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Αλ θαη όρη ιίγνη/εο ακθηβάιινπλ γηα ηελ ύπαξ-

με ή ην ύςνο ηνπ πξσηνγελνύο δεκνζηνλνκη-

θνύ πιενλάζκαηνο, ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

νη ζπληξηπηηθά πεξηζζόηεξνη θαίλεηαη λα ζεσ-

ξνύλ αδηακθηζβήηεην όηη, όηαλ ππάξρεη δεκν-

ζηνλνκηθό πιεόλαζκα, απηό κπνξεί λα δηαηεζεί 

ζε δηάθνξνπο ζθνπνύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

νη «θνηλσληθέο παξνρέο». Είλαη απηό νξζό; Ό-

ρη, δελ είλαη. 

 Όπσο δηδάζθεη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, γηα 
θάζε εζληθή νηθνλνκία ηζρύεη ε αθόινπζε ζρέ-

ζε: 

 

Δημόζια Έζοδα – Δημόζιες Δαπάνες = (Επεν-

δύζεις Ιδιωηικού Τομέα – Αποηαμιεύζεις Ιδιω-

ηικού Τομέα) + Ιζοζύγιο Τρετοσζών Σσναλλα-

γών 

 

Αο ζεσξήζνπκε, ράξηλ απινύζηεπζεο αιιά 

ρσξίο βιάβε ηνπ θεληξηθνύ επηρεηξήκαηνο, όηη 

(α) ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ είλαη 
ηζνζθειηζκέλν (= 0), θαη (β) ην έιιεηκκα νπνη-

νπδήπνηε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο  θαιύπηεηαη 

κόλνλ κε ηε δεκηνπξγία ρξένπο (όρη θαη κε π.ρ. 

πώιεζε κεηνρώλ ή αύμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

βάζεο). Τη ζεκαίλεη ε ύπαξμε δεκνζηνλνκηθνύ 

ειιείκκαηνο, δειαδή όηη νη δεκόζηεο δαπάλεο 

ππεξέβεζαλ ηα δεκόζηα έζνδα; Σεκαίλεη όηη νη 

απνηακηεύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ππεξέβε-

ζαλ ηηο επελδύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Καη 

πώο είλαη δπλαηόλ λα έιαβε ρώξα απηό ην πε-

ξίεξγν (sic!) θαηλόκελν; Απάληεζε: Ο ηδησηη-

θόο ηνκέαο δάλεηζε ηνλ δεκόζην ηνκέα, θαη ην 
ύςνο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ίζν κε ηε ζεηηθή δηαθν-

ξά αλάκεζα ζηηο απνηακηεύζεηο θαη ζηηο επελ-

δύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Τη ζεκαίλεη, αληη-

ζηξόθσο, δεκνζηνλνκηθό πλεόναζμα; Σεκαίλεη 

όηη νη επελδύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ππεξέ-

βεζαλ ηηο απνηακηεύζεηο ηνπ: Ο ιδιωηικός ην-

κέαο εκθάληζε έλλειμμα, θαη δαλείζηεθε από 

ηνλ δημόζιο ηνκέα. 

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ κε κεδεληθνύ ηζν-

δπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ αο ζεσξήζνπ-

κε, ελδεηθηηθά, κόλνλ ηελ αθόινπζε, πξαγκα-
ηηθή πεξίπησζε, από ηελ νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ: 

Τν έηνο 2000, ην δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα 

αλεξρόηαλ ζην 2,4% ηνπ ΑΕΠ, θαη ην έλλειμμα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ αλεξρό-

ηαλ ζην 4,4% ηνπ ΑΕΠ. Ο ηδησηηθόο ηνκέαο 

εκθάληζε έιιεηκκα 6,8% ηνπ ΑΕΠ, ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνπο άιινπο δύν ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο (ηνλ δεκόζην θαη ηνλ εμσηεξηθό 

ηνκέα), ήηνη:  

2.4% = 6.8% + ( – 4.4%). 

 Δύν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη από 

απηήλ ηελ – ζύληνκε, έζησ – αλάιπζε: 

1. Αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη δεκνζηνλνκηθό 

πιεόλαζκα (πόζν κάιινλ όηαλ, θαη όπνηε, π-

πάξρεη μόνον πξσηνγελέο πιεόλαζκα, γηα ην 

νπνίν γίλεηαη ζόξπβνο, ηειεπηαία), απηό δελ 

κπνξεί λα «δηαηεζεί ζε θνηλσληθέο παξνρέο» (ή 

ό,ηη άιιν). Έρεη ήδη δηαηεζεί, σο δάλεην (ζηηο 

όρη κε ζπζηεκαηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαιύ-
ζακε), από ηνλ δεκόζην ηνκέα ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα ή/θαη ζηελ αιινδαπή. Τν πώο ζα δηαηε-

ζνύλ, ζην κέιινλ, ηα όπνηα πηζαλά έζνδα ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα από απηό ην δάλεην, είλαη δηα-

θνξεηηθό δήηεκα. 

2. Γηαηί λα πξνηηκνύκε ην δεκνζηνλνκηθό 

πιεόλαζκα από ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 

(όπσο ηείλεη ε «Δεμηά») θαη όρη ην αληίζηξνθν 

(όπσο ηείλεη ε «Αξηζηεξά»); Δεν ππάξρεη απά-

ληεζε, παξά βάζεη ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ νη-

θνλνκηθν-θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Όπνην από ηα 
δύν είλαη ζπκβαηό κε ηελ πινπνίεζε απηνύ 

ηνπ ζρεδίνπ, αλαιόγσο κάιηζηα ησλ θιηκαθώ-

ζεώλ ηνπ, είλαη θαη ην πξνηηκόηεξν. 

 Καη αο κελ ιεζκνλνύκε, ηέινο, όηη, όηαλ 

παξαηίζεληαη αξηζκνί γηα ην ύςνο ηνπ δεκνζί-

νπ ρξένπο, απνζησπάηαη, ζπλήζσο, ε ύπαξμε 

«δεκνζίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (δξόκνη, 

ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία, πνιεκηθά 

πινία θ.ιπ.). Όπσο π.ρ. είρε εθηηκήζεη ν Robert 

Eisner, ην 1984 ην ακεξηθαληθό Δεκόζην είρε 

ρξένο 1175 δηζ. δνιάξηα, αιιά ηα απηά πεξη-

νπζηαθά ζηνηρεία ηνπ αλέξρνληαλ, ζε ηηκέο θό-
ζηνπο αληηθαηάζηαζεο, ζηα 1118 δηζ. δνιάξηα.  


