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Θα προσπαθήσω να εξηγήσω με τον απλούστερο δυνατό τρόπο γιατί σε χώρες που 

βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής κρίσης, όπως η Ελλάδα, και οι οποίες 

αντιμετωπίζουν άκαμπτους περιορισμούς στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, 

οι δημόσιες δαπάνες υπολογίζονται εξ υπολοίπου και δεν μπορούν να 

προκαθοριστούν εκ των προτέρων. Φυσικά, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει μια 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της (ποιές υποχρεώσεις θα πληρωθούν πρώτες, 

ποιές τελευταίες) αλλά δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις 

υποχρεώσεις της αν δεν το επιτρέπει η υπάρχουσα χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να 

ακούγεται σαν αφελής παρατήρηση (η και ταυτολογία), αλλά στο διάστημα 

Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2015 υπήρξαν πολλά παραδείγματα από κυβερνητικούς 

ιθύνοντες που έδιναν την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνοντο αυτή τη προφανή 

σχέση. Ίσως ο λόγος ήταν ότι στη προσπάθειά τους να καταρρίψουν τα Μνημόνια 

χρησιμοποιούσαν το πρωτόλειο Κεϋνσιανό υπόδειγμα που μαθαίνουμε στο πρώτο 

εξάμηνο των Πανεπιστημιακών σπουδών.  Η στοιχειώδης οικονομική θεωρία 

(ιδιαίτερα η Κεϋνσιανή θεωρία) προϋποθέτει κατ΄ουσίαν ότι δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στη χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού και ότι τα μεγέθη 

της παραγωγής και της απασχόλησης μπορεί να επηρεαστούν από την 

μακροοικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τουλάχιστο στο άμεσο μέλλον.  Αλλ’ 

αυτό δεν είναι αλήθεια, όταν μία χώρα δεν μπορεί να δανειστεί ελεύθερα. 

Θα διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις: (α) μια προηγμένη οικονομία, (β) μια οικονομία 

με πολιτικοποιημένη διαδικασία του προϋπολογισμού (όπως ήταν παραδοσιακά η 

Ελλάδα κάτω από ομαλές οικονομικές συνθήκες), και (γ) μια οικονομία που βρίσκεται 

σε συνεχή κίνδυνο πτώχευσης (όπως η Ελλάδα μετά το 2010). 
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α) Σε μια προηγμένη οικονομία οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες υπολογίζονται ως το 

άθροισμα των προσδοκώμενων εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους και δανείων (από 

το εσωτερικό ή το εξωτερικό), στο βαθμό που το δημόσιο χρέος είναι μεσοπρόθεσμα 

βιώσιμο. Ειδικότερα, αν Ε= έσοδα, Δ = Δαπάνες, και Χ= χρηματοδότηση μέσω 

δανεισμού, τότε Δ≡ Ε + Χ, όπου –Χ είναι το έλλειμμα του προϋπολογισμούi. Στην 

ουσία, οι προηγμένες οικονομίες υπολογίζουν τις συνολικές δαπάνες Δ ούτως ώστε η 

τελική χρηματοδότηση Χ να είναι συμβατή με τη βιωσιμότητα του χρέους. Το πώς 

θα κατανεμηθούν οι δαπάνες (κονδύλια) ανάμεσα στα υπουργεία είναι κατόπιν θέμα 

εθνικών προτεραιοτήτων.  

 

β) Σε μια οικονομία όπως η Ελλάδα στη περίοδο των φτηνών και άφθονων δανείων, 

οι τεχνοκράτες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ακολουθούσαν μια διαδικασία 

που κατά πάσα πιθανότητα  αντανακλούσε πολιτικές οδηγίες χωρίς τη δέουσα 

προσοχή στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Ειδικότερα, εκείνη την εποχή η 

Ελλάδα κατάρτιζε προϋπολογισμούς ως Χ≡ Δ*-Ε, δηλαδή η χρηματοδότηση ήταν το 

υπόλοιπο μετά τη στόχευση των δαπανών (Δ *) για την επίτευξη κοινωνικών στόχων 

και αφαιρώντας όσα έσοδα (Ε) θα μπορούσαν να εισπραχθούν από φόρους, 

δασμούς, τέλη κλπ.   Στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η 

χρηματοδότηση ήταν φθηνή, και αν υπήρχαν υπερβάσεις στον προϋπολογισμό στο 

τέλος του έτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο τις επικύρωνε εκ των υστέρων. (Απ΄ όσον 

γνωρίζω, η τελευταία φορά που η ελληνική κυβέρνηση κατάρτισε συμπληρωματικό 

προϋπολογισμό ήταν το Φεβρουάριο του 2012.)  Αυτή όμως η αλόγιστη αύξηση των 

δαπανών και των ελλειμμάτων οδήγησαν στη κατάρρευση του 2009. 
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γ) Όταν μια χώρα βρίσκεται ουσιαστικά σε πτώχευση, όπως η Ελλάδα μετά το 2010, 

εξωτερική χρηματοδότηση δεν υπάρχει από ιδιωτικές αγορές κεφαλαίων και 

παρέχεται μόνο από τους διεθνείς οργανισμούς. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κρατικές 

δαπάνες έχουν ένα πλαφόν και υπολογίζονται εξ υπολοίπου: Οι δαπάνες Δ 

προσδιορίζονται από την ταυτότητα Δ≡ Ε + Χ*, όπου η χρηματοδότηση Χ* είναι 

πλέον δεδομένη—δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω δανεισμού από αυτόν που 

συνεπάγονται τα Μνημόνια. Αντίθετα με τη πρώτη περίπτωση, το ποσό του 

δανεισμού Χ δεν μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης ανάμεσα στη κυβέρνηση και στον 

ιδιωτικό τομέα. Επιβάλλεται στη χώρα από τους δανειστές. Συνεπώς η χώρα πρέπει 

να περιορίσει τις δαπάνες της μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. 

Συνοπτικά, στη περίπτωση των προηγμένων χωρών οι δαπάνες προσδιορίζονται με 

γνώμονα τη βιωσιμότητα του χρέους. Στη περίπτωση της Ελλάδος πριν από το 2010 

οι δαπάνες στοχεύονταν χωρίς ανάλυση για τις επιπτώσεις του δανεισμού στη 

βιωσιμότητα του χρέους. Στη περίπτωση της Ελλάδος μετά το 2010, οι δαπάνες 

πρέπει να υπολογίζονται εξ υπολοίπου με δεδομένη τη χρηματοδότηση από τη 

διεθνή κοινότητα. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 

ανέτοιμη να δεχτεί αυτή τη μαθηματική ταυτότητα, και ακόμη μετά 6 μήνες 

συμβουλών και παραινέσεων από τους εταίρους τον Ιούνιο του 2015 αποφάσισε να 

αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς το ΔΝΤ, αντί να προχωρήσει σε μείωση των 

δαπανών. 

Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι «τι θα συμβεί αν οι ιθύνοντες μιας χώρας δεν σέβονται 

αυτήν την μαθηματική ταυτότητα και συνεχίζουν να διατηρούν (επί χάρτου) 

πλασματικές υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τους δεδομένους περιορισμούς στη 

χρηματοδότηση»; Σε μία τέτοια περίπτωση, η οικονομία αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε 

κατάσταση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή η κυβέρνηση δεν θα είναι σε 

θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της. Ενώ θεωρητικά η κυβέρνηση 

θα οφείλει ακόμα χρήματα στους συνταξιούχους, τους εν ενεργεία υπαλλήλους, τους 
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προμηθευτές, τους δημόσιους οργανισμούς κ.λπ., στην πραγματικότητα θα αδυνατεί 

να πληρώνει όλα αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 

κάνει ιεράρχηση των πληρωμών, ενώ θα συσσωρεύονται πολλές ληξιπρόθεσμες 

οφειλές, και στη συνέχεια θα δημιουργούνται απαιτήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους  

θα επεκτείνονται στο σύνολο της οικονομίας (τοπική αυτοδιοίκηση, υπόλοιπος 

δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας κλπ.). Τελικά όλη η εγχώρια οικονομία θα είναι 

γεμάτη από ληξιπρόθεσμες οφειλές και ό ένας οικονομικός φορέας θα χρωστάει στον 

άλλο, κάτι που οδηγεί σε μια πολύ συγκεχυμένη κατάσταση που μπορεί να 

χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρις ότου εκκαθαριστεί.  Αυτή ήταν για τουλάχιστον 20 

χρόνια η κατάσταση στις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετά την 

κατάρρευση της τελευταίας στις αρχές του 1990. 

Συμπερασματικά, δεν χρησιμεύει σε τίποτα να εθελοτυφλεί κανείς στην ύπαρξη 

ανελαστικών χρηματοδοτικών περιορισμών και να προσποιείται ότι οι κρατικές 

δαπάνες μπορούν να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τη κρίση. Είναι 

προτιμότερο, και εντιμότερο, να γίνει κατανοητό στο ευρύ κοινό ότι θα υπάρξουν 

μόνιμες περικοπές στις κρατικές δαπάνες, αλλά ότι η κυβέρνηση τόσο μέσω της 

φορολογικής πολιτικής όσο και μέσω της πολιτικής δαπανών θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια να επιτύχει μία κοινωνικά δίκαιη κατανομή του βάρους της 

(αναπόφευκτης) προσαρμογής. 

Θάνος Κατσάμπας 

19 Σεπτεμβρίου 2015 

i Η χρηματοδότηση Χ έχει το ίδιο μέγεθος, αλλά με αντίθετο πρόσημο, με το ισοζύγιο του 

προϋπολογισμού. Εάν το Χ είναι θετικό, ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και η χώρα 

δανείζεται αυτό το ποσό. Εάν το Χ είναι αρνητικό, ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και η 

χώρα αποπληρώνει το χρέος της κατ’ αυτό το ποσό. 

                                


