
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης



Βιβλιογραφία

• Cowen, T. and A. Tabarrok (2020) Σύγχρονες Αρχές Μακροοικονομικής, 
(επιστ. επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Νίκος Κουτσιαράς και Κυριάκος 
Φιλίνης – επιμέλεια μετάφρασης: Νίκος Κουτσιαράς), Αθήνα: Παπαζήσης

• Παράρτημα των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης

• Mankiw, G.M. and M.P. Taylor (2018) Οικονομική (Μακροοικονομική), 4η 
Έκδοση, (επιστ. επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Αθανάσιος Μανιάτης, 
Σπύρος Ζήκος), Αθήνα: Τζιόλας



Μακροοικονομική 
πολιτική



Νομισματική 
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Στόχος και εργαλεία άσκησης της νομισματικής 
πολιτικής

• Η νομισματική πολιτική ασκείται από την κεντρική τράπεζα και στόχος της είναι η προσαρμογή της 
οικονομίας στις διαταραχές μέσω μεταβολών της συναθροιστικής ζήτησης (AD).

• Τα εργαλεία άσκησης της (συμβατικής) νομισματικής πολιτικής είναι:

o Οι πράξεις ανοιχτής αγοράς

o Οι μεταβολές στο ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών

o Οι μεταβολές στο επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς

Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τα παραπάνω εργαλεία προκειμένου να επηρεάζει τον ρυθμό αύξησης 
της προσφοράς χρήματος και, μέσω αυτού, το επιτόκιο. Το επιτόκιο με τη σειρά του επιδρά στη 
συναθροιστική ζήτηση, επηρεάζοντας (κυρίως) την επένδυση και την κατανάλωση.



Πώς η νομισματική πολιτική επηρεάζει τη 
συναθροιστική ζήτηση;

Η νομισματική πολιτική επηρεάζει τη συναθροιστική ζήτηση (ή δαπάνη) μέσω μεταβολών στον ρυθμό 
αύξησης της προσφοράς χρήματος (m).

Μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής

im AD

Μέσω του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος

↑ C

↑ Ι ↑ y

↑ π

i. Αρνητική διαταραχή 
της AD: ↓y και ↓π

im AD

Μέσω του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος

↓ C

↓ Ι ↓ y

↓ π

ii. Θετική διαταραχή 
της AD: ↑y και ↑π

Αντίδραση κεντρικής 
τράπεζας

Αντίδραση κεντρικής 
τράπεζας



Πώς η νομισματική πολιτική επηρεάζει τη 
συναθροιστική ζήτηση; Διαγραμματική απεικόνιση

• Αρχικά η οικονομία ισορροπεί στο σημείο α, με AD = m + v = 
10%, π = 7% και y = 3% (→ y + π = AD = 10%).

• Μία αρνητική διαταραχή λόγω, π.χ., επιδείνωσης της 
αβεβαιότητας, οδηγεί σε μετατόπιση της καμπύλης AD προς 
τα μέσα και αριστερά. Η οικονομία ισορροπεί στο σημείο b, 
όπου AD = m + v = 5%, y = -1% (ύφεση, εφόσον y < 0) και π = 
6% (→ y + π = AD = 5%).

• Εφόσον η διαταραχή στο ν είναι προσωρινή, η AD θα αυξηθεί 
και η οικονομία αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει στο σημείο α.

• Η νομισματική πολιτική, όμως, μπορεί να επισπεύσει την 
ανάκαμψη και να περιορίσει τη διάρκεια και τη δριμύτητα
της ύφεσης, αυξάνοντας το m και επαναφέροντας ταχύτερα 
την AD στην αρχική θέση της και τον ρυθμό μεγέθυνσης στον 
ρυθμό μεγέθυνσης κατά Solow (= 3%).



Είναι, όμως, τόσο απλά τα πράγματα;

Η νομισματική πολιτική ασκείται σε περιβάλλον αβεβαιότητας

• Η κεντρική τράπεζα μπορεί να αυξάνει τον ρυθμό αύξησης της νομισματικής βάσης (M1), αλλά τούτο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι 
θα οδηγήσει στην επιθυμητή αύξηση της συνολικής ποσότητας χρήματος (M2 + M3) και κατ’ επέκταση της συναθροιστικής ζήτησης.

Η κεντρική τράπεζα, κάθε φορά που επιχειρεί να τονώσει τη συναθροιστική ζήτηση μέσω άσκησης 
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, αντιμετωπίζει ερωτήματα όπως:

• Ποια ακριβώς είναι η φύση της διαταραχής και ποια η έντασή της; Πόσο αναμένεται να διαρκέσει;

• Είναι διατεθειμένες οι τράπεζες να δανείσουν το σύνολο των νέων αποθεματικών ή θα διατηρήσουν ένα μέρος τους ως πλεονάζοντα 
αποθεματικά;

• Πόσο γρήγορα η αύξηση της νομισματικής βάσης θα λάβει τη μορφή τραπεζικών δανείων προκαλώντας, έτσι, μεγαλύτερες αυξήσεις στα
Μ2 και Μ3; Με άλλα λόγια, σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί η τιμή του πολλαπλασιαστή χρήματος;

• Είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να δανειστούν; Είναι η μείωση του επιτοκίου τέτοια, ώστε να υποκινήσει την
επιθυμητή αύξηση της ζήτησης για δανεισμό;

• Εάν οι επιχειρήσεις δανειστούν, θα πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις; Θα προσλάβουν επιπλέον προσωπικό ή θα διατηρήσουν απλώς 
τα χρήματα ως μέσο προφύλαξης προεξοφλώντας δυσμενή στροφή της οικονομικής συγκυρίας;



Η διαμόρφωση της απολύτως ενδεδειγμένης 
νομισματικής πολιτικής δεν είναι εύκολη υπόθεση

ii. Ανεπαρκής τόνωση της οικονομίας: Η πολύ μικρή τόνωση της 
οικονομίας οδηγεί την οικονομία στο σημείο c, στο οποίο ο ρυθμός 
μεγέθυνσης είναι μικρότερος από τη μακροχρόνια τάση του (ρυθμό 
μεγέθυνσης κατά Solow).

i. Υπέρμετρη τόνωση της οικονομίας: Η υπέρμετρη τόνωση της οικονομίας 
οδηγεί την οικονομία στο σημείο d, στο οποίο ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι 
μεγαλύτερος από τη μακροχρόνια τάση του και ο πληθωρισμός είναι πολύ 
υψηλός (9%).

iii. Απολύτως ενδεδειγμένη τόνωση της οικονομίας: Η 
οικονομία επιστρέφει στο σημείο α, στο οποίο ο 
ρυθμός μεγέθυνσης ισούται με τη μακροχρόνια τάση 
του και ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 7%.

Προσαρμογή της οικονομίας σε μια αρνητική 
διαταραχή της ζήτησης – τα τρία πιθανά σενάρια:



Αντιπληθωριστική πολιτική, προσδοκίες και 
αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας

Τι επιλογές έχει η 
Κεντρική Τράπεζα;

Ισορροπία της οικονομίας 
σε ανεπιθύμητα υψηλό 
ρυθμό πληθωρισμού

Διατηρεί αμετάβλητη τη 
νομισματική πολιτική;

Εφαρμόζει 
αντιπληθωριστική 
νομισματική πολιτική
(↓m);

Κόστος που συνεπάγεται ένας πολύ 
υψηλός ρυθμός πληθωρισμού

Κόστος λόγω ↓ y → Ύφεση

Από τι εξαρτάται το βάθος και η 
διάρκεια της ύφεσης εξαιτίας μιας 
αντιπληθωριστικής πολιτικής;Από το πόσο δύσκαμπτοι προς τα 

κάτω είναι οι ονομαστικοί μισθοί και οι 
τιμές

Από τι εξαρτάται η προς τα κάτω 
δυσκαμψία των μισθών και των τιμών;

Από την αξιοπιστία της Κεντρικής 
Τράπεζας ως προς την πρόθεσή της 
να εφαρμόσει μέχρι τέλους την 
απαιτούμενη αντιπληθωριστική 
πολιτική

ή



Αποπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός και 
νομισματική πολιτική

Αποπληθωρισμός Αντιπληθωρισμός

Ο αποπληθωρισμός είναι ένας αρνητικός ρυθμός πληθωρισμού →
το γενικό επίπεδο τιμών μειώνεται από το ένα έτος στο άλλο.

Ο αντιπληθωρισμός είναι ένας φθίνων ρυθμός πληθωρισμού → ο 
ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού επιβραδύνεται.

Μια παρατεταμένη περίοδος αποπληθωρισμού δεν συνιστά 
συνειδητή επιλογή της κεντρικής τράπεζας, διότι :

➢ Μειώνει την παρούσα κατανάλωση
➢ Μειώνει την επένδυση λόγω αύξησης του πραγματικού επιτοκίου
➢ Αυξάνει την πραγματική αξία του χρέους
➢ Αυξάνει την ανεργία λόγω της προς τα κάτω δυσκαμψίας των 

ονομαστικών μισθών

Ο αντιπληθωρισμός μπορεί να αποτελεί συνειδητή επιλογή της 
κεντρικής τράπεζας, προκειμένου να μειώσει έναν ανεπιθύμητα 
υψηλό ρυθμό πληθωρισμού.

Ωστόσο, μια υπέρμετρα αντιπληθωριστική νομισματική πολιτική 
μπορεί να αποσταθεροποιήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες και να 
οδηγήσει σε αποπληθωρισμό.

Ο αποπληθωρισμός εμφανίζεται συνήθως μετά από κάποια σφοδρή 
και παρατεταμένη οικονομική κρίση, απότοκο της οποίας είναι η 
ανεπαρκής συναθροιστική ζήτηση.

Ο αντιπληθωρισμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας θετικής 
πραγματικής διαταραχής ή να αποτελεί απλώς το πρώτο στάδιο 
μιας επερχόμενης περιόδου αποπληθωρισμού

Για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού η κεντρική τράπεζα 
εφαρμόζει επεκτατική νομισματική πολιτική· συχνά, δε, καταφεύγει 
σε μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής.

Όταν ο αντιπληθωρισμός αποτελεί συνειδητή επιλογή της κεντρικής 
τράπεζας, αυτό σημαίνει ότι η τελευταία εφαρμόζει συσταλτική
νομισματική πολιτική.



Το δίλημμα της αρνητικής πραγματικής 
διαταραχής

Υψηλότερος ρυθμός 
πληθωρισμούΑρνητική πραγματική 

διαταραχή

Να εφαρμόσει 
αντιπληθωριστική 
πολιτική μειώνοντας 
ακόμη περισσότερο τον 
ρυθμό μεγέθυνσης;

Δίλημμα: Πώς πρέπει να 
αντιδράσει η κεντρική τράπεζα;

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Το τι τελικώς θα κάνει  η 
κεντρική τράπεζα εξαρτάται από παράγοντες, όπως οι 
προτιμήσεις του κεντρικού τραπεζίτη και της κυβέρνησης, το 
πλαίσιο ανεξαρτησίας της νομισματικής πολιτικής, τη φύση και 
την ένταση της διαταραχής, κ.α.

Χαμηλότερος ρυθμός 
μεγέθυνσης

Να τονώσει τη 
συναθροιστική ζήτηση 
αυξάνοντας ακόμη 
περισσότερο τον 
πληθωρισμό;

ή



Το δίλημμα της αρνητικής πραγματικής 
διαταραχής – διαγραμματική απεικόνιση

Πρώτη εκδοχή: Εφαρμογή αντιπληθωριστικής 
νομισματικής πολιτικής

Δεύτερη εκδοχή: Τόνωση της συναθροιστικής 
ζήτησης

Αρχικό σημείο 
ισορροπίας

Μετριάζεται η 
αρχική αύξηση 
του ρυθμού 
πληθωρισμού …

… ενώ μειώνεται ακόμη 
περισσότερο ο ρυθμός 
μεγέθυνσης

Αυξάνεται 
ακόμη 
περισσότερο ο 
ρυθμός 
πληθωρισμού, 
…

… ενώ μετριάζεται η αρχική 
μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης

Αρχικό σημείο 
ισορροπίας



Κεντρική τράπεζα και προσδοκίες

• Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της κεντρικής 

τράπεζας είναι η επίδραση που ασκεί στις προσδοκίες 

των συναλλασσόμενων

• Οι προσδοκίες των συναλλασσόμενων, με τη σειρά τους, 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής 

πολιτικής

Παραδείγματα:

• Η μάλλον υπέρμετρα επεκτατική νομισματική πολιτική 

της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, την περίοδο που 

προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

• Η προσπάθεια της ΕΚΤ να αυξήσει τον ρυθμό 

πληθωρισμού στην ευρωζώνη μέσω μη συμβατικών 

μέτρων επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, τη στιγμή 

που στην κορύφωση της κρίσης χρέους της ευρωζώνης 

(2011), είχε αυξήσει δύο φορές το επιτόκιο.

Ταχύτητα 
κυκλοφορίας του 

χρήματος (v)

Ρυθμός αύξησης 
των M2 και Μ3

Αποτελεσματικότητα 
νομισματικής 

πολιτικής

Νομισματική 
πολιτική

Πληθωριστικές 
Προσδοκίες των 

συναλλασσόμενων



Κεντρική τράπεζα και προσδοκίες

Πηγή: FRED Economic Data

Ρυθμός αύξησης M1 και Μ3, ΗΠΑ, 2003-2020, μηνιαία στοιχεία, ποσοστιαίες μεταβολές σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο

Γκρι λωρίδα: Περίοδος ύφεσης

Τι συμπεραίνουμε για τις 
περιόδους εκείνες στις 
οποίες η διαφορά Μ1-Μ3 
αυξάνεται;

Τι συμπεραίνουμε για τις 
περιόδους εκείνες στις 
οποίες ο ρυθμός αύξησης 
του Μ1 αυξάνεται;

http://fred.stlouisfed.org/graph/?g=AVgU


Η άσκηση νομισματικής πολιτικής από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

• Στην Ευρωζώνη,  η ευθύνη για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής έχει ανατεθεί στο Ευρωσύστημα, το οποίο 

αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της 

Ευρωζώνης.

• Πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση του ρυθμού πληθωρισμού, για το σύνολο της Ευρωζώνης, σε 

επίπεδο κάτω, αλλά κοντά στο 2% σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Τα συμβατικά μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

• Πράξεις ανοικτής αγοράς

• Πάγιες διευκολύνσεις (διακρίνονται σε πάγιες διευκολύνσεις οριακής χρηματοδότησης και πάγιες διευκολύνσεις 

αποδοχής καταθέσεων).

• Ελάχιστα αποθεματικά

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)



Μη συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής της 
ΕΚΤ

Ύφεση, επιδείνωση 
αβεβαιότητας και 
προσδοκιών (↓ v → ↓

M2 και M3)
Προς τα κάτω 
αποσταθεροποίηση των 
πληθωριστικών 
προσδοκιών

Κρίση χρέους της 
ευρωζώνης

Κρίση λόγω της 
πανδημίας της COVID-
19 και των 
επακόλουθων μέτρων 
περιορισμού

Αποπληθωριστικές 
πιέσεις

Η ΕΚΤ καταφεύγει σε μη συμβατικά μέσα 
νομισματικής πολιτικής:

• πράξεις μακροχρόνιας 
αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών ετών

• στοχευμένες πράξεις πιο 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

• πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων 

• πράξεις μακροχρόνιας 
αναχρηματοδότησης λόγω της πανδημίας 

• έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων 
ενεργητικού λόγω της πανδημίας

• καταβολή αρνητικού επιτοκίου στις 
καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών 
στις εθνικές κεντρικές τράπεζες

Παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική 
κρίση

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)



Παράδειγμα: Το Διευρυμένο Πρόγραμμα Αγοράς 
Στοιχείων Ενεργητικού της ΕΚΤ

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)

Πρόγραμμα Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού της ΕΚΤ
• Σκοπός του Προγράμματος είναι η αύξηση του

ρυθμού πληθωρισμού, ο οποίος απείχε από την
τιμή-στόχο.

• Το Διευρυμένο Πρόγραμμα Αγοράς Περιουσιακών
Στοιχείων συνιστά περίπτωση ποσοτικής
χαλάρωσης

• Μέσω του Διευρυμένου Προγράμματος Αγοράς
Στοιχείων Ενεργητικού η ΕΚΤ σκοπεύει στην
αποκατάσταση του μηχανισμού μετάδοσης της
νομισματικής πολιτικής

• Μέσω του Προγράμματος αυξάνονται:
o Η ποσότητα των αγορών
o Οι κατηγορίες των επιλέξιμων χρεογράφων
o Οι κατηγορίες των εκδοτών των χρεογράφων
o Ο χρόνος ωρίμασης των χρεογράφων

• Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ αναλαμβάνει μεγαλύτερο
κίνδυνο στο ενεργητικό της



Δημοσιονομική 
πολιτική





Τι είναι η δημοσιονομική πολιτική και γιατί 
επηρεάζει τον ρυθμό μεγέθυνσης;

• Η δημοσιονομική πολιτική ασκείται από την κυβέρνηση και περιλαμβάνει τον καθορισμό του επιπέδου των δημοσίων δαπανών (G), των 
φόρων (T) και των μεταβιβαστικών πληρωμών. 

• Από τη σκοπιά της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να μετριάζει 
τις οικονομικές διακυμάνσεις, κυρίως όταν αυτές προέρχονται από διαταραχές της συναθροιστικής ζήτησης.

• Η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει τη συναθροιστική ζήτηση άμεσα, μέσω μεταβολών στις δημόσιες δαπάνες, και έμμεσα, μέσω 
μεταβολών στους φόρους και στις μεταβιβαστικές πληρωμές, όπου αμφότερα τα μεγέθη επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα (Yd).

• Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική συνίσταται σε αύξηση των δημοσίων δαπανών ή/και σε μείωση των φόρων, ενώ η περιοριστική
δημοσιονομική πολιτική συνίσταται σε μείωση των δημοσίων δαπανών ή/και σε αύξηση των φόρων.

• Η ικανότητα της δημοσιονομικής πολιτικής να επηρεάζει τον ρυθμό μεγέθυνσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη φάση του 
οικονομικού κύκλου στην οποία βρίσκεται η οικονομία. Ειδικότερα:

• Όταν η οικονομία έχει περιέλθει σε ύφεση και ο ιδιωτικός τομέας είναι απρόθυμος να αυξήσει την καταναλωτική και την επενδυτική 
δαπάνη, τότε η άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής είναι αποτελεσματική, καθώς μπορεί να κινητοποιήσει 
αχρησιμοποίητους παραγωγικούς συντελεστές και δανειακά κεφάλαια και να τονώσει έτσι τον ρυθμό μεγέθυνσης.

• Όταν η οικονομία ισορροπεί στο επίπεδο προϊόντος πλήρους απασχόλησης (y = ρυθμός μεγέθυνσης κατά Solow), τότε μειώνεται η 
αποτελεσματικότητα της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς αποσπά πραγματικούς και χρηματικούς πόρους από τον ιδιωτικό 
τομέα, και το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγήσει περισσότερο σε αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού και λιγότερο σε τόνωση του ρυθμού
μεγέθυνσης.



Δημοσιονομική 
πολιτική

Δημόσιες 
δαπάνες (G)

Φόροι (Τ) και 
μεταβιβαστικές 
πληρωμές

Επηρεάζουν άμεσα τη 
συναθροιστική ζήτηση 
καθώς: AD = C+I+G+NX

Επηρεάζουν έμμεσα τη 
συναθροιστική ζήτηση 
μέσω μεταβολών στο 
διαθέσιμο εισόδημα
(Y-T = Yd)

Η δημοσιονομική πολιτική 
επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τη 
συναθροιστική ζήτηση (AD)

Επεκτατική 
δημοσιονομική 
πολιτική: ↑G ή/και 
↓Τ → ↑ΑD →↑Y

Περιοριστική 
δημοσιονομική 
πολιτική: ↓G ή/και 
↑Τ →↓ AD→↓Y

Η δημοσιονομική πολιτική ως πολιτική μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης – σχηματική απεικόνιση



Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής

• Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής μάς λέει πόσο μεταβάλλεται το συνολικό προϊόν για κάθε δεδομένη μεταβολή των 

δημοσιονομικών μεγεθών.

• Ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων δαπανών (A) δίνεται από τον τύπο:𝑨𝑮 =
𝚫𝐘

𝚫𝐆

• Αντίστοιχα, ο πολλαπλασιαστής φορολογίας ως εξής: 𝐀𝐓 =
𝚫𝚻

𝚫𝐘

.

.

.

↑ 𝑮 →↑ 𝐴𝐷 →↑ 𝑌

↑ 𝐶(= 𝑓 Y ) → 𝐴𝐷 → 𝑌

↑ 𝐶(= 𝑓 𝑌 ) → 𝐴𝐷 → 𝑌

↑ 𝐶(= 𝑓 𝑌 ) → 𝐴𝐷 → 𝑌

Η λογική του 
δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή

Το πόσο πολλαπλάσια της 
ΔG θα είναι τελικά η αύξηση 
του Y θα εξαρτηθεί από το 
πόσο αυξάνεται η 
κατανάλωση για κάθε 
διαδοχική – και φθίνουσα 
κάθε φορά – αύξηση του 
εισοδήματος



Δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής και 
εκτοπισμός της ιδιωτικής επένδυσης

Φάση του 
οικονομικού 
κύκλου

Ύφεση

Άνθηση

Υποαπασχολούμενοι 
παραγωγικοί συντελεστές -
ανεργία

Επενδυτική απροθυμία, αυξημένη 
αποταμίευση → Αναξιοποίητα 
δανειακά κεφάλαια

Η αύξηση των δημοσίων δαπανών 
δεν αποσπά πόρους από τον 
ιδιωτικό τομέα

Η αύξηση των δημοσίων δαπανών 
μέσω δανεισμού δεν στερεί δανειακά 
κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα

Υψηλή τιμή του 
δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή →
αποτελεσματική
δημοσιονομική 
πολιτική

Πλήρης απασχόληση παραγωγικών 
συντελεστών

Αυξημένη ζήτηση για δανεισμό και 
επένδυση

Η αύξηση των δημοσίων δαπανών 
μέσω δανεισμού μειώνει τη 
διαθέσιμη ποσότητα δανειακών 
κεφαλαίων → ↑i → εκτοπισμός της 
ιδιωτικής επένδυσης

Η αύξηση των δημοσίων δαπανών 
αποσπά παραγωγικούς συντελεστές 
από τον ιδιωτικό τομέα Εκτοπισμός του 

ιδιωτικού τομέα →
Χαμηλή τιμή του 
δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή →
αναποτελεσματική
δημοσιονομική 
πολιτική



Δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής και εκτοπισμός της 
ιδιωτικής επένδυσης – διαγραμματική απεικόνιση

Η λειτουργία του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή

• α: αρχικό σημείο ισορροπίας

• Η μείωση της κατανάλωσης λόγω 
μείωσης του v οδηγεί την οικονομία 
στο σημείο b: ο ρυθμός μεγέθυνσης 
μειώνεται από 3% σε -1 % (ύφεση) 
και ο ρυθμός πληθωρισμού 
μειώνεται από 7% σε 6%

• Η κυβέρνηση παρεμβαίνει ασκώντας 
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική 
(↑G εν προκειμένω): λόγω της 
λειτουργίας του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, η αύξηση των 
δημοσίων δαπανών οδηγεί σε 
αύξηση της κατανάλωσης και οι δύο 
αυτές επιδράσεις επαναφέρουν την 
οικονομία στο αρχικό σημείο 
ισορροπίας (↑y και ↑π)

Δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής και εκτοπισμός της 
ιδιωτικής επένδυσης



Οι τιμές του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή

Τιμή του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή

Μεταβολή στο προϊόν σε σχέση με τη 
μεταβολή της δημόσιας δαπάνης

Αποτέλεσμα

Α > 1 ΔY > ΔG
Η μεταβολή των δημόσιων δαπανών οδηγεί σε 
αναλογικά μεγαλύτερη μεταβολή του συνολικού 
προϊόντος

Α = 1 ΔY = ΔG
Η μεταβολή των δημόσιων δαπανών οδηγεί σε 
αναλογικά ίση μεταβολή του συνολικού προϊόντος

Α < 1 ΔΥ < ΔG
Η μεταβολή των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε 
αναλογικά μικρότερη μεταβολή του συνολικού 
προϊόντος

Α = 0 ΔΥ/ΔG = 0
Η μεταβολή των δημοσίων δαπανών δεν 
επηρεάζει καθόλου το συνολικό προϊόν (Η 
περίπτωση της Ρικαρδιανής Ισοδυναμίας)

Η Ρικαρδιανή ισοδυναμία προκύπτει, όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η μείωση των φόρων στο παρόν 
προοιωνίζεται αύξηση των φόρων στο μέλλον και, επομένως, αποταμιεύουν το σύνολο του αυξημένου 
διαθέσιμου εισοδήματός τους στο παρόν, προκειμένου να πληρώσουν τους αυξημένους φόρους στο μέλλον. 
Η συμπεριφορά αυτή εξουδετερώνει πλήρως την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, 
στερώντας της τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συναθροιστική ζήτηση, ακόμη και στη βραχυχρόνια περίοδο.



Από τι εξαρτάται η τιμή του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή;

Η τιμή του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή και, άρα, η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής 
πολιτικής να τονώσει τον ρυθμό μεγέθυνσης, εξαρτάται:

• Από τη φάση του οικονομικού κύκλου

• Από την προθυμία του επενδυτικού τομέα να δανειστεί και να επενδύσει

• Από το κατά πόσο το επιπλέον εισόδημα που θα προκαλέσει η δημοσιονομική τόνωση θα 
διοχετευθεί στην κατανάλωση

• Από την πρόθεση της κυβέρνησης να φορολογήσει την αποταμίευση, δίνοντας έτσι κίνητρο για 
αύξηση της τρέχουσας κατανάλωσης



Οι αυτόματοι σταθεροποιητές

• Οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι αυτόματες μεταβολές της δημοσιονομικής πολιτικής, οι οποίες 
μετριάζουν τις επιδράσεις του οικονομικού κύκλου στον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας.

• Ονομάζονται «αυτόματοι», διότι μεταβάλλουν αυτομάτως τη στάση της δημοσιονομικής πολιτικής 
– χωρίς, δηλαδή, να απαιτείται προηγούμενη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.

• Σε περιόδους ύφεσης οι αυτόματοι σταθεροποιητές τονώνουν τη συναθροιστική ζήτηση, ενώ σε 
περιόδους άνθησης, συγκρατούν τη συναθροιστική ζήτηση.

• Οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι ενσωματωμένοι στον κυβερνητικό προϋπολογισμό

• Παραδείγματα αυτόματων σταθεροποιητών αποτελούν οι φόροι εισοδήματος και το επίδομα 
ανεργίας.



Οι χρονικές υστερήσεις της δημοσιονομικής 
πολιτικής

Η δημοσιονομική πολιτική, στην προσπάθειά της να αμβλύνει τις βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις, 
αντιμετωπίζει μια σειρά από χρονικές υστερήσεις. Αυτές είναι:

• Η υστέρηση διάγνωσης της διαταραχής: η ανάγκη διάγνωσης της φύσης και της έντασης της διαταραχής

• Η νομοθετική υστέρηση: η κοινοβουλευτική διαδικασία που απαιτείται για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου δημοσιονομικής τόνωσης της 
οικονομίας

• Η υστέρηση εφαρμογής: ζητήματα εφαρμογής της δημοσιονομικής απόφασης από τη δημόσια διοίκηση

• Η υστέρηση απόδοσης: ο χρόνος που απαιτείται για να αποδώσει το σχέδιο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

• Υστέρηση αξιολόγησης και προσαρμογής: Αξιολόγηση εφαρμογής της δημοσιονομικής παρέμβασης σε σχέση με τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα και της πιθανότητας εκ νέου προσαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής



Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική: Αύξηση των 
δαπανών ή μείωση των φόρων;

Πηγή: Cowen και Tabarrok, σελ. 509



Δημοσιονομική πολιτική και πραγματικές 
διαταραχές

• Η οικονομία ισορροπεί αρχικά στο σημείο α

• Η αρνητική πραγματική διαταραχή μετατοπίζει την ισορροπία 
στο σημείο b: ο ρυθμός μεγέθυνσης μειώνεται από 3% σε -3% 
(ύφεση) και ο ρυθμός πληθωρισμού αυξάνεται σε 8%

• Η δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας αυξάνει κατά πολύ 
τον ρυθμό πληθωρισμού, από 8% σε 16%, και κατά πολύ 
λιγότερο τον ρυθμό μεγέθυνσης (από -3% σε -1%).

• Όπως και στην περίπτωση της νομισματικής τόνωσης, η 
δημοσιονομική πολιτική δεν είναι αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση των αρνητικών πραγματικών διαταραχών.

• Η μείωση της παραγωγικότητας, που συνεπάγεται η αρνητική 
πραγματική διαταραχή, σημαίνει ότι η αύξηση της 
συναθροιστικής ζήτησης θα οδηγήσει κυρίως σε αύξηση του 
ρυθμού πληθωρισμού και πολύ λιγότερο σε αύξηση του 
ρυθμού μεγέθυνσης.



Η πολιτική οικονομία της αντικυκλικής 
δημοσιονομικής πολιτικής

• Αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική είναι η δημοσιονομική 
πολιτική που λειτουργεί αντίθετα προς τον οικονομικό κύκλο –
μειώνει τη συναθροιστική ζήτηση σε περιόδους άνθησης της 
οικονομικής δραστηριότητας και την αυξάνει σε περιόδους ύφεσης.

• Συχνά η εφαρμογή αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής 
προσκρούει σε πολιτικής υφής παράγοντες, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
ανάγκη περιστολής των δημοσίων δαπανών στην ανοδική φάση του 
οικονομικού κύκλου.

• Η απομάκρυνση από τη λογική της αντικυκλικής δημοσιονομικής 
πολιτικής ενέχει τον κίνδυνο της συσσώρευσης δημόσιου χρέους, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η σταθεροποιητική λειτουργία 
της δημοσιονομικής πολιτικής.

• Σε ακραίες καταστάσεις υπέρμετρης συσσώρευσης δημόσιου 
χρέους, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μπορεί να οδηγεί σε 
μείωση της πραγματικής μεγέθυνσης, καθώς επιτείνει την 
οικονομική αβεβαιότητα των συναλλασσόμενων – η πιθανότητα 
εμφάνισης της Ρικαρδιανής Ισοδυναμίας αυξάνεται.

Πηγή: Cowen και Tabarrok, σελ. 512

Κυκλική πολιτική είναι η δημοσιονομική 
πολιτική που ενισχύει, αντί να μετριάζει, 
τις επιδράσεις του οικονομικού κύκλου.

Κυκλική πολιτική (λιτότητα εν 
προκειμένω)

Κυκλική πολιτική (αύξηση δαπανών εν 
προκειμένω)



Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό ισοζύγιο

• Το δημόσιο χρέος είναι οι συσσωρευμένες οφειλές του κράτους – είναι μια μεταβλητή αποθέματος.

• Το δημοσιονομικό ισοζύγιο εκφράζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο για ένα συγκεκριμένο έτος – είναι μια 
μεταβλητή ροής.

• Όταν:

• Το δημοσιονομικό ισοζύγιο < 0 → δημοσιονομικό έλλειμμα

• Το δημοσιονομικό ισοζύγιο > 0 → δημοσιονομικό πλεόνασμα

• Το δημοσιονομικό ισοζύγιο για ένα συγκεκριμένο έτος δίνεται από τη διαφορά:

(Έσοδα Κυβέρνησης από Φορολογία + Έσοδα από Τόκους)  – (Δαπάνες Κυβέρνησης + Δαπάνες για την καταβολή τόκων + Δαπάνες για την 
αποπληρωμή του κεφαλαίου)

• Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο για ένα συγκεκριμένο έτος δίνεται από τη διαφορά:

Έσοδα της Κυβέρνησης από Φορολογία – Δαπάνες της Κυβέρνησης εξαιρουμένων των δαπανών για την αποπληρωμή του δημόσιου 
χρέους



Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό ισοζύγιο –
σχηματική απεικόνιση

Χρέος το έτος n

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού το 
έτος n-3 = 4% → το 

χρέος αυξάνεται

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού το 
έτος n-2 = 2% → το 

χρέος αυξάνεται

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού το έτος 

n-1 = 1% → το χρέος 
αυξάνεται

• Εφόσον η κυβέρνηση πραγματοποίησε έλλειμμα και 
στα τρία έτη, το δημόσιο χρέος αυξάνεται κάθε 
χρόνο.

• Η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από το 
ένα έτος στο άλλο δεν μειώνει το χρέος, αλλά τον 
ρυθμό συσσώρευσης του χρέους.

• Για να αρχίσει να μειώνεται το δημόσιο χρέος, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο πρέπει να είναι θετικό - η 
κυβέρνηση, δηλαδή, πρέπει να πραγματοποιεί 
δημοσιονομικό πλεόνασμα.



Η δημοσιονομική πολιτική στην ΕΕ

• Το 2009 οι προϋπολογισμοί όλων των κρατών μελών της ΕΕ ήταν ελλειμματικοί.

• Μεταξύ των ετών 2009 και 2019 μία άνευ προηγουμένου δημοσιονομική προσαρμογή -δημοσιονομική λιτότητα- εφαρμόστηκε στην 
Ελλάδα: το 2009 ο προϋπολογισμός της χώρας εμφάνιζε έλλειμμα, το οποίο αντιστοιχούσε στο 15,1% του ΑΕΠ, ενώ το 2019 ο 
προϋπολογισμός της εμφάνιζε πλεόνασμα, το οποίο αντιστοιχούσε στο 1,5% του ΑΕΠ

• Παρά την προσαρμογή αυτή, η οποία επετεύχθη μέσω της ραγδαίας μείωσης των δημοσίων δαπανών και της αύξησης των φόρων, το 
δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε σημαντικά

• Σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία (2009-2019) το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη της ΕΕ και στα έντεκα από αυτά 
αυξήθηκε κατά είκοσι, περίπου, εκατοστιαίες μονάδες.

Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)



Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους και του 
δημοσιονομικού ελλείμματος στα κρ-μ της ΕΕ
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Πηγή: Παράρτημα των επιμελητών Ν. Κουτσιαρά και Κ. Φιλίνη στο Cowen και Tabarrok (2020)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (έλλειμμα -/πλεόνασμα +, % ΑΕΠ) Χρέος γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)
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