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Εισαγωγή
• Η πανδημία του COVID-19 + ενεργειακή κρίση  επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για τη στήριξη των

ευάλωτων ομάδων και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική δραστηριότητα.

• Στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας υιοθετήθηκαν δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, ύψους 11,2% του ΑΕΠ το
2020 και 9,4% το 2021.

• Λόγω της ενεργειακής κρίσης το 2022 υλοποιήθηκαν μέτρα ύψους περίπου 10,7 δισεκ. ευρώ, εκ των
οποίων μόνο 4,8 δισεκ. ευρώ (ή 2,3% του ΑΕΠ) επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το υπόλοιπο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (υπάρχει αποθεματικό ύψους 1 δις ευρώ για
πρόσθετες παρεμβάσεις το 2023).

• Στο επόμενο διάστημα η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να μεταστραφεί σε περιοριστική προκειμένου
να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα.

• Σύμφωνα με ορισμένες εμπειρικές μελέτες, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η δημοσιονομική
προσαρμογή μπορεί να καταλήξει να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα (expansionary
fiscal consolidation).

• Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η δημοσιονομική προσαρμογή οδηγεί σε πτώση του ΑΕΠ η οποία είναι πιο
έντονη σε συνθήκες συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, όπως η περίοδος που διανύουμε.

• Συνεπώς, οι χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα θα έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές
προκλήσεις κατά την άσκηση της οικονομικής πολιτικής στο προσεχές διάστημα.
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Βιβλιογραφία
• Ορισμένες μελέτες, όπως οι Jorda and Taylor (2016), Klein (2017), Banerjee and Zampolli (2019),

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αύξησης του ΑΕΠ μετά την εφαρμογή
περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής (expansionary austerity).

• Επιπλέον, η δημοσιονομική εξυγίανση που διεξάγεται σε περιβάλλον ύφεσης είναι
αυτοκαταστροφική (self-defeated) δηλαδή οδηγεί σε υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ
μέσω του μείωση του ΑΕΠ [DeLong and Summers (2012) και Fatas and Summers (2018)].

• Ωστόσο, αρκετές μελέτες όπως οι Giavazzi and Pagano (1996), Alesina and Perotti (1997), Alesina
and Ardagna (1998, 2010), Giavazzi et al. (2000) διαπίστωσαν ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα
μπορούσε να έχει τα λεγόμενα μη-Κεϋνσυανά αποτελέσματα, δηλαδή να τονώσει το ΑΕΠ, παρά
την αντίθετη προς αυτό πρόβλεψη του υποδείγματος IS-LM.

• Το βασικό σημείο αυτής της ανάλυσης είναι ότι όταν η δημοσιονομική εξυγίανση είναι αξιόπιστη,
θα βελτιώσει τις προσδοκίες και τον πλούτο του ιδιωτικού τομέα (τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις αναμένουν μικρότερη δημοσιονομική επιβάρυνση στο μέλλον και αυτό παίζει
ιδιαίτερο ρόλο καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με μια μακροπρόθεσμη οπτική – forward-looking)
και θα μειώσει το πραγματικό επιτόκιο οδηγώντας σε αύξηση της κατανάλωσης και των
επενδύσεων.
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Βιβλιογραφία
• Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας διαφοροποιεί τα ευρήματα ανάλογα με το αν η

δημοσιονομική προσαρμογή βασίζεται σε δαπάνες ή φόρους.

• Σύμφωνα με τους Alesina και Perotti (1997), η δημοσιονομική προσαρμογή που βασίζεται σε
περικοπές δαπανών που αφορούν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και το μισθολογικό κόστος καταλήγει
να είναι επεκτατική και επιτυχημένη. Ενώ η δημοσιονομική προσαρμογή που βασίζεται σε αυξήσεις
φόρων και περικοπές στις κρατικές επενδύσεις είναι συσταλτική και έχει λιγότερες πιθανότητες
επιτυχίας.

• Πιο πρόσφατα, οι Alesina et al., (2019) έδειξαν ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που στηρίζεται σε
μειώσεις δαπανών οδηγεί σε μικρότερη απώλεια εισοδήματος και οδηγεί σε μείωση του λόγου
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.

• Ενώ μια δημοσιονομική προσαρμογή που στηρίζεται σε αυξήσεις εσόδων δημιουργεί μεγαλύτερες
απώλειες εισοδήματος που οδηγούν ακόμη και σε αύξηση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.
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Βιβλιογραφία
• IS-LM  ξέρουμε ότι η μείωση των δημόσιων δαπανών έχει μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ,

από ότι οι αυξήσεις φόρων καθώς οι τελευταίες επιδρούν έμμεσα στη ζήτηση μέσω της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος. Πως μπορεί να συμβεί το αντίθετο; Πρέπει να δούμε τόσο την πλευρά της
προσφοράς όσο και την πλευρά της ζήτησης.

• Πρώτον, σε περίπτωση δημοσιονομικής προσαρμογής που βασίζεται σε μείωση δαπανών, τα
νοικοκυριά και οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι οι δημόσιες δαπάνες θα είναι χαμηλότερες στο
μέλλον και άρα και η φορολογία με αποτέλεσμα να αυξηθεί το μόνιμο αναμενόμενο εισόδημα και η
κατανάλωση με την επένδυση.

• Το αποτέλεσμα είναι πιο ισχυρό όσο πιο αξιόπιστες και μόνιμες οι περικοπές και όσο μικρότερο το
μερίδιο του πληθυσμού που στηρίζεται μόνο στο σημερινό διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση
(δηλαδή, αντιμετωπίζει πιστωτικούς περιορισμούς). Αντίθετα, αν η προσαρμογή βασίζεται σε αύξηση
φόρων δεν δημιουργούνται αυτές οι θετικές προσδοκίες (δεν αναμένονται χαμηλότερες μελλοντικές
δαπάνες κλπ).

• Στην περίπτωση αύξησης των φόρων εργασίας, ενδεχομένως να αποθαρρυνθούν να εργαστούν τα
μέλη του νοικοκυριού που έχουν μια λιγότερο σταθερή σύνδεση με την αγορά εργασίας (πχ γυναίκες,
νεότερα μέλη) και οι οποίοι συνεισφέρουν το δεύτερο εισόδημα σε μια οικογένεια.

• Αντιμέτωποι με υψηλότερους φόρους εργασίας, οι νέοι μπορεί να καθυστερήσουν την είσοδό τους
στην αγορά εργασίας, επιβαρύνοντας το οικογενειακό τους εισόδημα και οι ηλικιωμένοι μπορεί να
συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, επιβαρύνοντας επιπλέον τα ήδη πιεσμένα συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης. Μια ενδεχόμενη εξέλιξη είναι και η αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας.
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Εμπειρική διερεύνηση

Στο άρθρο «The effects of fiscal consolidation in OECD countries» μαζί με 2
συναδέλφους (Μαρία Κασσελάκη από την Τράπεζα της Ελλαδος, Γεώργιος
Γεωργαντάς μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιανουάριος 2023,
τ.118 Economic Modelling και Bank of Greece, WP, 308/2022)

• χρησιμοποιήσαμε ετήσια δεδομένα από το 1990-2019 για 24 χώρες του ΟΟΣΑ
και

• με βάση τη μέθοδο τοπικής προβολής (Jorda, 2005) και ακοκουθώντας
προηγούμενες μελέτες [Auerbach and Gorodnichenko (2012, 2013), Banerjee
and Zampolli (2019), Ramey and Zubairy (2014), Owyang al (2013) και Klein
(2017)]

διερευνήσαμε κατά πόσο επιβεβαιώνονται τα ευρήματα μελετών που
υποστηρίζουν την άποψη ότι η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική μπορεί
τελικά να έχει θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ.
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Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ
• Αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο σε μια ύφεση (πχ λόγω υψηλότερης ανεργίας,

χαμηλότερων εισοδημάτων και εντονότερων πιστωτικών περιορισμών),

• σε χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος (οι οποίες κατά τεκμήριο επιβαρύνονται με υψηλότερο
κόστος δανεισμού),

• σε κλειστές οικονομίες (όπου σύμφωνα με το απλό υπόδειγμα IS-LM υπάρχουν λιγότερες
διαρροές προς το εξωτερικό και άρα η εσωτερική δημοσιονομική πολιτική έχει μεγαλύτερες
επιπτώσεις) και

• όταν οι νομισματικές συνθήκες είναι περιοριστικές (υψηλά επιτόκια, περιορισμένη πρόσβαση
σε πιστώσεις).

• Ως εκ τούτου, η μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ είναι σχετικά μικρή σε αυτές τις
περιπτώσεις.

 
 

 

 
 

Notes: The impulse responses reflect cumulative
changes (in percent) in response to a fiscal
consolidation shock of 1% of GDP to the cyclically
adjusted primary balance over h = 0, 1, 2, 3, 4
years, h=-1 is the year prior the fiscal
consolidation shock. The 90% confidence bands
are based on robust standard errors clustered by
country

7

  

  

 
 

 



Μπορεί η δημοσιονομική προσαρμογή που βασίζεται σε περικοπή δαπανών να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάκαμψη της 
οικονομίας;

Η δημοσιονομική προσαρμογή που εστιάζει στην περικοπή
δαπανών και η οποία ξεκινάει

• σε περιόδους ύφεσης,

• σε περιόδους περιοριστικών νομισματικών συνθηκών
και

• όταν το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 80% του ΑΕΠ

οδηγεί σε μεγαλύτερη πτώση ΑΕΠ (με βάση μια Κευνσιανή
προσέγγιση) και ως εκ τούτου οδηγεί σε άνοδο και όχι σε
πτώση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ (άρα είναι
αυτό-αναιρούμενη ή self-defeated) – πιθανώς γιατί οι
πιστωτικοί περιορισμοί είναι πιο έντονοι και επηρεάζουν
περισσότερο κόσμο - άρα λαμβάνουν καταναλωτικές
αποφάσεις με βάση το σημερινό διαθέσιμο εισόδημα και όχι
αυτό που θα προκύψει στο μέλλον.

Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις η δημοσιονομική
προσαρμογή που ξεκινάει

• σε περιόδους άνθησης,

• νομισματικής χαλάρωσης και

• όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι ευνοϊκές

μπορεί να είναι επεκτατική και να οδηγήσει σε μείωση του
λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.
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Πως συνδέονται τα ευρήματα της μελέτης με την τρέχουσα συγκυρία; 

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην
ΕΕ και

• δεσμεύεται να επιτύχει αξιοσημείωτα πρωτογενή πλεονάσματα
(πχ 1,5 -2% του ΑΕΠ) για μια μακρά περίοδο για να διασφαλιστεί
η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Επιπλέον, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού η νομισματική
πολιτική στην ευρωζώνη έχει μεταστραφεί σε περιοριστική.

• Η αύξηση των επιτοκίων έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων
των ελληνικών κρατικών ομολόγων – παρά τα μέτρα που έχει
δρομολογήσει η ΕΚΤ για την αποφυγή του κατακερματισμού της
νομισματικής πολιτικής.

• Επιπλέον, η πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων της
Ελλάδας, αν και είναι σε ανοδική πορεία, δεν βρίσκεται στη
λεγόμενη επενδυτική κατηγορία (δηλαδή, επηρεάζεται
περισσότερο σε μια ενδεχόμενη χρηματοπιστωτική αναταραχή).

Παρότι η αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων δεν
υπονομεύει τη βιωσιμότητα χρέους, (βλ (Έκθεση Νομισματικής
Πολιτικής (bankofgreece.gr)) και ΟΟΣΑ) λόγω των μέτρων
ελάφρυνσης του χρέους που είχαν ως αποτέλεσμα την ευνοϊκή
σύνθεση του δημόσιου χρέους, που αποτελείται κατά περίπου 76%
από μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον επίσημο τομέα και
την εξαιρετικά ευνοϊκή διάρθρωση των αποπληρωμών,
μεσομακροπρόθεσμα υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται

1. από την αύξηση επιτοκίων η οποία επηρεάζει τον νέο δανεισμό

2. από το κατά πόσο θα είναι εφικτό να διατηρηθούν για μεγάλη
περίοδο πρωτογενή πλεονάσματα κοντά στο 1,5%-2% του ΑΕΠ
και

3. από την επίδραση που θα έχουν αυτά τα πλεονάσματα στον
ρυθμό ανάπτυξης και τις πολιτικές που θα ενισχύουν τη
δυνητική ανάπτυξη

• Πηγή – OECD Economic Surveys, Greece, January 2023
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Μόνο ένας μικρός αριθμός χωρών έχουν επιτύχει (κατά μέσο όρο) πρωτογενή πλεονάσματα 
πάνω από 1,5% από το 1990-2021

• Πχ η Ελλάδα κατά μέσο όρο είχε
πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ ενώ
περίπου 20% των ετών κατάφερε να
έχει πρωτογενές πλεόνασμα άνω του
1,5%. Πηγή – OECD Economic Surveys,
Greece, January 2023)

• Συνεπώς, είναι αντικειμενικά δύσκολο
να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα ένα τέτοιο πρωτογενές
πλεόνασμα – επιπλέον θα έχει, όπως
είδαμε, υφεσιακές επιπτώσεις στην
οικονομία.
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Πως συνδέονται τα ευρήματα της μελέτης με την τρέχουσα συγκυρία; 

• Άρα η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να
μεταστραφεί σε περιοριστική (ήδη το
αναμένουμε αυτό για το 2023 με επιστροφή
πρωτογενή πλεονάσματα).

• Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης ο
συνδυασμός περιοριστικής νομισματικής
και δημοσιονομικής πολιτικής έχει
αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την
εξέλιξη του ΑΕΠ και δεν οδηγεί σε
επιτυχημένη δημοσιονομική εξυγίανση και
η Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη συσταλτική
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική (βλ
διάγραμμα – πηγή Rolf Strauch, EU fiscal
policy response in times of crisis, ESM,
Νοέμβριος 2022).

• Βέβαια, αν η δημοσιονομική πολιτική
παραμείνει επεκτατική θα τονώσει τη
ζήτηση και θα ακυρώσει την προσπάθεια της
νομισματικής πολιτικής να περιορίσει τον
πληθωρισμό.
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Η απαίτηση διατήρησης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για μακρά περίοδο και η ανάγκη
σταθεροποίησης της οικονομίας σε περιόδους αρνητικών διαταραχών (πχ COVID, ενεργειακή κρίση) θέτει
σημαντικές προκλήσεις στην οικονομική πολιτική και απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο σε εθνικό όσο και
ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπισή τους

Σε εθνικό επίπεδο απαιτείται η:

• αύξηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των
δημόσιων δαπανών (με αύξηση δαπανών για δημόσιες
επενδύσεις, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική προστασία)

• βελτίωση της διάρθρωσης του φορολογικού συστήματος και
ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης (με
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε φόρους εισοδήματος και
ΦΠΑ)

• Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού
μεγέθυνσης όπως η

• αύξηση των επενδύσεων (που αφορούν τη λεγόμενη
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας) μέσω
της χρηματοδότησης από το NGEU και

• υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την
ποιότητα διακυβέρνησης, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την
εφαρμογή των κανόνων δικαίου διασφαλίζοντας έτσι την
προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας καθιστώντας
την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό (βλ.
πρόσφατη εργασία μαζί με τον Χρήστο Μαυρογιάννη,
διδακτορικό φοιτητή του Παν. Πατρών: The short term
effects of structural reforms and institutional
improvements in OECD economies, 2022 Bank of Greece,
WP 306).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από τις προτεινόμενες από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές, απαιτείται η:

• μεγαλύτερη εμπλοκή των ανεξάρτητων δημοσιονομικών
αρχών στην τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων -ώστε
να επιτυγχάνονται οι στόχοι και να αποφεύγονται
δημοσιονομικές ατασθαλίες (βλ. πρόσφατο άρθρο μαζί με
τον Χρήστο Χρυσανθακόπουλο, διδακτορικό φοιτητή του
Παν. Πατρών The reform of the EU fiscal framework: an
enhanced surveillance role for independent fiscal councils?,
SUERF Policy Note 468, 2022)

• δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού δημοσιονομικής
σταθεροποίησης ο οποίος θα αναλάβει τον επιμερισμό του
κινδύνου (risk –sharing) σε επίπεδο ευρωζώνης ή ΕΕ από
αρνητικές διαταραχές στο ΑΕΠ σε επίπεδο κράτους –μέλους
(country specific shocks) ή από κοινές αρνητικές διαταραχές
με ασύμμετρες επιπτώσεις στα κράτη-μέλη.
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Αύξηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών (ΟΟΣΑ, 2023)

Οι δημόσιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται κυρίως από ευρωπαϊκούς
πόρους (περίπου στο 80%) – λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής)
περικόπτονταν εγχώρια χρηματοδότηση - θα είναι πρόβλημα αν οι
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης απλά
υποκαταστήσουν επενδύσεις και δεν λειτουργήσουν προσθετικά (λόγω
αβεβαιότητας, αύξησης των επιτοκίων και ανάγκης επίτευξης
δημοσιονομικών στόχων).

Λιγότερες δαπάνες σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
κατευθύνονται σε δημόσιες επενδύσεις, εκπαίδευση, υγεία,
κοινωνική προστασία (δηλαδή, δαπάνες που ενθαρρύνουν την
συμπερίληψη (inclusion) στην αγορά εργασίας) – όλες αυτές οι
δαπάνες που μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη

13



Βελτίωση της διάρθρωσης του φορολογικού συστήματος και ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης 
(ΟΟΣΑ, 2023)

Παραμένει χαμηλό σε σχέση με τον μέσο όρο του 
ΟΟΣΑ το μερίδιο των φόρων εισοδήματος στα 
συνολικά φορολογικά έσοδα (φοροδιαφυγή;)

Παρά τη βελτίωση της φορολογική συμμόρφωσης, το 
«έλλειμμα» του ΦΠΑ ή VAT gap (έναντι των θεωρητικά 
αναμενόμενων εσόδων υπό πλήρη συμμόρφωση) 
παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ
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Δεν αρκούν οι εθνικές δράσεις - απαιτούνται και κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου

Πέρα από τις υφιστάμενες προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής απαιτείται:

1ον Μεγαλύτερη εμπλοκή των ανεξάρτητων δημοσιονομικών αρχών στη
δημοσιονομική επιτήρηση. Tα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια μπορούν:

• να περιορίσουν την φιλο-κυκλικότητα (procyclicality) της δημοσιονομικής πολιτικής
(την υπερβολική δημοσιονομική σύσφιξη σε φάση κάμψης της οικονομίας και την
υπερβολική χαλάρωση σε φάση άνθησης) καθώς και

• να αυξήσουν την πιθανότητα η δημοσιονομική προσαρμογή να είναι επιτυχημένη
(πως; πχ μέσω καλύτερης εποπτείας και πιο αξιόπιστων προβλέψεων). Άρα,
αυξάνεται η πιθανότητα επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.
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2ον Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού 
δημοσιονομικής σταθεροποίησης ο οποίος θα αναλάβει 
τον επιμερισμό του κινδύνου (risk –sharing) σε επίπεδο 
ευρωζώνης ή ΕΕ από αρνητικές διαταραχές στο ΑΕΠ σε 

επίπεδο κράτους –μέλους ή από κοινές αλλά με 
ασύμμετρες επιπτώσεις διαταραχές

Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η εξομάλυνση του διαθέσιμου
εισοδήματος και της κατανάλωσης μετά από διαταραχές στο ΑΕΠ σε επίπεδο
κράτους μέλους.

Υπάρχουν 3 κανάλια μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί ο επιμερισμός
κινδύνου:

1) οι αγορές κεφαλαίου (στην πράξη μπορεί να ενισχυθεί μέσω του Capital
Markets Union)

2) πιστωτικό κανάλι (βασικό ρόλο παίζει η ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης
μέσω της πανευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων).

3) δημοσιονομικό κανάλι, που περιλαμβάνει μεταβιβάσεις από ένα κεντρικό ή
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό (ευρωπαϊκά διαθρωτικά ταμεία, επιχορηγήσεις
NGEU).

Στις ΗΠΑ μόνο το περίπου 30% μιας αρνητικής διαταραχής στο εισόδημα των
πολιτειών δεν εξομαλύνεται – κυριαρχεί το capital market channel –αλλά είναι
σημαντικό και το fiscal channel λόγω των ομοσπονδιακών μεταβιβάσεων –
κυμαίνεται από 10-20% σύμφωνα με διάφορες μελέτες.

Αντίθετα στην ΕΕ το 60% των διαταραχών δεν εξομαλύνεται – ενώ κυριαρχεί το
κανάλι των πιστώσεων- οι αγορές κεφαλαίων δεν είναι αναπτυγμένες ενώ είναι
περιορισμένες είναι οι δημοσιονομικές μεταβιβάσεις. Πρόσφατα δεδομένα από
μελέτη της ΕΚΤ([Risk sharing in the euro area: a focus on the public channel and
the COVID-19 pandemic (europa.eu)]δείχνουν ότι την περίοδο του COVID
βελτιώθηκε ο επιμερισμός κινδύνων όχι μόνο λόγω των εθνικών δημοσιονομικών
μέτρων στήριξης αλλά και λόγω κοινών ευρωπαϊκών δράσεων πχ. SURE, NGEU 
μπορεί να ενισχυθεί με έναν μόνιμο μηχανισμό στα πρότυπα του NGEU.16

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart202207_01~f71f0eaa4a.en.html


Πρόσθετες θετικές επιπτώσεις ενός μόνιμου μηχανισμού δημοσιονομικής σταθεροποίησης 

• 1)Ενισχύεται η βιωσιμότητα της ΟΝΕ επειδή βελτιώνονται οι δυνατότητες
μακροοικονομικής σταθεροποίησης και για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν επαρκή
δημοσιονομικό χώρο (τα κράτη με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο υιοθετούν
μεγαλύτερα πακέτα στήριξης και δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού που
επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς)

• 2) αναβαθμίζεται ο ρόλος του ευρώ ως παγκόσμιο νόμισμα. Τα ευρωομόλογα
που δημιουργήθηκαν λόγω του προγράμματος SURE και του NGEU και οι
τελευταίες εκδόσεις των οποίων θα λήξουν το 2052 και το 2058, αντίστοιχα,
ενισχύουν το ρόλο του ευρώ ως παγκόσμιο νόμισμα. Μόνιμες εκδόσεις
ευρωπαϊκού χρέους θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το ρόλο του ευρώ ( τώρα είναι 2ο

πίσω από το δολάριο και το μερίδιο του είναι στο 19% των συνολικών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών (έναντι 60% του δολαρίου)). (δες The safe asset
potential of EU-issued bonds | CEPR)
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https://cepr.org/voxeu/columns/safe-asset-potential-eu-issued-bonds
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Σας ευχαριστώ πολύ!


