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Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής 
ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, 
χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση 
εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, 
χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε (αλλά φοβόσαστε να ρωτήσετε) 
 για τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή 

 
Όταν τον Οκτώβριο του 2012 (βλέπε Δελτίο Οικονομικών Δεικτών, Οκτώβριος 2012) κάναμε 
αναφορά στη χρήση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή ως βασικού εργαλείου ανάλυσης της 
επίπτωσης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην ελληνική οικονομία, δεν 
μπορούσαμε να φανταστούμε την δημοσιότητα που θα λάμβανε μερικούς μήνες μετά το όλο ζήτημα. 
Θρυαλλίδα για την ευρεία δημοσιότητα του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή δεν αποτέλεσε η δική 
μας έκθεση, αλλά η μελέτη του ΔΝΤ (βλέπε Blanchard, O. & Leigh, D., “Growth Forecast Errors and 
Fiscal Multipliers”, Working Paper No.13/1, January 2013) και κυρίως η παραδοχή του O. Blanchard 
ότι ο πολλαπλασιαστής είναι τελικά υψηλότερος από αυτόν που χρησιμοποιούσε το ΔΝΤ για την 
εκπόνηση των μακροοικονομικών του προβλέψεων.   
 
Δυστυχώς, όπως κάθε φορά άλλωστε που ένα «εσωτερικό» και τεχνικό θέμα αποκτά δημοσιότητα, 
και στο θέμα του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή έχουν υπάρξει σοβαρές παρανοήσεις και 
υπεραπλουστεύσεις. Ανακεφαλαιώνοντας και επεκτείνοντας τα όσα είχαμε αναφέρει τον Οκτώβριο 
2012 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι για την εκτίμηση της ύφεσης λόγω των μέτρων 
δημοσιονομικής προσαρμογής χρειάζονται (τουλάχιστον) τρείς μεταβλητές, κάθε μια εκ των οποίων 
είναι με την σειρά της πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας. Πιο 
συγκεκριμένα:  
 
Αρχικά θα πρέπει να εκτιμηθεί το ύψος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό ίσως φαίνεται 
αρχικά εύκολο, ωστόσο θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς πόσα μέτρα στην Ελλάδα έχουν εισπραχθεί 
με σημαντική χρονική καθυστέρηση σε σχέση με τη στιγμή που αποφασίσθηκαν (π.χ. φόροι στην 
ακίνητη περιουσία), πόσα μέτρα έχουν επιβληθεί με αναδρομική ισχύ (π.χ. περικοπές μισθών και 
συντάξεων), ενώ σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και λήψη διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του 
κάθε οικονομικού έτους π.χ. με το ΜΠΔΣ τον Ιούνιο 2011 και το συμπληρωματικό προϋπολογισμό 
το Φεβρουάριο 2012.  
 
Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουμε και το ύψος δύο πολλαπλασιαστών α) του άμεσου 
πολλαπλασιαστή (impact multiplier) που μετρά την επίδραση της μεταβολής των δημοσίων δαπανών 
την περίοδο που επιβάλλονται και β) του σωρευτικού (cumulative multiplier) που μετρά τη 
σωρευτική μεταβολή των μέτρων σε βάθος χρόνου. Το μέγεθος αυτών των πολλαπλασιαστών είναι 
εξαιρετικά δύσκολο –εάν όχι αδύνατο- να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται (μεταξύ άλλων) από το είδος 
της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή εάν περικόπτονται δαπάνες, επενδύσεις ή αυξάνεται η 
φορολογία, τη φύση της κάθε οικονομίας δηλαδή ανοικτή ή κλειστή, τη συμμετρικότητα της 
προσαρμογής, δηλαδή εάν οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται ή μειώνονται και πολλές άλλες 
παραμέτρους.  
 
Το τελευταίο κομμάτι του πάζλ που έχει εν πολλοίς αγνοηθεί στην όλη συζήτηση αναφορικά με τη 
συσχέτιση δημοσιονομικών μέτρων και συρρίκνωσης του ΑΕΠ, έχει να κάνει με την φιλοσοφία αυτού 
κάθε αυτού του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή. Εξ ορισμού, ο πολλαπλασιαστής μετρά το μέγεθος 
της επίπτωσης της δημοσιονομικής πολιτικής πάνω στη μακροχρόνια τάση μεγέθυνσης της 
οικονομίας (potential output). Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι ο 
άμεσος πολλαπλασιαστής είναι ίσος με τη μονάδα και τα δημοσιονομικά μέτρα ανέρχονται στο 5% 
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του ΑΕΠ, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5%. Αντίθετα, η σωστή 
ερμηνεία είναι ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 5% χαμηλότερα από την μακροχρόνια τάση της. 
Συνεπώς, για τον υπολογισμό της ύφεσης είναι απαραίτητη και η εκτίμηση της μακροχρόνιας τάσης 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Μια ματιά στο γράφημα που απεικονίζει το λογάριθμο του 
πραγματικού ΑΕΠ αρκεί για να κατανοήσουμε όλοι μας τη δυσκολία αυτού του υπολογισμού. Με 
βάση τα ιστορικά στοιχεία είναι πλέον πολύ εύκολο να διαπιστώσουμε ότι κατά την περίοδο 2001-
2008 η μακροχρόνια τάση μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας ήταν περίπου 4%. Ωστόσο, 
δεδομένων των εκτεταμένων δομικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική οικονομία την 
τρέχουσα περίοδο καθώς και του γεγονότος ότι η ταχεία επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας 
και κατανάλωσης της περιόδου 2001-2008 θα είναι δύσκολο να επανέλθει στο μέλλον, θα ήταν 
εσφαλμένο να συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να επανέλθει στους 
ρυθμούς ανάπτυξης του παρελθόντος. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επιστημονικές μεθοδολογίες 
όπως growth accounting και structural VARs που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν 
κάποια εκτίμηση, στην πραγματικότητα το ποιά θα είναι η καινούργια τάση που θα επικρατήσει μετά 
το πέρας της κρίσης θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε με βεβαιότητα μόνο ex-post, δηλαδή από 
το 2025 και μετά.  
 

Εκτιμώμενη απώλεια παραγωγής (σε σταθερές τιμές) 

 
                                Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research 

 
Καθώς λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε έως τότε, είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε 
στην ανάλυση μας κάπως αυθαίρετες και υποθετικές εκτιμήσεις για το δυνητικό ρυθμό μεταβολής 
της ελληνικής οικονομίας. Όμως οι εκτιμήσεις αυτές έχουν σοβαρότατο αντίκτυπο στις τελικές 
προβλέψεις μας για την ύφεση. Ακόμα και εάν συμφωνούμε στο ύψος των δημοσιονομικών μέτρων 
και του πολλαπλασιαστή, οι εκτιμήσεις μας για την ύφεση θα διαφέρουν ριζικά εάν υποθέσουμε ότι η 
τάση της οικονομίας είναι ίση με 3,25% ή 2,75% ή 1,5%.  
 
Ηλίας Λεκκός 
Διευθυντής Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών 
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*η τάση υπολογίζεται με βάση το διάστημα Q1/00 και Q4/08. Eξομάλυνση στοιχείων από Piraeus Bank Research
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Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  
Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για 
τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών 
του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για 
τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται 
στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε 
επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε 
από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 
έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο 
κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες.  Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των 
πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών 
χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα 
ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από 
τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της.  Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες,  αλλά τις παραθέτει 
αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς 
είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου 
της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. 
Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση 
όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση 
του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε 
κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. 
δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν 
εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες 
που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι 
προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν 
προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη 
μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών 
επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από 
τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να 
αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει.  ε)  Η Τράπεζα Πειραιώς δεν 
υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν 


