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Summary 

 

Recent economic crisis and fiscal indiscipline along with biased 
macroeconomic forecasts, have increased interest in setting up 

independent fiscal councils and national fiscal rules. Thus, the EU 

has strengthened its fiscal position in a number of ways to achieve 

sustainable public finances. Using macro-data from Annually 
Macroeconomic Database of the European Union  (AMECO), this 

paper examines both theoretically and empirically and seeks to 

identify how fiscal rules and independent national and EU fiscal 
councils can reduce procyclical fiscal policy and improve fiscal 

outcomes. The analysis is based on panel data and the main 

conclusions show that fiscal rules in combination with independent 
fiscal councils have a positive effect on fiscal performance.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, υψηλά δημοσιονομικά ελλείματα και διογκωμένα 

χρέη, είναι από τα κύρια προβλήματα που χαρακτηρίζουν πάρα πολλές 

χώρες ανά τον κόσμο και κατά συνέπεια και τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα από πλευράς των θεσμών 

ήταν η επιβολή δημοσιονομικών κανόνων, οι οποίοι θέτουν 

συγκεκριμένα όρια και στόχους. Τέτοια κανόνες για παράδειγμα είναι, ο 

κανόνας ισοσκελισμένου προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης και πιο πρόσφατα το δημοσιονομικό σύμφωνο της 

Νομισματικής Ένωσης, όπου οι χώρες συμφώνησαν να εφαρμόσουν τους 

δημοσιονομικούς κανόνες ως εθνικούς κανόνες για την επίλυση 

διαφόρων προβλημάτων.  

Η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από το πόσο αυστηρά θα αναλάβει 

η εκάστοτε κυβέρνηση σε κάθε χώρα να τους εφαρμόσει, δίχως να 

υπολογίσει το πολιτικό κόστος, το οποίο είναι αναπόφευκτο να επωμιστεί 

με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ξανά «προβληματικές» οικονομίες στην 

βιωσιμότητα και στην ευημερία.  
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Ουσιαστικά, τα δημοσιονομικά συμβούλια είναι ανεξάρτητα και μη 

πολιτικά όργανα που στελεχώνονται από ακαδημαϊκούς χωρίς εκλογές, 

που αναλαμβάνουν μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης και πειθούς, 

να αναλάβουν το βάρος διαφόρων αναγκαίων κανόνων και μέτρων που 

από μόνες τους ορισμένες φορές οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να 

αναλάβουν (Debrun et al., 2014). Σύμφωνα με τον von Hagen (2010) 

«Τα δημοσιονομικά συμβούλια μπορεί να είναι χρήσιμα για την αξιοπιστία 

των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών κανόνων, αλλά μόνο στις περιπτώσεις 

όπου η κυβέρνηση έχει σημαντική δύναμη δέσμευσης για να ξεκινήσει». 

Έχει αποδειχθεί, πως σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, τα 

δημοσιονομικά συμβούλια μπορούν να επηρεάσουν τη δημοσιονομική 

πολιτική με αρκετούς τρόπους, όπως, ανεξάρτητη οικονομική και 

οικονομετρική ανάλυση, προβλέψεις και συστάσεις πολιτικής 

παρέμβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρης διαφάνεια, έτσι ώστε 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μην μπορούν να καλύψουν κάποιες 

πολιτικές αστοχίες και να οδηγούνται σε επεκτατικές προκυκλικές 

δημοσιονομικές πολιτικές, που το μόνο αποτέλεσμα είναι διόγκωση των 

ελλειμάτων και των χρεών.  

Τα δημοσιονομικά συμβούλια δεν έχουν ως στόχο την αντικατάσταση 

ορισμένων αποτυχημένων κανόνων, αλλά την αξιολόγηση τους και ως 

κατά συνέπεια, την συμπλήρωση και ενίσχυση των υπάρχων κανόνων 

(Debrun et al., 2013). Βέβαια, οι εμπειρικές μελέτες αν και πληθαίνουν, 

είναι σχετικά περιορισμένες που αποδεικνύουν πως τα δημοσιονομικά 

συμβούλια συμβάλουν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και πειθαρχία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

2. Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική πριν και μετά την 

κρίση 

2.1. Οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη 

Το ευρώ κατά την δημιουργία του είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια 

Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρή οικονομικά και ενοποιημένη. Με την 

έλευση του ευρώ παρατηρείτε πιο ταχεία ανάπτυξη στην ζώνη του ευρώ. 

Στην νομισματική ένωση μεταξύ πολλών κρατών, ιδίως πιο ισχυρών, 

απαιτούνται πιο αυστηροί κανόνες ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε 

κίνδυνος από μεμονωμένα κράτη μέλη. Έτσι, για να επιτευχθεί αυτή η 

νομισματική ένωση, το 1992 έχουμε την Συνθήκη του Μάαστριχτ που 

αποτελεί την θεμελιώδη αρχή για τον τρόπο με τον οποίο θα 

λειτουργούσε η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Από την 

δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης είχε γίνει αντιληπτό πως, θα 

έπρεπε να υπήρχε μια ενιαία δημοσιονομική πολιτική που θα είχε 

χαρακτήρα εποπτείας για τα οικονομικά, όλων των κρατών μελών.  

Το 2007, λίγο πριν την χρηματοπιστωτική κρίση, είχαμε αρκετές 

δημοσιονομικές στρεβλώσεις σε ολόκληρη την ζώνη του ευρώ λόγω 

αθέτησης των δημοσιονομικών κανόνων από τις εθνικές κυβερνήσεις. 

Παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση στην ανταγωνιστικότητα και στην 

εγχώρια ζήτηση από αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
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αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, με την 

έκρηξη της κρίσης και τα κρατικά χρέη των κρατών – μελών έδειξαν της 

αδυναμίες που είχε ο τρόπος λειτουργίας της ΟΝΕ, με αποτέλεσμα να 

τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα της οικονομικής ένωσης. 

Το 2007 έως το 2009 οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ πίστευαν 

πως η οικονομική κρίση ήταν απόρροια της Αμερικανικής κρίσης στην 

αγορά δανείων υψηλού κινδύνου και απέφευγαν να προσέξουν τις 

δομικές και διαρθρωτικές αδυναμίες που είχε η ΟΝΕ από την ίδρυση 

της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεγάλη απόκλιση σε ελλείματα 

και πλεονάσματα που παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται ακόμα 

βέβαια μεταξύ κρατών – μελών στην ΕΕ. Αργότερα, το 2009 – 2010 που 

εμφανίστηκε η Ελληνική κρίση, η ΕΕ αποφάσισε σκληρά μέτρα 

λιτότητας για όλες τις χώρες του «νότου» διότι υπήρξε η βεβαιότητα πως η 

κρίση αυτή οφείλονταν στην δημοσιονομική αβεβαιότητα που 

επικρατούσε. Βέβαια, κάθε χώρα είχε τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα. 

Η Ελλάδα π.χ., είχε τρομερό δημοσιονομικό πρόβλημα, ενώ η Ιρλανδία 

και η Ισπανία είχαν μεγάλο πρόβλημα κυρίως στον τραπεζικό τομέα. 

Έτσι, έγινε αντιληπτό πως οι αποκλίσεις στις τρέχουσες συναλλαγές της 

ΕΕ ήταν το κύριο πρόβλημα για την μη βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών. 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής, έως το τέλος του 2011 αντιλήφθηκαν πως 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ο μόνος μηχανισμός που είχε τα 

κατάλληλα μέσα για να βοηθήσει χώρες με προβλήματα στον  τραπεζικό 

τομέα όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Όμως η βοήθεια από την ΕΚΤ ήταν 



5 
 

εφικτή μόνο εάν οι χώρες εντός της ένωσης ήταν διατεθειμένες για 

περαιτέρω ολοκλήρωση και διαρθρωτικές αλλαγές. 

Η τελευταία φάση θεωρείτε ως η πιο ήρεμη με την ομιλία του Mario 

Draghi που είχε ως κεντρικό μήνυμα «οτιδήποτε χρειαστεί» τον Ιούλιο 

του 2012 και την έκθεση των «τεσσάρων προέδρων» τον Δεκέμβριο του 

2012 (Herman Van Rompuy 2012). Ουσιαστικά, αυτό το σχέδιο της ΕΚΤ 

για μια καλύτερη τραπεζική, δημοσιονομική, οικονομική, πολιτική 

ένωση και το πρόγραμμα των τελικών νομισματικών συναλλαγών, είχε ως 

στόχο να πείσει τις αγορές για μια πολιτική αποφασιστικότητα που θα 

έκανε την ΟΝΕ να εργαστεί προς την σωστή κατεύθυνση.  

Έτσι, ως συνέπεια της πρόσφατης μεγάλης κρίσης, οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής στην ΕΕ, αποφάσισαν να κάνουν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις 

στους κανόνες λειτουργίας της ΕΕ, με κυριότερες την επιτήρηση 

δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών για της χώρες – μέλη. Έτσι, 

ο Πρόεδρος Van Rompuy και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησαν το 

πλαίσιο «six pack». Όταν το «six pack» πήρε την έγκριση του η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και ένα ακόμη πλαίσιο μεταρρυθμίσεων 

για ακόμη αυστηρότερη δημοσιονομική εποπτεία το λεγόμενο «two 

pack». Συνεπώς, η ΕΕ αποφάσισε μια σειρά νέων κανόνων για την ομαλή 

διακυβέρνηση της που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο (European 

Semester) όπου μέσω αυτού, θα υπάρχουν σαφείς κανόνες, συντονισμός 

των εθνικών πολιτικών σε όλη τη διάρκεια του έτους, συνεχείς 

παρακολούθηση για να υπάρχουν κυρώσεις όταν κάποιοι κανόνες 

παραβιάζονται.  
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2.2. Η συνθήκη του Μάαστριχτ 

Το 1992, στο Μάαστριχτ υπογράφηκε η συνθήκη για την ΕΕ ή όπως 

είναι γνωστή η συνθήκη του Μάαστριχτ, όπου αποτέλεσε τον 

ακρογωνιαίο λίθο για την δημιουργία της ΟΝΕ και της ΕΚΤ. Επίσης, 

καθορίστηκαν τα κριτήρια για σταθερότητα τιμών, σταθερή 

δημοσιονομική θέση, σταθερότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και 

σύγκλιση στα μακροπρόθεσμα επιτόκια μέσω της οποίας κάθε χώρα 

εντός της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή 

και νομισματική ένωση (ΕC, 1992). Όλα τα κριτήρια βασίζονται στην 

υπόθεση της βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει ο κίνδυνος να ανέβει ο πληθωρισμός στο μέλλον. Η συνθήκη 

του Μάαστριχτ ουσιαστικά αποτελείται από έναν ορισμό της 

δημοσιονομικής πολιτικής που υποστηρίζει την κοινή νομισματική 

πολιτική:  

1. «Το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% 

του ΑΕΠ, με την πρόβλεψη ότι κατά την αξιολόγηση της εκπλήρωσης 

αυτού του κριτηρίου ένα δημοσιονομικό έλλειμμα παραπάνω από το 

3% περίπου μπορεί να γίνει ανεκτό εάν υπάρχει κάποιο προσωρινό ή 

εξαιρετικό συμβάν (Sabic, 2006)». 

2. «Το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και 

υπάρχει ένα ορισμένο ποσό ευελιξίας σε αυτό το κριτήριο, έτσι ώστε 

να μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική μια χώρα με εξαιρετικά υψηλό 

δείκτη χρέους / ΑΕΠ πλησιάζει την τιμή αναφοράς 60% με 

ικανοποιητικό ρυθμό της ΕΕ (Sabic, 2006)». 
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2.3. Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ κατάλαβαν πως ήταν σημαντικό 

ένα πλαίσιο όπου θα συντονίζει και θα ελέγχει τις εθνικές 

δημοσιονομικές πολιτικές όλων των χωρών της ένωσης για την εύρυθμη 

λειτουργία τους. Το 1997 λοιπόν, ψηφίστηκε το σύμφωνο σταθερότητας 

και ανάπτυξης που είχε έναν ρόλο δημοσιονομικής εποπτείας για την 

σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Έτσι, το σύμφωνο 

σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελούσε την συνέχεια της συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Το άρθρο 104 της συνθήκης του Μάαστριχτ δηλώνει ρητά 

πως τα κράτη- μέλη πρέπει να αποφεύγουν τα ελλείματα που ξεπερνούν 

το 3% του ΑΕΠ (ΕΚ, 1992). Έτσι, η δημοσιονομική πειθαρχία βασίζεται 

σε δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με το εάν ο λόγος 

έλλειμα / ΑΕΠ ξεπερνάει το 3% και το δεύτερο κριτήριο εάν ο λόγος 

δημόσιο χρέος / ξεπερνάει το 60%. Συνεπώς, για να πετύχει ένα κράτος 

δημοσιονομική σταθερότητα μέσω των κατάλληλων πολιτικών και να μην 

υπήρχε απόκλιση από τα δύο κριτήρια έπρεπε να ενισχυθεί το 

προληπτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, για να 

υπάρχει συντονισμός και παρακολούθηση στις οικονομικές πολιτικές. 

Το προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ ουσιαστικά προσπαθεί να εξασφαλίσει 

υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές σε κανονικές περιόδους (ΕΚΤ, 2010). Η 

βάση σε αυτό το πλαίσιο είναι η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 

δημοσιονομικού στόχου, όπου όλα τα κράτη – μέλη σέβονται τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο και η δημοσιονομική τους θέση πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ισοσκελισμένη ή πλεονασματική. Πιο συγκεκριμένα, το 
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προληπτικό σκέλος αναφέρει πως, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να 

υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης σε ετήσια βάση 

και να δείχνουν ξεκάθαρα πως θα επιτυγχάνουν υγιείς δημοσιονομικές 

θέσεις. Δύο σημαντικά πράγματα που προστέθηκαν στο προληπτικό 

σκέλος αφορούν (Attard et al., 2013): 

 Την έγκαιρη προειδοποίηση από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο για 

την πρόληψη και αποφυγή υψηλού ελλείματος πάνω από την 

τιμή αναφοράς του 3% και 

  Πως η επιτροπή μπορεί να παρέχει συμβουλές πολιτικής σε μια 

χώρα όσον αφορά τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών πολιτικών. 

Τέλος, ο διορθωτικός βραχίονας είναι καθαρά τυπικός και σχεδιάστηκε 

για να επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Έτσι, ο διορθωτικός βραχίονας εξασφαλίζει πως όλες οι χώρες 

ακολουθούν τις κατάλληλες πολιτικές για να διορθώσουν τα υψηλά 

ελλείματα τους. Όταν μια χώρα παραβιάζει την τιμή αναφοράς του 3% 

τότε το ευρωπαϊκό συμβούλιο προβαίνει σε συστάσεις και όταν η χώρα 

εξακολουθεί να μην προβαίνει σε πολιτικές διόρθωσης του ελλείματος η 

ΕΕ επιβάλει κυρώσεις στην χώρα αυτή. 

2.4. Μηχανισμοί χρηματοδότησης 

Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση καθώς και η μη βιώσιμη 

δημοσιονομική πολιτική σε αρκετές χώρες της ΕΕ ελλοχεύουν τον 

κίνδυνο της σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. Έτσι, η μη βιωσιμότητα 

του χρέους πολλών χωρών επηρέασαν τη αξιοπιστία του τραπεζικού 

συστήματος. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο για να αντιμετωπίσει 
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αυτό το πρόβλημα, τον Φεβρουάριο του 2010, και οι αρχηγοί των χωρών 

δήλωσαν πως θα ακολουθήσουν συντονισμένες δράσεις για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη (EC, 2010). 

Όλες οι Ελληνικές προσπάθειες δεν ήταν τόσο καρποφόρες ώστε να 

επιλύσουν το πρόβλημα χρηματοδότησης της. Έτσι οι αρχηγοί των 

κρατών της ΕΕ αποφάσισαν να προβούν σε ένα σχέδιο διμερών δανείων. 

Έτσι, η Ελλάδα έλαβε 80 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες και 30 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. Το 2010, ήταν η χρονιά όπου η Ελλάδα χρειαζόταν άμεση 

ανάγκη δανεισμού και η ΕΕ δεν είχε μηχανισμό να καλύψει μόνη της 

και την Ελλάδα και άλλες χώρες που χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση. 

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Euro Group δημιούργησε δύο 

νέους μηχανισμούς. Ο πρώτος μηχανισμός είναι γνωστός ως EFSF 

δηλαδή, Ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 

ο δεύτερος ως EFSM δηλαδή, Ευρωπαϊκός μηχανισμός 

χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης. 

Ο μηχανισμός διάσωσης ήταν αξίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ δηλαδή 

πάνω από το 8% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αποτελείται από τρεις 

συνιστώσες (EC, 2011): 

 Η χρηματοδοτική βοήθεια του Ευρωπαϊκού συμβουλίου 

δημιούργησε τον EFSM, όπου ο προϋπολογισμός του 

υποστηρίζεται απ’ όλα τα κράτη – μέλη και μπορεί να 

συγκεντρώσει έως και 60 δισεκατομμύρια ευρώ. 
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 Το EFSF υποστηρίζεται από το σύνολο της Ευρωζώνης και μπορεί 

να δανείσει έως και 440 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 Η βοήθεια από το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ μπορεί να συνδράμει το ήμισυ από 

την βοήθεια του Ευρωπαϊκού συμβουλίου, δηλαδή 250 

δισεκατομμύρια ευρώ. 

Το EFSF είναι ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός που μπορεί να συμβάλλει 

στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα με παροχή οικονομική βοήθειας. 

Επίσης, αυτός ο μηχανισμός έχει δανειοδοτική ικανότητα ύψους 440 

δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί να εκδώσει ομόλογα στις κεφαλαιαγορές 

αγγίζοντας εγγυήσεις της τάξης του 120%. Σε μερικές περιπτώσεις ο 

EFSF μπορεί να παρεμβαίνει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά 

εκδίδοντας δάνεια για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το 2010 ο 

EFSF ήταν ως ένας προσωρινός μηχανισμός διάσωσης αλλά το 2012 

τέθηκε σε ισχύ ως μόνιμος μηχανισμός διάσωσης, γνωστός ως ESM 

(Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας). 

2.5. Νομοθεσία “six pack” 

Τόσο η δανειοδοτική συνεισφορά όσο και οι πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας έχουν ως στόχο τη βραχυπρόθεσμη επίλυση 

προβλημάτων ρευστότητας. Όμως, ούτε η ΕΚΤ αλλά ούτε και ο 

μηχανισμός διάσωσης μπορούσαν να επιλύσουν θέματα 

ανταγωνιστικότητας, ούτε το αυξανόμενο υψηλό δημόσιο χρέος της 

Ευρωζώνης. Έτσι, εκτός από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης η 

Ευρωπαϊκή επιτροπή εισήγαγε ένα σύνολο μέσων που ενισχύουν τα δύο 

σκέλη του σύμφωνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Βελτίωσε τον 
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προληπτικό βραχίονα αυξάνοντας την επιτήρηση ώστε να καλύψει και 

άλλες μακροοικονομικές ανισορροπίες, ενώ για το διορθωτικό σκέλος 

βελτίωσε το μηχανισμό επιβολής μέσω κυρώσεων.  

Ωστόσο, εκτός από δημοσιονομικές πολιτικές, η Ευρώπη χρειάζονταν 

έναν μηχανισμό που θα αντιμετώπιζε τις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Σε ορισμένες 

χώρες όπως η Ελλάδα, η δημοσιονομική αδιαφορία οφείλονταν στην 

κρίση χρέους, σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η κρίση χρέους 

οφείλονταν σε μακροοικονομικές ανισορροπίες που με το πέρασμα των 

χρόνων αυτό μετατράπηκε σε οικονομικά προβλήματα. Άλλωστε, η κρίση 

έδειξε πως οι χώρες της Ευρωζώνης δεν κατάφεραν να ενστερνιστούν και 

να ακολουθήσουν τις συστάσεις του συμφώνου σταθερότητας και 

ανάπτυξης. 

Έτσι, το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα πακέτο έξι 

νομοθετικών προτάσεων το γνωστό ως “six pack” το οποίο περιγράφει μια 

σειρά από ζητήματα νομοθετικών μέτρων για μεταρρυθμίσεις στην 

σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη και αυστηρότερη 

μακροοικονομική εποπτεία. Μετά από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων το 

“six pack” ψηφίστηκε από τις 27 χώρες της ΕΕ στις 13 Δεκεμβρίου του 

2011(EC, 2011). 

Τέσσερα από τα έξι νομοθετικά κείμενα που περιλαμβάνουν τους νέους 

δημοσιονομικούς κανόνες για την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σχετίζονται 

με τα δημόσια οικονομικά. Υπήρξαν σημαντικότατες αλλαγές τόσο στους 

προληπτικούς κανόνες όσο και στα διορθωτικά μέτρα που καθορίζονταν 
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από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, οι 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων μετασχηματίστηκαν και υπεβλήθησαν 

ελάχιστες απαιτήσεις των ανεξαρτήτων εθνικών δημοσιονομικών 

συμβουλίων για τις χώρες της Ευρωζώνης. Το προληπτικό σκέλος από 

δύο διαδικασίες: την εκ των υστέρων αξιολόγηση της απόκλισης των 

χωρών που δεν έχουν επιτύχει την δημοσιονομική προσαρμογή και τους 

μεσοπρόθεσμους στόχους τους, και την εκ των προτέρων αξιολόγηση της 

σταθερότητας και των προγραμμάτων σύγκλισης. Όσον αφορά το πρώτο 

μέρος του προληπτικού σκέλους, η εκ των υστέρων διαδικασία 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής χρηματικής ποινής αν το 

συμβούλιο γνωμοδοτήσει σχετικά με την πορεία προσαρμογής και αν 

πρέπει ένα κράτος να καλείται προς δημοσιονομική προσαρμογή. 

Η υποχρέωση επίτευξης ενός μεσοπρόθεσμου στόχου «ασφαλείας» είναι 

όπως ο καθορισμός της κατάλληλης ταχύτητας για την επίτευξη αυτού 

του στόχου(υπολογίζεται πως το σημείο αναφοράς για την βελτίωση του 

διαρθρωτικού ισοζυγίου είναι της τάξης του 0.5% του ΑΕΠ ή περισσότερο 

από 0.5% του ΑΕΠ για χώρες που το δημόσιο χρέος τους υπερβαίνει το 

60% του ΑΕΠ τους). Ο κανόνας δαπανών περιλαμβάνεται τόσο στην εκ 

των προτέρων όσο και στην εκ των υστέρων διαδικασία. Αυτός ο κανόνας 

απαιτεί οι προσαρμοσμένες πρωτογενείς δαπάνες να μην υπερβαίνουν 

τις πιθανές μεσοπρόθεσμες στην αύξηση του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, 

εάν μια χώρα έχει υπερβεί τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, οι 

δαπάνες επιτρέπεται να υπερβούν προσωρινά την μεσοπρόθεσμη 

δυνητική αύξηση του ΑΕΠ. Αν μια χώρα είναι κοντά, αλλά δεν έχει 
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φτάσει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, η αύξηση των δαπανών 

δεν πρέπει να υπερβεί την μέση αύξηση του ΑΕΠ. Τέλος, για τις χώρες 

που βρίσκονται ακόμα σε προσαρμογή και δεν έχουν φτάσει ακόμη το 

ΜΔΣ, η πορεία των δαπανών τους θα πρέπει να αποφέρει ετήσια 

βελτίωση στο διαρθρωτικό έλλειμα της τάξης του 0.5% (Thygesen et al., 

2019). 

Οποιαδήποτε απόκλιση από την διαδρομή προσαρμογής ενεργοποιεί 

αυτόματα μια προειδοποίηση και επιβάλλονται κυρώσεις, εάν αυτές είναι 

σημαντικές. Ο προληπτικός κανονισμός ενισχύει τη διαδικασία και 

εκδίδει μια προειδοποίηση αμέσως μετά εάν διαγνωστεί μια απόκλιση 

από την πορεία προσαρμογής. Μετά εάν το συμβούλιο δεν ακολουθήσει 

τις συστάσεις της επιτροπής για αποτελεσματικές δράσεις, τότε η 

επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ανανεωμένη σύσταση. Τέλος, η επιτροπή 

μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή τοκοφόρου 

κατάθεσης ύψους 0.2% του ΑΕΠ, εάν δεν έχει υπάρξει αποτελεσματική 

δράση.  

Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης κατά την δημιουργία του, 

προβλέπει την δυνατότητα έναρξης υπερβολικού ελλείματος, βάση του 

κριτηρίου του χρέους. Στο άρθρο 126 της συνθήκης για τη λειτουργία 

της ΕΕ (TFEU, 2007), ορίζει πως μια τέτοια διαδικασία μπορεί να 

ξεκινήσει εάν το δημόσιο χρέος υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60% 

του ΑΕΠ, ο δείκτης χρέους πρέπει να μειωθεί τόσο ώστε να προσεγγίζει 

την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό.  
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Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν καλύτερη εφαρμογή των 

προληπτικών και διορθωτικών μέτρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

συστάσεων, προειδοποιήσεων και οικονομικών κυρώσεων. Το “six pack” 

επίσης συμβάλει στη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα βοηθήσει 

στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Αυτή ίσως είναι η σημαντικότερη 

αλλαγή στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης όπου θα γίνουν οι 

συστάσεις, οι προειδοποιήσεις και οι κυρώσεις πιο αυτόματες. Έτσι, 

αναβαθμίστηκε και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου. Πριν από 

αυτή τη ρύθμιση του Ευρωπαϊκό συμβούλιο είχε τη δυνατότητα μόνο να 

εκφέρει γνώμη σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των 

δημοσιονομικών σχεδίων. Τώρα, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει κατά πλειοψηφία και να τροποποιήσει τη σύσταση της 

επιτροπής.  

2.6. Εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια και υποχρεώσεις 

Η διαθεσιμότητα μιας δημοσιονομικής βάσης δεδομένων διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο της δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ. Ο κανονισμός 

για αξιόπιστα και τακτικά δημοσιονομικά στοιχεία αποτελεί την βάση για 

την αντιμετώπιση απροσδόκητων δημοσιονομικών εξελίξεων. Η ποιότητα 

των δημοσιονομικών εξελίξεων εξασφαλίζεται από διαφάνεια, η οποία 

συνεπάγεται από δημοσιοποίηση τέτοιων δεδομένων. Οι δυνατοί 

δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να αποτελούν το εργαλείο για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και την αποτελεσματικότητα κάθε χώρας 

θα πρέπει να αποτελεί την βάση ενός πλαισίου δημοσιονομικής 

εποπτείας της ΕΕ. Επιπροσθέτως, οι κανόνες βασίζονται σε αξιόπιστη 



15 
 

ανάλυση που γίνεται από αρχές με αυτονομία. Τα ενιαία δημοσιονομικά 

πλαίσια βοηθούν τα κράτη μέλη εγκαθιδρύσουν διορθωτικά μέτρα πριν 

οι οικονομικές εξελίξεις λάβουν μια αρνητική κατεύθυνση που θα 

οδηγήσει σε ανισορροπίες. 

Η οδηγία σχετικά με τις υποχρεώσεις των δημοσιονομικών πλαισίων 

αφορούν δημοσιονομικούς κανόνες που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

των δημοσιονομικών πλαισίων κάθε χώρας της Ευρωζώνης. Τέτοιοι 

κανόνες είναι για παράδειγμα δημόσια λογιστικά συστήματα, εσωτερικός 

έλεγχος και χρηματοοικονομική πληροφόρηση (Silvio & Alexander, 

2013). Επιπλέον, μόνο αξιόπιστες δημόσιας λογιστικής μπορούν να 

παράγουν ποιοτικές στατιστικές. Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο ξεκινά στις 

αρχές του έτους, που δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με 

τις δημοσιονομικές πολιτικές από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο. Έτσι, οι 

χώρες της Ευρωζώνης πριν αρχίσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

σχετικά με τους δικούς τους προϋπολογισμούς πρέπει να λάβουν 

σοβαρά υπόψιν τους τις κατευθύνσεις από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο.  

Πέρα από τις αλλαγές που είχαμε τόσο στο προληπτικό όσο και στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ, έχουμε ακόμη ένα πλαίσιο, την διαδικασία 

μακροοικονομικής ανισορροπίας που έχει ως στόχο την ανίχνευση 

μακροοικονομικών ανισορροπιών ή αν θα υπάρξει δυνατότητα 

εμφάνισης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται στις δύο οδηγίες του “six 

pack”. Η πρώτη οδηγία αφορά ένα κείμενο με διαδικασίες πρόληψης, 

αναγνώρισης και μακροοικονομικών ανισορροπιών και η δεύτερη οδηγία 
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αφορά σε διαδικασίες κυρώσεων. Η πρώτη οδηγία αφορά όλες της χώρες 

της ΕΕ, ενώ η δεύτερη μόνο τις χώρες της Ευρωζώνης. 

Η διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας χωρίζεται σε δύο βήματα. 

Κατά το πρώτο βήμα, λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προειδοποίησης 

που βασίζεται σε παρατηρήσεις και το δεύτερο βήμα εστιάζει σε ανάλυση 

βάθους. 

2.7.  Ευρωπαϊκό εξάμηνο και “euro plus pact”   

Περίπου μέχρι τα μέσα του 2010 η Ευρωπαϊκή επιτροπή νομοθέτησε 

ένα πακέτο για την ενίσχυση της διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη. 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο μεταρρύθμισε τον κώδικα για την 

διεξαγωγή πολιτικής του ΣΣ, επιτρέποντας στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο να 

εισαχθεί από τον Ιανουάριο του 2011. Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο 

δίνεται η δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να μπορούν να συντονίζουν τις 

δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές τους, σύμφωνα πάντα με το 

ΣΣΑ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».  

Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο λειτουργεί σε εξαμηνιαίο κύκλο, όπου ξεκινά 

κάθε Ιανουάριο όταν η επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης. Αυτό ακολουθείται από τον εντοπισμό των κύριων 

οικονομικών προκλήσεων από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο, το οποίο δίνει 

συμβουλές για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν. Βάση αυτών 

των συμβουλών, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσουν τις 

μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές τους κατά την εκπόνηση 

εθνικών μεταρρυθμίσεων. 
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To “euro plus pact”, ουσιαστικά είναι ένα σύμφωνο που δημιουργήθηκε 

με την πρωτοβουλία Γερμανίας – Γαλλίας για να επιτευχθεί συντονισμός 

της οικονομικής πολιτικής. Αρχικά εμφανίστηκε ως σύμφωνο για την 

ανταγωνιστικότητα και στην συνέχεια ως σύμφωνο για το ευρώ. Είναι μια 

συμφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΕ που αφορά την οικονομική 

διακυβέρνηση εντός της ΕΕ. Σκοπός αυτού του συμφώνου είναι να 

ενισχυθεί ο οικονομικός πυλώνας, έτσι ώστε να έχει ως αποτέλεσμα 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που θα οδηγήσει σε ποιοτικότερο 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και ως κατά συνέπεια σε 

μεγαλύτερο επίπεδο σύγκλισης στην ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα και η 

σύγκλιση αποτελείται από τέσσερις κύριες συνιστώσες: 

i. Πρώτον, το σύμφωνο του ευρώ θα συνυπάρξει με το σύμφωνο 

της Ευρώπης για να ενισχύσει την διακυβέρνηση. Επίσης το 

σύμφωνο του ευρώ, είναι με εργαλεία που υπάρχουν ήδη όπως 

το Ευρωπαϊκό εξάμηνο, ΣΣΑ και την στρατηγική «Ευρώ 2020». 

ii. Δεύτερον, το σύμφωνο θα καλύπτει τομείς που είναι απαραίτητη 

η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Το 

σύμφωνο θα επικεντρώνεται σε δράσεις που η αρμοδιότητα 

ανήκει στις χώρες – μέλη και επιδιώκουν στόχους βάση των 

δικών τους ειδικών προκλήσεων. 

iii. Τρίτον, κάθε χώρα πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένες εθνικές 

δεσμεύσεις και οι δεσμεύσεις αυτές θα παρακολουθούνται 

τακτικά και στενά από τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια 



18 
 

iv. Τέταρτον, σύμφωνα με το σύμφωνο, οι χώρες δεσμεύονται 

πλήρως την ενιαία αγορά, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη. 

Οι χώρες για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους τους, θα πρέπει να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους, να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα 

και την απασχόληση και την ενίσχυση της οικονομικής και δημόσιας 

βιωσιμότητας. Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την χάραξη της πολιτικής 

που απαιτείται για να επιτύχει τους στόχους της.  

2.8. Νομοθεσία “two pack” και δημοσιονομικό σύμφωνο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας να ληφθούν 

σοβαρά και να ενστερνιστούν απ’ όλες τις χώρες η νομοθεσία του “six 

pack” και το δημοσιονομικό σύμφωνο, προχώρησε με τα τεχνικά της 

κλιμάκια, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στην 

νομοθέτηση δύο νέων κανόνων που είναι γνωστού ως “two pack”, με 

στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας στην Ευρωζώνη (EC, 

2013). Έτσι, ο κανονισμός “two pack” τέθηκε σε ισχύ απ’ όλες τις χώρες 

της Ευρωζώνης στις 30 Μαΐου του 2013. Τα νέα αυτά μέτρα δίνουν 

μεγαλύτερη και ισχυρότερη διαφάνεια στις δημοσιονομικές αποφάσεις, 

καλύτερο συντονισμό στην Ευρωζώνη και καλύτερη αναγνώριση των 

ειδικών αναγκών των χωρών της Ευρωζώνης υπό σοβαρές οικονομικές 

πιέσεις.  

Η νομοθεσία των δύο πακέτων (“two pack”), για την οικονομική 

διακυβέρνηση αποτελείται από δύο προτάσεις: Πρώτον, την αυξημένη 

εποπτεία των χωρών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη σχέση 
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της με την σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ και δεύτερον, το ρόλο των 

αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων και των ανεξάρτητων 

δημοσιονομικών συμβουλίων που πρέπει να παρακολουθούν την 

συμμόρφωση και να αναφέρουν εκ των προτέρων τα εθνικά 

δημοσιονομικά σχέδια.  

Επιπροσθέτως, αυτή η νομοθεσία ενισχύει τις απαιτήσεις για αυξημένη 

εποπτεία χωρών με υπερβολικά ελλείματα. Αυτό πραγματοποιείται με 

ένα χρονοδιάγραμμα που καθορίζει τον χρόνο υποβολής ενός 

προϋπολογισμού και ενός σχεδίου αξιολόγησης του προϋπολογισμού 

από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.  

Στην Ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 8ης και 9ης Απριλίου του 2011 

(EC, 2011), αποφασίστηκε απ’ όλα τα κράτη της ΕΕ πλην του Ενωμένου 

Βασιλείου, η δημιουργία ενός δημοσιονομικού συμφώνου για να 

επιτευχθεί στενότερος συντονισμός στις οικονομικές πολιτικές. Ο ρόλος 

του δημοσιονομικού αυτού συμφώνου είναι, να προωθήσει την 

δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και να ενισχύσει την 

σταθερότητα του ΣΣΑ. Αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία:  

 Το πρώτο αφορά έναν ισορροπημένο κανόνα προϋπολογισμού που 

περιέχει έναν αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης και 

 Το δεύτερο αφορά την ενίσχυση της διαδικασίας υπερβολικού 

ελλείματος. 

Αυτές οι δύο συνθήκες υπεγράφησαν τον Μάρτιο του 2012. Σύμφωνο με 

το πρώτο στοιχείο, η γενική κυβέρνηση πρέπει να είναι ισορροπημένη ή 
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πλεονασματική, δηλαδή το ετήσιο διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο 

θα πρέπει να ταυτίζεται με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της χώρας. Από την 

άλλη, χώρες που σημείωσαν αρκετά χαμηλότερο ποσοστό χρέους / ΑΕΠ 

από το 60% και ταυτόχρονα δεν ενέχουν σε κίνδυνο για μακροπρόθεσμη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα θα αποζημιώνονταν σε υψηλότερο 

διαρθρωτικό έλλειμα της τάξης του 1% (EC, 2012). Όμως, εάν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ του μεσοπρόθεσμου στόχου και του ετήσιου 

διαρθρωτικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, ένας διαρθρωτικός μηχανισμός 

θα ενεργοποιείται αυτόματα και η χώρα θα έχει την ευθύνη να διορθώσει 

αυτή την απόκλιση, εντός καθορισμένης περιόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

3. Δημοσιονομικές προσαρμογές και έλλειμα 

3.1. Δημοσιονομική πολιτική  

Η μεροληψία του ελλείματος γενικά συμβαίνει όταν οι δαπάνες της 

κυβέρνησης συστηματικά υπερβαίνουν των εσόδων της. Μάλιστα, από το 

1970 η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής ήταν μεροληπτική, καθώς 

τα δημοσιονομικά ελλείματα χρηματοδοτούνταν από έκδοση δημοσίου 

χρέους. Έτσι, έχουμε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες χώρες να έχουν 

αύξηση δημοσίου χρέους (Sacchi & Salotti, 2015). 

Η δημοσιονομική χαλάρωση έχει ως συνέπεια την υπερβολική 

συσσώρευση χρεών των κρατών. Έτσι, η δημοσιονομική πειθαρχία και τα 

δημόσια οικονομικά αποτελούν προϋπόθεση για σταθερή και δυνητική 

ανάπτυξη. Τέσσερις σημαντικοί παράγοντες ξεχωρίζουν μεταξύ 

απείθαρχης και πειθαρχημένης κυβέρνησης. 

 Πρώτον, μια πειθαρχημένη κυβέρνηση ασκεί αντικυκλική οικονομική 

πολιτική, ενώ μια απείθαρχη κυβέρνηση ασκεί προκυκλική οικονομική 

πολιτική. Συγκεκριμένα, οι απείθαρχες κυβερνήσεις ασκώντας 

προκυκλική οικονομική πολιτική δεν μπορούν να ελέγξουν τις δαπάνες 

τους και να αυξήσουν τους φόρους τους, όταν αυτό χρειάζεται, με 

αποτέλεσμα να εντείνονται τα δημοσιονομικά ελλείματα και να 
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οδηγούνται σε μη βιώσιμες αυξήσεις του δημοσίου χρέους τους. Έτσι, ως 

αποτέλεσμα, θεωρείται μάλλον σίγουρο πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

προβούν σε σοβαρά και σκληρά μέτρα στο άμεσο μέλλον.  

Δεύτερον, μια πειθαρχημένη κυβέρνηση ανησυχεί για τη βιωσιμότητα 

των δημόσιων οικονομικών της και προσπαθεί να ελαττώσει την άνοδο 

του δημοσίου χρέους της, διότι όταν τα δημόσια χρέη είναι υψηλά ενέχει 

ο κίνδυνος της μακροοικονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. 

Τρίτον, μια πειθαρχημένη κυβέρνηση ανησυχεί για την σύνεση, δηλαδή 

προσπαθεί να μειώσει την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

δημοσιονομική ανισορροπία. Πέρα αυτών, σύνεση προωθείται και σε ένα 

σταθερό και βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον. 

Τέταρτον, μια πειθαρχημένη κυβέρνηση ανησυχεί για την ισότιμη 

κατανομή της ευημερίας σε όλες τις γενιές. Εδώ λοιπόν, πρέπει να 

σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα που θα απαλείψουν την 

δημοσιονομική αδιαφορία. Σήμερα, η βιβλιογραφία προσπαθεί να 

απαντήσει σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή στα αίτια του πρόβλημα της 

μεροληψίας του ελλείματος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τέτοια αίτια 

σχετίζονται με: 

 Την χρονική ασυνέπεια 

 Προβλήματα κοινών ομάδων 

 Πολιτικές αποτυχίες και υπέρμετρη αισιοδοξία 
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3.1.1. Χρονική ασυνέπεια 

Όπως και με την νομισματική πολιτική, τα μεσοπρόθεσμα 

δημοσιονομικά σχέδια και η δέσμευση χάραξης πολιτικής πρέπει να 

έχουν περισσότερη αξιοπιστία (Lemoine et al., 2016). Άρα, υπάρχει 

χρονική ασυνέπεια όταν οι πολιτικές είναι βέλτιστες εκ των προτέρων και 

όχι εκ των υστέρων (Calmfors. 2011). Η ασυνέπεια είναι όταν, οι 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων κρίνουν πως μπορούν να αποκλίνουν από 

τις πολιτικές τους εκ των υστέρων από αυτές που αποφάσισαν εκ των 

προτέρων (Alesina Tabellini, 1990). Για παράδειγμα, οι κυβερνόντες 

αντιλαμβάνονται την βέλτιστη αντικυκλική πολιτική και έτσι 

διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό αναλόγως, με στόχο την ενοποίηση 

του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια οικονομικών ανθήσεων έτσι ώστε 

να δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος για αντικυκλικά μέτρα σε 

περιόδους υφέσεων. Όμως, σε περιόδους «ανθήσεων», οι κυβερνήσεις δεν 

έχουν τα κίνητρα να ακολουθήσουν μια αντικυκλική πολιτική που 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επανεκλογή τους από το εκλογικό σώμα. 

3.1.2. Προβλήματα κοινών ομάδων 

Τα προβλήματα κοινών ομάδων προκύπτουν από ειδικές ομάδες 

συμφερόντων που ασκούν ιδιαίτερη πίεση στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, ώστε να δαπανήσουν περισσότερα  έσοδα προς το δικός τους 

όφελος, πράγμα που συχνά βαίνει αντίθετα προς τα συμφέροντα και τις 

προτιμήσεις της κοινωνίας στο σύνολο της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

δαπανούνται υπερβολικά έσοδα της κυβέρνησης και να διογκώνονται 

υπερβολικά ελλείματα. Τέτοιες δημοσιονομικές πολιτικές κατά την 
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διάρκεια περιόδων «άνθησης» οδηγούν στη βραχυπρόθεσμη 

προκυκλικότητα (Calmfors, 2011). Αυτή η κυκλική ασσυμετρία, οδηγεί 

τα έσοδα να χρησιμοποιούνται λάθος σε περιόδους «άνθησης» και να 

επιδεινώνουν τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας σε περιόδους 

ύφεσης, οδηγώντας σε διόγκωση χρεών. 

3.1.3. Πολιτικές αποτυχίες και υπερβολική αισιοδοξία 

Οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής επικεντρώνονται στις αδυναμίες 

ενεργειών διακριτικής ευχέρειας στο πλαίσιο της πολιτικής τους 

βραχυπρόθεσμα χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στον μεσοπρόθεσμο 

και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ένας πιθανός λόγος είναι πως οι 

προτιμήσεις των πολιτικών αποκλίνουν από τις προτιμήσεις του 

εκλογικού σώματος (Calmfors, 2011). Υπάρχει μια σχετική αμέλεια στο 

μέλλον για τις αυξήσεις και τις περικοπές δαπανών που συνδέονται με τα 

τρέχοντα ελλείματα. Οι δημοσιονομικές προσαρμογές τείνουν να 

καθυστερούν ή να φορτωθούν εκ νέου, ενώ τα αδιέξοδα των εσόδων σε 

ευνοϊκές στιγμές είναι λιγότερα λόγω της διεξαγωγής αντικυκλικών 

δημοσιονομικών πολιτικών.  

3.2. Δημοσιονομικοί κανόνες  

Από τα τέλη του περασμένου αιώνα, ένας τεράστιος αριθμός θεσμικών 

μεταρρυθμίσεων προκλήθηκαν ως απόρροια των μη βιώσιμων 

δημοσιονομικών πολιτικών. Από τότε και στο εξής, οι δημοσιονομικοί 

κανόνες παίζουν σημαντικό ρόλο στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι Kopits 

και Symanski (1998), έδωσαν έναν πιθανό ορισμό των δημοσιονομικών 

κανόνων. Συγκεκριμένα, «ορίζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες ως έναν 
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μόνιμο περιορισμό(αριθμητικός στόχος ή όρια στα δημοσιονομικά μεγέθη) 

για την δημοσιονομική πολιτική». Μεταξύ αυτών έχουμε τους εξής 

δημοσιονομικούς κανόνες: 

 Κανόνες στο ισοζύγιο προϋπολογισμού 

 Κανόνες χρέους 

 Κανόνες εσόδων 

 Κανόνες δαπανών 

«Οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν θεωρούνται ούτε νομοθετικοί κανόνες 

πολιτικής, ούτε κατευθυντήριες γραμμές επειδή δεν επιβάλλουν 

δεσμευτικούς περιορισμούς στην σημερινή και στην μελλοντική κυβέρνηση» 

(Guichard S. et al., 2007). Η ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας 

είναι ο κύριος στόχος των δημοσιονομικών κανόνων. Ωστόσο, οι 

δημοσιονομικοί κανόνες μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες που 

διευκολύνουν τους θεμελιώδης στόχους, όπως η μακροπρόθεσμη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα, η κοινωνική αποδοτικότητα, η δίκαιη 

κατανομή της ευημερίας ανά γενιά κτλπ. Όμως οι παραπάνω στόχοι δεν 

μπορούν να επιτευχθούν εάν η δημοσιονομική πολιτική αποκλίνει από 

τις κοινωνικές προτιμήσεις (Milesi – Ferretti, 2004). 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι δημοσιονομικοί κανόνες συνεισφέρουν 

θετικά σε μια κοινωνία. Πρώτον, βοηθούν στο να ξεπεραστούν ελλείματα 

που προέρχονται από πολιτική «μυωπία» και την συμπεριφορά 

απόκτησης επιδομάτων. Δεύτερον, βοηθούν στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που προκύπτουν από την χρονική ασυνέπεια. Τρίτον, οι 

δημοσιονομικοί κανόνες διαδραματίζουν σημαντικότατο για την 
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δημοσιονομική πειθαρχία, ιδίως όταν η πολιτική δέσμευση απουσιάζει 

(Ayuso et al., 2009).  

Από την άλλη, οι δημοσιονομικοί κανόνες έχουν τρεις σημαντικές 

αδυναμίες. Πρώτον, όταν υπάρχει αδυναμία της ορθής κατασκευής των 

δημοσιονομικών κανόνων, αυτοί οδηγούν σε προκυκλικές οικονομικές 

πολιτικές (IMF, 2004). Δεύτερον, οι δημοσιονομικοί κανόνες μπορεί να 

είναι επιζήμιοι όταν μειώνονται οι δημόσιες επενδύσεις υπέρ της 

ανάπτυξης. Τρίτον, οι δημοσιονομικοί κανόνες όταν δεν υπάρχει 

πολιτική δέσμευση μπορεί να υπονομεύσουν την διαφάνεια μέσω της 

«δημιουργικής λογιστικής» και της λειτουργίας εκτός προϋπολογισμού, 

ώστε προσωρινά να μην διογκώνεται το δημόσιο έλλειμα και το χρέος 

(Von Hagen ND Wolff, 2006). 

3.2.1. Κανόνες στο ισοζύγιο προϋπολογισμού 

Οι κανόνες στο ισοζύγιο προϋπολογισμού θέτουν στόχους για το έλλειμα 

του προϋπολογισμού στο ΑΕΠ, μια μεταβλητή που πρώτα την αναλογία 

χρέους και υπάρχει σαφή καθοδήγηση και εξασφαλίζει την βιωσιμότητα 

του χρέους. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να ταξινομηθούν σε συνολικό 

ισοζύγιο, διαρθρωτικό και κυκλικό προσαρμοσμένο υπόλοιπο. Όσον 

αφορά τα «σοκ» της παραγωγής, τους κυκλικά προσαρμοσμένους 

κανόνες ισοζυγίου ή τους κανόνες της διαρθρωτικής ισορροπίας 

επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών (IMF, 

2009). Από την άλλη πλευρά, οι κανόνες για τον κύκλο παρέχουν 

περιθώριο για δημοσιονομικό κίνητρο. Όμως η εκτίμηση της 

προσαρμογής, μέσω του κενού παραγωγής καθιστά τον κανόνα πιο 
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δύσκολο να επικοινωνήσει. Επίσης, τέτοιοι κανόνες αποτέλεσαν 

αντικείμενο λογοκρισίας, καθώς υποστηρίχτηκε πως οδηγούν σε 

προκυκλικές προκαταλήψεις για την διεξαγωγή της δημοσιονομικής 

πολιτικής.  

3.2.2. Κανόνες χρέους 

Οι κανόνες χρέους καθορίζουν την τιμή αναφοράς για τον λόγο του 

δημοσίου χρέους / ΑΕΠ. Αυτό το είδος κανόνα είναι το πιο 

αποτελεσματικό είδος δημοσιονομικού κανόνα καθώς εξασφαλίζει την 

βιωσιμότητα του χρέους. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής καθοδήγηση για 

την δημοσιονομική πολιτική βραχυπρόθεσμα, καθώς τα επίπεδα χρέους 

χρειάζονται χρόνο για να επηρεαστούν από τα δημοσιονομικά μέτρα. 

Επίσης, το χρέος θα μπορούσε να επηρεαστεί από τους τόκους των 

επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών με αποτέλεσμα την 

ανάγκη σημαντικών δημοσιονομικών προσαρμογών.  

Όσον αφορά το «σοκ» παραγωγής, οι κανόνες χρέους παρέχουν το 

χαμηλότερο βαθμό κυκλικής ευελιξίας σε σχέση με άλλους τύπους 

κανόνων. Με άλλα λόγια, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να γίνεται 

προκυκλική όταν η οικονομία πλήττεται από «σοκ» και ο στόχος χρέους 

να είναι ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο είναι δεσμευτικό. 

3.2.3. Κανόνες εσόδων 

Οι κανόνες εσόδων ορίζουν τους στόχους για τα έσοδα και προσπαθούν 

να αυξήσουν τα έσοδα και να αποτρέψουν μια πιθανή φορολογική 

επιβάρυνση. Οι κανόνες αυτοί δεν συνδέονται με την βιωσιμότητα του 

χρέους ως κανόνες δαπανών, διότι δεν περιορίζουν τον κανόνα δαπανών 



28 
 

(IMF, 2009). Επίσης, οι κανόνες εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε 

προκυκλική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο οι τρόποι αντιμετώπισης αυτού 

του προβλήματος είναι να προκαθορίσουμε την κατανομή πιθανών 

υψηλότερων εσόδων από τα αναμενόμενα (IMF,2009).  

3.2.4. Κανόνες δαπανών 

Οι κανόνες δαπανών ορίζουν μόνιμα ποσοτικά όρια για τα αθροίσματα 

των δαπανών στο ΑΕΠ. Ο κύριος στόχος αυτών των κανόνων είναι η 

διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω της βελτίωσης του 

κόστους ελέγχου. Επίσης, ένας τέτοιος κανόνας δεν περιορίζει τα έσοδα 

και δεν συνδέεται με τη βιωσιμότητα του χρέους (IMF, 2009). Ωστόσο, 

όταν οι δαπάνες συνδυάζονται με τους κανόνες του προϋπολογισμού ή το 

χρέος, τότε μπορούν να ενεργοποιήσουν την αυτόματη δημοσιονομική 

εξυγίανση. Επίσης, μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας στρατηγικής για 

τον αναπροσανατολισμό των δημοσίων δαπανών σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της κυβέρνησης και είναι σχετικά εύκολο να 

επικοινωνούν και να παρακολουθούνται.  

Έως το 1990, μόνο η Γερμανία και το Λουξεμβούργο είχαν 

δημοσιονομικού κανόνες. Τα επόμενα 20 χρόνια και έως το 2014, 

τουλάχιστον 27 ακόμη χώρες υιοθέτησαν δημοσιονομικούς κανόνες λόγω 

της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη και αυτό ώστε να 

παρέχεται δέσμευση για αξιόπιστη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 

πειθαρχία. Στην ΕΕ κυρίως οι προηγμένες οικονομικά χώρες υιοθέτησαν 

σύστημα δημοσιονομικών κανόνων αλλά, γρήγορα και αναπτυσσόμενες 

χώρες όπως Βουλγαρία, Πολωνία κ.α. υιοθέτησαν δημοσιονομικούς 
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υπερεθνικούς κανόνες. Ο στόχος τους ήταν να θέσουν τα όρια των 

δημοσιονομικών μεγεθών για να περιορίσουν τις δημοσιονομικές 

πολιτικές που δεν ήταν σύμφωνοι με μια νομισματική ένωση σαν την 

Ευρωζώνη. Έτσι, οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ αποτελούνταν από: 

 Το έλλειμα του 3%(σύμφωνα με συνθήκη του Μάαστριχτ και ΣΣΑ) 

 Το ανώτατο όριο του χρέους στο 60% (συνθήκη Μάαστριχτ και 

ΣΣΑ) 

 Μεσοπρόθεσμοι στόχοι για κάθε χώρα 

 Η νομοθεσία του “six pack” 

Σήμερα, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν περισσότερους από έναν 

δημοσιονομικούς κανόνες. Η υιοθέτηση πολλών δημοσιονομικών 

κανόνων προέκυψε από την εισαγωγή των υπερεθνικών δημοσιονομικών 

κανόνων αλλά και των αποφάσεων για περαιτέρω ρυθμίσεων των εθνικών 

δημοσιονομικών κανόνων. Για παράδειγμα, Λιθουανία και Πολωνία 

συμπλήρωσε τους δημοσιονομικούς κανόνες χρέους με αυτούς των 

δαπανών και του ισοζυγίου προϋπολογισμού (IMF, 2012), γιατί όπως 

έδειξε το παρελθόν οι κανόνες χρέους δεν είναι επαρκείς και δεν 

συνδέονται με τον στόχο της βιωσιμότητας.  

Επίσης, οι περισσότερο συνήθεις δημοσιονομικές κανόνες ήταν αυτοί του 

χρέους και του ισοζυγίου προϋπολογισμού. Άρα, οι υπερεθνικοί κανόνες 

της ΕΕ περιλάμβανε αυτούς τους δύο. Όμως, οι κανόνες για τα έσοδα 

παίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στους εθνικούς δημοσιονομικούς 

κανόνες, ενώ οι δημοσιονομικοί κανόνες δαπανών παίζουν έναν πιο 

περιοριστικό ρόλο. 
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Βέβαια, αυτό που παρατηρείται είναι πως οι δημοσιονομικοί κανόνες 

παίζουν διαφορετικό ρόλο από χώρα σε χώρα, δηλαδή υπάρχει άλλη 

επίδραση στις αναπτυγμένες χώρες από τις αναπτυσσόμενες. Στις 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες κυριαρχεί ο δημοσιονομικός κανόνας 

του ισοζυγίου προϋπολογισμού, ενώ για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι 

κανόνες χρέους, που δείχνει πως υπάρχουν θεσμικές αδυναμίες. 

3.3. Εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια 

Λόγω της οικονομική κρίσης, οι δημοσιονομικές θέσεις των χωρών 

χειροτέρεψαν, έτσι η ανάγκη για θεσμικές μεταρρυθμίσεις οδήγησε στην 

δημιουργία δημοσιονομικών συμβουλίων. O Debrun et al. (2013) 

προσπάθησε να προσδιορίσει τα δημοσιονομικά συμβούλια δίνοντας τον 

παρακάτω ορισμό: «Ένα δημοσιονομικό συμβούλιο είναι μόνιμη υπηρεσία 

με εκτελεστική ή νόμιμη, προκειμένου να αξιολογηθεί δημόσια και 

ανεξάρτητα από τους κυβερνώντες και να επηρεάσει τις δημοσιονομικές 

πολιτικές, τα σχέδια και τις επιδόσεις της κυβέρνησης έναντι των 

μακροοικονομικών στόχων που σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών». Επιπλέον, το δημοσιονομικό 

συμβούλιο είναι μια ανεξάρτητη αρχή που : 

 Μπορεί να προπαρασκευάσει αμερόληπτες μακροοικονομικές και 

δημοσιονομικές προβλέψεις 

 Μπορεί να διευκολύνει στην εφαρμογή των κανόνων 

δημοσιονομικής πολιτικής 

 Μπορεί να αξιολογήσει το κόστος από τις πολιτικές πρωτοβουλίες 
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 Μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες στις επιλογές της δημοσιονομικής 

πολιτικής και να προβεί σε συστάσεις 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω, η λειτουργία του 

δημοσιονομικού συμβουλίου μπορεί να ανήκει σε μια από τις εξής 

κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία, έχει το δικαίωμα να παρέχει 

ανεξάρτητες προβλέψεις που χρησιμοποιούνται στην διατύπωση του 

προϋπολογισμού ή ενάντια στις κυβερνητικές προβλέψεις. Επίσης, αυτή 

η ομάδα είναι αρμόδια για θέματα αξιολόγησης δημοσιονομικής 

πολιτικής χρησιμοποιώντας θετική ανάλυση και όχι κανονιστική 

ανάλυση. Η δεύτερη κατηγορία έχει το βάρος για την παροχή 

καταλληλόλητας ή όχι της συνολικής δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό 

περιλαμβάνει, έλεγχο των ετησίων ή μεσοπρόθεσμων προτάσεων των 

κυβερνήσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους στόχους της χώρας 

και την μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα της δημόσιας χρηματοδότησης 

και σχετικών κινδύνων. 

Η τρίτη κατηγορία προβαίνει σε αμερόληπτες εκτιμήσεις για 

συγκεκριμένα προγράμματα δαπανών, ενώ η τέταρτη κατηγορία δίνει το 

δικαίωμα στο δημοσιονομικό συμβούλιο να σχολιάσει και να προβεί σε 

συστάσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα πολιτικής. Η 

αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών συμβουλίων εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως: 

 Να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μην υπάρχει καθόλου πολιτική 

παρέμβαση 

 Να προβαίνουν σε δικές τους αξιολογήσεις 
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 Να έχουν τους πόρους ώστε να προβούν την εντολή τους 

  Να έχουν αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να μπορούν να επικρίνουν σε λανθασμένες δημοσιονομικές 

πολιτικές 

Η βιβλιογραφία, κάνει μια σύγκριση των δημοσιονομικών συμβουλίων 

με τις ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες. Όμως, τα δημοσιονομικά 

συμβούλια δεν έχουν την δυνατότητα να θέσουν πολιτικά όργανα. Σε 

αντίθεση με τις κεντρικές τράπεζες, τα δημοσιονομικά συμβούλια έχουν 

την ελάχιστη στήριξη της κυβέρνησης και αντιμετωπίζονται από αυτές ως 

οι ρυθμιστές της δημοσιονομικές πειθαρχίας (Beetsman & Debrun, 

2016). Ουσιαστικά, ένα δημοσιονομικό συμβούλιο μπορεί να συμβάλλει 

στην βελτίωση της δημοσιονομικής επίδοσης αλλά και στην διατήρηση 

και διασφάλιση της δημοσιονομικές πειθαρχίας.  

Η δημοσιονομική πειθαρχία απαιτεί από τις κυβερνήσεις να διατηρούν 

τις δημοσιονομικές τους θέσεις που ενθαρρύνουν και βοηθούν στην 

μακροοικονομική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως, η 

απειθαρχία ενός δημοσιονομικού συμβουλίου είναι αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων και διαφέρει από χώρα σε χώρα, γι’ αυτό θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ένα σχέδιο και οι εξουσίες που δίνονται σ’ ένα εθνικό 

δημοσιονομικό συμβούλιο ώστε να αντιλαμβάνεται τι προκαλεί 

δημοσιονομική απειλή για κάθε χώρα (Hagemann, 2011). Για 

παράδειγμα, εάν μια χώρα δεν είναι αξιόπιστη στην πληροφόρηση της 

και προβαίνει συνεχώς σε μεροληπτικές προβλέψεις, θα πρέπει να 

καλέσει το δημοσιονομικό συμβούλιο για να της παράσχει προβλέψεις.  
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Από το 2005 και ύστερα ο αριθμός των δημοσιονομικών συμβουλίων 

αυξήθηκε αρκετά. Το 1965 μόνο μια χώρα διέθετε ένα μόνο 

δημοσιονομικό συμβούλιο, αλλά μέσα στα επόμενα 30 χρόνια επιπλέον 

χώρες υιοθέτησαν δημοσιονομικά συμβούλια όπως η Δανία, Γερμανία 

κ.α. Το 2010 και μετά, ο αριθμός των δημοσιονομικών συμβουλίων στην 

ΕΕ αυξήθηκε αισθητά, περίπου στα 28 στο τέλος του 2014.  

Εικόνα 1. Χώρες με δημοσιονομικά συμβούλια 

 

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2015. 

Τα κράτη – μέλη που εισήλθαν στην ΕΕ μετά το 2004, εξαιτίας της 

ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουν στη δημοσιονομική σταθερότητα, 

έχουν ως αναπόσπαστο κομμάτι των δημοσιονομικών τους θεσμών τα 

δημοσιονομικά συμβούλια, όπως το δημοσιονομικό συμβούλιο στην 

Σλοβενία και στην Ουγγαρία το 2009 κ.α.. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί 

μπορούμε να δούμε τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια της ΕΕ 

και πότε ξεκίνησε η λειτουργία τους. 
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Πίνακας 1. Δημοσιονομικά συμβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 Πηγή: Βάση δεδομένων των δημοσιονομικών συμβουλίων του ΟΟΣΑ, 2019.  

Υποσημείωση: Στην Ελλάδα λειτουργεί και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Hellenic 

Fiscal Council), από τον Νοέμβριο του 2015 

Τα δημοσιονομικά συμβούλια μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική 

έμμεσα, μέσω του δημόσιου διαλόγου και την προετοιμασία εκθέσεων 

και πολύ σπάνια άμεσα, μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού. 

Όλα τα δημοσιονομικά συμβούλια προετοιμάζουν δημόσιες εκθέσεις που 
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τις περισσότερες φορές έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Η δημόσια έκθεση 

αποτελεί βασικό μέσο για τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών 

συμβουλίων και την φήμη που θα έχουν έναντι των αρμόδιων χάραξης 

πολιτικής. Όμως, άμεση συμμετοχή στην προετοιμασία των προβλέψεων 

ή δεσμευτική είναι σπάνια (Kostakis & Pappas, 2020) 

Πάντως, η πλειοψηφία των δημοσιονομικών συμβουλίων έχει θετική 

επίδραση, καθώς αναλύει και αξιολογεί θέματα μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας και προετοιμάζει ή αξιολογεί μακροοικονομικές 

προβλέψεις. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσιονομικών 

συμβουλίων παρακολουθούν εάν υπάρχει συμμόρφωση με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς και αναλύουν και κοστολογούν 

ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Η ανεξαρτησία των δημοσιονομικών 

συμβουλίων από πολιτικές παρεμβάσεις συνήθως κατοχυρώνεται 

νομοθετικά. Τέλος, τα δημοσιονομικά συμβούλια προστατεύονται από 

τους πολιτικούς και τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτά είναι 

ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς την διοίκηση τους και το προσωπικό 

απαρτίζουν συνήθως ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες κ.α.. 

Στην Ελλάδα όμως είδαμε στον πίνακα 1 υπάρχουν δύο δημοσιονομικά 

συμβούλια. Το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής που ιδρύθηκε το 

2010 και έχει ως κύριο έργο την επιτήρηση της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, την στήριξη δύο επιτροπών που λειτουργούν εντός της 

Βουλής (της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του 

Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του 

Προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής 
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Οικονομικών Υποθέσεων) και την σύνταξη εκθέσεων προς τις ανωτέρω 

επιτροπές σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, οι οποίοι 

τίθενται στο Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο προσαρμογής. 

Επίσης, το Νοέμβριο του 2015 ιδρύθηκε το Ελληνικό δημοσιονομικό 

συμβούλιο (Hellenic Fiscal Council) και έχει ως κύριες αρμοδιότητες 

ετήσιες εκθέσεις, συνήθως μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους ή όταν 

αυτό ζητηθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή. Το Ελληνικό 

δημοσιονομικό συμβούλιο ασχολείται κυρίως με μελέτες που αφορούν 

δημοσιονομικά θέματα και μακροοικονομικά μεγέθη. Τόσο το γραφείο 

προϋπολογισμού της Βουλής, όσο και το Ελληνικό δημοσιονομικό 

συμβούλιο, αποτελούν ανεξάρτητους φορείς με στόχο την επιτήρηση και 

την έγκαιρη ενημέρωση για την τήρηση ή μη των δημοσιονομικών 

στόχων της χώρας καθώς και προβαίνουν σε προβλέψεις που αφορούν 

την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Οι δύο αυτοί ανεξάρτητοι 

δημόσιου φορείς, απαρτίζονται κυρίως από ακαδημαϊκούς υψηλής 

ειδίκευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Δεδομένα και μεθοδολογία 

4. Δεδομένα και μεθοδολογία  

4.1. Περιγραφή δεδομένων  

Χρησιμοποιήθηκαν ετήσια διαστρωματικά δεδομένα χρονολογικών 

σειρών (1985 - 2019) για τα οποία υπήρχαν ελλιπείς δεδομένα για 

κάποιες μεταβλητές (unbalanced panel data set), για 28 χώρες, κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, 

Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μακροοικονομικές 

μεταβλητές ξεκινούν από το 1985 και εκτείνονται μέχρι το 2019, οι 

οποίες προέρχονται από την ετήσια μακροοικονομική βάση δεδομένων 

της Ευρωπαικής Ένωσης (Annually Macroeconomic Database of 

European Union – AMECO).  

Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι εκφρασμένες ως προς το 

ονομαστικό Α.Ε.Π. εκτός από το παραγωγικό κενό που είναι εκφρασμένο 

ως προς το δυνητικό Α.Ε.Π. Για τις ανάγκες τις παρούσας ανάλυσης θα 

τρέχουμε ταυτόχρονα δύο υποδείγματα, συνεπώς θα έχουμε δύο 

εξαρτημένες μεταβλητές και οι υπόλοιπες που θα αναφέρουμε θα είναι 

οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι: α) η 
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μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα (ή προσαρμογή 

χρέους ελλείματος – stock flow adjustment)  (ysfa), η οποία θα είναι η 

μια εκ των δύο εξαρτημένων μεταβλητών, η οποία απεικονίζει 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στατιστικά υπολείμματα και 

δημοσιονομικές παρεμβάσεις που δεν εμφανίζονται στο δημόσιο 

έλλειμμα. Ιστορικά οι υψηλές προσαρμογές  χρέους - ελλείμματος έχουν 

συνδεθεί με περιπτώσεις δημοσιονομικής απειθαρχίας, β) το κυκλικά 

προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα σε ποσοστά του ΑΕΠ (cycl.), η 

οποία θα είναι η δεύτερη εξαρτημένη μεταβλητή και μετρά την 

δημοσιονομική προσπάθεια (fiscal effort) ή τις ηθελημένες μεταβολές 

πολιτικής των δημοσιονομικών αρχών έχοντας αφαιρέσει την αυτόνομη 

επίδραση του οικονομικού κύκλου στο πρωτογενές πλεόνασμα. Στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνονται, 

εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας (tradeop.), το παραγωγικό κενό 

(ogap), οι καθαρές εξαγωγές (netnx), το χρέος (ydept), ο πληθωρισμός 

(inflation), ο δείκτης δημοσιονομικής επίδοσης των χωρών (frindex), η 

πραγματική καμπύλη απόδοσης (iyr) καθώς και κάποιες 

ψευδομεταβλητές όπως εάν κάποια χώρα διαθέτει δημοσιονομικούς 

κανόνες (fr), δημοσιονομικά συμβούλια (fi), αν έχει θεσπίσει κανόνα 

χρέους (dr), κανόνα εσόδων (rr), κανόνα δαπανών (er) και κανόνες 

ισοζυγίου προϋπολογισμού (bbr).  

Τα περιγραφικά στατιστικά για το δείγμα παρουσιάζονται στον πίνακα 2 

που ακολουθεί.  
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Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητών  

Μεταβλητή Obs Mean Std. Dev Min Max 

cycl. 699 0,1693888 2,938539 -27,9955 9,4208 

ysfa 680 0,0059455 ,030790 -0,35616 ,1378588 

ogap 812 0,0000344 ,030519 -0,15842 ,1313926 

tradeop. 925 1,04206 ,6132541 ,3279192 4,08362 

netnx 925 0,011389 ,0783382 -0,20681 0,3601464 

ydept 716 0,5667953 ,3348763 0,037685 1,811994 

frindex 812 -1,34e-07 1 -0,96544 3.245683 

iyr 820 1,050375 2,962897 -20,1357 23,19573 

inflation 874 0,0626767 ,1852077 -0,10236 2,344675 

fr 955 0,5958115 ,4909914 0 1 

fi 945 0,2941799 ,4559145 0 1 

dr 955 0,2670157 ,4426324 0 1 

rr 955 0,0910995 ,2879013 0 1 

er 955 0,2638743 ,4409629 0 1 

bbr 951 0,4984227 ,5002606 0 1 

Πηγή: Ετήσια Μακροοικονομική Βάση Δεδομένων Ευρωπαικής Ένωσης 

Το δείγμα μας αποτελείται από 955 παρατηρήσεις. Οι μεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν τα δημοσιονομικά συμβούλια και κανόνες, καθώς και 

το είδος των κανόνων όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι 

ψευδομεταβλητές, πράγμα το οποίο σημαίνει πώς να λαμβάνουν την 

τιμή 1 όταν μια χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή διαθέτει 

κάποιον δημοσιονομικό κανόνα ή συμβούλιο και 0 όταν δεν διαθέτει. Ο 
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πληθωρισμός (inflation), έχει μέση τιμή για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 0,0626767 μονάδες πράγμα που σημαίνει πως κυμαίνεται σε 

χαμηλά ποσοστά όπως ορίζει και η συνθήκη του Μάαστριχτ. Επίσης, 

στον πίνακα 2 παρατηρούμαι τον δείκτη δημοσιονομικής επίδοσης των 

χωρών (frindex) με τυπική απόκλιση ίση με την μονάδα και μέγιστη τιμή 

ίση με 3,245683 μονάδες, πράγμα που σημαίνει πως οι δημοσιονομικοί 

κανόνες αποδίδουν αρκετά καλά όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης 

και ελάχιστη τιμή ίση με -0,965441 μονάδες, πράγμα που σημαίνει πως 

οι δημοσιονομικοί κανόνες όχι μόνο δεν αποδίδουν αλλά δυσχεραίνουν 

την επίδοση της χώρας. Ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ, όπου αντιπροσωπεύει 

την οικονομική βιωσιμότητα τον κρατών, είναι από τους πλέον 

σημαντικούς δείκτες, έχει μέση τιμή ίση με 05667953 μονάδες, που 

σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει με την επιβολή 

δημοσιονομικών κανόνων και σε συνδυασμό με τα ανεξάρτητα 

δημοσιονομικά συμβούλια να μειώσει τα χρέη των κρατών – μελών. 

Επίσης, από τον πίνακα 2 φαίνεται πως ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ έχει 

μέγιστη τιμή ίση με 1,811994 μονάδες. Τέλος, στον πίνακα 2 

παρατηρούνται και τα περιγραφικά στατιστικά δεδομένα για όλες τις 

υπόλοιπες μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία.  

Οι von Hagen και Wolff (2006) προσπάθησαν να μετρήσουν την 

επίδραση των δημοσιονομικών κανόνων και συμβουλίων στην μεταβολή 

χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα, με το σετ δεδομένων το οποίο 

είχαν τότε διαθέσιμο. Αυτή η μεταβλητή (μεταβολή χρέους που δεν 

εξηγείται από το έλλειμα) είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει πόσο 
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μια χώρα συμμορφώνεται, διότι οι χώρες συχνά προσπαθούν να 

παρακάμψουν τους δημοσιονομικούς κανόνες που αφορούν κατά κύριο 

λόγο το έλλειμμα, αποφεύγοντας την καταγραφή στο έλλειμμα κάποιων 

δαπανών που εμφανίζονται ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή ως 

στατιστικά υπολείμματα. Οι δαπάνες αυτές καταγράφονται «below the 

line» και μπαίνουν μόνο στο χρέος. Ορισμένες φορές προσεκτικός 

έλεγχος από την Eurostat έχει οδηγήσει σε επαναταξινόμηση αυτών των 

δαπανών στο έλλειμμα και άρα στην αύξησή του. Συνεπώς, αναμένεται 

τα δημοσιονομικά συμβούλια ή οι κανόνες ή και ο συνδυασμός τους να 

μειώνει αυτή την μεταβλητή. Εν συνεχεία στην μελέτη αυτή του 2006, 

Schaechter, Kinda, Budina, και Weber (2012) έρχονται να επεκτείνουν 

την προηγούμενη έρευνα, προσθέτοντας τους τύπους και τα 

χαρακτηριστικά των δημοσιονομικών κανόνων, για το εάν ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά και το είδος των δημοσιονομικών κανόνων μειώνεται ο 

δείκτης μεταβολής χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα (stock flow 

adjustments) και κατά πόσο. Τέλος, η πιο πρόσφατη έρευνα για την 

μέτρηση αυτής της μεταβλητής (stock flow adjustments), έγινε από τους 

Lledó, Fang, Mbaye, and Young (2017), όπου οι δημοσιονομικοί 

κανόνες κατηγοριοποιήθηκαν πλήρως σε κανόνες χρέους, κανόνες 

δαπανών, κανόνες εσόδων και κανόνες ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. 

Έτσι, σύμφωνα με όλες τις προηγούμενες έρευνες, υπάρχει εμφανώς μια 

ισχυρή σχέση μεταξύ της μεταβολής χρέους που δεν εξηγείται από το 

έλλειμα και των δημοσιονομικών κανόνων, γι’ αυτό στο συγκεκριμένο σετ 

δεδομένων υπάρχουν ψευδομεταβλητές που λαμβάνουν υπόψιν όλα 

αυτά, όπως αν μια χώρα έχει ή όχι δημοσιονομικούς κανόνες (fr=1 ή 
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fr=0), αλλά και το είδος του δημοσιονομικού κανόνα (dept rules =1|=0, 

expenditure rules =1 | =0, revenue rules =1 | =0 και budget balance 

rules =1 | =0). 

Σε αντίθεση με την μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα, 

άλλη μια σημαντική μεταβλητή είναι το κυκλικά προσαρμοσμένα 

πρωτογενές υπόλοιπο σε ποσοστά του ΑΕΠ (cyclically adjusted primary 

balance in % of GDP). Σύμφωνα με τους, Celasun et al. (2006), Afonso 

& Hauptmeier (2009) και Golinelliand Momigliano (2009) βρέθηκε 

θετική συσχέτιση με τα ποσοστά χρέους, δημοσιονομικών συμβουλίων 

και κανόνων. Συνεπώς, και αυτή η μεταβλητή θα παίξει ουσιαστικό ρόλο 

για να βρεθεί η επίδραση των δημοσιονομικών κανόνων και συμβουλίων, 

καθώς εάν το επηρεάζουν θετικά σημαίνει πως θα προωθείται η 

δημοσιονομική πειθαρχία καθώς οι χώρες με δημοσιονομικά συμβούλια 

και δημοσιονομικούς κανόνες, κατά μέσο όρο, αναμένεται να έχουν 

καλύτερη δημοσιονομική επίδοση.  

4.2. Εμπειρικό μοντέλο 

Τα υποδείγματα που θα παρουσιαστούν βασίζονται στην βιβλιογραφία 

που εξετάζει την καμπύλη αντίδρασης της δημοσιονομικής πολιτικής και 

ειδικότερα το άρθρο το Bohn (1998) που συσχετίζει το πρωτογενές 

αποτέλεσμα με το δημόσιο χρέος λαμβάνοντας υπόψη και άλλες 

οικονομικές και θεσμικές μεταβλητές που επηρεάζουν το πρωτογενές 

αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Bohn (1998) απαιτείται ένας θετικός 

συντελεστής για το λόγο χρέους προς ΑΕΠ προκειμένου να διασφαλίζεται 

η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Οι  Galí and Perotti (2003) έχουν 
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επεκτείνει αυτό το υπόδειγμα χρησιμοποιώντας κυκλικά προσαρμοσμένο 

πρωτογενές αποτέλεσμα προκειμένου να αξιολογήσουν την 

δημοσιονομική προσπάθεια (fiscal effort). 

Στην συνέχεια  παρουσιάζονται κάποια οικονομετρικά υποδείγματα, έτσι 

ώστε να εκτιμηθεί η επίδραση των δημοσιονομικών συμβουλίων και 

κανόνων, τόσο στην μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα 

(stock flow adjustments), όσο και στο κυκλικά προσαρμοσμένο 

πρωτογενές αποτέλεσμα (cyclically adjusted primary balance in % of 

GDP). Τα υποδείγματα που θα πραγματοποιηθούν θα εξειδικεύονται με 

μια σειρά από με μεταβλητές έτσι ώστε να μετρηθεί αν υπάρχει και πια 

πραγματικά είναι η επίδραση σ’ αυτές τις 2 μεταβλητές.  

Αναφορικά με την μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα το 

η ανάλυση που γίνεται στην παρούσα εργασία βασίζεται στην 

δημοσιονομική συνάρτηση αντίδρασης που χρησιμοποίησαν οι von 

Hagen και Wolff (2006). Όσο, για το κυκλικά προσαρμοσμένο 

πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα το οικονομετρικό υπόδειγμα 

βασίζεται στην συνάρτηση αντίδρασης των Golinelli και Momigliano 

(2009).  

Το βασικό οικονομετρικό υπόδειγμα για τις δύο πρώτες περιπτώσεις θα 

ακολουθεί την εξής μορφή: 

𝑦𝑠𝑓𝑎𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑦𝑑𝑒𝑝𝑡𝑖𝑡−1 + 𝑎2 ∗ 𝑜𝑔𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑎3 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑜𝑝𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  ,   (1) 

𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑦𝑑𝑒𝑝𝑡𝑖𝑡 + 𝑎2 ∗ 𝑜𝑔𝑎𝑝𝑖𝑡−1 + 𝑎3 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑜𝑝𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  ,   (2) 

όπου i (i = 1, . . . , N) είναι ο δείκτης για κάθε χώρα ξεχωριστά και t (t = 

1, . . . , T) είναι ο δείκτης για κάθε μια χρονική περίοδο, 𝜀𝑖𝑡 αναφέρεται 
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στον διαταρακτικό όρο, 𝛼0 η σταθερά, 𝑦𝑑𝑒𝑝𝑡𝑖𝑡−1 βρίσκεται σε μια χρονική 

υστέρηση όσον αφορά το υπόδειγμα (1) λόγω ενδογένειας με την 

εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ 𝑜𝑔𝑎𝑝𝑖𝑡−1 σε μια χρονική υστέρηση όσον 

αφορά το υπόδειγμα (2) λόγω ενδογένειας με την εξαρτημένη μεταβλητή.  

Στην συνέχεια στα υποδείγματα (1) και (2) προστίθενται μια 

ψευδομεταβλητή για τα δημοσιονομικά συμβούλια, δημοσιονομικοί 

κανόνες καθώς και διάφορες μεταβλητές όπως ο πληθωρισμός, ο λόγος 

καθαρών εξαγωγών προς ΑΕΠ, ο δείκτης δημοσιονομικής επίδοσης των 

χωρών καθώς και κάποιοι όροι αλληλεπίδρασης. 

Αναφορικά με την επιλογή των προσδιοριστικών παραγόντων των 

εξαρτημένων μεταβλητών ακολουθείται η ανάλυση των von Hagen και 

Wolff (2006), Golinelli και Momigliano (2009),  Tagkalakis (2011), 

Checherita and Zdarek (2017). Ειδικότερα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ 

και το παραγωγικό κενό επηρεάζουν άμεσα τις εξαρτημένες μεταβλητές. 

Όπως προαναφέρθηκε ένα υψηλό δημόσιο χρέος θα οδηγήσει σε 

προσπάθεια περιορισμού του την επόμενη περίοδο (βλ. Bohn, 1998) και 

θα περιορίσει τις προσαρμογές ελλείμματος-χρέους. Ένα υψηλό θετικό 

παραγωγικό κενό οδηγεί σε άνθηση την οικονομία, τονώνει τα δημόσια 

έσοδα και περιορίζει την ανάγκη πρόσθετης δημοσιονομικής 

προσπάθειας. Παράλληλα, σε περίοδο άνθησης της οικονομία οι 

δημοσιονομικές αρχές έχουν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο λόγω των 

αυξημένων εσόδων οπότε πιθανόν να μην χρειάζεται να προβούν σε 

δημοσιονομικές παρεμβάσεις μέσω μεταβολών στην προσαρμογή 

ελλείμματος χρέους. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό όταν χειροτερεύουν οι 

οικονομικές συνθήκες και τα δημόσια έσοδα να αναγκάζονται να 
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προσφύγουν σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις που δεν καταγράφονται 

στο ήδη αυξημένο δημόσιο έλλειμμα. Συνεπώς, το παραγωγικό κενό 

μπορεί να επιδρά είτε αρνητικά είτε θετικά στο  ysfa. Η εμπορική 

ανοικτότητα της οικονομίας λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τη 

παραπάνω βιβλιογραφία καθώς όσο πιο ανοικτή είναι μια οικονομία 

τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η δημοσιονομική πολιτική και άρα 

τόσο λιγότερο πιθανό μια χώρα να καταφύγει σε ενεργητική 

δημοσιονομική πολιτική. Οι καθαρές εξαγωγές χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη η υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων, 

δηλαδή των ελλειμμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό και στο εξωτερικό 

ισοζύγιο. Σύμφωνα με την υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων θα 

αναμέναμε έναν θετικό συντελεστή, δηλαδή ένα πλεόνασμα στον 

εξωτερικό τομέα θα οδηγούσε σε πλεόνασμα στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Η αύξηση του πραγματικού κόστους δανεισμού 

αναμένουμε να οδηγήσει σε μια δημοσιονομική επιδείνωση και να 

περιορίσει τις προσαρμογές ελλείμματος χρέους. Σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα βιβλιογραφία ο πληθωρισμός αυξάνει τα δημόσια έσοδα 

και επιδρά θετικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Τα δημοσιονομικά 

συμβούλια και οι δημοσιονομικοί κανόνες λαμβάνουν υπόψη το θεσμικό 

δημοσιονομικό πλαίσιο και η ύπαρξη τους αναμένεται να επιδράσει 

θετικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 

Τα παραπάνω οικονομετρικά μοντέλα θα εκτιμηθούν με την μέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων σε πάνελ δεδομένα. 
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4.3. Το πρόβλημα της ενδογένειας 

Ένα σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει στην οικονομετρική ανάλυση σε 

πάνελ δεδομένα είναι το πρόβλημα της μη παρατηρούμενης ενδογένειας. 

Για να επιλυθεί με μεγάλη ακρίβεια αυτό το πρόβλημα σύμφωνα με τον 

Wooldridge (2009), τέτοια οικονομετρικά υποδείγματα εκτιμώνται με τις 

γενικευμένες μεθόδους των στιγμών (Generilized Methods of Moments - 

GMM). Αυτή η μέθοδος, επιτρέπει τέτοιες διορθώσεις όταν 

παρατηρούνται ενδογενείς επεξηγηματικές βοηθητικές μεταβλητές. 

Βέβαια αυτή η μέθοδος είναι πιο εξειδικευμένη για την παρούσα εργασία 

οπότε θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και πιο ακριβές έργο για το 

μέλλον.  

Συνεπώς, στην παρούσα φάση θα χρησιμοποιηθούν χρονικές υστερήσεις 

σε κάποιες μεταβλητές καθώς και μετά από έναν στατιστικό έλεγχο του 

Hausmann, τα υποδείγματα θα εκτιμηθούν με την μέθοδο των σταθερών 

επιδράσεων (Fixed effects).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Εμπειρικά αποτελέσματα 

5. Εμπειρικά αποτελέσματα 

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί βλέπουμε την εκτιμώμενη ανάλυση 

παλινδρόμησης για την συνάρτηση (2) που αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε, είναι η 

μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε πάνελ δεδομένα με την μέθοδο 

σταθερών επιδράσεων. Στην στήλη 1, είναι η βασική συνάρτηση (2) όπως 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 4. Παρατηρείται πως το δείγμα γι’ αυτήν 

την εκτίμηση αφορούσε 661 παρατηρήσεις. Ο εκτιμητής του λόγου 

χρέους προς ΑΕΠ είναι στατιστικά σημαντικός, τουλάχιστον σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, πράγμα που σημαίνει πως έχει σημαντική επίδραση 

στο συγκεκριμένο υπόδειγμα. Σε οικονομικούς όρους, παρατηρούμαι 

πως, εάν ο λόγος χρέους αυξηθεί κατά μια μονάδα θα υπάρξει θετική 

επίδραση στο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα και θα 

αυξηθεί κατά 1,707 μονάδες, δηλαδή, η δημοσιονομική αρχή θα 

αυξήσει τη δημοσιονομική προσπάθεια για να μειώσει το χρέος (Hagen 

and Wolff, 2006). Η επόμενη μεταβλητή στο συγκεκριμένο υπόδειγμα 

είναι το παραγωγικό κενό σε μια χρονική υστέρηση λόγω ενδογένειας με 

την εξαρτημένη μεταβλητή. Σύμφωνα με τον Tagkalakis A. (2011, 

2013), παρατηρήθηκε πως από το 1990 και έπειτα δεν υπήρχε 

σταθερότητα του στην αντίδραση στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου 
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από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και  ο εκτιμητής του 

παραγωγικού κενού βρέθηκε να είναι  αρνητικός. Εδώ παρατηρούμαι 

πως, ο συγκεκριμένος εκτιμητής είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1% και μάλιστα παρατηρούμαι πως εάν αυξηθεί κατά 

μια μονάδα το παραγωγικό κενό σε μια χρονική υστέρηση (δηλαδή η 

απόκλιση ανάμεσα στο πραγματικό και το δυνητικό ΑΕΠ διευρυνθεί 

υποδηλώνοντας ότι η οικονομία εισέρχεται σε φάση άνθησης) τότε θα 

μειωθεί το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα κατά 9,46 

μονάδες, δηλαδή θα περιοριστεί η απαιτούμενη δημοσιονομική 

προσπάθεια (έχοντας αφαιρέσει την επίδραση του οικονομικού κύκλου 

στα πρωτογενές αποτέλεσμα)1. Αυτή η πρακτική υποδηλώνει πως τα 

τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης οι περισσότερες 

χώρες είχαν αρνητικό παραγωγικό κενό που σημαίνει πως δεν έφταναν 

στο δυνητικό ΑΕΠ που θα μπορούσαν, λόγω ανεργίας κλπ. (εξαιρείται η 

Γερμανία η οποία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα υψηλών 

πλεονασμάτων και συνεπώς θετικού δείκτη παραγωγικού κενού, δηλαδή 

σε φάση άνθησης). Εν συνεχεία, παρατηρούμαι την τελευταία μεταβλητή 

του βασικού υποδείγματος, την εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας, 

ο οποίος εκτιμητής είναι στατιστικά μη σημαντικός, πράγμα που 

σημαίνει πως δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στο συγκεκριμένο 

υπόδειγμα, άρα δεν επηρεάζει καθόλου το πρωτογενές αποτέλεσμα. Στην 

στήλη 2 του πίνακα 3, προσθέτουμε στην συνάρτηση (2) μια 

                                                             
1 Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης οι 

περισσότερες χώρες της ΕΕ είχαν αρνητικό παραγωγικό κενό που σημαίνει πως δεν 
έφταναν στο δυνητικό ΑΕΠ που θα μπορούσαν, λόγω ανεργίας κλπ (εξαιρείται η 
Γερμανία η οποία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα υψηλών πλεονασμάτων και 
συνεπώς θετικού δείκτη παραγωγικού κενού, δηλαδή σε φάση άνθησης). 
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ψευδομεταβλητή που αντιπροσωπεύει την ύπαρξη ή μη των 

δημοσιονομικών συμβουλίων. Σε αυτό το υπόδειγμα, οι παρατηρήσεις 

μειώνονται σε 638 και παρατηρούμαι πως ο εκτιμητής για τον λόγο 

χρέος προς ΑΕΠ είναι στατιστικά μη σημαντικός, οπότε δεν επηρεάζει το 

κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα, όμως ο εκτιμητής για 

το παραγωγικό κενό σε μια χρονική υστέρηση είναι στατιστικά 

σημαντικός. Άρα, μια αύξηση του παραγωγικού κενού την περασμένη 

χρονιά κατά μια μονάδα μειώνει το πρωτογενές αποτέλεσμα κατά 15,38 

μονάδες. Ο εκτιμητής για την εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας 

βλέπουμε πως συνεχίζει να είναι στατιστικά μη σημαντικός, οπότε δεν 

είναι επηρεάζει το πρωτογενές αποτέλεσμα, όμως ο εκτιμητής για τα 

δημοσιονομικά συμβούλια, παρατηρούμαι πως είναι στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, που σημαίνει πως παίζει 

σημαντικό ρόλο εάν μια χώρα διαθέτει δημοσιονομικό συμβούλιο. Στην 

προκειμένη περίπτωση, παρατηρούμαι πως επιδρά θετικά στην 

εξαρτημένη μεταβλητή που σημαίνει, εάν μια χώρα διαθέτει 

δημοσιονομικό συμβούλιο αυξάνεται το κυκλικά προσαρμοσμένο 

πρωτογενές  αποτέλεσμά της  κατά 1,037 μονάδες. Συνεπώς, 

επιβεβαιώνεται η ιδιαίτερη θετική επίδραση που έχουν τα 

δημοσιονομικά συμβούλια στη διασφάλιση της δημοσιονομικής  

σταθερότητας. Στην στήλη 3 γίνεται η ίδια ανάλυση, μόνο που η 

ψευδομεταβλητή για τα δημοσιονομικά συμβούλια αντικαθίσταται από 

μια ψευδομεταβλητή που αντιπροσωπεύει αν μια χώρα χρησιμοποιεί 

έστω και έναν δημοσιονομικό κανόνα. Οι παρατηρήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν είναι 636. Παρατηρείται πως ο εκτιμητής για την 
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εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας όπως και για την στήλη 4 που 

ακολουθεί είναι στατιστικά μη σημαντικός, συνεπώς δεν επιδρά στο 

πρωτογενές αποτέλεσμα. Στην στήλη 3 φαίνεται πως ο εκτιμητής για τον 

λόγο χρέος προς ΑΕΠ είναι στατιστικά σημαντικός και επιδρά θετικά στο 

πρωτογενές αποτέλεσμα κατά 1,782 μονάδες. Ο εκτιμητής για το 

παραγωγικό κενό σε μια χρονική υστέρηση είναι στατιστικά σημαντικός 

επίσης, και επιδρά αρνητικά στην εξαρτημένη μεταβλητή κατά 9,05 

μονάδες. Ο εκτιμητής για το εάν μια χώρα διαθέτει δημοσιονομικό 

κανόνα είναι στατιστικά σημαντικός, όμως όπως παρατηρούμαι επιδρά 

αρνητικά στο κυκλικά προσαρμοσμένο  πρωτογενές αποτέλεσμα  κατά 

0,765 μονάδες. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι αν ακολουθείται κάποιος 

δημοσιονομικός κανόνας τότε δεν υπάρχει ανάγκη για αύξηση της 

δημοσιονομικής προσπάθειας και υπερβολικής δημοσιονομικής 

σύσφιξης μέσω της επίτευξης υψηλών κυκλικά προσαρμοσμένων 

πλεονασμάτων.  Τέλος, στη στήλη 4, βλέπουμε όλες τις μεταβλητές που 

προαναφέρθηκαν μαζί σε ένα υπόδειγμα. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί 

είναι πως τα δημοσιονομικά συμβούλια επηρεάζουν αρκετά και κατά 

θετικό τρόπο το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα ενώ η 

επίδραση των δημοσιονομικών κανόνων είναι αρνητική. Τέλος, στον 

πίνακα 3 και για κάθε μια από τις τέσσερις διαφορετικές εκτιμήσεις, 

βλέπουμε μέσα σε παρενθέσεις τα τυπικά σφάλματα από τους 

υπολογισμούς καθώς και τον συντελεστή προσδιορισμού του 

υποδείγματος R2.   
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Πίνακας 3. Εκτιμήσεις επιδράσεων στο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές 
αποτέλεσμα (OLS) 

Μεταβλητές (1) (2) (3) (4) 

Λόγος χρέους προς ΑΕΠ 

(ydept) 

1,707** 

(,706) 

-,916 

(1,97) 

1,782** 

(,739) 

-1,02 

(,903) 

L. output gap -9,46*** 

(3,63) 

-15,38*** 

(3,83) 

-9,05** 

(3,79) 

-14,74*** 

(3,99) 

Trade openess -,039 
(,493) 

-,267 
(,545) 

,156 
(,531) 

-,237 
(,565) 

Δημοσιονομικά Συμβούλια 

(fi) 

- 1,037*** 

(,318) 

- 1,27*** 

(,343) 

Δημοσιονομικοί κανόνες (fr) - - -,765* 
(,35) 

-,75* 
(,37) 

Obs. 661 638 636 614 

R2 0,0381 0,0529 0,0445 0,0601 

Σημειώσεις: Στις παρενθέσεις τα τυπικά σφάλματα, *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
 

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί βλέπουμε την εκτιμώμενη ανάλυση 

παλινδρόμησης για την συνάρτηση (1) που αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν είναι 

ακριβώς ίδιες με τον πίνακα 3, με διαφορά πως η εξαρτημένη μεταβλητή 

τώρα θα είναι η μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα και 

αντί για μια χρονική υστέρηση στο παραγωγικό κενό θα έχουμε στο λόγο 

χρέους προς ΑΕΠ λόγω ενδογένειας με την εξαρτημένη μεταβλητή. Η 

σειρά πως αναλύονται τα υπόδειγμα είναι ακριβώς όπως στον πίνακα 3 

και θα γίνει σε 4 φάσεις και πάλι. Αρχικά, παρατηρούμαι πως και στις 

τέσσερις διαφορετικές εκτιμήσεις, ο εκτιμητής για το παραγωγικό κενό, 

δημοσιονομικά συμβούλια και κανόνες είναι στατιστικά μη σημαντικοί, 

οπότε δεν επηρεάζουν καθόλου την μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται 

από το έλλειμα. Ο εκτιμητής για τον λόγο χρέος προς ΑΕΠ σε μια 

χρονική υστέρηση παρατηρούμαι πως είναι στατιστικά σημαντικός και 
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στις 4 στήλες και μάλιστα επηρεάζει αρνητικά την εξαρτημένη 

μεταβλητή, σε αντίθεση με τον Afonso & Jalles (2020), δηλαδή μειώνει 

την μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα εάν αυξηθεί ο 

λόγος χρέος προς ΑΕΠ κατά μια μονάδα, κατά 0,043, 0,052, 0,044 και 

0,054 μονάδες αντίστοιχα. Δηλαδή η δημοσιονομική αρχή έχοντας 

παρατηρήσει την μεγάλη αύξηση του χρέους την περίοδο t-1 θα 

αυτοσυγκρατηθεί και θα αποφύγει μια αύξηση στην προσαρμογή χρέους 

ελλείματος την περίοδο t. Επίσης, ο εκτιμητής για την 

εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας είναι στατιστικά σημαντικός και 

στις τέσσερις περιπτώσεις και επιδρά θετικά στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

Για μια αύξηση κατά μια μονάδα της 

εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας, η μεταβολή χρέους που δεν 

εξηγείται από το έλλειμα θα αυξηθεί κατά 0,014, 0,013, 0,015 και 

0,013 μονάδες αντίστοιχα. Τέλος στον πίνακα 4 παρατηρούμαι τα 

τυπικά σφάλματα μέσα σε παρενθέσεις καθώς και τον αριθμό των 

παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μια από τις τέσσερις 

εκτιμήσεις καθώς και τον συντελεστή προσδιορισμού R2.   
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Πίνακας 4. Εκτιμήσεις επιδράσεων στην μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται 
από το έλλειμα(OLS) 

Μεταβλητές (1) (2) (3) (4) 

Λόγος χρέους προς ΑΕΠ 

(ydept) σε t-1 

-,043*** 

(,007) 

-,052*** 

(,009) 

-,044*** 

(,008) 

-,054*** 

(,010) 

Output gap ,024 
(,038) 

,028 
(,039) 

,020 
(,040) 

,025 
(,040) 

Trade openess ,014** 
(,005) 

,013** 
(,006) 

,015** 
(,006) 

,013** 
(,006) 

Δημοσιονομικά Συμβούλια 
(fi) 

- ,004 
(,003) 

- ,004 
(,004) 

Δημοσιονομικοί κανόνες (fr) - - -,001 

(,004) 

-,0003 

(,004) 
Παρατηρήσεις 657 635 632 611 

R2 0,0612 0,0687 0,0605    0,0686 

Σημειώσεις: Στις παρενθέσεις τα τυπικά σφάλματα, *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί, παρατηρούμαι οκτώ διαφορετικές 

εκτιμήσεις (μια στήλη αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση) της συνάρτησης (2) 

της προηγούμενης ενότητας, μόνο που τώρα προσθέτουμε στο υπόδειγμα 

(2) περισσότερες μεταβλητές για περισσότερη εξειδίκευση του 

υποδείγματος. Στις πρώτες 4 στήλες, προστίθενται κάθε φορά από μια 

μεταβλητή στις ήδη υπάρχουσες του πίνακα 3, ενώ στις 4 τελευταίες 

στήλες προστίθενται από μια ψευδομεταβλητή κάθε φορά που 

αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο δημοσιονομικό κανόνα. 

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως, στις τέσσερις πρώτες στήλες το 

παραγωγικό κενό σε μια χρονική υστέρηση είναι στατιστικά σημαντικό 

και επηρεάζει αρνητικά το κυκλικά πρωτογενές αποτέλεσμα, ο λόγος 

χρέος προς ΑΕΠ δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την εξαρτημένη μεταβλητή 

αφού μόνο στην στήλη 3 είναι οριακά στατιστικά σημαντικός και 

επηρεάζει αρνητικά την εξαρτημένη μεταβλητή, ο δείκτης 
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δημοσιονομικής επίδοσης (Fiscal rule index)  και της 

εμπορικής ανοικτότητας μιας οικονομίας δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός. Ο εκτιμητής του πληθωρισμού, των δημοσιονομικών 

συμβουλίων και των καθαρών εξαγωγών προς το ΑΕΠ είναι στατιστικά 

σημαντικοί και επηρεάζουν κατά θετικό τρόπο στην επίτευξη 

πρωτογενούς αποτελέσματος (Bassanini and Scarpetta, 2002, Catao 

and Terrones, 2005).  

Στις τέσσερις τελευταίες στήλες, η εκτίμηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον 

είναι στην στήλη 8, καθώς όταν στο υπόδειγμα μπαίνουν και τα 

δημοσιονομικά συμβούλια και όλοι μαζί οι δημοσιονομικοί κανόνες, τα 

δημοσιονομικά συμβούλια και οι κανόνες χρέους είναι στατιστικά 

σημαντικοί και επιδρούν θετικά στην επίτευξη πρωτογενούς 

αποτελέσματος, ενώ οι κανόνες δαπανών επιδρούν αρνητικά. Τα 

ευρήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπου του κανόνα που 

υπάρχει και ότι κάποιοι είναι αποδοτικότεροι από άλλους ή οδηγούν σε 

διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που 

ακολουθείται ένας  κανόνας δαπανών (που συνεπάγεται αυτόματη 

περικοπή δαπανών αν ξεπεράσουν κάποιο προκαθορισμένο όριο) δεν θα 

χρειαστεί να γίνει  μεγάλη δημοσιονομική προσπάθεια και αύξηση στο 

κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα. Αντίθετα αν 

ακολουθούμε κάποιο κανόνα χρέους, τότε αν το δημόσιο χρέος υπερβεί 

κάποιο όριο θα πρέπει να αυξηθεί η δημοσιονομική προσπάθεια με 

αύξηση του κυκλικά προσαρμοσμένου πλεονάσματος για να μειωθεί το 

χρέος. Όσον αφορά τους κανόνες ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και 
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εσόδων δεν βρέθηκε κάποια σημαντική επίδραση καθώς βρέθηκαν 

στατιστικά μη σημαντικοί και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους Debrun 

(2013), Nerlich (2019) και Millar (2015), όπου βρίσκουν σημαντική 

επίδραση του κανόνα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και όχι στον 

κανόνα δαπανών. 
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Πίνακας 5. Εκτιμήσεις επιδράσεων στο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές 

αποτέλεσμα (OLS) 
Μεταβλητές (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dept / gdp -,882 

(,902) 

-,53 

(,938) 

-1,25* 

(,911) 

-1,171 

(,931) 

-1,03 

(,914) 

-1,15 

(,930) 

-,758 

(,937) 

 

-,82 

(,93) 

L. output 

gap 

-15,81*** 

(4,01) 

-17,23*** 

(4,06) 

-12,45** 

(3,98) 

-14,51*** 

(3,99) 

-15,7*** 

(3,98) 

-16,29*** 

(4,04) 

-16,01*** 

(4,03) 

-15,87*** 

(4,03) 

Trade 

openess 

-,21 

(,563) 

-,124 

(,564) 

- - -,32 

(,565) 

-,325 

(,566) 

-,351 

(,573) 

-,337 

(,573) 

Fiscal 

councils 

1,304*** 

(,342) 

1,25*** 

(,343) 

,644** 

(,326) 

,31 

(,384) 

1,12*** 

(,335) 

1,132*** 

(,335) 

 

1,12*** 

(,341) 

1,04*** 

(,346) 

Fiscal rules -,53* 

(,385) 

-,55* 

(,392) 

-,974** 

(,381) 

- - - - - 

Πληθωρισμός 5,82** 

(2,54) 

5,73** 

(5,73) 

6,388** 

(2,46) 

7,92*** 

(2,40) 

- - - - 

iyr - -,082* 

(,043) 

-,100** 

(,042) 

-,110** 

(,042) 

- - - - 

Net nx / gdp - - 21,01*** 

(3,20) 

19,04*** 

(3,31) 

- - - - 

Fr index - - - ,114 

(,177) 

- - - - 

er - - - - -,259 

(,318) 

-,302 

(,324) 

-,41 

(,345) 

-,447* 

(,345) 

rr - - - - - ,371 

(,508) 

,349 

(,506) 

,352 

(,506) 

bbr - - - - - - ,043 

(,34) 

-,164 

(,374) 

dr - - - - - - - ,496* 

(,377) 

Obs 614 610 610 603 614 614 610 610 

R2 0,068 0,0747 0,1389 0,1309 0,0545 0,0554 0,0602 0,0630 

Σημειώσεις: Στις παρενθέσεις τα τυπικά σφάλματα, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Στον πίνακα 6 που ακολουθεί, παρατηρούμαι ίδια διαδικασία με τον 

πίνακα 5. Όσον αφορά τις πρώτες τέσσερις εκτιμήσεις, παρατηρούμαι 

πως ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ με μια χρονική υστέρηση είναι στατιστικά 

σημαντικός και επιδρά αρνητικά στην μεταβολή χρέους που δεν 

εξηγείται από το έλλειμα. Οι εκτιμητές του πληθωρισμού και των 

καθαρών εξαγωγών είναι στατιστικά σημαντικοί όπως και στον πίνακα 5 

και επιδρούν θετικά, όμως η επίδραση που έχουν σε αυτήν την 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι στο κυκλικά 

προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα του πίνακα 5. Επίσης, τα 

δημοσιονομικά συμβούλια στις τέσσερις συγκεκριμένες εκτιμήσεις 

φαίνεται να μην επηρεάζουν καν την εξαρτημένη μεταβλητή αφού είναι 

οι εκτιμητές τους είναι στατιστικά μη σημαντικοί. 

Από την άλλη, στις τέσσερις τελευταίες στήλες παρατηρούμαι μια μεγάλη 

διαφορά σε σχέση με τον πίνακα 5. Κανένας δημοσιονομικός κανένας 

φαίνεται να μην επηρεάζει την μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από 

το έλλειμα, αφού όλοι οι εκτιμητές που αντιπροσωπεύουν τους κανόνες 

είναι στατιστικά μη σημαντικοί. Επίσης, ο εκτιμητής για την 

εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας φαίνεται να επιδρά στην 

μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα κατά θετικό τρόπο, 

δηλαδή στην αύξηση χρέους που δεν δικαιολογείται από το έλλειμα, 

αφού οι εκτιμητές και στις τέσσερις αυτές εκτιμήσεις για την 

εμπορική ανοικτότητα μιας οικονομίας είναι στατιστικά σημαντικοί. 

Τέλος, παρατηρούμαι τον συντελεστή προσδιορισμού R2 για κάθε μια 
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από τις εκτιμήσεις που έγιναν, τα τυπικά σφάλματα στις παρενθέσεις 

καθώς και τον αριθμό των παρατηρήσεων.  

Πίνακας 6. Εκτιμήσεις επιδράσεων στην μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται 

από το έλλειμα(OLS) 
Μεταβλητές (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

L.Dept / gdp -,054*** 

(,01) 

-,049*** 

(,010) 

-,0537*** 

(,0103) 

-,054*** 

(,010) 

-,052*** 

(,010) 

-,054*** 

(,010) 

-,054*** 

(,010) 

-,055*** 

(,010) 

Output gap ,004 

(,041) 

-,030 

(,043) 

,0099 

(,043) 

,008 

(,043) 

,022 

(,040) 

,017 

(,040) 

,017 

(,041) 

,017 

(,041) 

Trade 

openess 

,014** 

(,006) 

,017** 

(,006) 

- - ,014** 

(,0066) 

,014** 

(,0066) 

,015** 

(,0068) 

,015** 

(,0068) 

Fiscal 

councils 

,005* 

(,004) 

,004 

(,004) 

,003 

(,003) 

,0046 

(,0045) 

,004 

(,0039) 

,0049 

(,0039) 

,0053* 

(,004) 

,0053* 

(,004) 

Fiscal rules ,002 

(,004) 

,003 

(,004) 

,0016 

(,0046) 

- - - - - 

Πληθωρισμός ,077** 

(,029) 

,078*** 

(,029) 

,0792** 

(,0288) 

,076** 

(,028) 

- - - - 

iyr - -,001** 

(,0004) 

-,0013** 

(,0004) 

-,0013** 

(,0004) 

- - - - 

Net nx / gdp - - ,1413** 

(,0375) 

,143*** 

(,038) 

- - - - 

Fr index - - - -,0001 

(,0021) 

- - - - 

er - - - - -,0039 

(,0036) 

-,0046 

(,0037) 

-,0037 

(,004) 

-,0037 

(,004) 

rr - - - - - ,0063 

(,005) 

,0063 

(,005) 

,0063 

(,005) 

bbr - - - - - - -,0022 

(,0039) 

-,0024 

(,0043) 

dr - - - - - - - ,0004 

(,0043) 

Obs 611 605 605 598 611 611 607 607 

R2 0,0799 0,0926 0,1045 0,1025 0,0704 0,0723 0,0733 0,0733 

Σημειώσεις: Στις παρενθέσεις τα τυπικά σφάλματα, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Στον πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο τελευταίες εκτιμήσεις. 

Στην στήλη 1 έχουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή το κυκλικά 

προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα (συνάρτηση 2) και στην στήλη 2 

την μεταβολή χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα (συνάρτηση 1). 

Σκοπός της εκτίμησης αυτής είναι να εξεταστεί, εάν υπάρχει επίδραση, 

του συνδυασμού ταυτόχρονης ύπαρξης δημοσιονομικού συμβουλίου και 

δημοσιονομικού κανόνα. Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή ακόμη 

μιας ψευδομεταβλητής που θα λαμβάνει την τιμή 1, όταν κάποια 

χρονική στιγμή σε μια χώρα θα υπάρχει ταυτόχρονα και δημοσιονομικό 

συμβούλιο και κάποιος κανόνας σε εφαρμογή. 

Στην στήλη 1 παρατηρούμαι πως, ο εκτιμητής γι’ αυτή την νέα 

μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντικός, όμως έχει αρνητική επίδραση 

στο πρωτογενές αποτέλεσμα, δηλαδή όταν συντρέχουν και οι δυο 

παράγοντες, και η καλή δημοσιονομική θέση διατηρείται και δεν 

υπάρχει λόγος μεγάλων μεταβολών στο κυκλικά προσαρμοσμένο 

πρωτογενές αποτέλεσμα, ενώ τα δημοσιονομικά συμβούλια μόνα τους 

έχουν θετική επίδραση στην επίτευξη πρωτογενούς αποτελέσματος. 

Στην στήλη 2 από την άλλη, παρατηρούμαι πως η ύπαρξη 

δημοσιονομικού συμβουλίου από μόνη της συμβάλει στην μείωση της 

μεταβολής του χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα, που σημαίνει 

όταν υπάρχουν δημοσιονομικά συμβούλια μειώνονται τα “sfa” λόγω 

δημοσιονομικής εποπτείας. Η ταυτόχρονη ύπαρξη δημοσιονομικού 

συμβουλίου και δημοσιονομικού κανόνα σε εφαρμογή επιδρά στην 
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αύξηση της μεταβολής του χρέους που δεν εξηγείται από το έλλειμα. 

Συμπερασματικά, για να μην γίνονται δημοσιονομικές «ατασθαλίες» με 

τις λεγόμενες  “below the line operations” που οδηγούν σε αύξηση των 

“sfa” αναδεικνύεται ως είναι σημαντικότερος   ο ρόλος των 

δημοσιονομικών συμβουλίων και όχι η ύπαρξη δημοσιονομικών 

κανόνων. Συνεπώς οι δημοσιονομικοί κανόνες και η τήρησή τους (μαζί 

με τα δημοσιονομικά συμβούλια) θα βοηθήσουν να υπάρχει μια συνετή 

δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής 

διαφάνειας και την ορθή καταγραφή των δαπανών σημαντικότερο ρόλο 

παίζουν τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια.    

Τέλος, στον πίνακα 7 παρατηρούμαι και τους εκτιμητές από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές χωρίς μεγάλες διαφορές από τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις, τα τυπικά σφάλματα στις παρενθέσεις καθώς και τον 

συντελεστή προσδιορισμού R2 και τον αριθμό των παρατηρήσεων.   
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Πίνακας 7. Εκτιμήσεις επιδράσεων στην μεταβολή χρέους που δεν 
εξηγείται από το έλλειμα και στο πρωτογενές αποτέλεσμα(OLS) 

Μεταβλητές (1) (2) 

Dept/y -1,585* 

(,8969) 

- 

L. output gap -11,13** 

(4,009) 

- 

L. dept/y - -,0519*** 

(,0101) 

Output gap - ,0065 

(,0421) 

Trade openness -,1116 

(,556) 

,0132** 

(,0066) 

Fiscal councils 5,654*** 

(1,0188) 

-,0145* 

(,0120) 

Fiscal Rules -,5795* 

(,3696) 

-,0012 

(,00437) 

Fi * Fr -4,602*** 

(1,0096) 

,02011* 

(,0119) 

Obs 614 611 

R2 0,0925 0,0732 

Σημειώσεις: Στις παρενθέσεις τα τυπικά σφάλματα, *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συμπεράσματα 

6. Συμπεράσματα 

Η δημοσιονομική απειθαρχία και η μεροληψία των μακροοικονομικών 

προβλέψεων, αύξησαν το ενδιαφέρον για την δημιουργία εθνικών 

δημοσιονομικών πλαισίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο 

δημοσιονομικών κανόνων αλλά και ανεξάρτητων δημοσιονομικών 

συμβουλίων. Άλλωστε, μετά και την πρόσφατη οικονομική κρίση, η ΕΕ 

ενίσχυσε την πολιτική της και την δημοσιονομική της διακυβέρνηση με 

στόχο, την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της 

βιώσιμης ανάπτυξης των κρατών – μελών αλλά και στο σύνολο της. 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται η υπόθεση πως τα ανεξάρτητα 

δημοσιονομικά συμβούλια και οι δημοσιονομικοί κανόνες περιορίζουν 

σε ένα βαθμό τις προκυκλικές οικονομικές πολιτικές. Συνεπώς, η 

υπόθεση είναι πως δημοσιονομικοί κανόνες και συμβούλια επιδρούν 

θετικά και συμβάλλουν στην επίτευξη δημοσιονομικής επίδοσης. Τα 

κύρια ευρήματα είναι τα εξής:  

Τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια επιδρούν θετικά στο κυκλικά 

προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα  και συμβάλλουν στην αύξηση 

του. Όσον αφορά την προσαρμογή χρέους ελλείματος, από τις εκτιμήσεις 

προκύπτει πως τα δημοσιονομικά συμβούλια έχουν αρνητική επίδραση 
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σε αυτή την μεταβλητή,  που σημαίνει πως και σε αυτή την περίπτωση  

βελτιώνουν τη δημοσιονομική διαφάνεια αι συμβάλλουν θετικά στο  

δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 

Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες δεν επιδρούν όλοι με τον 

ίδιο τρόπο, βέβαια η τήρηση των κανόνων βοηθούν στο να υπάρχει μια 

συνετή πολιτική και σε αυτό συμβάλλουν και τα δημοσιονομικά 

συμβούλια καθώς έχουν τον ρόλο της εποπτείας. Κατά κύριο λόγο, οι 

δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται πρέπει να εξετάζονται 

προσεκτικά. Στην παρούσα εργασία βρέθηκε πως αν ακολουθείται 

κάποιος δημοσιονομικός κανόνας τότε δεν υπάρχει ανάγκη για αύξηση 

της δημοσιονομικής προσπάθειας και υπερβολικής δημοσιονομικής 

σύσφιξης μέσω της επίτευξης υψηλών κυκλικά προσαρμοσμένων 

πλεονασμάτων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συντείνουν στο ότι οι 

κανόνες χρέους επιδρούν θετικά στο κυκλικά προσαρμοσμένο 

πρωτογενές αποτέλεσμα, ενώ οι κανόνες δαπανών αρνητικά.  

Όσον αφορά άλλες οικονομικές μεταβλητές, παρατηρούμαι πως ο 

πληθωρισμός επιδρά σημαντικά και με θετικό τρόπο στην αύξηση του 

κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς αποτελέσματος και συνεπώς 

στην αύξηση της δημοσιονομικής προσπάθειας, όπως διαπίστωσαν και 

σε έρευνα τους οι Bassanini & Scarpetta (2002) και Catao & Terrones 

(2005). Το ίδιο συμβαίνει και για καθαρές εξαγωγές, παρατηρούμαι πως 

συμβάλλουν θετικά στην αύξηση του κυκλικά προσαρμοσμένου 

πρωτογενούς αποτελέσματος και στις δημοσιονομικές επιδόσεις των 

χωρών. Από την άλλη, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα επίδραση στις 
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προσαρμογές χρέους ελλείματος. Όσον αφορά την εμπορική ανοικτότητα 

βλέπουμε συμβάλει οριακά στην αύξηση των προσαρμογών χρέους 

ελλείματος και η πραγματική καμπύλη απόδοσης παρατηρούμαι πως 

μειώνει οριακά τις προσαρμογές χρέους ελλείματος, άρα η αύξηση του 

πραγματικού κόστους δανεισμού περιορίζει τις δημοσιονομικές 

ατασθαλίες. 

Συμπερασματικά η ύπαρξη ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων  

και η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων οδηγούν σε  πιο συνετή 

δημοσιονομική πολιτική,  βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και 

ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας. Ωστόσο, είναι σημαντική η 

επιλογή του κατάλληλου δημοσιονομικού κανόνα ο οποίος σε 

συνδυασμό με ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο θα οδηγήσει σε 

βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων.  

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε μελλοντικά να εξετάσει το ρόλο 

πρόσθετων εξαρτημένων μεταβλητών (πχ δημόσιες δαπάνες και δημόσια 

έσοδα ως % του ΑΕΠ) και της πιθανής αλληλεπίδρασής τους με τα 

δημοσιονομικά συμβούλια και τους δημοσιονομικούς κανόνες. 

Επιπλέον, λόγω της πιθανής ενδογένειας των εξαρτημένων μεταβλητών 

με το παραγωγικό κενό, αλλά και λόγω της ενδεχόμενης αυτοσυσχέτισης 

των εξαρτημένων  μεταβλητών θα μπορούσε να προστεθεί η χρονική 

υστέρηση των εξαρτημένων μεταβλητών και να χρησιμοποιηθούν 

καταλληλότεροι εκτιμητές.  
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Για παράδειγμα προτείνεται ο εκτιμητής  της γενικευμένης μεθόδου των 

στιγμών «ενός βήματος» (One step Generilized Methods of Moments – 

One step GMM) (Blundell & Bond, 1998). Όμως, όπως επεσήμανε και ο 

Celasun & Kang (2006), εάν  το παραγωγικό κενό είναι δυνητικά 

ενδογενές με τα δημοσιονομικά «σοκ» και υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι 

παλινδρομητές είναι προτιμότερο να αναλυθούν με την γενικευμένη 

μέθοδο των στιγμών του Arrelano & Bond (1991). Οι εκτιμητές  GMM 

του Arrelano & Bond (1991) και Blundell & Bond (1998) είναι οι 

«αποδοτικότεροι» για τους εκτιμητές των ενδογενών μεταβλητών για πιο 

ακριβή αποτελέσματα. 
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