2012) βξίζθνπλ 

φηη νη ρψξεο κε κεηψζεηο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν (ζε φξνπο NPV) ηνπ ρξένπο, 

βηψλνπλ απνθιεηζκφ ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ πνπ δηαξθεί νθηψ έηε, ελψ νη ρψξεο πνπ 

πξνθαινχλ κηθξφηεξεο πεξηθνπέο γηα ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, αληηκεησπίδνπλ έλαλ 

κεζαίν απνθιεηζκνχ απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ.  
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Κεθάλαιο 4
ο 

Θεζμικό Πλαίζιο : Σύμθυνο Σηαθεπόηηηαρ και Ανάπηςξηρ 

και Γιαδικαζία Υπεπβολικού Δλλείμμαηορ 

 

4.1. Διζαγυγικά 

 Σν θεθάιαην απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ επεμήγεζε δχν βαζηθψλ φξσλ – 

ζεζκψλ - ελεξγεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζεζπηζηεί απφ κεγάινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ηεο Δπξψπεο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο έθξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θάζε ρψξαο ε νπνία αλήθεη ζε απηή. Αξρηθά ινηπφλ γίλεηαη ιφγνο γηα ην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθφ ηκήκα ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) θαη 

δεηά απφ ηα θξάηε κέιε λα ζπληνλίζνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη λα 

απνθεχγνπλ ηα ππεξβνιηθά ειιείκκαηα. Γεχηεξνλ αλαθεξφκαζηε ζηελ Γηαδηθαζία 

Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο, ε νπνία είλαη ζηελ νπζία κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ 

νπνία θξίλεηαη θαηά πφζν ην έιιεηκκα κηαο ρψξαο ηεο ΔΔ είλαη ππεξβνιηθφ ή φρη, 

ππνρξεψλνληαο ηηο ρψξεο ζε θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Οη 

δχν απηνί φξνη είλαη αξθεηά γλψξηκνη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα δεδνκέλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα. 

 

 

4.2. Σύμθυνο Σηαθεπόηηηαρ και Ανάπηςξηρ 

 

Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο παξέρεη κηα ιεηηνπξγηθή 

απνζαθήληζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ ησλ ρσξψλ θαη θαζνξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο πνιπκεξνχο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο (πξνιεπηηθφ ζθέινο), θαζψο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ 

ειιείκκαηνο (δηνξζσηηθφ ζθέινο), ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην.  
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Σν χκθσλν απνηειεί νπζηαζηηθφ ηκήκα ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) θαη δεηά απφ ηα θξάηε κέιε λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη λα απνθεχγνπλ ηα ππεξβνιηθά 

ειιείκκαηα. Πεξαηηέξσ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

ζηελ ΔΔ θαη δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακεινχ πιεζσξηζκνχ 

θαη ρακειψλ επηηνθίσλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (European Parliament, 

2015) . 

Σν θχξην ζθεπηηθφ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο είλαη λα 

δηαζθαιίζεη πγηείο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ζε κφληκε βάζε. Σν χκθσλν ζεζπίδεη 

ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα ηεξνχλ ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο ηνπο ζέζεηο «ζρεδφλ ηζνζθειηζκέλεο ή πιενλαζκαηηθέο», φπσο 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο εηδηθψλ αλά ρψξα. Ζ πξνζαξκνγή ζε ηέηνηεο ζέζεηο, 

ζα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλήζεηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο 

ρσξίο ππέξβαζε ηνπ νξίνπ 3% ηνπ ΑΔΠ γηα ην δεκφζην έιιεηκκα (Filipek & 

Schreiber, 2010). 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απνθάιπςε ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο ΔΔ, θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ εηδηθφηεξα. Οη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, έρνπλ απνδπλακσζεί κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ 

επηβνιή ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο δελ έρνπλ πινπνηεζεί. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 24 κε 25 Μαξηίνπ 2011 ελέθξηλε κηα ζπλνιηθή δέζκε 

κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο, θαζψο θαη ηελ πξνθχιαμε 

απφ ηέηνηεο θξίζεηο ζην κέιινλ (Nomura, 2011). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ 

παθέηνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο θαη δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, ηδίσο αληζνξξνπίεο 

δεκνζηνλνκηθήο θχζεο θαη πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ 

κειψλ (Olivares-Caminal, 2011). 

Δπηπιένλ, ην παθέην πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ σο δηαζθάιηζε ζε πεξηφδνπο αληζνξξνπίαο ζε κεκνλσκέλεο 

ρψξεο. Ο λένο Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο (ESM) ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε 
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Ηνπιίνπ 2013, κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ε πλζήθε) θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ΔΜ απφ ηηο 

ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ.  

Πην αλαιπηηθά θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο 29 Οθησβξίνπ 2010, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζπκθψλεζε λα θαζηεξψζεη έλα κφληκν κεραληζκφ δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, αληηθαζηζηψληαο 

πξνζσξηλέο ιχζεηο, φπσο ην ειιεληθφ δάλεην, ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξνπνίεζεο (EFSM) θαη ε Δπξσπατθή Γηεπθφιπλζε 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF). Σν ΔΣΥ ζα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ 

κεηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 έσο ην ζχλνιν ησλ αλεμφθιεησλ απαηηήζεσλ. 

Οπνηεζδήπνηε δφζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλείνπ πνπ παξακέλνπλ κε εθηακηεπζέληεο 

θαη κε ρξεκαηνδνηνχκελεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΔΜ, ηνλ Ηνχιην 

2013 ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην (European Parliament, 

2015). 

Μεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπή, ε ΔΚΣ θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην  ελέθξηλαλ ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: «Τα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ 

λόκηζκα είλαη ην επξώ κπνξνύλ λα ζεζπίζνπλ ζηαζεξόηεηα πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη 

εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξόηεηα ηεο δώλεο ηνπ επξώ. 

Η παξνρή ηπρόλ απαηηνύκελεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο δπλάκεη ηνπ κεραληζκνύ 

ζα ππόθεηηαη ζε απζηεξνύο όξνπο» (Nomura, 2011). Σν πιαίζην απηφ ζέηεη νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ 

ζηαζεξφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ΔΜ κπνξεί λα 

ελεξγνπνηεζεί κφλν «εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ» θαη ε απζηεξή ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ βνήζεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε χπαξμε ηνπ ΔΜ 

δελ απνδπλακψλεη ηα θίλεηξα γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο 

πνιηηηθψλ ζηελ επξσδψλε ρψξεο. Ο ΔΜ έρεη ζπζηαζεί γηα λα παξέρεη 

ρξεκαηνπηζησηηθή βνήζεηα, ππφ απζηεξνχο φξνπο, ζε ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζρέξεηεο ρξεκαηνδφηεζεο (Filipek & Schreiber, 2010). 
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4.3. Γιαδικαζία Υπεπβολικού Δλλείμμαηορ 

 

Ζ δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο νξίδεηαη ζηελ πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη ε νπνία ππνγξάθεθε ην 1992 θαη πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ηνπ επξψ. Ζ 

ελ ιφγν ζπλζήθε πην ζπγθεθξηκέλα νξγάλσζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εθαξκφδνληαλ νη θαλφλεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο ζε ρψξεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ επνπηεία βαζίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, κέζσ 

ηεο νπνία θξίλεηαη θαηά πφζν ην έιιεηκκα κηαο ρψξαο ηεο ΔΔ είλαη ππεξβνιηθφ ή φρη 

(ECB, 2015).  

Ζ πλζήθε Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (TFEU) ππνρξεψλεη ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία κε ζεβαζκφ 

ζε δχν θξηηήξηα: ην έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο αλαθνξάο ηνπ 3% θαη 60% αληίζηνηρα, φπσο 

νξίδεηαη ζην Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ πλζήθε Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δάλ ην 

πκβνχιην απνθαζίζεη φηη έλα θξάηνο κέινο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ππεξβνιηθνχ 

ειιείκκαηνο, ε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πξνβιέπεη ηα αλαγθαία κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ (European Commission, 2014).  

Ζ δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο εθαξκφδεηαη γηα ηξία ρξφληα θαη, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε πξνζεζκία γηα 

απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο είλαη έμη 

κήλεο. Γηα ηηο ρψξεο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξία 

ρξφληα, αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα (ECB, 2015).  

Δλψ ε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο είλαη θπξίσο επηθεληξσκέλε ζην 

δεκφζην έιιεηκκα, εθαξκφδεηαη επίζεο ζην δεκφζην ρξένο. Έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ 

ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ζα πξέπεη λα κεηψζεη 

ην ράζκα κεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο θαη ηνπ επηπέδνπ 

αλαθνξάο ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ έσο ην 1/20 θαηά κέζν φξν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ ηξηψλ εηψλ. Τπνζέηνληαο δειαδή φηη έρνπκε έλα δεκφζην ρξένο ηεο ηάμεο 

π.ρ. ηνπ 70% ηνπ ΑΔΠ, ε ρψξα ζα πξέπεη λα κεηψζεη ην ππεξβάιινλ πνζφ ηνπ ρξένπο 
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(10% ηνπ ΑΔΠ) θαηά 3/20 ή 1,5% ηνπ ΑΔΠ. Ωο απνηέιεζκα, κεηά απφ ηξία ρξφληα, 

ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ζα πξέπεη λα κεησζεί απφ 70% ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν 

ηεο ηάμεο ηνπ 68,5% ηνπ ΑΔΠ. Μεηά απφ είθνζη ρξφληα εθαξκνγήο ζπλεπψλ κέηξσλ 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ην πνζνζηφ αλαθνξάο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζην 60% ηνπ ΑΔΠ) (Bajo, 2016). 

ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ απφ ην 2000 θαη κεηά ε Διιάδα ππνβιήζεθε δχν 

θφξεο ζε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. Ζ πξψηε θνξά ζπλέβε ην 2004 θαη 

θαηαξγήζεθε ην 2007, θαη ε ρψξα μαλακπήθε ζηελ δηαδηθαζία ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 

επεηδή είρε ππεξβεί ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ. χκθσλα κε ηελ 

ζπλζήθε απηή ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δελ πξέπεη λα ππεξβεί ην 3% ηνπ ΑΔΠ θαη 

ην δεκφζην ρξένο ην 60% ηνπ ΑΔΠ. ηηο εθζέζεηο ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε 

εθθξάζεη ζπρλά ηηο αλεζπρίεο ηεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα δεδνκέλα γηα 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ 

ηεο Διιάδα ππφθεηληαη ζε ζπρλέο αλαζεσξήζεηο (Visvizi, 2012).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο δηαδηθαζίαο 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο γηα ηελ Διιάδα ην 2009, ην πκβνχιην παξαδέρζεθε ηελ 

χπαξμε ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηα έηε 2007 θαη 2008. ην ίδην 

πιαίζην, ε Δπηηξνπή επεζήκαλε φηη «νη δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ήηαλ πςειέο θαη 

επίκνλεο γηα πνιιά ρξόληα, παξά ηελ έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα έσο ην 2008» 

(EC, 2009). ηηο 27 Απξηιίνπ, 2009, ε Διιάδα ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζαγσγή 

απζηεξψλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ νλνκαζηηθνχ 

ειιείκκαηνο θάησ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2010. Ωζηφζν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2010 ην πκβνχιην εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο 

ησλ κέηξσλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα, κηα ελεκεξσκέλε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εγθξίζεθε απφ ην Eurogroup ζηηο 15 Μαξηίνπ, 2010. Σν δειηίν ηχπνπ κεηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Μαξηίνπ, 2010, δήισζε: «κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο, ε Ειιάδα εθαξκόδεη δεόλησο ηελ απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξόηεηαο ζηελ Ειιάδα, θαη όηη ηα αλαθνηλσζέληα κέηξα 

θαίλνληαη επαξθή γηα ηε δηαζθάιηζε δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ ηνπ 2010» (Council, 

2010).  
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Κεθάλαιο 5
ο 

Το Γημόζιο Φπέορ ζηην Δλλάδα 

 

5.1. Διζαγυγικά 

 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αθνχ ζηελ νπζία πξαγκαηεχεηαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, κηαο ρψξαο ε νπνία επί ζεηξά νθηψ 

ζπλαπηψλ εηψλ, έρεη έξζεη αληηκέησπε κε ηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ 

ηζηνξία ηεο. Ζ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο εμαζθαιίζηεθε κέζα απφ ηελ 

παξάζεζε πιεζψξαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ έγθπξεο 

ζηαηηζηηθέο πεγέο, κέζα απφ ηα νπνία δηαθαίλεηαη ε πνξεία ηνπ δεκφζηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ Διιάδα, πξηλ ην μεθίλεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο, κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο, πνπ έγηλαλ απφ 

ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο ζηελ ρψξα καο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ. Σέινο γίλεηαη 

ζχγθξηζε ησλ ειιεληθψλ δεδνκέλσλ κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

5.2. Το ππόβλημα ηος Γημόζιος Φπέοςρ ζηην Δλλάδα 

 

Ζ θξίζε ρξένπο ηεο Διιάδαο μεθίλεζε ην 2009 θαη άξρηζε λα αζθεί πηέζεηο 

θαη ζηα νκφινγα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη θπξίσο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο 

θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Σα απξνζδφθεηα πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζηελ 

Διιάδα ην θζηλφπσξν ηνπ 2009 (ζπγθεθξηκέλα ήηαλ 15,8% ηνπ ΑΔΠ), ην 

καθξνρξφλην πξφβιεκα ηνπ φιν θαη απμαλφκελνπ δεκφζηνπ ρξένπο (300 δηο € ή 

129% ηνπ ΑΔΠ) θαη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο, 

δεδνκέλνπ ηνπ ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απνηέιεζαλ ζνβαξφ 
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πιήγκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο θαη ζηάζεθαλ ηθαλά γηα λα θαηεπζχλνπλ ζε κηα 

αζηαζή θαη ηεηακέλε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά (Karanikolos et. al. 2013).  

Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ επηά εηψλ ήηαλ ε πην ζνβαξή 

θξίζε πνπ έρεη βηψζεη κηα αλεπηπγκέλε νηθνλνκία ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία, ηφζν απφ 

ηελ άπνςε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απψιεηαο ηεο απαζρφιεζεο, φζν θαη ζε ρξνληθή 

δηάξθεηα. Σν 2016 ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ 30% θάησ 

απφ ην επίπεδν ηνπ 2008. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην 

άλζξσπνη (ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ) έραζαλ ηελ εξγαζίαο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα είλαη κηα απφδεημε γηα ηελ θαηαζηξνθηθή επίδξαζε πνπ θέξνπλ ηα κέηξα 

ιηηφηεηαο ζε κηα νηθνλνκία θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα 

ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ (Kouretas, 2010). 

 ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο απφ ην 2004 κέρξη ην 2013. 

 

Γηάγξακκα 5.1.Πνξεία Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, 2004 – 2013  

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2015 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ζε απηή ηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηξαγσδία είλαη ην 

δεκφζην ρξένο. Όηαλ ε θξίζε μεθίλεζε ην 2009 κε ηελ αλαινγία ηνπ ρξένπο πξνο ην 

ΑΔΠ γχξσ ζην 120%, απηφ εξκελεχηεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο 

θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο σο θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο. Ζ Διιάδα είλαη ε 

ρψξα ζηελ νπνία ε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο ηεο επξσδψλεο άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 2009. 

Ζ πνιηηηθή απάληεζε ησλ ειίη ηεο ΔΔ ήηαλ ε παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ππφ ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη κηα απζηεξή πνιηηηθή ιηηφηεηαο-ζα εθαξκνζηεί ππφ ηελ «άγξππλε» 

θαζνδήγεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ε ρψξα βξέζεθε ζε 

κηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ιήζε, σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνπιεζσξηζκνχ ηνπ ρξένπο ζηελ νπνία είρε ηεζεί (Frangakis, 2015).  

Ωο απνηέιεζκα, ηα κέηξα ιηηφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ επηά εηψλ επηβιήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα. Ζ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ππνηίζεηαη φηη ζα δεκηνπξγνχζαλ 

κεγάια δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα, αλαδσνγφλεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλεπψο θαζαξέο εμαγσγέο. Σν 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ζα ήηαλ ε επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ ρξένπο 

θαη ε ψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. Ζ ιηηφηεηα θαη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο επηβιήζεθαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζην φλνκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο. Ωζηφζν ηα απνηειέζκαηα 

απηά μεθίλεζαλ λα δηαςεχδνληαη απφ ηξίκελν ζε ηξίκελν θαη απν ρξφλν ζε ρξφλν. 

Αληί ηεο ππνζρφκελεο επέθηαζεο, ε ιηηφηεηα έρεη νδεγήζεη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

θνινζζηαία απψιεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, παξά ην 

θνχξεκα ηνπ ρξένπο ην 2012, ην δεκφζην ρξένο είλαη ζήκεξα πεξίπνπ ζην 195% ηνπ 

ειιεληθνχ ΑΔΠ (Nikiforos, 2016). 

 

5.3. Ιζηοπική Αναθοπά 

 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

αθνινχζεζαλ ην ιεγφκελν «ρξπζφ θαλφλα» ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε βάζε 

ηνλ νπνίν επηηξέπνληαλ ειιείκκαηα κφλν ζην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Απφ 

ην 1978, ν θαλφλαο απηφο άξρηζε λα εγθαηαιείπεηαη ζηαδηαθά, θαη ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα εμεξξάγε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ηνπ 1981. Μεηά ηελ 

εθινγή ησλ ζνζηαιηζηψλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1981, ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα 

παξέκεηλαλ ζηαζεξά πςειά, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην δεκφζην ρξένο εμεξξάγε 

(Alogoskoufis, 2012).  
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Σν δεκφζην ρξένο απμήζεθε απφ πεξίπνπ 20% ηνπ ΑΔΠ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε ζρεδφλ 100% ηνπ ΑΔΠ ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Δπηπιένλ, έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ ρξένπο παξέκεηλε «αφξαην», έμσ απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία, κέρξη 

ην 1993, φηαλ ελζσκαηψζεθε ζηα επίζεκα ζηνηρεία. ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ην 

δεκφζην ρξένο ζηαζεξνπνηήζεθε ειαθξψο θάησ απφ ην 100% ηνπ ΑΔΠ, θαζψο έλα 

πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο εθδφζεθε ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Katsimi & Moutos, 2010). Ζ ηζηνξηθή πνξεία 

ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο απφ ην 1975 κέρξη θαη ην 2008 πξηλ ην μεθίλεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Γηάγξακκα 5.2. Ηζηνξηθή Δμέιημε Υξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 1975-2008 

Πεγή: Alogoskoufis, 2012 

Μεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ, ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε πάλσ απφ 100% 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ 2000, θαη παξνπζίαζε κηα αδχλακε πησηηθή 

ηάζε κέρξη ην 2007. Όηαλ ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 

2008, ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ήηαλ ζην 99%, έλαληη 70% γηα ην κέζν 

φξν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Οη πνιηηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είραλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγήζεη κηα κφληκε επηβάξπλζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

(Katsimi & Moutos, 2010). 
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Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ ηα πςειά πξσηνγελή δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα. Οη ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ αθνινχζεζε κηα 

επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ ρξεψλ θαη ησλ εηζξνψλ απφ ηελ ΔΟΚ. ηα δέθα ρξφληα κεηαμχ  ησλ 

εηψλ 1981 θαη 1990, ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ ζρεδφλ 10% ηνπ ΑΔΠ 

θαηά κέζν φξν, θάηη πνπ δελ έρεη ζπκβεί πνηέ πξηλ ή γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Mah et al, 2014). 

Δίλαη εληππσζηαθφ πψο ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δηεπξχλζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Αξρηθά, απηφ απνδφζεθε ζε πςειά 

πξσηνγελή ειιείκκαηα, πνπ ήηαλ ε αξρηθή πεγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

απνζηαζεξνπνίεζεο. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη πιεξσκέο ηφθσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξφζζεηε απνζηαζεξνπνηεηηθή πεγή. Σν ρξένο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε θαη νη πιεξσκέο ηφθσλ γηα ην πςειφ θαη απμαλφκελν ρξένο 

ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη θαη ηα 

νλνκαζηηθά, αιιά θαη ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα απμήζεθαλ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ. Απηφ είρε κηα πξφζζεηε επίδξαζε ζην έιιεηκκα, αιιά έθαλε ε 

ρξεκαηνδφηεζε έγηλε πην εχθνιε, θαζψο ηα ειιεληθά νκφινγα έγηλε πην ειθπζηηθά 

γηα ηνπο μέλνπο νκνινγηνχρνπο (Nikiforos et al, 2016). 

H ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 5.3. Ηζηνξηθή Δμέιημε Διιείκκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 1975-2008 

Πεγή: Alogoskoufis, 2012 

 

Έλαο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ ε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ε νπνία είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ δείθηε θαη 

επεξέαζε ηε δπλακηθή εμέιημε ηνπ ρξένπο. Δθηφο απφ ηα θαηαγξαθέληα ειιείκκαηα 

θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ππήξρε κηα ηξίηε αηηία γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980. Απηφ ήηαλ νη θξαηηθέο εγγπήζεηο γηα ηα δάλεηα ησλ ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Μέρξη ην 1989, νη εγγπήζεηο απηέο είραλ αλέιζεη ζην 32% ηνπ ΑΔΠ. ηα επφκελα 

ηξία ρξφληα, ηα κηζά απφ απηά ηα δάλεηα δελ κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη 

ειήθζεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, πξνθαιψληαο κηα πξφζζεηε αχμεζε ζην δεκφζην 

ρξένο (Nikiforos et. al. 2016).  

Οη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θαη ε αλεπαξθήο 

πξνζαξκνγή απφ ην 1990, ζπλέβαιαλ ζηε πςειφ ρξένο ηεο Διιάδαο, σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ, φηαλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 μέζπαζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 

πςειφ επίπεδν ηνπ ρξένπο θαη ησλ κεγάισλ λέσλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 
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ζπλδένληαη κε απηφ, απνδείρζεθαλ ε «αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ωζηφζν, ην πςειφ δεκφζην ρξένο δελ είλαη ε κφλε αξλεηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Οη πνιηηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νδήγεζαλ ζε ζηαζηκφηεηα, 

ζε απψιεηα ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ζε κηα δξακαηηθή απφθιηζε ηνπ 

ειιεληθνχ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

(Alogoskoufis, 2013). 

 

5.4. Σύγκπιζη με άλλερ σώπερ 

 Σν 2015, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο ηφζν ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ (EA19), φζν θαη ηεο EΔ28 κεηψζεθε ζε ζρεηηθνχο φξνπο ζε ζχγθξηζε κε ην 

2014. ηε δψλε ηνπ επξψ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

κεηψζεθε απφ 2,6% ην 2014 ζε 2,1% ην 2015, θαη ζηελ EΔ28 απφ 3,0% ζε 2,4%. ηε 

δψλε ηνπ επξψ ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθε απφ 92,0% ζην ην 

ηέινο ηνπ 2014 κε 90,7% ζην ηέινο ηνπ 2015, θαη ζηελ EΔ28 απφ 86,8% ζε 85,2%. 

Σα ρακειφηεξα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

θαηαγξάθεθαλ ζηε Ληζνπαλία (-0,2%), ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία (-0,4%), ζηε 

Ρνπκαλία (-0,7%) θαη ε Κχπξνο (-1,0%). Δπηά θξάηε κέιε παξνπζίαζαλ έιιεηκκα 

ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 3% ηνπ ΑΔΠ ηα νπνία είλαη: ε Διιάδα (-7,2%), ε Ηζπαλία (-

5,1%), ε Πνξηνγαιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (-4,4% ε θάζε κία), ε Γαιιία (-

3,5%), ε Κξναηία (-3,2%) θαη ε ινβαθία (-3,0%). ην ηέινο ηνπ 2015, ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

Δζζνλία (9,7%), ην Λνπμεκβνχξγν (21,4%), ηε Βνπιγαξία (26,7%), ηε Λεηνλία 

(36,4%) θαη ηε Ρνπκαλία (38,4%). ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα δνχκε 

ηηο αιιαγέο ζην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην ΑΔΠ γηα ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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Γηάγξακκα 5.4. Μεηαβνιή ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ΑΔΠ, 3
ν
 ηξίκελν 2015-

4
ν
 ηξίκελν 2015 

Πεγή: Eurostat, 2016 

 

5.5. Δζηίαζη 2010 – Σήμεπα – Μνημόνια 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή χθεζε μεθίλεζε κε ηηο απνθαιχςεηο γηα απξνζδφθεηα 

πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζηελ Διιάδα ην θζηλφπσξν ηνπ 2009. Σν 

έιιεηκκα γηα ην έηνο απηφ έθηαζε ην 15,8% ηνπ ΑΔΠ θαη ε απνθάιπςε απηή ήηαλ 

έλα ζνβαξφ πιήγκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο. Ζ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην καθξνρξφλην πξφβιεκα ηνπ φιν θαη απμαλφκελνπ ρξένπο ηεο θπβέξλεζεο  (300 

δηο € ή 129% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2009) θαη ηελ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα 

(έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε πνζνζηφ 14,7% ην 2008), ήηαλ 

αξθεηά γηα λα νδεγήζνπλ ζε αζηαζή θαη ηεηακέλε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά 

(ΔΛΣΑΣ, 2013).  

Ζ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο ζην ζεκείν απηφ αλεζηξάθε δξακαηηθά ιφγσ ηνπ 

ζπλερνχο εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Παξάιιεια, ην 

αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην , ε εηζαγσγή κηθξφηεξσλ εηζξνψλ απφ ηνπο θνηλνηηθνχο 

πφξνπο θαη ε ππνρξέσζή ηεο γηα πιεξσκή κεγαιχηεξσλ ηφθσλ γηα ην ήδε απμεκέλν 

ρξένο ζπλέβαιιαλ ζηελ θαζνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Οη ζπλερείο 

ππνβαζκίζεηο πνπ ππέζηε ε ρψξα ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ηνπ 
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εμσηεξηθνχ  κείσζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, ελψ ελέηεηλαλ ηελ αλεζπρία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ηεο επηξξνήο ηεο ζηε 

λνκηζκαηηθή έλσζε (Panageotou, 2012).  

Γηα λα απνηξαπεί ε πνιηηηθή ησλ ζηάζεσλ πιεξσκψλ ιφγσ έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο, ε θπβέξλεζε ζηξάθεθε ζε βνήζεηα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, νη νπνίνη 

ελέθξηλαλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο, κε ηνλ φξν ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο ηεο. Απηφ πξνυπέζεηε λα ιεθζνχλ κέηξα ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπψλ ηα 

νπνία απέβιεπαλ ζε κεηψζεηο κηζζψλ θαη δψξσλ, πεξηθνπέο επηδνκάησλ, απμήζεηο 

ΦΠΑ, αχμεζε ηνπ νξίνπ απνιχζεσλ, αχμεζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο, θ.α.. 

Γεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε ε θξίζε, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηεο Διιάδα ζηαδηαθά επηδεηλψζεθε ζε ζεκείν πνπ απφ ζην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 

2010, ηα ειιεληθά νκφινγα είραλ ππνβηβαζηεί . Γελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο, θαη ε  ειιεληθή θπβέξλεζε ππέβαιε επίζεκε 

αίηεζε γηα βνήζεηα (Nikiforos, 2016). 

Έηζη ζηηο 2 Μαΐνπ 2010, ε Διιάδα ππέγξαςε έλα ζρέδην δηάζσζεο ζπκθσλίαο 

(δάλεην) γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ, χςνπο € 110 δηο., πνπ παξέρνληαλ απφ ηα θξάηε-

κέιε ζηελ Δπξσδψλε θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). Ζ ζπκθσλία 

«θιείζηεθε» κε απζηεξνχο φξνπο, κε ηε κνξθή ελφο πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο 

πνιηηηθήο (Μλεκφλην), πνπ ζα επνπηεπφηαλ απφ ηελ ιεγφκελε Σξφηθα (ΓΝΣ, 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ)) (Robbins, 2015) θαη 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο, ην 

ιεγφκελν κλεκφλην.  

Σν κλεκφλην απνηεινχληαλ απφ κέηξα κείσζεο ησλ δαπαλψλ (κείσζε ησλ 

κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

13νπ θαη 14νπ κηζζνχ κε έλα πνιχ ρακειφηεξν ζπκπιήξσκα, κείσζε ησλ παξνρψλ 

θαη ησλ ζπληάμεσλ, ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ έκκεζσλ θφξσλ ζηα θαχζηκα, 

ηνλ θαπλφ θαη ηα πνιπηειή αγαζά), κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο ζην 11,2% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2013 (Robbins, 2015).  

Πάξα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο, ηα πξάγκαηα δελ 

εμειίρζεθαλ φπσο αλακελφηαλ. Ζ έθηαζε θαη ε ηαρχηεηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ επέθηεηλαλ ηνπο πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Οη παξαδνζηαθά 



48 
 

θαθέο θξαηηθέο επηδφζεηο (αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ θξίζε) ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, πεξηνξίζηεθαλ πεξαηηέξσ απφ επηζεηηθέο πνιηηηθέο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, νη νπνίεο κείσζαλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη 

νδήγεζαλ πνιινχο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ζε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, αθήλνληαο 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ζεκαληηθέο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

επηζεηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο νδήγεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε 

βαζηά χθεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, ππνλφκεςε ηηο πξνζπάζεηεο δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο ηεο θπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα έπεζαλ 

θαηαθφξπθα, ελψ νη δαπάλεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, απμήζεθαλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απνθιίζεηο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, ε θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα εηζάγεη λέα κέηξα ιηηφηεηαο, 

ηα νπνία φκσο βάζπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ χθεζε, ππνλνκεχνληαο έηζη ηηο 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Απηφο ν θαχινο θχθινο 

βχζηζε ηε ρψξα ζε κηα θαζνδηθή νηθνλνκηθή πνξεία (Robbins, 2015).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνιηηηθή απηή εθαξκφζηεθε ζε κηα επνρή πνπ νη 

πηζηψζεηο είραλ εμαθαληζηεί απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, απνθνκκέλν απφ ηελ δηεζλή δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη έρνληαο ράζεη πεξίπνπ 

€ 80 δηο ηεο αμίαο ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ πεξίνδν 2010-2012, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξάζρεη ξεπζηφηεηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία (ΔΛΣΑΣ, 2013). Καηά ζπλέπεηα, ε 

Σξφηθα απνδέρζεθε ηελ αλάγθε κηαο δεχηεξεο ζπκθσλίαο δηάζσζεο κε πξφζζεηα 

θεθάιαηα, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζε βηψζηκα επίπεδα, κε 

επαθφινπζν ηελ ιήςε ελφο λένπ δαλείνπ 130 δηο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε κηα ζπκθσλία αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο (ηε ιεγφκελε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ή PSI), ε νπνία κείσζε ην ηδησηηθφ ειιεληθφ ρξένο θαηά 106 δηο € 

(Panageotou, 2012).  

Φπζηθά θαη απηή ε ζπκθσλία δηάζσζεο ζπλνδεπφηαλ απφ έλα θαηλνχξγην 

κλεκφλην, ην νπνίν ππαγφξεπζε έλα λέν γχξν κέηξσλ ιηηφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηάξγεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ θνξναπαιιαγψλ, έλα λέν γχξν κεηψζεσλ ησλ 

κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ παξνρψλ θαη πεξηζζφηεξεο πεξηθνπέο ζε πνιινχο 

ηνκείο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ελψ ν θαηψηαηνο κηζζφο κεηψζεθε θαηά 22%. Σν 

παθέην ησλ παξεκβάζεσλ ιηηφηεηαο πνπ ζπκθσλήζεθε ηειηθά, άμηδε 13,5 

δηζεθαηνκκχξηα € γηα ηελ πεξίνδν 2013-14, κε ηα 9,4 δηο € λα πξννξίδνληαη γηα ην 

2013 (Panageotou, 2012). 
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Tν έηνο 2008 ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο ππεξέβε ην 

4% ηνπ ΑΔΠ, φπνπ θαη πξνζήιζε ζε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. Ζ 

επηδείλσζε ηνπ θιίκαηνο ζπλερίζηεθε ξαγδαία, κε ην έιιεηκκα λα θηάλεη ζην 15,7% 

ηνπ ΑΔΠ θαη ην πξσηνγελέο έιιεηκκα ζην 10,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2009, ιφγσ αξλεηηθήο 

πνξείαο ησλ εζφδσλ θαη παξάιιειεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

Ζ πνξεία ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απφ ην 2009 κέρξη θαη ζήκεξα, 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Γηάγξακκα 5.5: Πνξεία Διιείκκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 2006 – 2014 (ζε δηο €) 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2015 

Δπίζεο ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηελ πνξεία ηνπ 

ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα ίδηα έηε, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

 

Γηάγξακκα 5.6: Πνξεία Υξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 2006 – 2014  (σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ) 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2015 

Σν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο φπσο βιέπνπκε απφ ην γξάθεκα, ην 2009 

θπκάλζεθε ζην 126,8% ηνπ ΑΔΠ, θαη αθνινχζεζε απμεηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 

2014, θαηαγξάθνληαο κηθξή κφλν πηψζε ην 2012 

Μφιηο ην 2015, κε ηελ άλνδν ηνπ Αιέμε Σζίπξα ζηελ θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο 

επηβιήζεθαλ νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη, φηαλ ε παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο 

ηεο ρψξαο έιεμε, ρσξίο ε θπβέξλεζε λα έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία γηα πεξαηηέξσ 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο πηζησηέο ηεο. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

απνθάζηζε λα κελ απμεζεί πεξαηηέξσ ην επίπεδν ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ελίζρπζε 

ξεπζηφηεηαο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη έηζη επηβιήζεθαλ νη έιεγρνη θεθαιαίσλ. 

Οη ηξάπεδεο ζηελ ρψξα παξέκεηλαλ θιεηζηέο γηα πεξίπνπ 20 κέξεο θαη ηέζεθε πιαθφλ 

ζηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ATM (ζεζπίδνληαο αλψηαην φξην 60 επξψ εκεξεζίσο 

θαη θαηφπηλ 420 επξψ κεληαίσο) ψζηε λα απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε θπγή θεθαιαίσλ 

πξνο ην εμσηεξηθφ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

έιεγρνη θεθαιαίσλ δελ έρνπλ αξζεί κέρξη θαη ζήκεξα (Samitas & Polyzos, 2016). 

ηηο 14 Απγνχζηνπ ηνπ 2015 νη Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ ζε 

έλα ηξηεηέο πξφγξακκα ζηήξημεο ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ Διιάδα χςνπο € 86 δηο., ην 

ηξίην παθέην δηάζσζεο ηεο ρψξαο (Palamida et. al.  2015).  

ην δηάγξακκα 5.7 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε εμέιημε ηνπ κέζνπ 

ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη ε δηάξθεηα δαλεηζκνχ αλά έηνο φπσο απηή δηακνξθψζεθε 

θαηά ηα έηε απφ ην 2003 έσο ην 2015. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2015, ην νπνίν 

κειεηάκε ην επηηφθην δαλεηζκνχ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη απφ 4,1% ηνπ 2010 ζε 

πεξίπνπ  1,3% ην 2015, ελψ ε δηάξθεηα δαλεηζκνχ έρεη επηκεθπλζεί αξθεηά εηδηθά ηα 

έηε 2012 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI θαη OSI,  θαη 2015 κεηά ην ηξίην παθέην 

δηάζσζεο ηεο ρψξαο. 
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Γηάγξακκα 5.7 Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο θαη Γηάξθεηα Γαλεηζκνχ αλά Έηνο  

Πεγή: ΟΓΓΖΥ, 2016 

Με ην κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ λα έρεη δηακνξθσζεί ζηα ρακειφηεξα επίπεδα  

ηνπ κέζνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά ε κείσζε θφζηνπο 

εμππεξέηεζεο ρξένπο. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ην βάξνο ησλ ηφθσλ 

εμππεξέηεζεο ρξένπο ην 2007 αλεξρφηαλ ζην 4,5% ηνπ ΑΔΠ, ην 2011 εθηνμεχηεθε 

ζην 7,3%  θαη ην 2014 δηακνξθψζεθε κφιηο ζην 3,9% πνιχ ρακειφηεξα απφ απηφ 

ησλ ρσξψλ φπσο ε Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία ζηηο νπνίεο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ην βάξνο ηφθσλ εμππεξέηεζεο ρξένπο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 4,7% θαη 4,9% αληίζηνηρα 

ηνπ ΑΔΠ ηνπο. 

Παξά ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα αλάθακςε, ε πνξεία ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηξηψλ κλεκνλίσλ θαη απζηεξψλ 

πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο  εμαθνινπζεί λα νιηζζαίλεη. Ο πίλαθαο 

5.1 παξαθάησ, κε ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πξνδίδεη ηελ αιήζεηα. 
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Πίλαθαο 5.1. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πεγέο : ΟΓΓΖΥ 2016, Τπ. Οηθνλνκηθψλ , Eurostat. 

 Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο είλαη ε εμέιημε ηεο κνξθήο ηνπ θαη ησλ θαηφρσλ ηνπ 

(Papadimitriou et. al.  2013).  

χκθσλα κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδαο, πξηλ απφ ηελ θξίζε θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2009, ην 80% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ κε ηε κνξθή νκνιφγσλ 

(καθξνπξφζεζκσλ ρξενγξάθσλ). Σν 73% απφ απηά ηα νκφινγα δηαηεξνχληαλ ζην 

εμσηεξηθφ, θπξίσο απφ ηξάπεδεο ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο. Καηά ην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015, ηα νκφινγα αληηπξνζψπεπαλ κφλν ην 12% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο θπβέξλεζεο, κε ηα κηζά απφ απηά λα 

δηαηεξνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ είλαη ηψξα κε ηε κνξθή καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ απφ ηνλ επίζεκν 

ηνκέα ζην εμσηεξηθφ, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ ην 75% ησλ ζπλνιηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015. Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2009 ην πνζνζηφ 

απηφ ήηαλ κφλν 9%. Απηή ε εμέιημε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κφλν αλ αλαθέξνπκε 

φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θεθαιαίσλ δηάζσζεο πξνο ηελ ειιεληθή 
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θπβέξλεζε δφζεθαλ κε ηε κνξθή δαλείσλ, είηε κε δηκεξή δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο θπβέξλεζεο ή κέζσ ηνπ EFSF θαη ηνπ ΓΝΣ (Nikiforos et. al.  2015). 

 Δπηπιένλ, ην πξψην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο επέηξεςε ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ην εμσηεξηθφ λα απαιείςνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ απνζεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ θαηείραλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο. Πεξίπνπ ην κηζφ απηνχ ηνπ ρξένπο αγνξάζηεθε θαηά ην ρξφλν απφ ηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα, θπξίσο ησλ ηξαπεδψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο επαθφινπζεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ην 2012 ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ήηαλ πςειφηεξν απφ απηφ πνπ ζα είρε ζε άιιε πεξίπησζε. Με ηε ζεηξά ηνπ, απηφ 

απαίηεζε πεξηζζφηεξν δεκφζην δαλεηζκφ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2013 θαη ζπλέβαιαλ πεξαηηέξσ ζηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο (Papadimitriou et. al.  2013). 

Με άιια ιφγηα, ζε θάπνην βαζκφ ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο 

ζηεξίρζεθε απφ ηα κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ζηελ 

Δπξψπε, πνπ θαηείραλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηνπ ρξένπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο. Απηή ε δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο δηάζσζεο επηβεβαηψζεθε ζε πξφζθαηε 

αμηνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην ΓΝΣ (2015). Σν ΓΝΣ δηθαηνινγεί 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ δηαγξαθή ηνπ 

ρξένπο ιφγσ ησλ «θηλδύλσλ ησλ ζπζηεκηθώλ δηεζλώλ δηαρύζεσλ» θαη «κεηαδόζεσλ» 

(IMF, 2015).  

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα δάλεηα πξνο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο έρνπλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο «επηζηξέςεη» 

πίζσ ζηνπο μέλνπο πηζησηέο ηεο ρψξαο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Σν θαζαξφ ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ δαλείσλ πξνο 

ηελ Διιάδα απφ ηα δχν πξψηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο ήηαλ € 215.9 δηο, κε ηα € 

183.9 δηο λα πξνέξρνληαη απφ επξσπατθέο πεγέο θαη ηα ππφινηπα € 32 δηο απφ ην 

ΓΝΣ (Nikiforos, 2016).  

Μηα πξφζθαηε κειέηε απφ ηνπο Rocholl θαη Stahmer (2016) εμεηάδεη ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ θεθαιαίσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπο εθηηκάηαη φηη ην ηα € 86.9 

δηο (ή ην 40,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ ρξένπο, ηα € 52.3 δηο (ή ην 24,2%) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πιεξσκέο ηφθσλ, ην € 

37.3 δηο (ή ηη 17,3%) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ 
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ηξαπεδψλ, θαη ηα € 29.7 δηο (ή ην 13,8%) γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(PSI), φηαλ ην ρξένο αλαδηαξζξψζεθε ην 2012. Δπνκέλσο, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαλείσλ ησλ € 215.9 δηο, κφλν € 9.7 δηο, δειαδή έλα 4,5%, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ (εθηφο απφ εθείλα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ). Οη αξηζκνί απηνί, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπδήηεζε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, καξηπξνχλ ην γεγνλφο 

φηη ηα ειιεληθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο έρνπλ ππεξεηήζεη σο-άκεζνη ή έκκεζνη-

δηαζψζηεο ησλ μέλσλ πηζησηψλ ηεο ρψξαο (ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα), θαζψο 

θαη ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ (Papadimitriou et. al.  2013). 

 Σέινο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα δνχκε ηελ δνκή ηνπ ρξένπο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο απφ ην 2012 κέρξη θαη ζήκεξα. 
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2012 2013 2014 2015 

Έλλειμμα (-) 
 

Γεληθή  Κπβέξλεζε   -16.905 -23.759 -6.412 -13.237 

 - Κεληξηθή Κπβέξλεζε  -15.974 -27.859 -7.731 -13.134 

 - Πνιηηεηαθή Κπβέξλεζε  M M M M 

 - Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 618 738 575 457 

 - Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο -1.549 3.362 744 -560 

Δνοποιημένο σπέορ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 

 

Oνομαζηικέρ ηιμέρ ζηο ηέλορ κάθε έηοςρ 305.096 320.511 319.729 311.673 

Αλά θαηεγνξία:         

Γηαζέζηκα θαη θαηαζέζεηο  1.055 1.088 6.375 5.551 

Υξεφγξαθα 93.443 79.205 70.070 61.636 

     Βξαρππξόζεζκα 16.516 11.993 12.826 12.119 

    Μαθξνπξόζεζκα 76.927 67.212 57.244 49.517 

Γάλεηα 210.598 240.218 243.284 244.486 

     Βξαρππξόζεζκα 359 183 352 297 

    Μαθξνπξόζεζκα 210.239 240.035 242.932 244.189 

Γαπάνερ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ για: 
 

Αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ παγίνπ θεθαιαίνπ  4.788 6.190 6.526 6.916 

Σφθνπο (ελνπνηεκέλνπο) 9.744 7.276 7.097 6.325 

Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποφόν ζε 

ηπέσοςζερ ηιμέρ 191.204 180.654 177.941 175.697 

 

Πίλαθαο 5.2. Γνκή Υξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

Πεγή ΔΛΣΑΣ 
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Κεθάλαιο 6ο 

Σςμπεπάζμαηα – Πεπιοπιζμοί - Πποηάζειρ για Μελλονηική 

Έπεςνα 

 

Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ φζν θαη ησλ δεκνζίσλ 

ρξεψλ είλαη ηφζν απιέο, φζν θαη ζχλζεηεο. Μηιψληαο κε απιά ιφγηα, ην δεκφζην 

έιιεηκκα πξνθαιείηαη φηαλ κηα θπβέξλεζε μνδεχεη πεξηζζφηεξα απφ φζα εηζπξάηηεη 

ζε θφξνπο, ελψ ην δεκφζην ρξένο είλαη ζπλήζσο ην απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο 

ειιεηκκάησλ επί ζεηξάο εηψλ. Ωζηφζν, ν ζχγρξνλνο θφζκνο ηεο νηθνλνκίαο είλαη πην 

πεξίπινθνο, θαη ε χπαξμε δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ρξεψλ κπνξεί λα εκθαληζηεί 

θαη γηα άιινπο ιφγνπο. Σα ειιείκκαηα ινηπφλ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη 

απφ ηελ κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, απφ ηηο αιιαγέο ζε θνξνινγηθέο 

θαη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο πνπ ζπκβαίλνπλ απηφκαηα ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ, απφ ην ζθφπηκν απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ κηαο 

θπβέξλεζεο ε νπνία επηιέγεη λα αθνινπζήζεη επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε κηα 

επνρή πνπ ε δήηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζηάζηκε ή κεηψλεηαη, απφ ηα πςειά 

επίπεδα θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο, απφ ηα πςειά επίπεδα ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, απφ ηελ  

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη απφ ηα πςειά επίπεδα θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ/νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. Οη ιφγνη απηνί βνεζνχλ λα εμεγεζεί ην 

γεγνλφο φηη πνιιέο ρψξεο εθηεινχλ ρξφληα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην έιιεηκκα δελ ζα εμαθαληζηεί, αθφκα θαη φηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη 

ζε αλνδηθή πνξεία. 

ε πνιιέο ρψξεο ινηπφλ ηα ππεξβνιηθά κεγάια ειιείκκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ή ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αθνχ ε θπβέξλεζε 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλαγθάδεηαη λα δαλεηζηεί. 

Ωζηφζν ε θάιπςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ δελ είλαη ν κφλνο ιφγνο 

δεκηνπξγίαο ή αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά άιινη παξάγνληεο φπσο ν 

πφιεκνο ή ε εηνηκφηεηα γηα πφιεκν, ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, νη 
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δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη ε ππνθίλεζε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

κπνξεί λα θάλεη ηνλ φγθν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο λα απμεζεί. 

ηα πιαίζηα απηά ε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη επίζεο 

απαζρνιήζεη ηελ βηβιηνγξαθία. Γηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θ.α. έρνπλ εθδψζεη 

θαηά θαηξνχο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηηο 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

παξφκνηεο νδεγίεο δελ έρνπλ εθδνζεί θαη ζε έηε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε πγηψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, θάηη ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο πξφιεςε γηα ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Απφ 

ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ πξνέθπςε λα ππάξρεη θάπνηα θνηλή ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζ’ φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο είλαη 

δηαθνξεηηθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πεξλά 

κέζα απφ δηάθνξνπο ηχπνπο αλάπηπμεο θαη ζπλεπψο ζε θάζε θάζε ε ηαθηηθή πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη δηαθέξεη. Ωζηφζν ζε πεξηφδνπο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη ζαθέο φηη ε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο δελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε ζπλεηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

Ηζηνξηθά νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζπλδένληαη κε ηα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ηα 

δεκφζηα ρξέε θαη κε ηελ ηαθηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ λα αζεηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ρξένπο ηνπο. Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ηείλνπλ λα νδεγήζνπλ ή λα επηδεηλψλνπλ 

ηα θξαηηθά έζνδα, δηεπξχλνληαο ηα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ηα πςειά επίπεδα 

ρξένπο. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα κηα θιαζηθή θξίζε 

θξαηηθνχ ρξένπο, θαζψο είρε ήδε ζπζζσξεχζεη πςειά επίπεδα ρξένπο θαηά ηε 

δεθαεηία πξηλ απφ ηελ θξίζε, φηαλ νη αγνξέο θεθαιαίσλ ήηαλ πνιχ ξεπζηέο. Καζψο ε 

θξίζε εθηπιίρζεθε θαη νη θεθαιαηαγνξέο απέθηεζαλ ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα, ε 

Διιάδα βξέζεθε ζε ζέζε αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ. 

Μεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 2007-2008, ε Διιάδα 

ήηαλ κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπζζψξεπζε ηεξάζηηα ειιείκκαηα, απμάλνληαο ηα 

επίπεδα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο. Απφ ην 2010, ε θξίζε θξαηηθνχ ρξένπο ήηαλ 

έληνλε ζηελ Διιάδα. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ιεηηνχξγεζε κε έιιεηκκα 10,4% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2010, θαη παξά ηηο δηάθνξεο ζπκθσλίεο δηάζσζεο ηνπ επξψ πνπ 
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ζπκθσλήζεθαλ απφ ηνπο εγέηεο ηεο ΔΔ, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο ζπλερίζηεθε 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 θαη ην δεκφζην ρξένο αλήιζε ζην 147,3% ηνπ ΑΔΠ. 

Ζ ρψξα καο είλαη ζηε κέζε κηαο θαηαζηξνθηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζεί δηαθαψο λα 

ηεξκαηίζεη, κεηά ελ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ην 2008, κέρξη θαη ζήκεξα. 

Δθηφο απφ ηελ Διιάδα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), βξίζθνληαη επίζεο ζε χθεζε. Δλ ησ κεηαμχ, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη ρξεζηκνπνηήζεη κε ζπλέπεηα ηα ππάξρνληα λνκνζεηηθά άξζξα θαη 

ξπζκίζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα επηβάιεη ηα  κέηξα ιηηφηεηαο γηα 

ηα ππεξρξεσκέλα θξάηε κέιε, θαη θπξίσο ηελ Διιάδα (Palamida et. al.  2015).  

Δλ νιίγνηο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ππνζηεξίμεη κε δήιν ηνλ δεκνζηνλνκηθφ 

ζπληεξεηηζκφ, ν νπνίνο πηζηεχεηαη αθξάδαληα φηη δελ είλαη κφλν έλαο δείθηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, αιιά θαη ε εζθαικέλε πνιηηηθή κείσζεο ηνπ ρξένπο. Ζ 

δηρφλνηα πνπ έρνπλ ζπαξζεί κε κηα ηέηνηα πνιηηηθή ζε επίπεδν ΔΔ είλαη εκθαλήο 

αθφκε θαη ρσξίο ιεπηνκεξή νηθνλνκηθή αλάιπζε: ν πιεζσξηζκφο, νη κηζζνί, ε 

αλεξγία, ην ρξένο θαη νη άιινη νηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη απηνί πνπ ζπρλά 

επεξεάδνληαη θαη ειέγρνληαη, ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Αθφκα θαη ζήκεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη παξακείλεη σο ην 

θχξην ζέκα ησλ επξσπατθψλ θαη κε επξσπατθψλ ζπλνκηιηψλ θαη ζπδεηήζεσλ, 

εηδηθφηεξα κεηά απφ ηα γεγνλφηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. ηηο 14 Απγνχζηνπ ηνπ 2015 

νη Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ ζε έλα ηξηεηέο πξφγξακκα ζηήξημεο 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ Διιάδα χςνπο € 86 δηο., ην ηξίην παθέην δηάζσζεο ηεο ρψξαο.  

Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο 

ζχληνκεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην ειιεληθφ πξφβιεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

θαζψο θαη ηελ ειιεληθή θαη ηελ επξσπατθή θξίζε. Πξψηνλ, ε Διιάδα ρξεηάδεηαη κηα 

δηαδηθαζία καηαίσζεο ή ζεκαληηθήο ππνηίκεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο. Ζ επηκνλή 

γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηεο, δελ δηθαηνινγείηαη ξεαιηζηηθά. Δπηπιένλ, 

φπσο ην παξειζφλ έρεη ππνδείμεη, απηέο νη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα έρνπλ επηθίλδπλεο 

πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο είλαη κηα αλαγθαία αιιά 

ζίγνπξα φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

ππφινηπε Δπξψπε. Μηα άιιε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ε αλαδηάξζξσζε 
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απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ραιάξσζε ηεο ιηηφηεηαο ψζηε λα επηηεπρζεί 

επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο . 
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