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ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ 

Από Νίκο Χαριηωνίδη 

 

Κάζε θπβέξλεζε από ηε κηα πιεπξά μνδεύεη ρξήκαηα (π.ρ. δεκόζηα έξγα, 

θνηλσληθέο παξνρέο, κηζζνί ππαιιήισλ) θαη από ηελ άιιε εηζπξάηηεη (θνξνινγία). 

Αλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (ζπλήζσο έηνο) ηα ρξήκαηα πνπ μνδεύνληαη 

είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη, ηόηε ππάξρεη δημόζιο 

έλλειμμα. Αληίζηξνθα, αλ ηα ρξήκαηα πνπ μνδεύνληαη είλαη ιηγόηεξα από ηα 

ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη, ηόηε ππάξρεη δημόζιο πλεόναζμα. Αλ 

ζπζζσξεύνληαη ζπλερόκελα ειιείκκαηα, ηόηε κηιάκε γηα δημόζιο χρέος. 

Σπλήζσο, ην δεκόζην ρξένο απαξηίδεηαη από ζπζζσξεπκέλα ειιείκκαηα πνιιώλ 

εηώλ, αθόκα θαη αηώλσλ! 

 

Μηα θπβέξλεζε πνπ έρεη δεκόζην ρξένο πξέπεη λα βξεη ηξόπνπο λα ην 

ρξεκαηνδνηήζεη. Υπάξρνπλ νη εμήο κεζνδνινγίεο ρξεκαηνδόηεζεο δεκνζίνπ 

ρξένπο :  

 Δαλεηζκόο από ην επξύηεξν θνηλό, κε ηελ έθδνζε θαη πώιεζε νκνιόγσλ ηνπ 

Δεκνζίνπ καθξνπξόζεζκεο ιήμεο (> 1 έηνπο), γλσζηώλ θαη ζαλ “long term 

government bonds”. Ο θάηνρνο ελόο ηέηνηνπ νκνιόγνπ πξνπιεξώλεη ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπ αμία (δαλείδεη ζην θξάηνο). Κάζε ρξόλν εηζπξάηηεη έλα 

θαζνξηζκέλν ηόθν (θνππόλη) θαη ζηε ιήμε ηνπ νκνιόγνπ εηζπξάηηεη ηελ 

νλνκαζηηθή αμία (θεθάιαην).   

 Ωο άλσ, αιιά κε ηελ έθδνζε βξαρππξόζεζκσλ νκνιόγσλ δεκνζίνπ (< έηνπο), 

γλσζηώλ ζαλ “short term notes or bills”. Οη ηίηινη απηνί πξνζθέξνληαη ζε ηηκή 

ρακειόηεξε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο, ώζηε κε ηελ απνπιεξσκή ηεο πιήξνπο 

(νλνκαζηηθήο) αμίαο ζηε ιήμε ηνπο, λα είλαη ελζσκαησκέλε ε απόδνζε ηνπ 

ηόθνπ.  

 Αλ ην λόκηζκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη έλα θξαηηθό νκόινγν είλαη ην Εζληθό 

λόκηζκα, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα πιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο (ηόθνη, 

θεθάιαην ζηε ιήμε), απιά ηππώλνληαο ρξήκα. Κάηη ηέηνην αθνύγεηαη εύθνιν 

θαη απιό, έρεη όκσο κηα ζνβαξή επίπησζε, αλ γίλεηαη αλεμέιεγθηα : Τελ άλνδν 

ηνπ πιεζσξηζκνύ. Σύκθσλα κε ηνλ Keynes, ν πιεζσξηζκόο αλεβαίλεη, όηαλ 

θαηά ηε ζηηγκή πνπ ηππώλεηαη ην ρξήκα, ε Οηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πιήξε 
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απαζρόιεζε (full capacity): Κάζε επί πιένλ πνζόηεηα ρξήκαηνο απμάλεη ηε 

δήηεζε κηαο δεδνκέλεο πνζόηεηαο (κέγηζηε παξαγσγή) αγαζώλ / ππεξεζηώλ 

θαη θάηη ηέηνην απμάλεη ηηο ηηκέο θαη άξα ην πιεζσξηζκό. Αλ ε νηθνλνκία δελ 

είλαη ζε πιήξε απαζρόιεζε, απμεκέλε πνζόηεηα ρξήκαηνο (δήηεζε) ζα 

νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο παξαγσγήο (πνζόηεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ), ρσξίο 

άλνδν ησλ ηηκώλ (πιεζσξηζκνύ). 

 

Ο Keynes δηαηύπσζε ηε ζεσξία, όηη όηαλ ην Αθαζάξηζην Εζληθό Πξντόλ (ΑΕΠ) κηαο 

ρώξαο είλαη ρακειόηεξν από ηε δπλαηόηεηα (potential output), ε θπβέξλεζε 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δεκόζηα ειιείκκαηα (αύμεζε δεκνζίνπ ρξένπο), 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηλήζεη ηελ Οηθνλνκία κέζσ απαζρόιεζεο ζε Δεκόζηα Έξγα, 

πνπ ζρεδηάδεη εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. Σύκθσλα κε ηνλ Keynes, ν κεραληζκόο 

αλάθακςεο ιεηηνπξγεί σο εμήο : Σπλδπάδνληαη ηξία κέηξα, (α) κείσζε επηηνθίσλ 

(γηα λα ρξεκαηνδνηνύληαη επθνιόηεξα νη επηρεηξήζεηο), (β) κείσζε ηεο θνξνινγίαο 

(γηα λα απμεζεί ην θαζαξό εηζόδεκα ησλ πνιηηώλ) θαη (γ) δεκόζηεο επελδύζεηο ζε 

έξγα ππνδνκήο. Οη επελδύζεηο απηέο «ξίρλνπλ ρξήκα» ζηελ αγνξά, πξάγκα πνπ 

νδεγεί αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο γεληθόηεξα (αύμεζε ΑΕΠ). 

Τνύην κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ηδησηηθώλ 

επελδύζεσλ, νδεγώληαο ζε αθόκα πεξηζζόηεξν εηζόδεκα θαη θαηαλάισζε θ.ν.θ. 

Με άιια ιόγηα, ε αξρηθή θπβεξλεηηθή δηέγεξζε θηλεηνπνηεί κηα ζεηξά γεγνλόησλ, 

πνπ νδεγνύλ ζε αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πνιιαπιάζηα ηεο 

αξρηθήο (θξαηηθήο) ελίζρπζεο (θαηλόκελν πνιιαπιαζηαζηή). Με ηνλ ηξόπν απηό, ε 

θπβέξλεζε  επαλαθέξεη ην ΑΕΠ ζην κέγηζην δπλαηό επίπεδν, απμάλεη ηε δήηεζε 

θαη κεηώλεη ηελ αλεξγία. Καηόπηλ, ε «θξαηηθή κέξηκλα» παύεη ζηαδηαθά.  

 

Οη επηθξηηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Keynes ππνζηεξίδνπλ όηη ε ηαθηηθή απηή νδεγεί ζε 

δεκόζηα ειιείκκαηα θαη καθξνρξόληα κεγάιε αύμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, κε 

ρξνληθή κάιηζηα πζηέξεζε : Τν κεγάιν ρξένο παξνπζηάδεηαη όηαλ ε νηθνλνκία έρεη 

επαλέιζεη ζε πιήξε απαζρόιεζε (κεγηζηνπνίεζε ηνπ ΑΕΠ). Αλ ηε ζηηγκή εθείλε 

ηππσζεί ρξήκα γηα θάιπςε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ν πιεζσξηζκόο ζα θάλεη άικα. Η 

νξζή πξαθηηθή πνπ πξνηείλνπλ, είλαη λα θαιπθζεί ην ρξένο από αύμεζε ηεο 

θνξνινγίαο θαη κείσζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ. 


