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  Ως δημοσιονομικό έλλειμμα ορίζουμε εκείνη την μακροοικονομική κατάσταση στην εθνικολογιστική ταυ-

τότητα σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες δαπάνες υπερβαίνουν τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να 

είναι και αποτέλεσμα εσκεμμένης κατάρτισης ελλειμματικών προϋπολογισμών με σκοπό την βελτιστοποίη-

σης της συμπεριφοράς της εθνικής οικονομίας σε περιόδους υφέσεως ή λοιπών δυσμενών μεταβολών. Επι-

προσθέτως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τη διασύνδεση του δημοσιονομικού ελλείμματος με το ε-

μπορικό ισοζύγιο και τις περιπτώσεις που προκύπτουν. 

   Έστω η εθνικολογιστική ταυτότητα Y=C+I+G+(EX-IM)  (1), όπου Y το συνολικό εισόδημα, C η συνολική 

κατανάλωση, Ι η συνολική επένδυση, G οι κρατικές δαπάνες και ΕΧ-ΙΜ οι καθαρές εξαγωγές (ΕΧ: συνολι-

κές εξαγωγές, ΙΜ: συνολικές εισαγωγές). Ορίζουμε ως ιδιωτική αποταμίευση  τη διαφορά μεταξύ του δι-

αθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της κατανάλωσης, οπότε θα ισχύει = (Y-T)-C = Y-T-C (2). 

Ορίζουμε επίσης την κρατική αποταμίευση  ως τη διαφορά μεταξύ κρατικών εσόδων και κρατικών δαπα-

νών, οπότε θα ισχύει  = T-G (3), όπου Τ τα φορολογικά έσοδα. Με βάση τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει 



η συνολική εθνική αποταμίευση ως το άθροισμα της ιδιωτικής και της κρατικής αποταμίευσης, επομένως θα 

ισχύει  = +  = (Y-T-C) + (T-G)= Y-T-C+T-G=Y-C-G (4). Γενικά ισχύει η σχέση ΕΧ-ΙΜ=S-I (5). H 

σχέση (5) συνδέει τις καθαρές εξαγωγές, την εθνική αποταμίευση και τις επενδύσεις. Όταν η αποταμίευση 

υπολείπεται της επένδυσης, τότε ένα μέρος της επένδυσης χρηματοδοτείται μέσω εξωτερικού δανεισμού με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή ο εξωτερικός δανεισμός αναλαμβά-

νει να καλύψει την αρνητική διαφορά S-I<0. Συνεπώς, τα ελλείμματα στην εθνική αποταμίευση που συνδέο-

νται με ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο ονομάζονται δίδυμα ελλείμματα. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυ-

σης θα πρέπει να σημειώσουμε και τη σχέση μεταξύ εμπορικού ισοζυγίου ιδιωτικού-δημοσίου τομέα. 

   Χρησιμοποιώντας την σχέση (1) διαμορφώνουμε μια νέα συνάρτηση που συνδέει τις καθαρές εξαγωγές με 

το έλλειμμα-πλεόνασμα του ιδιωτικού τομέα και το έλλειμμα-πλεόνασμα του κρατικού τομέα. Αναλυτικά 

έχουμε: Y=C+I+G+(EX-IM)  (EX-IM)=Y-C-I-G  EX-IM=Y-C-G-T+T  EX-IM= – I) + (T – G) (6). 

Σύμφωνα με τη σχέση (6) παρατηρούμε ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μπορεί να προέλθει: α)από 

έλλειμμα στην ιδιωτική αποταμίευση και ισοσκελισμένο και μερικώς πλεονασματικό κρατικό προϋπολογι-

σμό, β)από έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό και ισοσκελισμένη ή μερικώς πλεονασματική ιδιωτική 

αποταμίευση και γ)από έλλειμμα στον κρατικό και δημόσιο προϋπολογισμό (περίπτωση τρίδυμου ελλείμμα-

τος). 

   Στην παρούσα ανάλυση θα πρέπει να προσθέσουμε ότι το υπόδειγμα του ισοζυγίου πληρωμών ορίζεται ως 

εξής: C +K +BO = 0 (7),όπου C  το ισοζύγιο πληρωμών σε επίπεδο τρεχουσών συναλλαγών, 

K  το ισοζύγιο σε επίπεδο κινήσεων κεφαλαίου και BO  το ισοζύγιο του εθνικού δανεισμού. Το ισοζύ-

γιο σε επίπεδο τρεχουσών συναλλαγών αντιπροσωπεύει την καθαρή ροή χρήματος από το εμπόριο αγαθών 

και υπηρεσιών συν την καθαρή ροή τόκων και μερισμάτων από περιουσιακά στοιχεία πολιτών της χώρας τα 

οποία βρίσκονται στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων που είναι ξένη 

ιδιοκτησία. Είναι προφανές ότι αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πλεονασματικό τότε έχουμε 

συσσώρευση χρηματικών αποθεμάτων τα οποία αποτελούνται από ξένα νομίσματα και καταγράφονται σε 

εθνικό νόμισμα και ως εκ τούτου η τιμή του εθνικού νομίσματος αυξάνει εν συγκρίσει με τα ξένα. Το ισοζύ-

γιο σε επίπεδο κινήσεων κεφαλαίου αντιπροσωπεύει την απόκτηση από τη χώρα ξένων τίτλων μέσω δανει-

σμού από και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αν το ισοζύγιο των κινήσεων κεφαλαίου είναι πλεονασματικό ση-

μαίνει ότι οι εισροές χρήματος που χρησιμοποιήθηκαν από τις άλλες χώρες για την αγορά εγχώριων περιου-

σιακών στοιχείων είναι μεγαλύτερες από τις εκροές χρήματος που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά περιου-

σιακών στοιχείων σε άλλες χώρες. Το άθροισμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 

κινήσεων κεφαλαίου αποτελεί το καθαρό συνολικό πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών. Το ισοζύγιο του 

εθνικού δανεισμού είναι το χρηματικό κεφάλαιο που απαιτείται ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία του ισοζυ-

γίου των διεθνών εισοδημάτων και δαπανών και συνεπώς ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στην ζήτηση και 

την προσφορά του εθνικού νομίσματος στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Ανασχηματίζοντας τη σχέση 
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(7) έχουμε: C +K +BO = 0  C +K = - BO (8). Σύμφωνα με τη σχέση (8), αν μια χώρα 

εμφανίζει πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών τότε πρέπει είτε να αυξήσει το απόθεμα ξένων περιουσιακών 

στοιχείων, είτε να μειώσει το χρέος της σε πολίτες ξένων χωρών. Αντιθέτως, αν μια χώρα εμφανίζει έλλειμ-

μα του ισοζυγίου πληρωμών τότε πρέπει να μειώσει το απόθεμα ξένων περιουσιακών στοιχείων, είτε να αυ-

ξήσει το χρέος της σε πολίτες ξένων χωρών. 

 

Αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδος 

   Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσεως, 

αλλά άμεση συνέπεια της εθνικής δημοσιονομικής απειθαρχίας. Συνεπώς, η ελληνική οικονομική νοοτροπία 

συμπυκνώνεται στο ότι η κατανάλωση υπερβαίνει τα έσοδα και μάλιστα σε μια συνεχή διαχρονική βάση. Η 

νοοτροπία αυτή δεν επικρατεί μόνον στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό και αυτό είναι αποτέλεσμα 

της ροπής για καταναλωτική επίδειξη, η οποία προφανώς αντιβαίνει στους θεμελιώδεις μικροοικονομικούς 

ορισμούς περί ιεράρχησης των καταναλωτικών προτιμήσεων. Στο βαθμό που κράτος και ιδιώτες επιθυμούν 

να κινούνται σε υψηλές καμπύλες αδιαφορίας με ανεπαρκή εισοδηματικό περιορισμό, το ιδιωτικό και το δη-

μόσιο χρέος θα τείνουν να αυξάνουν.  

   Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό χρέος δεν επαρκούν μέθοδοι πρόσκαιρου περιορισμού 

του ή χρηματοδοτήσεώς του. Πρωταρχικής σημασίας είναι η εφαρμογή ενός μηχανισμού διαχείρισης των 

οικονομικών μεταβλητών σύμφωνα με τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας αλλά και 

της διατηρήσεως της διαχρονικής οικονομικής ευστάθειας. Αυτός ο μηχανισμός από τη στιγμή που θα τεθεί 

σε λειτουργία θα πρέπει να λειτουργεί άνευ παρεμβάσεων (από μόνος του) και να αποσκοπεί στην διόρθωση 

της αποκλίνουσας οικονομικής συμπεριφοράς. Η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού προαπαιτεί το συνδυ-

ασμό της κρατικής και της ιδιωτικής συμπεριφοράς διότι αν αυτοί οι δυο παράμετροι δεν συνεργαστούν υπό 

τα πλαίσια των εξομαλυμένων σχέσεων, τότε κάθε προσδοκία περί οικονομικής εξυγίανσης καθίσταται ου-

τοπική. Όπως προαναφέραμε, είναι η μείζονος σημασίας η περιστολή των περιττών εξόδων. Για να περιστα-

λούν όμως τα περιττά έξοδα θα πρέπει να ιεραρχηθούν οι προτιμήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της πραγμα-

τικής χρησιμότητας και της βελτιώσεως της συνολικής κοινωνικής ευημερίας. Αυτό είναι εφικτό μόνο με την 

καταγραφή των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και την εφαρμογή μεθόδων υλοποίησης που θα απο-

σκοπούν αποκλειστικά στην βελτίωση της κοινωνίας σε όρους ευημερίας απαλλαγμένες από τις κερδοσκο-

πικές και καταχρηστικές ροπές. Ουσιαστικά, αν υποθέσουμε ότι κάθε ανθρώπινη μονάδα εν Ελλάδι αποσκο-

πεί στη μεγιστοποίηση της ατομικής ωφελιμότητας , για να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της συνολικής ε-

θνικής ευημερίας , καλούμαστε να βελτιστοποιήσουμε μια συνάρτηση ατομικής ωφελιμότητας υπό τον 

περιορισμό μιας εθνικής ωφελιμότητας, οπότε με απλά μαθηματικά καλούμαστε να μεγιστοποιήσουμε μια 

συνάρτηση ωφελιμότητας U= ( , ,…, ) + λ  (9), όπου ( , ,…, ) το πλήθος των n αγαθών 

που μεγιστοποιούν την ατομική χρησιμότητα και λ  μια εξωγενώς ορισμένη ποσότητα συνολικής εθνικής 
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χρησιμότητας. Από πλευράς ευημερίας αυτή θα πρέπει να είναι η περιοριστική δικλίδα ασφαλείας για την 

αποφυγή της μη οικονομικής συμπεριφοράς. 

   Με δεδομένη την ορθή οικονομική συμπεριφορά των ατομικών μονάδων, η δημοσιονομική πολιτική θα 

πρέπει να αναθεωρηθεί ολοκληρωτικά και σαφώς να αποβάλει τον απείθαρχο χαρακτήρα της. Συγκεκριμένα, 

θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η αρνητική διαφορά  S-I και αυτό σύμφωνα με τη σχέση (5) είναι δυνατό αν 

μειωθεί η αρνητική διαφορά ΕΧ-ΙΜ, με απλά λόγια θα πρέπει να επιτύχουμε θετικές καθαρές εξαγωγές. Το 

πρόβλημα της Ελλάδος, μεταξύ άλλων, είναι ο μεγάλος όγκος εισαγωγών σε σχέση με τον όγκο των εξαγω-

γών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά εμπορικά ελλείμματα τα οποία επιδρούν δυσμενώς στη 

συνολική εθνική αποταμίευση και τελικά στον όγκο των μελλοντικών επενδύσεων. Η μεγιστοποίηση των 

εθνικών εξαγωγών προϋποθέτει την πλήρη και αποτελεσματική εκμετάλλευση των εθνικών πλουτοπαραγω-

γικών πόρων και τη δημιουργία αντίστοιχων επιχειρησιακών μονάδων που θα αναλάβουν το ρόλο αυτό. Η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι ρόλος που καλείται να επωμιστεί το ίδιο το κράτος εφαρμόζοντας 

στρατηγικές υποκαταστάσεως των εισαγωγών, επιδοτήσεως και προστασίας της νηπιακής βιομηχανίας, πα-

ροχής φορολογικών κινήτρων και εφαρμογής κατάλληλων συντελεστών διαχρονικής μεγεθύνσεως. Εν ολί-

γοις, η μείωση του δημοσιονομικό χρέους απαιτεί διαρθρωτικές μεταβολές στα πλαίσια που το κράτος χρη-

ματοδοτεί τις δημόσιες δαπάνες και παράλληλα επιτελεί το ρόλο του μεσάζοντος και εγγυητή της απρόσκο-

πτης λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς. 

   Η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω μείωσης της τρέχουσας φορολογίας 

με σκοπό το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα να πραγματοποιήσει υψηλότερη κατανάλωση στο μέλλον ή να 

αυξήσει την τρέχουσα αποταμίευση σε συνδυασμό με μια προσδοκία αυξήσεως των τραπεζικών επιτοκίων 

αποταμίευσης, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι μελλοντικές επενδύσεις. Παράλληλα, η επιβολή χαμηλής φορο-

λογίας και επιδοτήσεων, θα αυξήσει την εισαγωγή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, επομένως θα αυξηθεί η 

εισροή τεχνολογίας, οπότε η δημιουργία οικονομιών κλίμακας θα μειώσει μέσο κόστος παραγωγής επιτρέ-

ποντας την αύξηση των πραγματικών μισθών. Η συνδυασμένη υψηλή κατανάλωση με τον υψηλό όγκο επεν-

δύσεων θα αυξήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων και επομένως των θέσεων εργασίας (μείωση ανεργίας) και 

θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα λόγω της διευρύνσεως της φορολογικής βάσεως χωρίς να επηρεαστεί 

πτωτικά το εισόδημα και επομένως το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδος. Παράλληλα, καθίσταται αναγκαία η 

μείωση του γραφειοκρατικού μηχανισμού με σκοπό να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες σε μισθούς των ο-

ποίων το οριακό προϊόν είναι χαμηλό και μηδενικό και ταυτόχρονα να αποσπαστεί τμήμα εργατικού δυναμι-

κού που θα εργαστεί σε παραγωγικές θέσεις των νέων επιχειρήσεων και μάλιστα με υψηλότερους μισθούς. 

Στα πλαίσια της χώρας, η απόσπαση εργατικού δυναμικού από το δημόσιο τομέα στο βιομηχανικό είναι εφι-

κτή διότι οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Ακόμη, καθίσταται αναγκαία 

η ενίσχυση του αγροτικού τομέα με σκοπό να εφοδιαστεί η βιομηχανία με τις απαραίτητες πρώτες ύλες και 

να τραφεί το εργατικό πλεόνασμα που θα μεταφερθεί στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. 
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   Μια άλλη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης και περιστολής του δημοσιονομικού χρέους είναι η εφαρμο-

γή κατάλληλης περιφερειακής πολιτικής. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι 

σχέσεις περιφέρειας-μητροπόλεως με σκοπό να μεγεθυνθεί το περιφερειακό εισόδημα. Αυτό μπορεί να συμ-

βεί με στρατηγικές αποκέντρωσης και ισοκατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο ώστε να 

δημιουργηθεί μια ισόρροπη και ισόχωρη ανάπτυξη και παράλληλα να αμβλυνθούν οι ανισότητες. Στα πλαί-

σια αυτά κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία τεχνοπόλεων τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο με σκο-

πό να δημιουργηθούν συνθήκες μεταφοράς και διάχυσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρή-

σεων ώστε να αυξηθεί η ατομική παραγωγικότητα αλλά και να αυξηθεί ο συντελεστής συσχέτισης γνώσεως 

και κερδοφορίας. Η διάχυση των πληροφοριών αυτών θα εντείνει τον ανταγωνισμό και θα αυξήσει την ορια-

κή παραγωγικότητα των εργαζομένων με αποτέλεσμα να διευρυνθούν τα επιχειρηματικά κέρδη και άρα η 

φορολογητέα βάση. Ακόμη, η ανάπτυξη της περιφέρειας και γενικά της χώρας θα πρέπει να ακολουθήσει τα 

στάδια ανάπτυξης του Rostow (παραδοσιακή κοινωνία, προϋποθέσεις για απογείωση, απογείωση, ωρίμανση 

και μαζική κατανάλωση) και όχι να εφαρμόζεται η απευθείας μετάβαση από το στάδιο της παραδοσιακής 

δραστηριότητας στη μαζική κατανάλωση με δανειακό εισόδημα. Γενικά εν Ελλάδι επικρατεί η τάση της με-

τάβασης στην παραγωγή και την κατανάλωση χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις με αποτέ-

λεσμα να δημιουργούνται σοβαρές ανισορροπίες.  

   Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι αν συντελεστεί μια οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια να εφαρμοστεί 

ένα τμήμα των ανωτέρω προτάσεων, είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τόσο τα δίδυμα ελ-

λείμματα όσο και οι χαμηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


