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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού καυ Ουκονομυκών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

υδρύθηκε το 1959 ως μυα μυκρή ερευνητυκή μονάδα με την επωνυμύα 

"Κεντρον Ουκονομυκών Ερευνών", με βασυκό σκοπό την επυστημονυκή 

μελέτη των ουκονομυκών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση 

των ουκονομυκών ερευνών καυ τη συνεργασία με άλλα επυστημονυκά 

υδρύματα. 

Το 1964- το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερυνή του ονομασύα καυ δυάρ-

θρωση χαυ του ανατέθηχαν ou εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η 

κατάρτυση σχεδύων βραχυχρόνυων, μεσοχρόνυων χαυ μακροχρόνυων 

προγραμμάτων ανάπτυξης, η εχπόνηση σχεδύων προγραμμάτων περυφε-

ρευακής χαυ χωροταξυκής ανάπτυξης, χαθώς χαυ προγραμμάτων δημο

σίων επενδύσεων, σύμφωνα με τυς κατευθυντήρυες γραμμές που χα-

θορύζευ η κυβέρνηση" (β) η παρακολούθηση χαυ ανάλυση της βραχυ

πρόθεσμης χαυ μεσοπρόθεσμης εξέλυξης της ελληνυχής ουκονομύας, 

χαθώς χαυ η χατάρτυση προτάσεων γυα τη λήψη των κατάλληλων μέ

τρων* (γ) η επυμόρφωση νέων ουχονομολόγων, υδυαύτερα σε θέματα 

προγραμματυσμού χαυ ουχονομυκής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχευ αναπτύξευ καυ αναπτύσσευ έντονη δραστηρυό-

τητα σε όλους τους πυο πάνω τομεύς. Δυεξάγευ συστηματυκές έρευ

νες πάνω σε βασυκά θέματα της ελληνυκής ουκονομύας, εκπονεύ σχέ-

δυα προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί! τυς βραχυχρόνυες εξελύ-

ξευς, χορηγεύ υποτροφύες γυα μεταπτυχυακές σπουδές στην ουκονο-

μυκή επυστήμη καυ τον προγραμματυσμό καυ οργανώνευ δυαλέξευς καυ 

σεμυνάρυα. 
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Στα πλαύσυα αυτών των δραστηρυοτητων εντάσσεται, χαυ 

η δημοσυευση μελετών, που εύναυ αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, καθώς χαυ δυαλέξεων ou οπούες δύνονται, από δυαχεχρυ-

μέυους επυστημονες, που προσκαλούνται, από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρύσχεταυ σε συνεχή εποχοι,νωνύα με αντύστοι,χα 

επυστημονι,χά ιδρύματα του εξωτερι,χού χαυ ανταλλάσσει, εκδόσεις, 

όπως χαυ απόψευς χαυ πληροφορύες πάνω σε θέματα τρεχουσών ου-

χονομυχών εξελύξεων χαυ μεθόδων ουχονομυχής έρευνας, συμβάλ

λοντας, χαυ με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της ουχονομυχης 

επυστήμης στη χώρα. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτυση εθνυκών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει, μύα εμπερυστατωμένη ανάλυση των δεδομένων καυ μύα όσο το 

δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων καυ των δυνατοτή

των της ελληνυκης ουκονομύας. 

Στα πλαύσυα της κατάρτυσης του Πενταετούς Προγράμματος 

Ανάπτυξης 1983-1987, έγυνε προσπάθευα γυα μύα συστηματυκη πα-

ρουσύαση στουχεύων καυ δεδομένων, καθώς καυ γυα τη σύνταξη με

λετών καυ εκθέσεων πάνω σε τομεύς που δεν έχουν αναλυθεύ καυ 

μελετηθεύ επαρκώς μέχρυ σήμερα. Ου εργασύες αυτές, που εκπο

νήθηκαν από στελέχη του ΚΕΠΕ καυ επυστημονες της Ελλάδας καυ 

του εξωτερυκού, συμβάλλουν γενυκότερα στην προώθηση της ουκο-

νομυκης έρευνας, η οπούα στη χώρα μας εύναυ ακόμα σχετυκά πε-

ρυορυσμένη. 

Σκοπός της σευράς αυτής εκδόσεων του ΚΕΠΕ εύναυ η δη-

μοσύευση των εργασυών εκεύνων που κρύνεταυ ότυ έχουν ένα γενυ-

κότερο ενδυαφέρον καυ υποβοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της 

προβληματυκής καυ των στόχων που χαρακτήρυσαν την προγραμματυ-

κη δυαδυκασύα. 

Όπως πάντα σε ανάλογες περυπτώσευς, ου τυχόν απόψευς 

καυ κρύσευς που μπορεύ να εκφράζονταυ αποτελούν προσωπυκή γνώ

μη του συντάκτη η των συντακτών της μελέτης καυ δεν εύναυ δε-

σμευτυκές γυα το ΚΕΠΕ. 

Καθηγητρυα ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

Επυστημονυκη Δυευθύντρυα 

Κέντρο Προγραμματυσμού 

καυ Ουκονομυκών Ερευνών 
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Η έρευνα γοα τη μελέτη αυτή ξεκύνησε στο London School 

of Econorüics. Ως κύνητρο χρησίμευσαν οροσμένα "αναπάντεχα" α

ποτελέσματα προηγούμενης εργασόας του συγγραφέα / Alogoskoufis 

(1981,1982)_/ σχετοκά με την ουδετερότητα της νομοσματοκής πο

λύτοκης. Επεοδή ο ρόλος της συναλλαγματοκής και, της δημοσοο-

νομοκής πολύτοκης εύχε αγνοηθεί, στος εργασύες εκεύνες, αποφα

σίσαμε να τον δοερευνήσουμε μαζύ με τη νομοσματοκή πολύτοκη. 

Οο οοκονομετροκές εκτομήσεος καο ou δυναμοκές προσομοοώ-

σεος έγοναν με το πρόγραμμα TSP 3.5 στον CDC 7600 του Πανεπο-

στημύου του Λονδύνου. Τα αποτελέσματα παρουσοάστηκαν τον Αύ

γουστο του 1982 σε δύο άρθρα στα αγγλοκά. Η εργασύα εύχε ολο-

κληρωθεύ παράλληλα με μοα μελέτη γοα το ΚΕΠΕ στα πλαύσοα του 

Πενταετούς Προγράμματος. Αυτή αναφερόταν στην περύοδο 1974-

1982 καο εύχε παρόμοοα δομή καο αντοκεύμενο. 

Η μελέτη άρχοσε να γράφεταο αφού ο συγγραφέας επέστρε

ψε στην Ελλάδα, τον Οκτώβροο του 1982. Το ότο ολοκληρώθηκε 

οφεύλεταο κατά πολύ στην ενθάρρυνση της καθηγήτριας Λούκας Κα-

τσέλη, Εποστημονοκής Δοευθύντροας του ΚΕΠΕ, που φρόντοσε γοα 

την έκδοση του. Θέλω επόσης να την ευχαροστήσω γοα τα σχόλοά 

της σε ένα σεμονάροο που εύχε οργανώσεο το Δεκέμβροο του 1982, 

όπου πολλού, καο ανάμεσα τους ou καθηγητές Bill Branson, Πα

ναγιώτης Παυλόπουλος, Κυπροανός Προδρομύδης καο Αλέξανδρος 

Σαρρής έκαναν δοάφορες εποοκοδομητοκές παρατηρήσεος. Δυστυχώς, 

λύγες από αυτές μπορούσαν να ενσωματωθούν στη μελέτη στο στά-

δοο εκεύνο. Εκτός από τους ποο πάνω θέλω να ευχαροστήσω τους 

φύλους καο συναδέλφους Τζόννυ Νοσσύμ, Μάνο Πετούση καο Χάρη 

Σταματόπουλο γοα τα σχόλοα καο τος υποδεύξεος τους σε δοάφο-

ρα στάδοα της έρευνας αυτής. Εννοεύταο ότο οο απόψεος που 
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εκφράζονται, εύναυ προσωπυκές του συγγραφέα καο με κανένα τρό

πο δεν πρέπευ να αποδίδονται, στο ΚΕΠΕ η τους προαναφερθέντες. 

Επί,σης τα λάθη που παραμένουν βαραόνουν το συγγραφέα. 

Θέλω επύσης να ευχαριστήσω τη φυλόλογο δί,δα Ε. Σουλτα-

νάκη γυα την προσοχή με την οποόα έκανε τη γλωσσυκή επυμέλευα 

του κευμένου καυ τυς εύστοχες υποδεύξευς της, καθώς και, την κυ-

ρόα Π. Μοροπούλου που εύχε τη γενοκή επομέλευα της έκδοσης. 

Πρυν κλεύσω την ευσαγωγή αυτή θέλω να απευθύνω το με

γαλύτερο ευχαρυστώ στη Δόκα, που παρά το φόρτο της δυκής της 

δουλευάς, δυάβασε, δοόρθωσε καυ σχολύασε το τελυκό κεύμενο. 

Χωρύς αυτήν το 3^3λύο αυτό δε θα εύχε τελευώσευ. Mux αφυέρω-

ση θα ήταν πολύ μυκρή αναγνώρυση γυα την προσφορά της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται, στην επύδραση της μακροοικο

νομικής πολυτυκής στυς κυκλυκές δυακυμάνσευς της ελληνυκής ου-

κονομύας κατά τη μεταπολεμυκή περύοδο. 

Κατά την περύοδο αυτή η ελληνική ουκονομύα γνώρυσε μεγά

λη ανάπτυξη. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν ακολούθησε μυα ομουόμορφη 

καυ ομαλή δυαδυκασύα. Αν καυ τα περυσσότερα έτη υπήρχαν θετυ-

κού ρυθμού μεγέθυνσης
s
 ou ρυθμού αυτού δυέφεραν από έτος σε έ

τος καυ υπήρξαν δυαστήματα ταχεύας ανόδου καθώς καυ δυαστήματα 

σχετυκής στασυμότητας ή καυ μεύωσης του πραγματυκού ευσοδήματος. 

Παράλληλα υπήρχαν περύοδου υψηλού καυ μεταβλητού πληθωρυσμού 

καυ περύοδου σχετυκής σταθερότητας του επυπέδου τυμών·; Το υσο-

ζύγυο πληρωμών, ελλευμματυκό πάντοτε, εύχε καυ αυτό τυς δυακυ-

μάνσευς του. Η ελληνυκή ουκονομύα, όπως άλλωστε όλες ου ουκο-

νομύες, δεν απέφυγε τον ουκονομυκό κύκλο. 

Πουος εύναυ όμως ο ρόλος της μακροουκονομυκής πολυτυκής 

στη δυαδυκασύα αυτή του ουκονομυκού κύκλου; Μετά τη λεγόμενη 

"κεϋνσυανή επανάσταση" στη μακροουκονομυκή, πολλού θεώρησαν ε—-

φυκτή την εξάλευφη των έντονων κυκλυκών δυακυμάνσεων δυαμέσου 

της δημοσυονομυκής καυ νομυσματυκής πολυτυκής. Η μακροουκονο

μυκή ανάλυση εύχε μεγάλη εξέλυξη, καθώς αναπτύχθηκε μεγάλη βυ-

βλυογραφύα που έθετε σε εφαρμογή, επεξεργαζόταν καυ επέκτευνε 

τυς υδέες του Keynes. Η σχετυκή παγκόσμυα σταθερότητα κατά τη 

δεκαετύα του '60, αποτέλεσε, γυα τους ουκονομολόγους που δέχτη

καν τυς κεϋνσυανές υδέες, μυα μεγάλη απόδευξη γυα τυς σταθερο-

πουητυκές δυνατότητες της μακροουκονομυκής πολυτυκής. 
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Ωστόσο, πάντοτε υπήρχαν ou σκεπτυκυστές. Οικονομολόγου 

που δεν απέρρυψαν τυς κλασυκές απόψευς καυ που έβλεπαν κρυτυκά 

τα δυάφορα παρεμβατυκά προγράμματα. Η σευρά τους να προτεύνουν 

εναλλακτικές εξηγήσευς καυ προγράμματα ήρθε γύρω στα τέλη της 

δεκαετύας του '60, όταν η παγκόσμια ουκονομυκή κατάσταση άρχυ-

ζε να χευροτερεύευ. Η επυδεύνωση αυτή εκδηλώθηκε αρχυκά με την 

επυτάχυνση του παγκόσμυου πληθωρυσμού καυ κατόπυν με την κρύση 

του δυεθνούς νομυσματυκού συστήματος καυ τυς δύο μεγάλες υφέ-

σευς της δεκαετύας του '70. Πρωταγωνυστές σε αυτή την "κλασυ-

κή αντεπανάσταση" ήταν ο Milton Friedman, καυ ο σπουδαυότερος 

μαθητής του, ο Robert Lucas. Αυτού προέβαλαν πευστυκές εξηγή-

σευς γυα τυς αποτυχύεΓς της πολυτυκής ελέγχου της συνολυκής ζή

τησης καυ πρότευναν ως εναλλακτυκή λύση τη σταθερότητα στη μα-

κροουκονομυκή πολυτυκή, προκευμένου να σταθεροπουηθούν ou ουκο-

νομύες. Ου "νέου κλασυκού μακροουκονομολόγου", όπως ονομάστη

καν, θεωρούν τη δυακρυτυκή κεϋνσυανή μακροουκονομυκή πολυτυκή 

ως ένα από τους κύρυους αποσταθεροπουητυκούς παράγοντες των μυ-

κτών ουκονομυών. 

Σκοπός μας στα κεφάλαυα που ακολουθούν εύναυ να εξετά

σουμε, στα πλαύσυα της ελληνυκής ουκονομύας, το ρόλο καυ τυς 

επυδράσευς της μακροουκονομυκής πολυτυκής. Προκευμένου η ανά

λυση μας να εύναυ πλήρης καυ δυεξοδυκή καυ να μη βασυζόμαστε 

σε πυθανώς παραπλανητυκές απλές συσχετύσευς, δεν μπορούμε πα

ρά να χτύσουμε ένα πλήρες, έστω καυ μυκρό, ουκονομετρυκό υπό-

δευγμα. Αυτό θα μας επυτρέψευ να κάνουμε στατυστυκούς ελέγχους 

γυα τους περυορυσμούς της θεωρύας, καθώς καυ μυα κάπουα αξυο-

λόγηση εναλλακτυκών εξελύξεων καυ κανόνων γυα τη μακροουκονο-
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μυκη πολυτυκη . 

Τα ερωτήματα στα οπούα θέλουμε να απαντήσουμε εύναυ κυ-

ρύως δύο: Το ένα εύναυ αν η δεκαετύα του '70 καυ ou συνεχυζό-

μενες επυπτώσευς της εύναυ μυα "ανωμαλύα", καυ αν η εξήγηση 

των εξελύξεών της πρέπευ να εύναυ σε δυαφορετυκούς όρους από 

ό,τυ γυα τυς δυο άλλες δεκαετύες. Το δεύτερο εύναυ αν μπορούν 

να απορρυφθούν από την εμπευρύα τα συμπεράσματα των νέων κλασυ-

κών μακροουκονομολόγων καυ, ανεξάρτητα από αυτό, αν απλού κανό

νες ουκονομυκής πολυτυκής σαν αυτούς που προτεύνουν θα μπορού

σαν να δυατηρήσουν σχετυκή μακροουκονομυκή σταθερότητα. 

Υπάρχευ βεβαύως πλευάδα δευτερευόντων ερωτημάτων, όπως 

1. Η ουκονομετρυκή ανάλυση της ελληνυκής μακροουκονομυκής 

πολυτυκής ανάγεταυ τουλάχυστον στον Παυλόπουλο. Βλ. P. Pavlo-

poulos, A Statistical Model for the Greek Economy, 19^9-1959 

(Amsterdam, North-Holland, 19&3)· Πρόσφατες αναλύσεις στην 

ελληνυκη βυβλυογραφύα εύναυ των Παπαδάκη γυα τη νομυσματυκή 

πολυτυκη, Προβόπουλου γυα την πολυτυκη δημόσυων δαπανών καυ 

Ουκονόμου γυα την ευσοδηματυκή πολυτυκη. Βλ. Ι.Μ. Παπαδάκης, 

Χρήμα καυ Οικονομική Δραστηρυότης: Η Ελληνυκη Εμπευρύα 1950-

1975 (Αθήνα, ΙΟΒΕ, 1979)· Γ.Α. Προβόπουλος, Δημόσυες Δαπάνες 

καυ Ουκονομυκή Δραστηρυότης: η Ελληνυκη Εμπευρύα (Αθήνα, ΙΟΒΕ, 

1981)* Γ.Ε. Ουκονόμου, Η Ιΐολυτυκη Τυμων καυ Ευσοδημάτων στην 

Ελλάδα (Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1981). Αξυζευ ακόμα να αναφερθούν το δυ-

δακτορυκό του Ε. Πετούση γυα τη νομυσματυκή προσέγγυση στο υ-

σοζύγυο πληρωμών / βλ. Ε. Petoussis, A Dynamic Framework for 

Testing the Monetary Approach to the Balance of Payments. The 

Case of Greece (αδημοσύευτη δυδακτορυκή δυατρυβή, University 

of London (LSE) 1981)_/ καυ το μεγάλο μακροουκονομετρυκό υπό-

δευγμα της Τράπεζας Ελλάδος που δυευθύνεταυ από το Νύκο Γκαργ-

κάνα. / βλ. Ν. Garganas,'An Evaluation of the Predictive Accu

racy of the Bank of Greece model of the Greek Economy', Greek 

Economic Review, 5 (1983), σελ. 101-122 7. 
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γυα παράδειγμα ου ποσοτυκές επυδράσευς της δημοσιονομικής καυ 

νομυσματυκης πολύτοκης, OL επυπτώσευς μυας υποτύμησης, OL σχέ-

σευς μεταξύ μεγέθυνσης, πληθωρυσμού καυ υσοζυγυου πληρωμών κτλ. 

Ερωτήματα σαν καυ τα πυο πάνω αντυμετωπύζονταο κυρύως 

στα Κεφάλαυα 5 καυ 6, ενώ στα δυο κύρυα ερωτήματα μας δύνουμε 

απαντησευς στο Κεφάλαυο 7. Τα πρώτα τέσσερα κεφάλαυα έχουν 

ευσαγωγυκό χαρακτήρα, ενώ στο όγδοο συνοψύζουμε τα τελυκά μας 

συμπεράσματα. 

Η εργασόα που περυέχεταυ στη μελέτη αυτή εύναυ σε πολλά 

σημεύα της αρκετά τεχνυκη. Έτσυ απευθύνεται, κυρύως σε επαγγελ

ματίες οικονομολόγους. Ωστόσο από τη φύση του αντυκευμένου πα- · 

ρουσυάζευ κάπουο γενικότερο ενδιαφέρον. Γυα τη δυευκόλυνση των 

μη ευδυκών επεκτείναμε κάπως τα ευσαγωγυκά κεφάλαυα, καυ σε διά

φορα μέρη στο κεύμενο υποδευκνύουμε στους μη ευδυκούς αναγνώστες 

τεχνυκά σημεύα που μπορούν να αποφύγουν η να δυαβάσουν επυπό-

λαυα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στο κεφάλαυο αυτό χάνουμε μύα σύντομη ει,σαγωγή στην L-

στορύχ της ανάλυσης του οι,κονομυκού κύκλου, μι,α πρώτη παρου

σίαση της μεθοδολογίας και, της θεωρητι,κής μας τοποθέτησης,και, 

μι,α περυληψη της δι,άρθρωσης της μελέτης μας. 

Το κεφάλαυο αποτελευται, από τρύα κύρι,α τμήματα, που το 

καθένα τους αναφέρεται, σε ένα από τα πύο πάνω θέματα. Στο επό

μενο τμήμα παρουσυάζουμε μύα ανασκόπηση της υστορύας της ανά-

λύσης του ουκονομοκού κύκλου . 

2.1. Η ανάλυση του οι,κονομυκού κύκλου :_υστορυκή_ανασκόπ^]ση 

Το μεγαλύτερο μέρος της ουκονομυκής ανάλυσης έως καυ 

το τέλος σχεδόν του 19ου αυώνα αναφερόταν σε αχρονυκές θέσευς 

υσορροπύας. Ωστόσο, εύχε παράλληλα αναπτυχθεί μυα βυβλυογρα-

φύα περύ κρύσεων, που προσπαθούσε να εξηγήσει, τυς υφέσευς σαν 

παθολογυκά φαυνόμενα δυατάραξης της υσορροπυας. 

Από τη δεκαετύα του 1820, διάφορου ουκονομολόγου άρχυ-

σαν να υποστηρίζουν ότυ ou κρύσευς δεν εύναυ παρά μύα φάση σε 

γενυκότερες κυκλυκές δυακυμάνσευς των ουκονομυών της αγοράς 

και, ότυ η σωστή ανάλυση τους προϋποθέτει, την εξέταση τους μέ

σα σε αυτό το γενυκότερο πλαύσυο. Πρωταγωνιστές στην κύνηση 

αυτή ήταν ou T. Tooke καυ Lord Overstone. 

1. Το τμήμα αυτό βασύζεταυ σε μερυκά σημεύα του στον Schumpe

ter. Κυρύως βασυστήκαμε στο History of Economic Analysis (New 

York, Oxford University Press, 195^) γυα τους συγγραφεύς του 

19ου αυώνα. 
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Ou Tooke καυ Overstone προέβαλαν θεωρύες σύμφωνα με τυς 

οπούες ου ουκονομυκού κύκλου εξελύσσονταυ με κάπουα υδυαύτερη 

νομοτέλευα καυ υποστηρυξαν πως κάθε φάση του κύκλου προσδυορύ-

ζεταυ από τυς συνθήκες που επυκρατούσαν στην προηγούμενη της. 

Ou μεθόδου καυ η έμφαση στα αύτυα δυέφεραν πολύ ανάμε

σα στους δύο συγγραφεύς. 0 Tooke ακολούθησε μυα εμπευρυκη μέ

θοδο καυ ανέλυσε πολλά κυκλυκά επευσόδυα. 0 κύρυος παράγοντας 

που τόνυσε ήταν ου καυρυκές συνθήκες καυ η επύδραση τους στη 

γεωργυκη παράγωγη. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του ήταν αντύθετος σε 

κάθε μονοδυάστατη θεωρύα καυ έτσυ αναγνώρυσε καυ ανέφερε πλή

θος άλλων παραγόντων. 0 Overstone εύχε περυσσότερο θεωρητυκη 

κατεύθυνση. Ως προσδυορυστυκούς παράγοντες των δυακυμάνσεων 

θεώρησε κυρύως τυς τεχνολογυκές ανακαλύψευς καυ τη νομυσματυ-

κη πολυτυκη. Έτσυ μπορεύ να θεωρηθεύ πρόδρομος, από τη μύα 

του Schumpeter καυ από την άλλη των Hawtrey, von Mises καυ 

Hayek, καθώς καυ των σύγχρονων μονεταρυστών, όπως ο Friedman 

καυ ο Lucas. 

Με τον ουκονομυκό κύκλο ασχολήθηκαν περυστασυακά καυ 

ου J.S. Mill καυ K.Marx. 0 Mill ασχολήθηκε, χωρύς υδυαύτερη 

επυτυχύα, με το να συνθέσευ τυς υπάρχουσες, ως τότε, θεωρύες. 

0 Marx δεν έγραψε ευδυκό κεφάλαυο γυα τον ουκονομυκό κύκλο 

καυ δεν μπορεύ κανεύς να τον κατατάξευ εύκολα. Το κυρύαρχο 

στουχεύο που συνάγεταυ από τα γραφτά του εύναυ ότυ η δυαδυκα-

σύα της συσσώρευσης αποσταθεροπουεύ την ουκονομύα καυ ότυ η 

"κρύση" έρχεταυ να επαναφέρευ την υσορροπύα στυς παραγωγυκές 

σχέσευς, αποκαθυστά την αποδοτυκότητα του κεφαλαύου, φέρνευ 

νέα συσσώρευση, νέα "κρύση" κ.ο.κ. Ωστόσο, το πρόβλημα που 

δε λύθηκε από τον Marx εύναυ το γυατύ η συσσώρευση προκαλεύ 

αποσταθεροπούηση. 
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Η ορυστυκη καθυέρωση του ουκονομυκού κύκλου απέναντυ 

στυς θεωρύες περύ κρύσεων έγυνε με τυς αναλύσευς του Clement 

Juglar. Ήταν ο πρώτος που χρησυμοπούησε μακρές χρονολογυκές 

σευρές καυ αυτός που δυέκρυνε και, καθυέρωσε τυς δυάφορες φά-

σευς του κύκλου. Η μέθοδος του ήταν κυρύως εμπευρυκη, αν καυ 

προσέφερε πλήθος ερμηνευών γυα τα δυάφορα κυκλυκά επευσόδυα 

που ανέλυσε . 

Παρόμουα μεθοδολογύα με τον Juglar ακολούθησε καυ ο 

Welseley Mitchell, ο πυο σπουδαυος ύσως μελετητής του ουκονο-

μυκού κύκλου. Με τυς μνημευώδευς μελέτες του, από το 1913 

καυ ύστερα, καθυέρωσε πολλές από τυς τεχνυκές ανάλυσης του OL-

κονομυκού κύκλου, που χρησυμοπουούνταυ ακόμη καυ σήμερα, καυ 

κωδυκοπούησε τυς περυσσότερες από τυς εμπευρυκές κανονυκότη-

τες που παρατηρούνταυ κατά τη δυάρκευα των ουκονομυκών δυακυ-

2 
μανσεων . 

Θα άξυζε ύσως να αναφέρουμε εδώ καυ τους J. Kitchis καυ 

N.D. Kondratieff. Ενώ ο Juglar ανέλυσε κύκλους δυάρκευας 9-10 

χρόνων, o.Kitchin ανέλυσε κύκλους 3,5 περύπου χρόνων, καυ ο 

Kondratieff πολύ μακροχρόνυους κύκλους δυάρκευας 50 χρόνων. Καυ 

1. 0 Clement Juglar (1819
-
1905) εγκατέλευψε την υατρυκη γυα την 

ουκονομυκη το 1848. Παρά τυς ελλυπεύς γνώσευς του στην ουκονο-

μυκη, κατάφερε να δημυουργησευ μόνος του "αλήθευες" που αντυστά-

θηκαν στο πέρασμα του χρόνου, έτσυ ώστε ο Schumpeter (1954·) να 

τον χαρακτηρύσευ υδυοφυύα. Η κυρυότερη του δημοσύευση ήταν το 

Les crises commerciales et leur retour périodique en France, en 
Angleterre et aux Etats Unis (1862). 

2. Βλ. W. Mitchell, Business Cycles, (Berkeley, University of 
California Press, 19'13), Business Cycles: The Problem and its 

Setting (New York, 1927), A.F. Burns and W. Mitchell Measuring 

Business Cycles (New York, National Bureau of Economie Research, 

1946). 
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αυτού, όπως άλλωστε ο Juglar καυ ο Mitchell, λύγο ενδιαφέρθη

καν να παρουσυάσουν μυα συγκεκρυμένη θεωρύα γυα την εξήγηση 

των κυκλυκών διακυμάνσεων. 

Ωστόσο, δεν έλευψαν καυ πλήρευς θεωρύες γύρω από τα αύ-

τυα του ουκονομυκού κύκλου. Υπάρχευ μυα τάση να δυακρύνονταυ 

ou δυάφορες θεωρύες σε "ενδογενεύς" και, "εξωγενεύς", ανάλογα 

με το αν τονύζουν ενδογενεύς η εξωγενεύς παράγοντες του ουκο

νομυκού συστήματος. Κατά τη γνώμη μας, η δυάκρυση αυτή δεν 

εύναυ αρκετά σαφής. Το αν ένας παράγοντας εύναυ ενδογενής ή 

όχυ εξαρτάταυ από το συγκεκρυμένο υπόδειγμα που έχευ υπόψη του 

ο μελετητής. Γυα παράδευγμα, ου καυρυκές συνθήκες θεωρούνται^ 

εξωγενεύς σε όλα σχεδόν τα ουκονομυκά υποδείγματα. Δε συμβαύ-

νευ, όμως, το ύδυο με τυς τεχνολογυκές ανακαλύψεις ή με την 

ουκονομυκή πολυτυκή, τυς επενδύσευς κτλ. 

Παρά την πυο πάνω αδυναμύα, η δυάκρυση μεταξύ "εξωγενών" 

καυ "ενδογενών" θεωρυών μπορεύ να χρησυμοπουηθεύ, γυα να δυα-

κρύνουμε θεωρύες σύμφωνα με τυς οπούες ο ουκονομυκός κύκλος 

αρχύζευ από κλονυσμούς που εύναυ εξωγενεύς γυα το συγκεκρυμέ

νο υπόδευγμα καυ μέσω του ουκονομυκού συστήματος μεταβάλλονταυ 

σε κυκλυκές δυακυμάνσευς, καυ θεωρύες σύμφωνα με τυς οπούεςου 

δυάφορου κλονυσμού θεωρούνταυ ότυ προέρχονταυ από την ύδυα τη 

λευτουργύα του ουκονομυκ.ού συστήματος. 

Στην πρώτη κατηγορύα ανήκουν θεωρύες όπως αυτή των "η-

λυακών κηλύδων" καυ της επυρροής τους στυς καυρυκές συνθήκες 

του Jevons (1884), θεωρύες που τονύζουν το ρόλο τεχνολογυκών 

επαναστάσεων (Schumpeter) 1912 καυ 1939), ψυχολογυκούς παρά

γοντες (Pigou, 1927), (Harrod, 1934) κ.ά. 
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Κυρύαρχες ανάμεσα στυς "ενδογενεύς" θεωρύες ήταν ou νο-

μυσματυκές θεωρύες, ou μαρξιστικές καυ μυα πλευάδα θεωρυών που 

τόνυζαν το ρόλο των επενδύσεων. 

Ou περυσσότερες νομυσματυκές θεωρύες βασύστηκαν στη "Σω-

ρευτυκή Δυαδυκασύα" του Wicksell. Σύμφωνα με αυτή, όταν ou ε-

μπορυκές τράπεζες έχουν μεγάλη ρευστότητα,προκευμένου να απαλ

λαγούν από αυτή, προσφέρουν δάνευα με επυτόκυα χαμηλότερα από 

το "φυσυκό" επυτόκυο, δηλαδή την ορυακή απόδοση του κεφαλαύου. 

Αυτό ευνοεί τυς επενδύσευς πάγυου κεφαλαύου, το ευσόδημα καυ 

ou τυμές αυξάνονταυ καυ η δυαδυκασύα αυτή συνεχίζεται, σωρευ

τικά όσο το επυτόκυο παραμένευ χαμηλότερο από το φυσυκό επυτό

κυο. Ωστόσο, όταν τα πλεονάζοντα αποθεματυκά των τραπεζών ε

ξαντληθούν, το επυτόκυο επανέρχεταυ στο "φυσυκό" του ύψος, ύ-

σως δε καυ παραπάνω. Ου επενδύσευς που έγυναν με βάση το χα

μηλότερο επυτόκυο αποδευκνύονταυ ζημυογόνες καυ έτσυ επέρχεταυ 

ύφεση καθώς η προηγούμενη δυαδυκασύα αντυστρέφεταυ. 

Θεωρύες βασυσμένες πάνω στη δυαδυκασύα αυτή έχουμε από 

τους L. von Mises (1912, 1924) και, F. von Hayek (1933). Επύ-

σης από τον R.G.Hawtrey (1913), που τονύζευ. το ρόλο των επεν

δύσεων σε αποθέματα. Υπάρχευ, βέβαυα, καυ η θεωρύα του I. Fi

sher (1911), που βασύζεταυ στην ποσοτυκή θεωρύα του χρήματος 

καυ όχυ στη "Σωρευτυκή Δυαδυκασύα" του Wickseil. Σύμφωνα με 

αυτή, ou συνολυκές δαπάνες στην ουκονομύα εύναυ ανάλογες με 

το χρηματυκό απόθεμα. Δυακυμάνσευς στο χρηματυκό απόθεμα προ

καλούν δυακυμάνσευς των συνολυκών δαπανών, δηλαδή ουκονομυκούς 

κύκλους. 

Ou μαρξυστυκές θεωρύες βασύζονταυ πάνω στη δυαδυκασύα 

της συσσώρευσης κεφαλαύου καυ αποτελούν προσπάθευες να γραφεύ 
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:D "άγραφο χεφάλαυο" του Marx. Mua από τυς πυο σημαντυκές 

τροσπάθευες ήταν αυτή του Μ. I. Tugan Baranowsky,που τόνυσε 

το ρόλο των κλάδων κεφαλαυουχυκού εξοπλυσμού. Άλλου συγγρα

φεύς στη μαρξυστυκή παράδοση ήταν ου Bauer, Bukharin,Gross-

raann, Hilferding, Kautsky, Luxemburg καυ Sternberg. 

Πρέπευ επύσης να τονύσουμε τη μεγάλη συμβολή του Spie-

thoff, που υπογράμμυσε το ρόλο των επενδύσεων καυ εύδε,όπως 

άλλωστε καυ ο Marx,ÓTu ο ουκονομυκός κύκλος εύναυ βασυκό στου-

χεύο των ουκονομυών της αγοράς, και, όχυ παρεπόμενο καυ δευτε

ρεύον. Επύσης τυς αναλύσευς του D.H.Robertson,που εξήρε "πραγ

ματικούς" καυ όχυ νομυσματυχούς παράγοντες. Τέλος, πρέπευ να 

κάνουμε μυα αναφορά στυς δυάφορες θεωρύες "υποκατανάλωσης", 

με κύρυο εκπρόσωπο τον Hobson. 

0 Schumpeter (1954·) αναφέρει, ότι, "όλα τα ουσυαστ^κά γε

γονότα καυ ου υδέες γύρω από την ανάλυση του ουκονομυκού κύ

κλου εύχαν προκύψευ ήδη από το 1914: τα επόμενα τρυάντα χρό-

νυα έφεραν πραγματυκά μυα πλημμύρα στατυστυκού καυ υστορυκού 

υλυκού καυ πολλές καυνούργυες στατυστυκές καυ θεωρητυκές τε-

χνυκές... όμως δεν πρόσθεσαν καμμυά αρχή ή γεγονός που δεν ή

ταν γνωστό προηγουμένως". 

0 αφορυσμός αυτός του Schumpeter μπορεύ να υσχύευ 

πραγματυκά. Πάντως, μερυκές από αυτές τυς στατυστυκές καυ 

θεωρητυκές τεχνυκές που ανέκυψαν κατόπυν ήταν τόσο σημαντυ-

κές, ώστε άλλαξαν τελεύως τη μορφή καυ την έμφαση της ανάλυ

σης των ουκονομυκών -κύκλων. 

Ένα μεγάλο μέρος των εξελύξεων αυτών έγυνε στη δεκαε-

τύα του '30. Μυα πολύ σπουδαύα δεκαετύα γυα την ανάλυση των 
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ουκονομυκών κύκλων, αλλά καυ γυα την ουκονομυκη επυστήμη γενυ-

κότερα. 

Ou εξελύξευς στην ανάλυση του ουκονομυκού κύκλου περυ-

στράφηκαν γύρω από τέσσερυς πόλους: πρώτος πόλος ήταν το περί

φημο άρθρο του Ragnar Frisch το 1933, γύρω από το θέμα της ώ

θησης καυ της μετάδοσης των κυκλυκών φαινομένων. Δεύτερος ή

ταν η "Γενυκή Θεωρύα" του John Maynard Keynes το 1936. Τρύ-

τος, ο ουκονομετρυκός έλεγχος των δυάφορων θεωρυών του ουκονο

μυκού κύκλου από τον Jan Tinbergen στα πλαύσυα ενός προγράμμα

τος της Κουνωνύας των Εθνών, καυ τέταρτος, το άρθρο του Paul 

Anthony Samuelson το 1939, που έδευξε μαθηματικά ότυ η σύνδε

ση του πολλαπλασυαστή με τον επυταχυντη μπορεί, να οδηγησευ σε 

κυκλυκά φαυνόμενα. 

Ας πάρουμε τυς εξελύξευς αυτές μύα-μύα. Πρώτα το άρ

θρο του R. Frisch. Στο άρθρο αυτό, ο Frisch υποστηρυξε ότυ, 

όταν αναλύουμε τυς κυκλυκές δυακυμάνσευς, πρέπευ να δυακρύνου-

με ανάμεσα σε δύο προβλήματα: το πρόβλημα της μετάδοσης (pro

pagation) καυ το πρόβλημα της ώθησης (impulse). Το πρόβλημα 

της μετάδοσης συνύσταταυ στο να εξηγηθεύ, από τυς διαρθρωτι

κές υδυότητες του μελετούμενου συστήματος, ίο χαρακτήρας των 

δυακυμάνσεων στην περύπτωση που το σύστημα ξεκυνούσε από μύα 

αρχυκη κατάσταση. Αυτό γύνεταυ από μύα δυναμυκη θεωρύα, δη

λαδή μύα θεωρύα που εξηγεύ πώς μύα κατάσταση αποτελεύ μέρος 

της εξέλυξης της προηγούμενης κατάστασης. 0 Frisch υποστηρυ-

ξε ότυ,γυα την ανάλυση των κυκλυκών δυακυμάνσεων, η δυναμυκη 

αυτή θεωρύα πρέπευ να έχευ μακρο-ουκονομυκό χαρακτήρα, να α-

σχολευταυ δηλαδή με συνολυκά μεγέθη. Ήταν, μάλυστα, στο άρ

θρο αυτό, ο πρώτος που χρησυμοπούησε τη δυάκρυση μεταξύ μα— 
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κροουκονομυκής καυ μυκροουκονομυκής. Το πρόβλημα, ωστόσο,εύ-

ναυ ότυ ου περυσσότερες μακροδυναμυκές θεωρύες τελυκα καταλή

γουν σε εξυσώσευς δυαφορών χαμηλού βαθμού (το πολύ δεύτερου), 

με αποτέλεσμα να εύναυ αδύνατο να αναπαραστήσουν τυς παρατη

ρούμενες κυκλυκές δυακυμάνσευς. Αν όμως υποθέσουμε ότυ ou χα

μηλού βαθμού εξυσώσευς δυαφορών υφύστανταυ δυαταραχές, τότε 

έχουμε ασύμμετρους κύκλους, όμουους με τυς παρατηρούμενες ου-

κονομυκές δυακυμάνσευς. Χτίζοντας πάνω σε προηγούμενες μελέ

τες των Wicksell (1907), Akerman (1925), Slutsky (1927), Yule 

(1927) καυ Wiener (1930), ο Frisch υποστηρυξε ότυ το πρόβλημα 

της ώθησης λύνεταυ ακόμη καυ από "τυχαύες" δυαταραχές, που συν

δυαζόμενες με τους θεωρητυκούς δυναμυκούς νόμους προκαλούν ρε-

αλυστυκούς ουκονομυκούς κύκλους. Δηλαδή, ακόμη καυ αν η ου-

κονομύα υφύσταταυ τυχαύους κραδασμούς (όχυ κυκλυκού χαρακτή

ρα), αυτές μέσα από τυς δομές της μπορούν να μεταβάλλονταυ 

σε κυκλυκές δυακυμάνσευς. Έτσυ ο Frisch άνουξε το δρ\όμο γυα 

την ουκονομετρυκη ανάλυση των κυκλυκών δυακυμάνσεων, καθώς 

τα περυσσότερα ουκονομετρυκά υποδεύγματα αποτελούνταυ από χα-

μηλού βαθμού στοχαστυκές εξυσώσευς δυαφορών . 

Η δεύτερη, χρονολογυκά, μεγάλη εξέλυξη της δεκαετύας 

του '30 ήταν η "Γενυκη Θεωρύα" του Keynes. Ανεξάρτητα από τυς 

άλλες καυνοτομύες του έργου αυτού, η μεγάλη συνευσφορά του, 

όσον αφορά τη μελέτη των κυκλυκών δυακυμάνσεων, ήταν ότυ έ-

δευξε ότυ η ουκονομυκη πολυτυκή μπορεύ να επηρεάζευ άμεσα τυς 

1. Γυα δυεξοδυκότερη ανάλυση των σημεύων αυτών, βλ. T. J. 

Sargent, Macroeconomic Theory (Lonion, Academic Press, 1979) 

καυ R.E. Lucas and T.J. Sargent, "After Keynesian Macroeconom

ics", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 

Spring.1979, σελ. 1-16. 
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κυκλυκές δυακυμάνσευς. Ο Keynes, βέβαυα, υποστήρυξε τυς δυνα

τότητες μετρυασμού των κυκλυκών δυακυμάνσεων με τη μακροουκο-

νομυκή πολύτοκη. Ωστόσο, δεν απέχευ παρά ένα μυκρό βήμα από 

αυτό, το να δευ κανεύς τυς δυνατότητες αποσταθεροποίησης της 

ουκονομύας με μυα κακή μακροουκονομυκή πολυτυκή. Με τον Key

nes, θα μπορούσε να πευ κανεύς, ευσάγεταυ η μακροουκονομυκή 

πολυτυκή ως ένας από τους κύρυους προσδυορυστυκούς παράγοντες 

των κυκλυκών διακυμάνσεων. Με τον Keynes, επύσης, ευσάγεταυ 

η τάση, να εξηγηθεύ ο κύκλος από τυς δυακυμάνσευς της συνολυ-

κής ζήτησης, κυρύως την υδυωτυκή κατανάλωση καυ τη ζήτηση γυα 

επενδύσευς. Βεβαυα, όπως έχουμε ήδη δευ, ου δυακυμάνσευς των 

επενδύσεων εύχαν τονυσθεύ από πολλούς συγγραφεύς στο παρελθόν. 

0 Keynes όμως υποστήρυξε ότυ εύναυ δυνατό να έχουμε μεύωση των 

επενδύσεων χωρύς αντύστουχη αύξηση της υδυωτυκής κατανάλωσης, 

δηλαδή χωρύς μεύωση των αποταμυεύσεων. 

Η τρύτη μεγάλη εξέλυξη της δεκαετύας του '30 ήταν ou 

ουκονομετρυκές έρευνες του Tinbergen. Αυτές κορυφώθηκαν το 

1939 με τη δημοσύευση δύο τόμων πάνω στο στατυστυκό έλεγχο των 

δυάφορων θεωρυών γυα τον ουκονομυκό κύκλο, στα πλαύσυα ενός 

προγράμματος της Κουνωνύας των Εθνών. Η συμβολή του Tinbergen 

δεν ήταν στη στατυστυκή μεθοδολογύα, αλλά στην εφαρμογή σε μα-

κροουκονομυκά προβλήματα ήδη υφυστάμενων μεθόδων, όπως η ανά

λυση πολλαπλής παλυνδρόμησης. Δύο εύναυ ου μεγάλες συνευσφο-

ρές του Tinbergen στον τομέα αυτό: Πρώτο, έδευξε ότυ ο ουκο-

νομυκός κύκλος μπορεύ καυ πρέπευ να θεωρεύταυ ως ένα φαυν&με-

νο που εξηγεύταυ από τυς υδυότητες ενός πλήρους, στοχαστυκού 

δυναμυκού υποδεύγματος. Το ερώτημα των αυτύων του ουκονομυ-

κού κύκλου χάνευ τη σπουδαυότητά του καυ ου δυάφορες θεωρύες 
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χρησυμεύουν μόνο ως υλυκά στο χτύσυμο ενός τέτουου υποδείγμα

τος. Κατά δεύτερο λόγο, ο Tinbergen έδευξε ότυ με ένα τέτουο 

υπόδευγμα, όχυ μόνο περυγράφουμε το παρελθόν με ποσοτικούς ό

ρους, αλλά μπορούμε να χάνουμε ποσοτικές προβλέψευς γυα το μέλ

λον καυ, επύσης, να εξετάσουμε τα πυθανά αποτελέσματα εναλλα-

κτυκών πολυτυκών. 0 συνδυασμός των μεθόδων του Tinbergen καυ 

των θεωρυών του Keynes αποτέλεσε μετά τον β'παγκόσμιο πόλεμο 

τη βάση των μεγάλων ουκονομετρυκών υποδειγμάτων που χρησυμο-

πουούνταυ τόσο γυα προβλέψευς, όσο καυ γυα ανάλυση πολυτυκης, 

1 
ακόμη καυ σήμερα . 

Η τέταρτη μεγάλη εξέλυξη της δεκαετύας του '30 πηγάζευ 

από την κεύ'νσυανη θεωρύα. Η θεωρύα αυτή, όπως τέθηκε από τον 

Keynes ή ερμηνεύθηκε από τον Hicks (1937), ήταν ουσυαστυκά 

στατυκη. Ενδυαφερόταν να προσδυορύσευ το επύπεδο απασχόλησης 

(η ευσοδηματος) σε δεδομένη στυγμη. 0 ουκονομυκός κύκλος α-

ναφέρεταυ κάπως περυθωρυακά στο κεφάλαυο 22 της "Γενυκης Θεω-

ρύας". Το 1939, βασυσμένος πάνωοσε υποδεύξευς του Alvin Han

sen, ο Paul Samuelson δημοσύευσε ένα άρθρο που αποτελεύ τη 

βάση της κεύ'νσυανης ερμηνεύας των κυκλυκών δυακυμάνσεων. Συν

δυάζοντας την αρχή του "πολλαπλασυαστη" με αυτή του "επυταχυντη" 

1. EUvau σκόπυμο πάντως να αναφέρουμε εδώ ότυ η εμπυστοσύ-

νη στην αξυολόγηση εναλλακτυκών πολυτυκών με ουκονομετρυ-

κά υποδεύγματα έχευ κλονυστεύ μετά τη δημοσύευση του άρ

θρου του R.E. Lucas Jr., "Econometric Policy Evaluation: 

A Critique" στο Brunner Κ. and Meltzer A.H. (eds.), The 

Philligs_Curve_and_Labour_Markets (Amsterdam, North-Hol

land, 197oT. 0 Lucas υποστηρυξε ότυ ου παραμέτρου των υ-

ποδευγμάτων, που εκτυμούνταυ, εζαρτώνταυ ανάμεσα σε άλλα 

από τυς προσδοκύες γυα την ουκονομυκη πολυτυκη καυ θα με

ταβληθούν, όταν γύνευ ρυζυκη αλλαγή στην πολυτυκη αυτή. 
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ο Samuelson, στα πλαύσυα ενός απλού, κεύνσυανού μαθηματυκού 

υποδείγματος, κατέληξε στην πυο "δυάσημη" δευτεροβάθμυα εξύ-

σωση δυαφορών στα ουκονομυκά καυ μελέτησε τυς συνθήκες κάτω 

από τυς οπούες παρουσυάζευ δυακυμάνσευς. Η θεωρύα αυτή, πα

ρόμοια άλλωστε με ανάλογες θεωρύες των Kalecki και, Kaldor 

(19Μ-0), αποτέλεσε τη βάση των μελετών του ουκονομυκού κύκλου 

από τους Hicks (1950), Goodwin (1955) και, Matthews (1959). 

Ou τέσσερυς αυτές εξελύξευς μαζί. εύχαν ως αποτέλεσμα, 

μετά τον Β'Παγκόσμυο Πόλεμο, να αλλάξευ εντελώς ο χαρακτήρας 

της μελέτης των κυκλυκών διακυμάνσεων. Η κεϋνσυανή θεωρύα, 

αποτέλεσε τη θεωρητυκή βάση μακρο-ουκονομετρυκών υποδευγμάτων 

που χρησυμοπουήθηκαν τόσο γυα προβλέψευς, όσο καυ γυα ανάλυση 

πολυτυκής. Πρωτεργάτης της κύνησης αυτής υπήρξε ο Lawrence 

Klein. Ωστόσο, ο κάπως μηχανυστυκός χαρακτήρας της κεϋνσυα-

νής θεωρύας μεταφέρθηκε στα ουκονομετρυκά αυτά υποδείγματα. 

Πολλές από τυς σχέσευς που χρησυμοπουήθηκαν, όπως γυα παρά-

δευγμα η καμπύλη Phillips, ήταν εμπευρυκές σχέσευς γυα τυς ο

πούες δεν εύχαν βρεθεύ καυ πολύ πευστυκές θεωρητυκές εξηγησευς. 

Με την αναζωπύρωση του πληθωρυσμού στα τέλη της δεκαε-

τύας του '60, ήρθαν ξανά στο προσκηνυο ου "νομυσματυκές" θεω

ρύες των κυκλυκών δυακυμάνσεων, κυρύως μέσω των άρθρων του 

Milton Friedman καυ του Robert Lucas. Ou θεωρύες τους επανα

φέρουν την έννουα της ουκονομυκής υσορροπύας στην ανάλυση των 

κυκλυκών δυακυμάνσεων, καυ γύρω από αυτήν χτύζονταυ υποδεύγ-

ματα που έχουν πολύ δυαφορετ-υκές υδυότητες από τα κεϋνσυανά, 

σχετυκά με τυς επυδράσευς της μακροουκονομυκης πολυτυκής καυ 

την ερμήνευα των κυκλυκών φαυνομένων. 
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θα άξυζε, ίσως, να αναφερθούμε επύσης στυς "πολυτυκές" 

θεωρύες του ουκονομυκού κύκλου. Αυτές τονύζουν τη σημασύα πο-

λυτυκών παραγόντων, κυρύως επυκεύμενων εκλογών, που επηρεάζουν 

την επυλογή της νομυσματυκής καυ δημοσυονομυκής πολυτυκής. Υ

ποστηρίζουν ότυ επυκεόμενες εκλογές δημυουργούν κύνητρα γυα 

δημοσυονομυκή καυ νομυσματυκή επέκταση, που αποσταθεροπουευ 

, 1 
την ουκονομυα . 

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαυότητα εύναυ ότυ το 

πρόβλημα του ουκονομυκού κύκλου καυ των δυνατοτήτων επηρεασμού 

του βρύσκεταυ στο επύκεντρο των δυαμαχών στη μακροουκονομυκη. 

Ου δυαμάχες αυτές, που χρονολογούνται, από την εποχή των Ricar

do-Malthus, εύναυ γύρω από το κύρυο πρόβλημα, πουο εύδος μα

κροοικονομικής πολυτυκής μπορεί- να χρησυμοπουηθεύ γυα να με-

τρυαστούν ou κυκλυκές δυακυμάνσευς, καυ τούτο εύναυ ένα από 

τα κύρυα αντυκεύμενα της μελέτης μας αυτής. 

2.2. Μεθοδολογυκή_καϋ_θεωρητυκη_προσέγγυση 

Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να χωρυστεύ νοητά σε δύο μι

κρότερα τμήματα. Στο πρώτο αναφερόμαστε σύντομα στα γενικότερα 

1. Γυα μυα πευστυκή μονογραφία βασϋσυιένη. στην προσέγγυση αυ

τή βλ." E.R. Tuf te, Political Control of the Economy (Princeton 

N.J., Princeton University Press, 1978). Η προσέγγιση αυτή ξεκυ-

νάευ από τον Μ. Kalecki, "Political Aspects of Full Employment", 

Political Quarterly, 1M19^3) , σελ. 322-331 καυ αναβύωσε πρόσφα

τα. Τα δυο κύρυα πρόσφατα άρθρα εύναυ των W.D. Nordhaus, "The 

Political Business Cycle", Review of Economic Studies, 1+2(1975), 

σελ. 169-190 χαυ Α. Lindbeck, "Stabilization Policy in Open 

Economies with Endogenous Politicians", American Economic Revie» 

Papers and Proceedings, 66(1976), σελ. 1-19. 
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μεθοδολογυκά προβλήματα της ουκονομυκής επυστημης, ενώ στο 

δεύτερο στη συγκεκρυμένη μεθοδολογική προσέγγυση της μελέτης 

μας, καθώς και, στη σχέση της με τυς δυάφορες θεωρητυκές καυ 

εμπευρυκές προσεγγύσευς που αναλύσαμε στην υστορυκη μας ανα

σκόπηση. 

Αρχυκά θέλουμε να κάνουμε το δυαχωρυσμό μεθοδολογίας 

καυ μεθόδων. Ενώ ou τελευταύες εύναυ ου συγκεκριμένες τεχνυ-

κές καυ τα εργαλεύα που χρησυμοπουεύ κάπουος επυστημονυκός 

κλάδος, η μεθοδολογύα αναφέρεταυ στυς βασυκές αρχές σαναγωγης 

θεωρυών καυ συμπερασμάτων. 

Προκευμένου να χαρακτηρυσθεύ κάπουος κλάδος ως επυστη-

μηs χρευάζονταυ δύο στουχεύα: από τη μυα, συστηματυκές επεξη

γησευς, δηλαδή θεωρύες, καυ από την άλλη, αντυπαραθέσευς των 

θεωρυών με την πραγματυκότητα, ώστε να ελεγχθεύ η καταλληλό-

, 1 
τητα τους . 

Η μεθοδολογύα αναφέρεταυ στους τρόπους με τους οπούους 

μυα επυστημη φθάνευ σε συστηματυκές επεξηγησευς καυ στους τρό

πους με τους οπούους τυς αντυπαραθέτευ με την πραγματυκότητα. 

Ου συστηματυκές επεξηγησευς, που δεν εύναυ παρά πολύ

πλοκου συλλογυσμού, προκύπτουν από δύο μεθόδους: την παραγω-

γυκη καυ την επαγωγυκη. Με την παραγωγυκη μέθοδο, ξεκυνάμε 

από ένα σύνολο γενυκών υποθέσεων που τυς δεχόμαστε αξυωματυ-

κά καυ, με μυα σευρά συλλογυσμούς, καταλήγουμε σε ορυσμένα 

1. Αυτά εύναυ τα στουχεύα που τονύζευ ο δυάσημος επυστημολό-

γος E. Nagel. Βλ. E. Nagel, The Structure of Scienee:Problems 

in the Logic of Scientific Explanation (London, Routledge and 

Kegan Paul, 1-961). 
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συμπεράσματα που αναφέρονται, στα υπό εξέταση φαυνόμενα. Με 

την επαγωγυκή μέθοδο, ξεχύναμε από ένα σύνολο εμπευρυκών παρα

τηρήσεων καυ γενυκεύουμε τα κουνά χαρακτηρυστυκά τους υπό μορ

φή κανόνων. Στην πράξη, ou περυσσότερες επυστημες χρησυμοπου-

ούν κάπουο συνδυασμό των δύο μεθόδων, αν καυ υπάρχευ μυα τάση 

ou φυσυκές επυστημες να χρησυμοπουούν περυσσότερο την επαγωγυ

κή μέθοδο καυ ου κουνωνυκές την παραγωγυκη. 

Η αντυπαράθεση με την πραγματυκότητα εύναυ το δεύτερο 

αναγκαύο στουχεύο μυας επυστημης. Ανεξάρτητα από το αν φθά

νουμε σε συμπεράσματα με την επαγωγυκή η την παραγωγυκη μέθο

δο, σε τελευταύα ανάλυση η θεωρύα κρύνεταυ από τη σχέση της 

με την εμπευρυκη πραγματυκότητα. Στο σημεύο αυτό 3ρύσκεταυ 

καυ η μεθοδολογυκη συμβολή του Karl Popper. Πρυν από αυτόν, 

η κουνή άποψη σχετυκά με τη φυλοσοφύα της επυστημης ήταν ότυ 

σκοπός της εύναυ να αναδυαρθρώσευ ορθολογυκά τυς δυάφορες ε-

πυστημονυκές θεωρύες του παρελθόντος, ώστε να υπακούουν σε ο-

ρυσμένους κανόνες επυστημονυκης εξήγησης. Με τον Popper η 

φυλοσοφύα της επυστημης αλλάζευ χαρακτήρα. Σκοπός της γύνε-

ταυ η εύρεση μεθόδων αποτύμησης των προτευνόμενων επυστημονυ-

κών θεωρυών. Το κρυτηρυο που προτεύνευ εύναυ το κρυτηρυο της 

"δυαψευσυμότητας" (faisiflability). Έτσυ, σύμφωνα με τον Pop

per, ou επυστημονυκές θεωρύες θα πρέπευ να μπορούν να δυαψευ-

σθούν από την εμπευρύα, δηλαδή θα πρέπευ να αποκλεύουν την 
ι 

πραγματοπούηση τουλάχυστον ορυσμένων γεγονότων . 

1. Το κύρυο μεθοδολογυκό βυβλύο του Κ. Popper εκδόθηκε στα 

αγγλυκά.το 1959 (επανέκδοση 1965). Βλ. Κ. Popper, The Logic 

of Scientific Discovery (New York, Harper, 196*5). 
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Με βάση τα πυο πάνω κρυτήρυα, δε μένευ καμυά αμφυβο-

λύα ότυ η ουκονομυκή εύναυ επυστήμη. Καυ συστηματυκές επεξη-

γήσευς προβάλλευ, καυ ου περυσσότερες από τυς επεξηγήσευς αυ

τές μπορούν να ελεγχθούν εμπευρυκά. Ωστόσο, σαν κουνωνυκή ε

πυστήμη, η ουκονομυκή έχευ κάπουες υδυαυτερότητες. 

Παρά τα υσχυρά επυχευρήματα του δόγματος του "μεθοδο

λογικού μονυσμού", δηλαδή της μη δυκαυολόγησης μεθοδολογυκών 

δυαφορών μεταξύ των επυστημών, υπάρχουν σοβαρές δυαφορές μετα

ξύ φυσυκών καυ κουνωνυκών επιστημών. Πολλού, βέβαυα, τονύζουν 

τη δυαφορά στυς μεθόδους. Δηλαδή το ότυ, ενώ ou φυσυκές επυ-

στημες χρησυμοπουούν το ελεγχόμενο πεύραμα, ou κουνωνυκές α

δυνατούν να το χρησυμοπουήσουν καυ χρησυμοπουούν άλλες τεχνι

κές, όπως η άμεση παρατήρηση στην ανθρωπολογία, ou κουνωνυκές 

έρευνες στην κουνωνυολογύα, καυ η πολυμεταβλητή στατυστυκή α

νάλυση στην ψυχολογύα, την κουνωνυολογύα καυ την ουκονομυκή. 

Η δυαφορά στυς μεθόδους από μόνη της δε θα έπρεπε να μας ανη,-

συχεύ. Άλλωστε, η μεθοδολογυκή αρχή εύναυ η ύδυα: δυαμόρφω-

ση μυας θεωρύας καυ εμπευρυκός έλεγχος της. Ωστόσο, σε συν

δυασμό με το πλήθος των παραγόντων, που ο κουνωνυκός επιστή

μονας δεν μπορεύ να ελέγξευ ή να ποσοτυκοπουήσευ κατά τον ε-

μπευρυκό έλεγχο της θεωρύας του, η δυαφορά στυς μεθόδους εν-

τεύνευ τα δυάφορα προβλήματα. Το κυρυότερο από αυτά εύναυ 

το περύφημο δύλημμα, αν κατά τον εμπευρυκό έλεγχο της θεωρύας 

θα ενδιαφερθούμε γυα το αν απορρύπτονταυ ou υποθέσευς τηςθεω-

ρύας ή τα συμπεράσματα της. 

Το δύλημμα αυτό έχευ προκαλέσευ πολλές δυαμάχες στην 

ουκονομυκή, ήδη από την εποχή που ο T.W. Hutchinson ευσήγαγε 
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τυς υδέες του Popper στην επυστημη μας . 

Η δυαμάχη οξύνθηκε με τη δημοσίευση το 1953 τον περίφη

μου μεθοδολογυκού άρθρου του Milton Friedman. Το βασυκό μήνυ

μα του άρθρου αυτού εύναυ ότυ OU ουκονομολόγου δε θα πρέπευ να 

ενδυαφέρονταυ τόσο αν ou "υποθέσευς" των θεωριών τους εύναυ 

"ρεαλυστυκές", όσο αν τα συμπεράσματα καυ ou προβλέψεις τους 

συμφωνούν με την εμπευρύα. Η θέση αυτή θεωρήθηκε εξωφρενυκη 

ακόμη καυ από πολλούς νεοκλασικούς ουκονομολόγους. Ou δυαμά-

χες που ακολούθησαν βοήθησαν να δυευκρυνυστούν αρκετές πλευρές 

των επυχευρημάτων του Friedman, καθώς καυ ασάφευες που υπήρχαν 

στο άρθρο αυτό. Η βασυκη ασάφευα αφορούσε τη χρήση του όρου 

"υποθέσευς", που ο Friedman χρησυμοπουούσε με ευσαγωγυκά. 0 

Machlup, προσπαθώντας να βοήθησεu τον Friedman, ξεχωρύζευ δύο 

τύπους "υποθέσεων": αξυωματυκές προτάσευς καυ υποτυθέμενες 

συνθήκες. OL πρώτες αναφέρονταυ σε γενυκές αρχές, μεθοδολο

γικούς κανόνες, χρησυμες απλουστεύσεις καυ ορυσμούς, που, αν 

καυ έχουν κάπουο εμπευρυκό περυεχόμενο, δεν απαυτούν ανεξάρτη

τη εμπευρυκη δυερεύνηση. Ou υποτυθέμενες συνθήκες αναφέρον

ταυ στα ευδυκότερα χαρακτηρυστυκά της συγκεκρυμένης εφαρμογής 

της θεωρύας, όπως τόπο, χρόνο, τύπο ουκονομύας, τύπο βυομη-

χανυκού κλάδου κτλ. Αυτές, κατά τον Machlup, θα πρέπευ να λαμ-

βάνονταυ υπόψη, δηλαδή να συμφωνούν με την πραγματυκότητα. Η 

1. Βλ. T.W. Hutchinson, The Significance and Basic Postula

tes of Economic Theory (New York, Augustus M. Kelley, 1938). 

Ωστόσο, ο Hutchinson δεν κάνευ καμύα μνεύα στον Popper, που 

τότε ήταν σχεδόν άγνωστος στο αγγλόφωνο κουνό, παρά το ότυ εύ-

χε δημοσυεύσευ από το 1934 το Logik der Forschung. 
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θέση των Friedman-Machlup, παρά τυς έντονες αρχυκές αντυρρήσευς 

που συνάντησε, φαύνεταυ τώρα να έχευ επυκρατήσευ σε μεγάλο πο

σοστό οικονομολόγων. Η εναλλακτυκή θέση, δηλαδή το να ενδυαφέ-

ρεταυ κανεύς κυρύως γυα το "ρεαλυσμό" των υποθέσεων, έχευ ένα 

βασυκό πρόβλημα: οπουοδήποτε σύνολο υποθέσεων, αν δεν αναπαρά

γει, πλήρως τυς συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον πραγματυκό κόσμο, 

μπορεί, να απορρυφθεύ σαν μη ρεαλυστυκό. Στην προσπάθευα δε να 

αναπαράγουμε τον πραγματυκό κόσμο, ξεφεύγουμε από την ανάλυση 

καυ πάμε στην περυγραφή, που δεν ανήκευ βέβαυα στους σκοπούς 
ι 

της επυστήμης . 

Στη μελέτη αυτή χρησυμοπουούμε ανενδοίαστα μερυκές από 

τυς βασυκές αναλυτυκές συμβάσεις της μακροουκονομυκής, όπως το 

ότι, η ουκονομύα αποτελεύταυ από ένα μεγάλο αρυθμό όμουων επι

χειρήσεων και, νουκοκυρυών, το ότι, ou επυχευρήσευς εύναυ πλήρως 

ανταγωνυστυκές στην αγορά αγαθών καυ υπηρεσυών καυ μεγυστοπου-

ούν τα κέρδη τους παράγοντας τόσο, ώστε η αξύα του ορυακού 

προϋόντος κάθε συντελεστού παραγωγής να υσούταυ με την τυμή 

του. Υποθέσευς όπως ou πύο πάνω ενώ μπορεί, να μην εύναυ περυ-

γραφυκά ρεαλυστυκές, αποτελούν γυα μας αξυωματυκές προτάσευς, 

σύμφωνα με την ορολογύα του Machlup. Δεν ενδιαφερόμαστε καν 

1. Η εναλλακτική αυτή μεθοδολογυκή θέση πηγάζει, από το περίφη

μο δοκύμυό του L. Robbins (1932). An Essay on the Nature and 

Significance of Economic Science. 2nd edition (London, Mac

millan, 1935). Αυτή τονύζευ τη γενίκευση καυ συνεπώς το ρεα

λυσμό των υποθέσεων καυ χαρακτηρύζευ σήμερα ορυσμένους μαθημα-

τυκούς ουκονομολόγους. Γυα μυα σευρά άρθρων πάνω στα μεθοδολο-

γυκά προβλήματα της ουκονομυκής επυστήμης βλ. F. Hahn and M. 

Hollis, Philosophy and Economic Theory (London, Oxford Univers

ity Press, 1979). Επύσης S.J. Latsis, Method and Appraisal in 

Economics (Cambridge, Cambridge University Press, 1976). Μυα πο

λύ ενδυαφέρουσα πρόσφατη μονογραφύα εύναυ αυτή του M. Blaug,The 

Methodology of Economics, or How Economists Explain (London, 

Cambridge University Press, 1980). 
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γυα το αν είναυ ρεαλυστυκές. Ωστόσο, χρησυμοπουούμε Mao ένα 

αρυθμό υποτυθέμενων συνθηκών, που σκοπό έχουν να μας βοηθήσουν 

να λάβουμε υπόψη ορυσμένα υδυαίτερα χαρακτηρυστυκά τόσο της 

ελληνυκής ουκονομίας, όσο καυ γενυκότερα των μυκτών ουκονομυών 

της αγοράς. Τέτουες υποθέσευς είναυ το ότι, μέρος της παράγω

γης γίνεταυ άμεσα από δημόσυους φορείς, το ότυ η αγορά εργα

σίας χαρακτηρίζεταυ από ετήσυες συλλογυκές συμβάσευς που κα

θορίζουν τον ονομαστικό μυσθό από την αρχή του χρόνου, καθώς 

και, το ότυ στην ελληνυκή ουκονομία μεγάλο μέρος των πρώτων υ

λών και, ημυκατεργασμένων προυόντων, που χρησυμοπουούνταυ στην 

παράγωγη, ευσάγονταυ από το εξωτερυκό. Υποθέσευς όπως αυτές 

μας ενδυαφέρευ να ανταποκρίνονται, στην πραγματικότητα. Η βα-

συκή, όμως, εμπευρυκή -δοκυμασία της θεωρίας που χρησυμοπουού-

με, καυ θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω, γίνεται, αναφορικά με τα 

συμπεράσματα καυ τυς προβλέψευς της γυα το αλγεβρικό σήμα ο-

ρυσμένων παραμέτρων-κλευδυών, από το στατυστυκό έλεγχο των 

δυάφορων περυορυσμών που συνεπάγεται, το υπόδευγμά μας γυα τυς 

υδυότητες των χρονολογυκών σευρών, καθώς καυ από το βαθμό προ

σαρμογής του στα στατυστυκά δεδομένα, και, την υκανότητα του 

να τα αναπαράγει,. Η εμπευρυκή αυτή δοκυμασία γίνεταυ με τυς 

μεθόδους της ουκονομετρίας, που απαυτεί την έκφραση της θεω

ρίας σε μαθηματυκή μορφή σαν ένα σύστημα εξυσώσεων, την εκτί

μηση των παραμέτρων του συστήματος, καυ τη χρησυμοποίηση των 

μεθόδων της στατυστυκής επαγωγής γυα τους δυάφορους ελέγχους 

υποθέσεων. Το τελευταίο αυτό βήμα είναυ καυ το κρυσυμότερο 

γυα την αξυολόγηση της ανταπόκρυσης της θεωρίας προς την πραγ-

ματυκότητα. 

Πρυν προχωρήσουμε σε μυα σύντομη περυγραφή της δυάρ-

θρωσης της μελέτης, θα άξυζε ίσως να αναφερθούμε στη σχέση 
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της θεωρύας που προτεύνουμε στη μελέτη αυτή, με τυς δυάφορες 

θεωρύες γυα τον ουκονομυκό κύκλο που εξετάσαμε στο τμήμα 1 του 

κεφάλαυου αυτού. 

Αρχυκά, η βασυκή αναλυτυκή σύμβαση που χρησυμοπουούμε 

στη μελέτη εύναυ η έννουα της υσορροπύας. Υποθέτουμε ότυ όλες 

ου αγορές που εξετάζουμε βρύσκονταυ σε συνεχή υσορροπύα, υπό 

την έννουα ότυ η προσφορά πάντοτε υσούταυ με τη ζήτηση. Ου πο

σότητες καυ ου τυμές μεταβάλλονταυ, μόνον όταν μετακυνηθεύ η 

βραχυχρόνυα καμπύλη προσφοράς η ζήτησης στη συγκεκρυμένη αγο

ρά. Αυτό μπορεύ να γύνευ εύτε λόγω των ενδογενών δυναμυκών 

παραγόντων που επηρεάζουν τη βραχυχρόνυα προσφορά καυ ζήτηση, 

εύτε λόγω εξωγενών μεταβολών στους λουπούς παράγοντες που επη

ρεάζουν την προσφορά καυ τη ζήτηση. Στο σημεύο αυτό, βασυζό-

μαστε στα αποτελέσματα του Frisch, σχετυκά με την ώθηση καυ 

τη μετάδοση των κυκλυκών φαυνομένων.· Η έννουα της υσορροπύας 

αποτελούσε τη βάση των προσπαθευών των προ-κεϋνσυανών θεωρη-

τυκών του ουκονομυκού κύκλου, που προσπαθούσαν να επυτύχουν 

την "ενσωμάτωση των κυκλυκών φαυνομένων στο σύστημα της θεω-

ρύας της γενυκης ουκονομυκης υσορροπύας". Η προσπάθευα των 

ουκονομολόγων αυτών έμευνε στη μέση μετά-τη σαρωτυκη επυτυχύα 

της κεϋνσυανής θεωρύας, που βασυζόταν όχυ στην έννουα της υ

σορροπύας, αλλά αντύθετα της έλλευψης της. Ωστόσο, η δυσκο-

λύα της κεϋνσυανης θεωρύας να εξηγησευ τα μακροουκονομυκά φαυ-

νόμενα της δεκαετύας του '70 έχευ φέρευ τυς υδέες των προ-

κεϋνσυανών εκεύνων ουκονομολόγων ξανά στο προσκηνυο καυ η τε-

χνολογυκη εξέλυξη στον τομέα της παράγωγης ουκονομυκών θεω-

ρυών έχευ συντελέσευ στο να μπορούν σήμερα να εκφρασθούν ou 

παλυές αυτές υδέες σε μυα μορφή συγκρύσυμη με τη μορφή των 

κεϋνσυανών υποδευγμάτων. 
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Ωστόσο, στη θεωρόα μας δε μένουμε μόνο στι,ς εξηγήσευς 

των προ-κεϋνσυανών θεωρητυκών του ουκονομυκού κύκλου. Αναφε

ρόμαστε καυ σε αυτό που προσωπυκά θεωρούμε ως τη μόνυμη συμβο

λή του Keynes στην ανάλυση των βραχυχρόνι,ων μακροουκονομοκών 

φαυνομένων: το ρόλο του δημόσυου τομέα, καυ κυρόως των δημόσυων 

δαπανών. Ou δημόσι,ες δαπάνες, βέβαοα, μπαύνουν στη θεωρύα μας 

με μάλλον μη κεϋνσι,ανό τρόπο. Παρ'όλα αυτά ο Keynes ήταν ο πρώ

τος που υπογράμμυσε το ρόλο που μπορούν να παύξουν στυς μακρο

οικονομικές δυακυμάνσευς. 

Η θεωρύα μας επύσης τονύζευ άμεσα το νομισματικό παρά

γοντα, καυ έτσι, σχετόζεταυ με τυς προ-κεϋνσυανές νομυσματυκές 

θεωρυες, κυρύως τη θεωρύα του I. Fisher, όπως προσαρμόστηκε α

πό τον Milton Friedman το 1956. 

Γυα την εκτόμηση καυ τον έλεγχο του υποδεύγματος στο ο-

πούο καταλήγουμε, χρησυμοποοούμε οικονομετρικές τεχνυκές, και, 

αυτό βέβαυα βρύσκεταυ μέσα στο πνεύμα της παράδοσης που δημι

ούργησε ο Tinbergen, καυ εύναυ μυα ακόμη αντύθεση μας με τον 

Keynes, που εύχε βυαστεί, να χαρακτηρίσει, την ουκονομετρύα ως 

"αλχημεύα". 

Στο αμέσως επόμενο τμήμα αναφέρουμε τι, θα ακολουθήσει, 

στα επόμενα κεφάλαυα. 

2.3. Δυάρθρωση 

Η μελέτη αποτελεύταυ από έξη ακόμη κεφάλαυα: Στο Κεφά

λαιο 3 εξετάζουμε τη σημασύα των τρυών κύρυων στόχων της βρα

χυχρόνιας μακροουκονομυκης πολι,τι,κης στην Ελλάδα, δηλαδή του 

ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, του ρυθμού πληθωρυσμού καυ του πο-

στοστού του ελλείμματος εξωτερυκών συναλλαγών στο ΑΕΠ. Επύσης 
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εξετάζουμε, με τη βοήθευα διαγραμμάτων καυ περυγραφυκών στατυ-

στυκών μέτρων, την εξέλυξη των σχετυκών μεγεθών από το 1950 μέ-

χρυ το 1980. 

Στο Κεφάλαιο 4-, εξετάζουμε σύντομα τυς μεταπολεμυκές 

θεωρητυκές εξελύξευς σχετυκά με το πώς η μακροοικονομική πολυ-

τυκη επηρεάζευ τους στόχους που αναφέραμε πυο πάνω, καυ, πάλυ 

με τη βοηθευα δυαγραμμάτων καυ περυγραφυκών στατυστυκών μέτρων, 

διερευνούμε την εξέλυξη των κυρυότερων μέσων της μακροουκονο-

μυκης πολυτυκης, όπως το επύπεδο των δημόσυων δαπανών, το έλ

λειμμα του δημοσύου, η προσφορά χρήματος, τα επυτόκυα καυ η 

εξωτερυκη υσοτυμύα. 

Με τα δύο παραπάνω κεφάλαυα αποκτούμε μυα πρώτη γνώση 

των υπό εξέταση προβλημάτων καυ των πρόσφατων θεωρητυκών εξε-

λύξεων γυα τη μακροουκονομυκη πολυτυκη. Επυπλέον, παίρνουμε 

μυα πρώτη ευκόνα των σχετυκών εξελύξεων στην Ελλάδα κατά τυς 

τρευς τελευταύες δεκαετύες. 

Τα Κεφάλαυα 5, 6 καυ 7 αποτελούν τον κορμό της μελέτης. 

Στο Κεφάλαυο 5 παρουσιάζουμε το υπόδευγμα στα πλαύσυα του ο-

πούου αναλύουμε τη μακροουκονομυκη πολυτυκη. Παρουσυάζουμε, 

δηλαδή, τη θεωρύα μας. Αξύζευ, στο σήμεύο αυτό, να επεκταθού

με κάπως περυσσότερο. 

Υποθέτουμε ότυ η παράγωγη, όπως μετρυέταυ από το ΑΕΠ, 

γύνεταυ από δύο ευδών παραγωγούς: υδυωτυκές ανταγωνυστυκές ε-

πυχευρησευς, που προσπαθούν να μεγυστοπουησουν τα κέρδη τους, 

καυ το δημόσυο τομέα, που λευτουργεύ κυρύως με εξωουκονομυκά, 

καυ άρα εξωγενή γυα μας, κρυτηρυα. Ως βραχυχρόνυα μεταβλητές 

ευσροές στην παραγωγυκη δυαδυκασύα των υδυωτυκών επυχευρησεων 
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θεωρούμε την εργασία, τυς ευσαγόμενες πρώτες ύλες καυ ημυκα-

τεργασμένα προ'υόντα, καθώς καυ ορυσμένα δημόσυα αγαθά, που εύ

ναυ συνάρτηση το*> δημόσυων δαπανών καυ παρέχονταυ στυς επυχευ-

ρήσευς δωρεάν. Βέβαυα, τα αγαθά αυτά πληρώνονταυ από τη φορο-

λογύα, αλλά υποθέτουμε ότυ δεν υπάρχευ άμεση σχέση του τυ πλη-

ρώνευ μυα επυχεύρηση σε φόρους καυ του τι, ευσπράττευ ως δημό

συα αγαθά. Με τα παραπάνω δεδομένα, η συνάρτηση συνολυκής προσ

φοράς των επυχευρήσεων εξαρτάται, αρνητικά από τον πραγματυκό 

εργατυκό μυσθό καυ τη σχετυκή τυμή των ευσαγόμενων ευσροών,δη

λαδή την πραγματική εξωτερυκή υσοτυμύα. Επύσης, εξαρτάταυ θε-

τυκά από τους δημόσυους πόρους που παρέχονταυ στυς επυχευρησευς 

δωρεάν. Η συνάρτηση συνολυκής προσφοράς σε ολόκληρη την ουκο

νομύα εξαρτάταυ επυπρόσθετα καυ από την παράγωγη του δημόσυου 

τομέα, που όπως εύπαμε θεωρεύταυ εξωγενής. 

Τα πυο πάνω αφορούν την παράγωγη του ΑΕΠ. Από την πλευ

ρά της συνολυκης ζήτησης στην ουκονομύα, χρησυμοπουούμε τη 

σύγχρονη ποσοτυκή θεωρύα του χρήματος. Σύμφωνα με τη θεωρύα 

αυτή, η ζήτηση αποπληθωρυσμένων χρηματυκών δυαθεσύμων στην ου

κονομύα εύναυ σε κάπουα αναλογύα με το επύπεδο του πραγματυκού 

ευσοδήματος, δηλαδή του ΑΕΠ. Η αναλογύα αυτή εξαρτάταυ από 

δυάφορους παράγοντες, κυρύως το κόστος ευκαυρύας του χρήματος. 

Θεωρώντας ότυ τα ονομαστυκά χρηματυκά δυαθέσυμα, δηλαδή η προσ

φορά χρήματος, εύναυ μέσο πολυτυκής καυ συνεπώς εξωγενή, η συ

νάρτηση ζήτησης χρήματος καθορύζευ το επύπεδο τυμών, δεδομένου· 

ότυ το ΑΕΠ μας δύνεταυ από τη συνάρτηση συνολυκής προσφοράς 

στην ουκονομύα. 

Έτσυ, σύμφωνα με τη θεωρύα μας, το ΑΕΠ καθορύζεταυ από 

τυς παραγωγυκές αποφάσευς των επυχευρήσεων καυ του δημόσυου 
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τομέα. Η παράγωγη των επυχευρησεων αυξάνει,,όσο μυκρότερος εύ-

ναυ ο πραγματικός μυσθός καυ η σχετυχή* τομή των εισαγόμενων ευσ-

ροών. Επύσης, αύξηση της παραγωγυκης δραστηρυότητας του δημό-

συου τομέα αυξάνευ το ΑΕΠ. Η νομυσματυκή, όμως, επέκταση, και, 

επέκταση της συνολυκής ζήτησης γενυκά, επηρεάζει πρώτυστα το 

επύπεδο τυμών, δηλαδή τον πληθωρισμό. Την παράγωγη την επηρεά

ζει, μόνο έμμεσα. Δηλαδή, καθώς το επύπεδο τομών ανεβαύνευ,καυ 

επευδη ou ονομαστυκού μυσθού εύναυ βραχυχρόνυα σταθερού, ου 

πραγματυκού μυσθού πέφτουν, όπως πέφτει, καυ η σχετυκή τυμη των 

ευσαγόμενων ευσροών. Η πτώση αυτή των σχετυκών τ υμών ευνοεύ 

μυα κάπουα αύξηση της παράγωγης από τυς επυχευρησευς. Η πολυ-

τυκη εξωτερυκής υσοτυμύας λευτουργεύ αντύθετα. Επηρεάζει, άμε

σα και, κατά πρώτο λόγο τη σχετυκη τυμη των ευσαγόμενων ευσροών, 

καυ μέσα από αυτή επηρέαζεu την παράγωγη. Καθώς η παράγωγη 

αυξάνευ η μευώνεταυ, γυα δεδομένη προσφορά χρήματος, μευώνεταυ 

η αυξάνευ το επύπεδο τυμών. 

0 τρύτος τομέας της θεωρύας μας, μετά τον τομέα της πα

ράγωγης καυ το νομυσματυκό τομέα, εύναυ ο τομέας του εξωτερυ-

κού εμπορύου. Θεωρούμε ότυ το έλλευμμα του εμπορυκού υσοζυ-

γύου εξαρτάταυ θετυκά από το συνολυκό ΑΕΠ, καθώς υποθέτουμε 

θετυκη ευσοδηματυκη ελαστυκότητα γυα τυς ευσαγωγές. Το έλ

λευμμα εξαρτάταυ αρνητυκά από τη σχετυκη τυμη των ευσαγόμε

νων προϋόντων. Έτσυ, η υπέρμετρη νομυσματυκή επέκταση, που 

ανεβάζευ/το εγχώρυο επύπεδο τυμών, προκαλεύ αύξηση του ελ-

λεύμματος. Αντύθετα, μυα υποτύμηση της δραχμής προκαλεύ βελ-

τύωση του εμπορυκού υσοζυγύου. 

Το υπόδευγμα, εκφρασμένο σε μαθηματυκη μορφή, έχευ εκ-

τυμηθεύ ουκονομετρυκά καυ έχευ γύνευ πλήρης έλεγχος της στα-
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τυστυκής επάρκευάς του. Ou δοάφορου περυορυσμού που συνεπά

γεται, γι,α τος δυάφορες παραμέτρους δεν μπορούν να απορροφθούν 

καυ η υστοροκη εμπευρύα αναπαράγεται, πολύ υκανοπουητι,κά. Τα 

εμπευρυκά αποτελέσματα αυτά περυέχονταυ στο Κεφάλαυο 6,με πλή

ρη ανάλυση καο επεξήγηση της σημασύας τους. Το Κεφάλαι,ο 6 α

ποτελεί καυ την επυστημονυκή τεκμηρίωση της θεωρύας μας, μοας 

θεωρύας που έρχεταυ σε αρκετά μεγάλη αντύθεση με την παραδο-

συακή κεϋνσυανη μακροουκονομυκή θεωρύα. 

Στο Κεφάλαυο 7 αναλύουμε την επύδραση της μακροοικονο

μικής πολυτυκης στυς κυκλι,κές δυακυμάνσευς, και, εξετάζουμε με 

τη βοήθευα προχωρημένων ουκονομετρι,κών τεχνικών (δυναμυκές 

προσομουώσευς) τα αποτελέσματα εναλλακτυκών πολι,τυκών. Τα συμ

περάσματα πολυτυκ'ης που προκύπτουν εύναυ πολλά καυ εξαυρετυ-

κά ενδιαφέροντα. Το βασοκό συμπέρασμα πάντως εύναυ ότυ η στα

θερή εξέλυξη των δυάφορων μέσων πολυτυκης προωθεύ τη\μακροου-

κονομυκή σταθερότητα, ενώ ou δυακυμάνσευς στην πολυτυκή προ

καλούν αστάθευα τόσο στο ΑΕΠ, όσο καυ στον πληθωρυσμό καυ το 

εμπορυκό υσοζύγ.υο. 

Η μελέτη κλεύνευ με ένα κεφάλαυο συμπερασμάτων, που 

περυέχευ συνοπτυκη συζήτηση των αποτελεσμάτων καυ προτάσευς 

πολυτυκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3.1. Εισαγωγή 

Η υδέα ότυ υπάρχευ μυα σταθερή σχέση μεταξύ ορυσμένων 

μεταβλητών, που ελέγχονται, από τυς ουκονομυκές αρχές, καυ των 

τελυκών ουκονομυκών στόχων τους βρύσκεταυ πυα στο επίκεντρο 

κάθε συζήτησης σχετυκά με την ουκονομυκη πολυτυκη. Μόνον έ-

τσυ μπορούν ou ουκονομυκές αρχές να επυτύχουν με κάπουα συγου-

ρυά τους στόχους τους,χρησυμοπουώντας τα μέσα που έχουν στη 

δυάθεσή τους. Σε όλες σχεδόν τυς περυπτώσευς, η σχέση μεταξύ 

μέσων καυ στόχων δεν εύναυ άμεση. Ou ουκονομυκές αρχές προ

σπαθούν να επηρεάσουν πρώτα ενδυάμεσους στόχους, που υποτυθε-

ταυ ότυ συνδέονται, στενά τόσο με τα μέσα, όσο και, με τους τε-

λυκούς μακροουκονομυκούς στόχους τους . 

1. Η τυποπουημένη θεωρύα της ουκονομυκης πολυτυκης ξεκύνησε 

με το κλασυκό βυβλύο του J. Tinbergen, On the Theory of E-

conomic Policy (Amsterdam, North-Holland, 1952).' JOW. Brai-

nari, στο "Uncertainty and the Effectiveness of Policy", 

American Economic Review, Papers and Proceedings, 5T(1967), 
σελ. 411-425, επέκτευνε τη θεωρύα σε συνθήκες αβεβαιότητας. 

Δυναμικές πλευρές εξετάστηκαν στα δύο πρωτοπορυακά άρθρα του 

A.W.Phillips, "Stabilization Policy "in a Closed Economy", 

Economic Journal, 64(1954), σελ. 290-323 καυ "Stabilization 

Policy and the Time Form of Lagged Responses", Economic· 

Journal, 67(1957), σελ. 265-277. Επύσης από τον E.P.Howrey, 

"Stabilization Policy in Linear Stochastic Models", Review 

of Economics and Statistics, 49(1967), σελ. 404-411. Η ßt-
βλυογραφύα σχετυκά με τα μέσα, τους ενδυάμεσους στόχους καυ 

τους τελυκούς στόχους εξετάζεται σύντομα από τον Β. Friedman, 

"Targets., Instruments and Indicators of Monetary Policy" 

Journal of Monetary Economics, 1(1975)» σελ. 443-473. Στην 

ελληνυκή βυβλυογραφύα, η θεωρύα της ουκονομυκης πολυτυκης εξε-

τάζεταυ από τον Π.Γ.Παυλόπουλο , Θεωρία Ουκονομυχης Πολυτυκης, 

τόμος Α (Αθήνα, 1976). 
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Ου παραδοσυακού στόχου της βραχυχρόνυας μακροουκονομυ-

κής πολυτυκής εύναυ η εσωτερυκή καυ εξωτερυκή σταθερότητα. Ου 

ελληνυκές ουκονομυκές αρχές δεν αποτελούν βέβαυα εξαύρεση.Στη 

μελέτη θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε τρευς κύρυους στό

χους: τυς δυακυμάνσευς του Ακαθάρυστου Εγχώρυου Προϋόντος,του 

επυπέδου των τυμών, καυ του ελλεύμματος τρεχουσών συναλλαγών. 

Καυ ου τρευς απασχόλησαν τυς ουκονομυκές αρχές πολύ σοβαρά κα
ι 

τά τη μεταπολεμυκή περύοδο . 

Στο υπόλουπο μέρος του κεφάλαυου αυτού θα εξετάσουμε τη 

σημασύα των στόχων αυτών καυ την εξέλυξη των σχετυκών ελληνυ-

κών χρονολογυκών σευρών, από το 1950. Η εξέλυξη των ενδυάμε-

σων στόχων πολυτυκής, που γυα τους σκοπούς της μελέτης αυτής 

δε δυακρύνονταυ από τα μέσα, θα εξεταστεύ στο επόμενο κεφάλαυο 

3.2. Η_σημασύα_των 2I2X.{i?v_Irl£_§2°wy.x£ôv_uas μακροουκονομυκης 

πολυτυκης 

Παρά τυς ουσυαστυκές δυαφωνύες μεταξύ των μακροουκονο-

μολόγων σχετυκά με την έκταση στην οπούα το κράτος θα πρέπευ 

να προσπαθεύ να επηρεάσευ τυς μακροουκονομυκές δυακυμάνσευς, 

υπάρχευ ευρεύα συμφωνύα γυα τους σκοπούς της μακροουκονομυκης 

πολυτυκής που εύναυ: πλήρης απασχόληση, υψηλός καυ σταθερός 

ρυθμός μεγέθυνσης, χαμηλός καυ σταθερός πληθωρυσμός, υσοζυγυ-

σμένες τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερυκό. 

Παρά το ότυ υπήρξαν περύοδου κατά τυς οπούες η ανεργύα 

.εμφανύσθηκε ως άμεσο πρόβλημα, η σημασύα της γυα τη μεταπολε

μυκή μακροουκονομυκή πολυτυκή στην Ελλάδα ήταν πολύ μυκρότερη 

1. Αυτό εύναυ εμφανές στυς δημόσυες ανακουνώσευς των ουκονο-

μυκών αρχών, όπως ου ευσηγητυκές εκθέσευς των κρατυκών προϋπο-
λογυσμών καυ ου εκθέσευς του δυουκητυκού της Τράπεζας της Ελ
λάδος. 
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από τη σημασύα των τρυών άλλων στόχων. Εξάλλου, από τυς αρ

χές της δεκαετύας του '60, η ενθάρρυνση της μετανάστευσης προς 

τη Δυτυκή Ευρώπη, κυρύως, έλυσε γυα πολλά χρόνυα το πρόβλημα 

της ανεργύας. Ακόμη, υπάρχευ δυάχυτη η εντύπωση, ότυ τα στου-

χεύα γυα την ανεργύα στην Ελλάδα εύναυ λυγότερο αξυόπυστα από 

άλλα μακροουκονομυκά στουχεύα η αντύστουχα στουχεύα άλλων χω

ρών. Γυα τους λόγους αυτούς, στη συνέχευα της μελέτης δε θα 

ασχοληθούμε καθόλου με το πρόβλημα της ανεργύας. Θα συγκε

ντρώσουμε την προσοχή μας στυς δυακυμάνσευς του ρυθμού μεγέ-

θυνσης του ΑΕΠ, του πληθωρισμού καυ του εμπορυκού υσοζυγύου . 

Θα ασχοληθούμε πρώτα με το γυατύ αυτού ou στόχου εύναυ 

σημαντυκού. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε ύσως να εξηγή

σουμε γυατύ σπανύως έχουν προωθηθεύ με την ύδυα θέρμη. Θα μπο

ρέσουμε επύσης να δούμε τη σημασύα που έχευ ένα ακόμη πρόβλη

μα: το αν εύναυ εφυκτή η επύτευξη των δυάφορων στόχων συγχρό

νως. Δηλαδή, αν υπάρχουν πυθανές συγκρούσευς μεταξύ τους,αν 

υπάρχουν καυ πουές εύναυ ου πυθανές συμπληρωματυκότητες μετα

ξύ τους κτλ. 

Ας περυορυστούμε, όμως, αρχυκά στο πρώτο μας ερώτημα: 

γυατύ εύναυ η μεγέθυνση του ΑΕΠ, ο πληθωρυσμός καυ το υσοζύ-

γυο τρεχουσών συναλλαγών τόσο σπουδαύα προβλήματα, ώστε να α

ποτελούν στόχους της μακροουκονομυκής πολυτυκής. 

1. Ένας τέταρτος σπουδαύος στόχος, η ουκονομυκή ανάπτυξη, δε 

σχετύζεταυ τόσο με τη βραχυχρόνυα μακροουκονομυκή πολυτυκή. 

Πρόκευταυ γυα στόχο που απαυτεύ μεταβολές χυρύως στη δυάρθρω-

ση της ουχονομύας χαυ συνεπώς έχευ περυσσότερο μυχροουκονομυχό 

παρά μακροουκονομυκό χαρακτήρα. Στη συνέχευα δε θα ασχοληθού

με περυσσότερο με το πρόβλημα της ουκονομυκής ανάπτυξης, που 

εχευ άλλωστε μελετηθεύ επυσταμένα στα ελληνυκά πλαύσυα. 
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Ας αρχύσουμε με τη μεγέθυνση του ευσοδήματος. 0 ευρύ

τερα αποδεκτός θεωρητυκός ορυσμός του ευσοδήματος οφεύλεταυ 

στον Hicks (1939). 0 Hicks ορύζευ το ευσόδημα ως το μέγυστο 

ποσό που μπορεύ να καταναλώσει, ένα νουκοκυρυό, χωρύς ποτέ να 

πρέπει, να περυκόφευ την κατανάλωση του. Αν το νουκοκυρυό κα

ταναλώνει, περισσότερο σήμερα, θα έχευ πρόβλημα πληρωμής των λο-

γαρυασμών του καυ τελυκά θα πρέπευ να περυκόφευ τυς δαπάνες του. 

Αν καταναλώνει, λυγότερο, αυξάνευ τυς προοπτυκές του γυα μεγα

λύτερη μελλοντυκή κατανάλωση. Αυτό που συμπεραύνεταυ από τον 

ορυσμό του Hicks εύναυ ότυ το ευσόδημα εύναυ εκεύνο το μέ^ος 

των εισπράξεων του νουκοκυρυού, που, αν καταναλωθεύ, θα αφήσευ 

το συνολυκό του πλούτο αμετάβλητο. Φυσυκά, αν το νουκοκυρυό 

καταναλώνευ λυγότερο από το τρέχον ευσόδημα του, τότε προσθέ

τει στον πλούτο του και, αντύστροφα. Εύναυ, βέβαυα, εμφανές ό

τι, αν το συνολυκό ευσόδημα δυαχρονυκά αυζάνεταυ, τότε καυ ου 

καταναλωτυκές δυνατότητες του μέσου νουκοκυρυού αυξάνονταυ.Εύ 

ναυ με αυτή την έννουα που η μεγέθυνση του ευσοδήματος θεωρεύ-

ταυ επυθυμητη. 

Η μετρούμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ δυαφέρευ βέβαυα ουσυαστυ-

κά από το θεωρητυκό μέγεθος στο οπούο αναφερθήκαμε παραπάνω. 

Το ΑΕΠ περυλαμβάνευ τυς αποσβέσευς, που εύναυ δαπάνες αντυκατά-

στασης του κεφάλαυου που καταναλώνεταυ κατά τη δυάρκευα της πα-

ραγωγυκής δυαδυκασύας. Επυπρόσθετα, ένας αρυθμός παραγόντων 

που επηρεάζουν την ουκονομυκή ευημερύα, αλλά γυα τους οπούους 

δεν υπάρχευ αγορά, δε μετρυούνταυ καν στο ΑΕΠ. Μυα σημαντυκη 

τέτουα ομάδα παραγόντων εύναυ ου εξωτερυκές επυδράσευς στην πα

ράγωγη καυ την κατανάλωση. Μυα άλλη κατηγορύα εύναυ τα αγαθά 

καυ ου υπηρεσύες που μετρυούνταυ σαν κατανάλωση, ενώ στην 

πραγματυκότητα εύναυ ενδυάμεσα αγαθά, που δεν παρέχουν καμύα 
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χρησυμότητα. Γυα παράδευγμα, ο χρόνος που ξοδεύευ κανεύς γυα 

να πάευ καυ να έρθευ από τη δούλευα του δε δύνευ στον κατανα

λωτή την ύδυα υκανοπούηση που του δύνευ μυα κυρυακάτυκη βόλτα, 

ενώ τα έξοδα μετάβασης καυ επυστροφής ελάχυστα συμβάλλουν στην 

ευημερύα του. Από την άλλη μερυά, βέβαυα, υπάρχουν πολλές πε-

ρυπτώσευς που μυα δούλευα έχευ παρεπόμενα οφέλη, γυα τα οπούα 

ο απασχολούμενος θα πλήρωνε κυόλας, αν έπρεπε. Τέτουα οφέλη 

1 
δεν περιλαμβάνονται, στο μετρούμενο ευσόδημα . 

Ωστόσο, επευδή δεν υπάρχευ καλύτερος δεύκτης, που να γύ-

νεταυ δεκτός.από όλους, τόσο ou κυβερνησευς όσο καυ ου ουκονο-

μολόγου συνεχύζουν να χρησυμοπουούν το ΑΕΠ ως μέτρο της συνολυ-

κης ευημερύας. Μερυκά από τα μευονεκτηματα του μέτρου δεν εύ-

ναυ τόσο έντονα, αν κάπουος ενδυαφέρεταυ γυα την αύξηση του ευ-

σοδήματος σε μυκρά δυαστήματα. Το κακό με τυς δυορθώσευς εύ-

ναυ ότυ έχουν μεγάλο κόστος καυ σε μεγάλο βαθμό εύναυ αυθαύρε-

τες. Έτσυ, ο ρυθμός αύξησης του Ακαθάρυστου Εγχώρυου Προϋόντος 

καυ η σταθερότητα του ρυθμού αυτού εύναυ ένας πολύ σπουδαύος 

στόχος της βραχυχρόνυας μακροουκονομυκής πολυτυκης, ως δεύκτης 

της μεγέθυνσης των σύγχρονων καυ μελλοντυκών καταναλωτυκών δυ

νατοτήτων των κατούκων μυας χώρας. 

0 λόγος γυα τον οπούο αναφέρουμε καυ τη σταθερότητα της 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ εύναυ ότυ, γενυκά, ου ουκονομυκές μονάδες 

1. Γυα μυα ανάλυση των προβλημάτων μέτρησης του συνολυκού ει

σοδήματος, βλ. M.J. Bailey, National Income and the Price 

Level: A Study in Macroeconomic Theory, 2nd edition (London, 

McGraw-Hill, 1971)» Κεφάλαυο 12. Μυα προσπάθευα δυόρθωσης 

της μετρούμενης μεγέθυνσης του ευσοδηματος καυ κατασκευής ενός 

συνεπούς δεύκτη ευημερύας περυγράφεταυ από τον Ζολώτα. Βλ. Ξ. 

Ζολώτας, Ουκονομυκη Μεγέθυνση καυ Φθύνουσα Κουνωνυκη Ευημερύα 

(Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος, 1981). 
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φαύνονταυ να προτυμούν λυγότερες από περισσότερες δυακυμάνσευς. 

Αν καυ μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα αβέβαυο περυβάλλον, αυ

τό συνεπάγεταυ κάπουο κόστος από μέρους τους. Αυτό το κόστος 

δεν υπάρχει,, όταν η σταθεροπουητυκή πολύτοκη εύναυ αποτελεσμα

τική. 

0 δεύτερος κύρυος στόχος της βραχυχρόνιας μακροουκονο-

μυκής πολυτυκής εύναυ ο πληθωρυσμός. Τόσο ου αρχές
9
 όσο καυ 

το κουνό φαύνονταυ να προτυμούν χαμηλό παρά υψηλό πληθωρυσμό 

καυ η παγκόσμυα επυτάχυνση του πληθωρισμού στη δεκαετύα του 

'70 προκάλεσε παγκόσμυα ανησυχύα. Υποτύθεταυ ότυ ο πληθωρυσμός 

έχευ υψηλό κόστος. Αν δεν εύχε δε θα έπρεπε να θεωρεύταυ κύ

ρυος μακροουκονομυκός στόχος, noto εύναυ όμως το κόστος του; 

01 οικονομολόγου έχουν σοβαρό πρόβλημα αναλύοντας το 

κόστος του πληθωρυσμού. Καταρχήν, το κόστος του πλήρως αναμε

νόμενου πληθωρυσμού φαύνεταυ ασήμαντο. Αν ο πληθωρυσμός εύναυ 

πλήρως αναμενόμενος, όλες ου υδυωτυκές συμβάσευς θα τον λαμβά

νουν υπόψη. Ou μυσθο·ύ καυ τα ονομαστυκά επυτόκυα θα αυξηθούν 

καυ θα καθρεφτύζουν τον αναμενόμενο πληθωρυσμό. Αν ο δημόσυος 

τομέας λάβευ επύσης τον πληθωρυσμό υπόψη, προσαρμόζοντας τα φο-

ρολογυκά κλυμάκυα, τους μυσθούς των δημόσυων υπάλληλων, τυς 

συντάξευς κτλ., τότε ο αναμενόμενος πληθωρυσμός εύναυ τελεύως 

ουδέτερος, με μυα μυκρη εξαύρεση. Η εξαύρεση αυτή ανακύπτευ, 

γυατύ το επυτόκυο του χρήματος μπορεύ να μην προσαρμοστεύ στον 

πληθωρυσμό. Γυα παράδευγμα, τα χαρτονομίσματα δεν αποφέρουν 

τόκο, καυ στυς περυσσότερες χώρες το ύδυο συμβαύνευ με τυς κα-

ταθέσευς όψεως. Έτσυ, όταν ανέβευ ο αναμενόμενος πληθωρυσμός 

καυ ανέβουν τα επυτόκυα, το κόστος ευκαυρύας του χρήματος αυ-

ξάνευ καυ πέφτευ η ζήτηση χρήματος. Αυτό σημαύνευ ότυ ου 
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υδυωτυκού φορεύς κρατούν ένα μυκρότερο αποπληθωρυσμένο χρημα-

τυκό απόθεμα, κατά μέσο όρο, καυ κάνουν περυσσότερες επυσκέψευς 

στην τράπεζα γυα αναληψευς από λογαρυασμούς ταμυευτηρύου η πε

ρυσσότερες μεταφορές από λογαρυασμούς ταμυευτηρύου σε λογαρια

σμούς όψεως. Εκτός από αυτές τυς δοσοληψύες, μυα άλλη μορφή 

κόστους ανακύπτει, από το γεγονός, ότυ με τον πληθωρυσμό, σε 

αντύθεση με τη σταθερότητα των τυμών, πρέπευ να αφυερωθούν πα

ραγωγικού πόρου στην αναθεώρηση των τυμών, σε καυνούργυους τυ-

μοκατάλογους, σε μετατροπές σε μηχανήματα, ώστε να δέχονταυ άλ

λα νομύσματα κτλ. Τέτουες δαπάνες υπάρχουν, αλλά δε θα έπρεπε 

να μας απασχολούν καυ πολύ. Γενυκά, ου πυο πάνω επυδρασευς 

του πλήρως αναμενόμενου πληθωρυσμού φαύνονταυ ποσοτυκά ασημα-

1 
ντες . 

Βεβαυα, ο πληθωρυσμός θα μπορούσε να αυξηθεύ τόσο, ώ

στε να δυαταράξευ τελεύως το σύστημα πληρωμών. Αυτό συμβαύνευ 

στους υπερπληθωρυσμούς, αλλά δε θα ασχοληθούμε εδώ με αυτούς. 

Το κόστος του πληθωρυσμού αυξάνευ, όταν ου κυβερνησευς 

δεν προσαρμόζουν τα φορολογυκά κλυμάκυα, τους μυσθούς στο δη«-

μόσυο τομέα, τυς συντάξευς κτλ. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν προ-

καλεύταυ τόσο από τον πληθωρυσμό, όσο από την αποτυχύα των κυ

βερνήσεων να εξουδετερώσουν τυς επυδράσευς του. 

Το τελευταύο αυτό σημεύο μας φέρνευ κατευθεύαν στο κό

στος του πληθωρυσμού σε ουκονομύες που δεν έχουν προσαρμοστεύ 

πλήρως σε αυτόν. Ou σύγχρονες ουκονομύες χαρακτηρύζονταυ από 

1. Το κόστος που προκύπτευ από τη δυακράτηση μυκρότερου χρη-

ματυκού αποθέματος υποδεύχθηκε στο σημαντυκό άρθρο του M.J. 

Bailey, "The Welfare Cost of Inflationary Finance", Journal 

of Political Economy, 6k (1956), σελ. 93-110. 
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θεσμούς που αντιπροσωπεύουν δυάφορους βαθμούς προσαρμογής στον 

πληθωρυσμό. Χώρες με μακρυά πληθωρυστυκή εμπευρύα, όπως δυά-

φορες χώρες της Λατυνυκής Αμερυκής, το Ισραήλ κτλ. έχουν ευσά-

γευ την τυμαρυθμοπούηση σε ευρεύα κλύμακα. Άλλες, στυς οπούες 

τα πληθωρυστυκά επευσόδυα ήταν μεμονωμένα καυ όχυ πολύ σοβαρά, 

έχουν προσαρμοστεύ ελάχυστα. 

Mua από τυς σπουδαύες επυδράσευς του πληθωρυσμού εύναυ 

η μεταβολή που φέρνει, στην πραγματική αξύα των ρευστών στου-

χεύων ενεργητυκού. Αν ο πληθωρυσμός δεν εύναυ αναμενόμενος η 

αν τα επυτόκυα καθορύζονταυ δυουκητυκά, τότε υπάρχευ σημαντυ-

κό αναδυανεμητυκό κόστος, καθώς έχουμε μεταφορά πλούτου από 

τους πυστωτές στους χρεώστες. Τα επυτόκυα δεν πρόκευταυ να 

αυξηθούν, γυα να αντυσταθμύσουν την απώλευα αυτή. Στην Ελλά

δα, φαύνεταυ ότυ ο τομέας των νουκοκυρυών εύναυ καθαρός πυστω-

της, ενώ ο δημόσυος τομέας καυ ο τομέας των επυχευρήσεων εύναυ 

καθαρού χρεώστες. Έτσυ, αν τα επυτόκυα δεν αντανακλούν τον 

πληθωρυσμό, ο τομέας των νουκοκυρυών ύφύσταταυ σημαντικές α-

πώλευες. Η αναδυανομή αυτή ενυσχύεταυ, καθώς η δυνατότητα υ

ποκατάστασης πραγματικών αντύ γυα ονομαστικές μορφές πλούτου 

εύναυ, γυα τον τομέα των νουκοκυρυών, περυορυσμένη , λόγω των 

μεγάλων ατελευών της αγοράς κεφαλαίου στην Ελλάδα. 

Mua άλλη σπουδαύα μορφή κόστους του μη αναμενόμενου 

πληθωρυσμού σε μυα ουκονομύα με ετήσιες συμβάσευς μυσθών καυ 

ημερομυσθύων εύναυ το ότυ προκαλεί, μεταβολή στους πραγματικούς 

μυσθούς των εργαζομένων, καυ βέβαυα στα κέρδη, την απασχόληση 

κτλ. Όταν ο πληθωρυσμός εύναυ μυα χρονυά υψηλότερος από ό,τυ 

περύμεναν ου συμβαλλόμενου την εποχή που δυαπραγματεύονταν 

τους μυσθούς, τότε έχουμε χαμηλότερους πραγματυκούς μυσθούς, 
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δηλαδή αναδυανομή από τους μυσθούς στα κέρδη καυ υσως αύξηση 

της απασχόλησης, λόγω της αύξησης της ζήτησης εργασύας από τυς 

επυχευρήσευς. Αν ο πληθωρυσμός εύναυ χαμηλότερος από ό,τυ ανα

μενόταν, τότε έχουμε αυξημένους πραγματικούς μυσθούς καυ πιθα

νή μευωση της απασχόλησης. 

Από όσα ευπαμε πυο πάνω, φαύνεταυ ότυ ou κυρυότερες δυ

σμενείς επυδράσευς του πληθωρυσμού έχουν αναδυανεμητυκό χαρα

κτήρα. Σε μυα ουκονομύα όπως η ελληνυκή, που έχευ να παρου-

συάσευ πολύ μυκρή θεσμυκή προσαρμογή στον πληθωρυσμό, αυτές ou 

δυσμενεύς επυδράσευς μπορεύ να εύναυ ποσοτυκά πολύ σημαντικές. 

Μυα δημοκρατική κυβέρνηση, που περυοδυκά αντυμετωπύζευ το εκ-

λογυκό σώμα, δεν μπορεύ να αγνοεύ γυα πάντα το πρόβλημα αυτών 

που χάνουν από τον πληθωρυσμό·, υδύως αν εύναυ μυα πολυπληθής 

κουνωνυκή ομάδα, όπως ου μυσθωτού ή ου μυκρού αποταμυευτές κτλ. 

Από την άλλη μερυά βέβαυα, ο πληθωρυσμός εύναυ σήμερα μυα από 

τυς σημαντυκές πηγές "εσόδων" γυα το ελληνυκό δημόσυο. Αυτό 

δημυουργεύ ένα αντυκύνητρο στην καταπολέμηση του, υδύως αν η 

τελευταύα συνεπάγεταυ δημυουργύα ή επυδεύνωση μυας ύφεσης.Παρ' 

όλα αυτά, η καταπολέμηση του πληθωρυσμού θεωρεύταυ ως κύρυος 

στόχος της βραχυχρόνυας μακροουκονομυκής πολυτυκής, τουλάχυ-

στον στα λόγυα αν όχυ στα έργα . 

Πρυν αφήσουμε το θέμα του πληθωρυσμού αξυζευ, ύσως, να 

πούμε ότυ η σταθερότητα τουλάχυστον του ρυθμού πληθωρυσμού 

1. Μυα ευσαγωγυκή συζήτηση γυα το κόστος του πληθωρυσμού υ-

πάρχευ στους R.Dornbush and S. Fischer, Macroeconomics (London, 

McGraw Hill, 1981), Κεφάλαυο 15. Γυα πυο λεπτομερευακές αναλύ

σε υς βλ. S. Fischer and F. Modigliani, "Towards an Understandings 

of the Real Effects and Costs of Inflation", Weltwirtschaftliches 

Archiv, IIM1978), σελ. 810-833 καυ S.Fischer, "Towards an Under

standings of the Costs of Inflation:ΙΙ"στο Κ. Brunner and Α. Η. 

Meltzer (eds), The Costs and Consequences of Inflation (Amsterdam, 

North-Holland, 198I). 
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εξουδετερώνει μερυκές από τυς δυσμενεύς συνέπευές του, καθώς 

ο σταθερός πληθωρυσμός εύναυ εύκολα προβλέψυμος καυ συγά-σι/γά 

μυα ουκονομύα προσαρμόζεταυ σε αυτόν. 

Ας έρθουμε, τώρα, στο υσοζύγυο τρεχουσών συναλλαγών. 

Το υσοζύγυο τρεχουσών συναλλαγών δεύχνευ τη διαφορά μεταξύ των 

εξαγωγών καυ των ευσαγωγών, συν τυς καθαρές μεταβυβάσευς από 

το εξωτερυκό, που στην περύπτωση της Ελλάδος εύναυ αρκετά ση

μαντικές. 

Από το 1948 μέχρι, σήμερα δεν υπήρξε ούτε ένα έτος με 

πλεόνασμα στυς τρέχουσες συναλλαγές. Τα ελλεύμματα μάλυστα 

έγυναν 'πολύ μεγαλύτερα στη δεκαετύα του '70. Το ερώτημα εύ

ναυ, γυατύ να ανησυχούν ou αρχές τόσο πολύ γυα το έλλευμμα 

στυς τρέχουσες συναλλαγές. Έτσυ κυ αλλυώς, το έλλειμμα χρημα-

τοδοτεύταυ πάντοτε εύτε με υδυωτυκές κυνησευς κεφαλαύων, εύτε 

με κρατυκό δανευσμό. 

Το υσοζύγυο τρεχουσών συναλλαγών έχευ πράγματυ μεγάλη 

σημασύα. 0 κύριος λόγος εύναυ το ότυ δεύχνευ την έκταση στην 

οπούα η υπό συζήτηση ουκονομύα αυξάνευ ή μευώνευ την καθαρή 

θέση του ενεργητικού της με το εξωτερυκό. Συνεχή ελλεύμματα 

ουσυαστυκά σημαίνουν συνεχή μεύωση στο καθαρό ενεργητικό της, 

δηλαδή συνεχή εκπούηση του εγχώρυου πλούτου στο εξωτερικό. Τα 

ελλεύμματα δεύχνουν ότυ η ουκονομύα δαπανά παραπάνω από ό,τυ 

παράγευ, καυ χρηματοδοτεύ αυτό το πλεόνασμα των δαπανών εύτε 

με δανευσμό, εύτε με εκπούηση του πλούτου της. Καυ ου δύο 

μορφές χρηματοδότησης σημαύνουν μεύωση του πλούτου των κατού-

κων της χώρας, καθώς η αποταμύευση πρέπευ να αυξηθεύ στο μέλ

λον γυα να εξυπηρετηθεύ το χρέος η να αντυκατασταθεύ ο πλού

τος που εκπουηθηκε. Το πυο πάνω επυχεύρημα υσχύευ ανεξάρτητα 
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από το αν το έλλευμμα χρηματοδοτεύταυ από αυτόνομες κυνησευς 

κεφαλαύου η κρατυκό δανευσμό . 

θα ήταν ύσως χρήσυμο να ανακεφαλαιώναμε τα συμπεράσμα

τα μας ως τώρα. Υποστηρίξαμε ότυ ένας υψηλός καυ σταθερός ρυθ

μός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εύναυ ένας επυθυμητός στόχος της κυ-

βερνητυκης πολύτοκης, γυατύ έτσυ αυξάνονται, ou καταναλωτικές 

δυνατότητες των κατούκων μυας χώρας. Επύσης ότυ ένας χαμηλός 

ρυθμός πληθωρισμού εύναυ επυθυμητός λόγω των δυσμενών, αναδυα-

νεμητυκών κυρύως, επυδράσεων που έχευ ένας υψηλός και, ασταθής 

ρυθμός πληθωρυσμού. Τέλος, ότυ τα ελλεύμματα του υσοζυγύου 

τρεχουσών συναλλαγών εύναυ ανεπιθύμητα, γυατύ μευώνουν τυς μελ

λοντικές καταναλωτυκές δυνατότητες των κατούκων της χώρας. 

Μπορούμε τώρα να πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Μπορούν ου 

πυο πάνω στόχου να επυτευχθούν ταυτόχρονα; Σε γενυκές γραμ

μές η απάντηση εύναυ όχυ. Η καμπύλη Phillips καυ ou πυθανές 

συγκρούσεις μεταξύ εσωτερυκης και, εξωτερυκης υσορροπύας, που 

έχουν δυερευνηθεύ στη βυβλυογραφύα, εύναυ δύο πολύ γνωστά πα-

ραδεύγματα αντύστροφων σχέσεων μεταξύ δύο στόχων. Πάντως, η 

ακρυβης φύση τέτουων σχέσεων δεν μπορεύ να χαρακτηρυστεύ παρά 

μόνο στα πλαύσυα συγκεκρυμένων υποδευγμάτων. Έτσυ, θα αναβά

λουμε κάθε παραπάνω συζήτηση του ερωτήματος αυτού, έως ότου 

1. Η σημασύα του υσοζύγυου τρεχουσών συναλλαγών, ως δεύκτη της 

καθαρής απόκτησης η απώλευας πλούτου προς το εξωτερυκό, τονύζε-

ταυ στην "προσέγγυση της απορρόφησης" του Alexander που εύναυ 

μυα από τυς τρευς σημαντυκές προσεγγύσευς στο πρόβλημα του υσο

ζυγύου πληρωμών. Βλ. S.S. Alexander, "Devaluation versus Import 

Restrictions as an Instrument for Improving Foreign Trade Balance", 

IMF Staff Papers, 1(1951) σελ. 379-395 καυ "Effects of a Devalua

tion on a Trade Balance", IMF Staff Papers, 2(1952) σελ. 263-278. 

Βλ. To Κεφάλαυο 4 γυα μυα μυκρη ανάλυση των προσεγγύσεων αυτών. 
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παρουσυάσουμε το συγκεκρυμένο υπόδευγμα που θα χρησιμοποιή

σουμε. 

Ou πυο πάνω παρατηρήσεις υσχύουν καυ γυα το τρύτο μας 

ερώτημα, αν δηλαδή ορυσμένου στόχου πρέπευ να επυτευχθούν πρυν 

από άλλους. Γυα παράδειγμα, εύναυ η σταθερότητα των τυμών α

παραίτητη συνθήκη γυα ανεμπόδυστη μεγέθυνση; Μήπως ο πληθωρυ-

σμός επυδευνώνευ το υσοζόγυο πληρωμών; Πάλυ, ου απαντησευς στα 

ερωτήματα αυτά εξαρτώνταυ από το συγκεκρυμένο υπόδευγμα. Επύ-

σης εξαρτώνταυ από τους παράγοντες που δημυουργούν το συγκε

κρυμένο πρόβλημα. Ου απαντησευς δυαφέρουν αν ο πληθωρυσμός 

προκαλεύταυ από δυαταραχές στη συνολυκή ζήτηση η αν προκαλεύ-

ταυ από δυαταραχές στυς τυμές των ευσαγόμενων ευσροών. Έτσυ, 

αναβάλλουμε τυς απαντησευς μας, έως ότου παρουσυάσουμε το υπό

δευγμα μας. 

Ας προχωρήσουμε τώρα κατευθεύαν στην εξέταση της εξέλυ-

ξης των τρυών κύρυων στόχων της βραχυχρόνυας μακροουκονομυκης 

πολυτυκης στην περύοδο 1950-1980. 

3.3. Η_εμπευρύα£_1950-1980 

Η ελληνυκη ουκονομύα έχευ να επυδεύξευ μυα εντυπωσυακη 

ανάπτυξη στην υπό εξέταση περύοδο. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 

το 1980 Μ-,7 φορές του αντύστουχου επυπέδου του το 1950. Όμως, 

όπως φαύνεταυ στο Δυάγραμμα 3.1, η μεγέθυνση ήταν κάθε άλλο 

παρά ομαλή. Ενώ ο μέσος όρος του ρυθμού μεγέθυνσης ήταν 6,2%, 

υπήρξαν έτη με ανάπτυξη 13,75% (1953), όπως καυ η μεύωση 3,63% 

(1974). Αν, κάπως αυθαύρετα, δυαυρέσουμε την περύοδο σε τρευς 

δεκαετύες, του '50, του '60 καυ του '70, τότε η δεκαετύα του 

'60 έχευ να παρουσυάσευ την καλύτερη μέση επύδοση (7,3%) καυ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ '3.1 

Ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 1950-1980 

Πηγή: Βλ. Παράρτημα 1 
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η δεκαετύα του '70 τη χευρότερη (5,4%). Αν κάνουμε μεγαλύτε

ρη δυαύρεση, γυα παράδευγμα δυαδοχυκές πενταετύες, η "χρυσή* ε

ποχή" φαύνεταυ πως ήταν το δεύτερο μέρος της δεκαετύας του '60 

(7,5%), με την επύδοση του 1960-1964· να μην υστερεί, καυ πολύ. 

Η χευρότερη περύοδος ήταν το δεύτερο μέρος της δεκαε

τύας του '70 (βλ. Πύνακα 3.1, στήλη 1 γυα τους υπολογυσμούς 

αυτούς). Ou εντυπώσευς από τους υπολογισμούς αυτούς ενυσχύ-

ονταυ παραπάνω από τη δυακεκομμένη γραμμή στο Δυάγραμμα 3.1, 

που δεύχνευ ένα δυετή κυνητό μέσο των ρυθμών μεγέθυνσης. Μπο

ρούμε να χρησυμοπουήσουμε αυτό τονκυνητό μέσο, γυα να χαρακτη

ρίσουμε τυς υφέσευς καυ τυς ανακάμψευς. Θα ορύσουμε ένα έτος 

ύφεση, μόνο αν ο δυετής κυνητός μέσος πέφτευ γυα δεύτερο έτος 

στη συνέχευα, καυ ο ρυθμός μεγέθυνσης στο κατώτατο σημεύο εύ-

ναυ μυχρότερος από το μέσο όρο. Φυσυχά μυλάμε γυα υφέσευς με

γέθυνσης χυρύως καυ όχυ γυα μεύωση του ΑΕΠ, που συνέβη μόνο το 

1974. 

Σύμφωνα με τον πυο πάνω ορυσμό υπάρχουν πέντε υφέσευς. 

Τα κατώτατα σημεύα εύναυ στο 1952, 1959 καυ 1962 (ύφεση με δύο 

κατώτατα σημεύα), 1967 (μυα μυκρή ύφεση) καυ 1974 (η μεγαλύτε

ρη μεταπολεμυκή ύφεση). Η πέμπτη, καυ μακρύτερη, ύφεση άρχυ-

σε το 1979 καυ δεν ξέρουμε αν έφτασε το κατώτατο σημεύο της 

ακόμα. Ου περυσσότερες περύοδου ανάκαμψης χαρακτηρύζονταυ από 

αρκετά ανώτατα σημεύα καυ έτσυ αναφέρουμε τα υψηλότερα κάθε 

φορά. Αυτά ήταν το 1953, 1961, 1963, 1969 καυ 1978 . 

1. Αυτή η ταξυνόμηση ανοδυκών καυ καθοδυκών κυνήσεων συμφωνεύ 

με την πρόσφατη ταξυνόμηση του Ντόγκα, που χρησυμοπούησε τη 

μέθοδο του NBER καυ δυάφορους δείχτες. Βλ. Δ. Ντόγκας, "Δεύ-

κτες Ουκονομυκής Συγχυρύας: Προσδυορυσμός καυ Πρόβλεψη των Ου-

χονομυχών Δυαχυμάνσεων στην Ελλάδα" στο Η Ελληνυκή Ουχονομύα: 

Ερευνητυκά Δοχύμυα καυ Στατυστυκές Σευρές (Αθήνα, Τράπεζα της 

Ελλάδος, 1980). 
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Ας εξετάσουμε τώρα την εμπευρύα με τον πληθωρυσμό. Η 

δεκαετύα του '60 ήταν η δεκαετύα με τον κατώτατο μέσο ρυθμό 

πληθωρυσμού (3,3%) καυ η δεκαετύα του '70 αυτή με τον ανώτατο 

(12,4%). Ο πληθωρισμός του 1950-1959 ήταν κάπου στη μέση(6,8%). 

Ou δυαφορές εύναυ εντυπωσυακές, δεδομένου ότυ ou δυαφορές στο 

ρυθμό μεγέθυνσης ήταν μυκρές. 

Αν ρύξουμε μύα ματυά στον Πύνακα 3.1, στήλη 2, θα δού

με ότυ το δεύτερο μέρος της δεκαετύας του '50 εύχε το χαμηλό

τερο μέσο πληθωρυσμό. Από εκεύ καυ έπευτα ο μέσος πληθωρ,υσμός 

ανεβαύνευ συνεχώς. Η κυκλυκη συμπερυφορά του πληθωρυσμού φαύ-

νεταυ να έχευ αλλάξευ μετά το 1973. Ενώ μέχρυ τότε ο πληθω-

ρυσμός επυβραδυνόταν στυς υφέσευς (με την εξαύρεση του 1962), 

καυ ου δύο υφέσευς της δεκαετύας του '70 συνοδεύτηκαν από με

γάλες επυταχύνσευς του ρυθμού πληθωρυσμού. Αυτή εύναυ μυα 

πλευρά αυτού που πολλού ονομάζουν "στασυμοπληθωρυσμό", καυ ου 

περυσσότερες εξηγησευς του φαυνομένου το αποδύδουν στυς αυξη-

σευς της τυμης του πετρελαύου καυ μυα επεκτατυκη νομυσματυκη 

πολυτυκη. Συμπερασματυκά, η εξέταση της πληθωρυστυκης εμπευ-

ρύας ενυσχύευ τη γενυκη άποψη ότυ η δεκαετύα του '60 ήταν,από 

ουκονομυκη πλευρά τουλάχυστον, η "χρυσή εποχή" της μεταπολε-

μυκης περυόδου. Θα προσπαθήσουμε να εκτυμησουμε στα επόμενα 

κεφάλαυα την επύδραση της μακροουκονομυκης πολυτυκης καυ άλλων 

εξωγενών παραγόντων στο ρυθμό πληθωρυσμού. 

Τέλος, θα εξετάσουμε στο τμήμα αυτό την εξέλυξη του υσο-

ζυγύου τρεχουσών συναλλαγών. 

Το έλλευμμα ήταν Μ-,24% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, στο δυά-

στημα 1950-1980 καυ αυτό δεύχνευ ότυ η εγχώρυα ουκονομύα, κα

τά μέσο όρο, αύξανε το παθητυκό της προς το εξωτερυκό με αυτό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ò.l 

Μεγέθυνση, -\ηθωρ ιταμοί, ισοζύγιο πληρωμών 

Π ε ρ ύ ο δ ο ς 

1 9 5 0 - 1 9 5 -

1 9 5 5 - 1 9 5 9 

1 9 6 0 - 1 9 6 4 

1 9 6 5 - 1 9 6 9 

1 9 7 0 - 1 9 7 4 

1 9 7 5 - 1 9 7 9 

1 9 5 0 - 1 9 8 0 

Μεγέθυνση 

τ, 

6 , 4 

6 , 2 

7 , 1 

7 , 5 

5 , 5 

5 , 3 

6 , 2 

Πληθωρυσμοδ 

ο 

1 0 , 8 

2 , 8 

3 , 3 

3 , 2 

1 0 , 4 

1 4 , 5 

7 , 8 

Ι σ ο ζ ύ γ υ ο 

τ ρ ε χ ο υ -

σών σ υ ν α λ 

λαγών 

% ΑΕΠ 

- 7 . 2 9 

- 2 , 7 5 

- 2 , 5 3 

- 3 , 6 8 

- 4 , 6 1 

- 4 , 2 4 

- 4 , 2 4 

Ε μ π ο ρ ι κ ό 

υ σ ο ζ ύ γ υ ο 

°ο ΑΕΠ 

- 1 0 , 5 4 

- 7 , 4 6 

- 9 , 0 0 

- 1 0 , 1 1 

- 1 0 , 4 3 

- 1 0 , 3 3 

•9,64 

Πηγή: Βλέπε Παράρτημα 1. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ"3.2 

Ρυθμός πληθωρισμού, 1950-1980 

J Ι Ι Ι L J Ι Ι Ι -Ι 1 1 1 Ι Ι L J 1—1_ 

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 ο ι 2 3 4 5 6 7 8 9 

80 

ΐηγη : Βλ.. Παράρτημα 1. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 

Έλλευμμα τρεχουσών συναλλαγών καυ 

εμπορείου ϋσοζυγύου 
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\\ 

εμπορικού ϋσοζυγύου 

Ι \ * Ι V A 

τρεχουσών συναλλαγι 
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Πηγή: Βλ. Παράρτημα 1 
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το ποσοστό κάθε έτο:;. ΤΟ ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο στη 6ε-

Μαετί,α του '60 καυ υψηλότερο στη όεκαετυα του '5J f 3,10% και, 

5,02% αντύστουχα). Η δεκαετεα του '70 έχεε va επεόεεζεε έλ-

λεεμμα του σε ποσοστεαεους όρους που εεναε κοντά σε αυτό της 

δεκαετεας του '50 (4 ,Μ-2,%). Τα στοεχεεα του εμπορεκού εσοζυ-

γεου δεεχνουν μεα αρκετά δεαφορετεκη εεκόνα. Η δεκαετί,α του 

'70 βρεσκεταε στη χεερότερη θέση, ενώ η δεκαετεα του '60 καε 

του '50 ακολουθούν. Ou δεαφορές αυτές του εμπορικού εσοζυγεου 

καε του εσοζυγεου τρεχουσών συναλλαγών οφεελονταε, σε μεγάλο 

ποσοστό, στες άδηλες μεταβιβάσεις που ανέβηκαν πολύ μέσα στη 

δεκαετία του '60. 

Ob -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

4.1. Ευσαγωγη 

Η σταθεροποίηση της ουκονομύας, δηλαδή η άμβλυνση των 

ουκονομυκών διακυμάνσεων, αποτελεί μεταπολεμυκά έναν από τους 

κύρυους ρόλους των ουκονομυκών αρχών. Υποστηρίξαμε στο προη

γούμενο κεφάλαιο ότυ ou ουκονομυκές αρχές δεν μπορούν να ελέγ

ξουν άμεσα τους απώτερους στόχους τους, όπως τη μεγέθυνση του 

ευσοδηματος, τον πληθωρισμό καυ το υσοζύγυο πληρωμών. Ενώ έ

χουν άμεσο έλεγχο σε μέσα πολύτοκης, όπως ou φορολογυκού συν

τελεστές, συγκεκριμένα προγράμματα δαπανών, επυτόκυα η την 

εξωτερυκη υσοτυμύα, υπάρχουν άλλου δεύκτες της ουκονομυκης πο-

λυτυκης, ου οπούου δεν εύναυ κάτω από άμεσο έλεγχο. Ου δεύ-

κτες αυτού ονομάζονταυ συνήθως ενδυάμεσου στόχου καυ τέτουου 

εύναυ ου συνολυκές δημόσυες δαπάνες, το έλλευμμα του δημόσυου 

προϋπολογυσμού, η προσφορά χρήματος. 

Στο υπόλουπο τμήμα της μελέτης αυτής, θα αγνοήσουμε την 

πυο πάνω δυάκρυση καυ τα προβλήματα που ανακύπτουν στην επύ-

τευξη των ενδυάμεσων στόχων. Αυτά εύναυ πρακτυκά προβλήματα 

των ουκονομυκών αρχών. Εμεύς θα υποθέσουμε ότυ OL ουκονομυ-

κές αρχές μπορούν να ελέγχουν με ακρύβευα τόσο τα μέσα, όσο 

καυ τους ενδυάμεσους στόχους. Γυα το λόγο αυτό, δε θα αναφερ

θούμε ξανά στη δυάκρυση μεταξύ μέσων καυ ενδυάμεσων στόχων. 

Θα ονομάζουμε καυ τυς δύο κατηγορύες μέσα. Μας ενδυαφέρευ κυ-

ρύως η σχέση μεταξύ των μέσων καυ των τρυών κύρυων τελυκών 
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στόχων, που εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαυο. 

Στο παρόν κεφάλαυο θα αναφερθούμε με συντομύα στυς θεω-

ρύες καυ τυς δυαμάχες σχετυκά με τυς επυδράσευς της μακροουκο-

νομυκής πολύτοκης, καθώς καυ άλλων εξωγενών παραγόντων, στο 

ευσόδημα, το επύπεδο τυμών καυ το υσοζύγυο πληρωμών. Αυτό γύ-

νεταυ στο δεύτερο τμήμα. Στο τρύτο θα εξετάσουμε τη δυαχρονυ-

κή εξέλυξη των δυάφορων μέσων της μακροουκονομυκής πολυτυκής 

στην Ελλάδα, από το 1950 μέχρυ το 1980. Επύσης θα εξετάσουμε 

τη δυαχρονυκή εξέλυξη του δυεθνούς πληθωρυσμού. 

Μ·.2. 2
L
 Ξ

ρ
2
σ
ίΕ^ΙΕ^ θεωρύες_γυα_τη_σ™θ^ροποο^τυκή πολυτυκή 

Από τα μέσα περύπου του 19ου αυώνα, έως καυ την τραυ

ματική εμπευρύα του Α' Παγκόσμυου Πόλεμου, η μακροουκονομυκή 

πολυτυκή δεν απασχολούσε σχεδόν καθόλου τυς ουκονομυκές αρχές 

στυς κύρυες βυομηχανυκές χώρες. 0 κανόνας χρυσού αποτελούσε 

έναν επυτυχημένο αυτόματο σταθεροπουητή. Ου χώρες που χαρα-

κτηρύζονταν από υπερβολυκή μεγέθυνση του ονομαστυκού &υσοδή-

ματός τους, εύτε λόγω πληθωρυσμού, εύτε λόγω ανόδου της παρα

γωγής, παρουσύαζαν εκροή χρυσού καθώς ou ευσαγωγές τους αυξά

νονταν. Η μεύωση της προσφοράς χρήματος, που συνεπαγόταν η 

απώλευα χρυσού, αντέστρεφε την υπερβολυκή μεγέθυνση του ονο

μαστυκού ευσοδήματος καυ η παράλληλη αύξηση της προσφοράς χρή

ματος στον υπόλουπο κόσμο προκαλούσε αύξηση του ονομαστυκού ευ

σοδήματος στυς άλλες χώρες. Έτσυ, ου ρυθμού μεγέθυνσης του 

ονομαστυκού ευσοδήματος συνέκλυναν. 

Η περύοδος του κανόνα χρυσού χαρακτηρύζεταυ ως εποχή 

εξαυρετυκά υψηλών αυξήσεων στο βυοτυκό επύπεδο. Υπήρχε παράλ

ληλα μεγάλη, σχεδόν χωρύς προηγούμενο, ελευθερύα του δυεθνούς 
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εμπορύου, ενώ ο κανόνας γυα τη δημοσυονομυκή πολυτυκή ήταν ο 

υσοσκελυσμένος πρού'πολογυσμός. Η κρατυκή επέμβαση γυα επηρεα

σμό των μακροουκονομυκών διακυμάνσεων ήταν σχεδόν αδυανόητη. 

Μετά τον Α' Παγκόσμυο πόλεμο, πέρασαν μερ,υκά χρόνυα πρυν 

από την επανευσαγωγή τοι> κανόνα χρυσού. Όταν αυτή έγυνε, ou 

υσοτυμύες των νομυσμάτων ορύστηκαν σε μη ρεαλυστυκά επύπεδα. 

Ou κανόνες γυα υσοσκελυσμένο πρού*πολογυσμό καυ η απουσύα δυα-

κρυτυκής μακροουκονομυκής πολύτοκης ήταν ακόμα αποδεκτά. Ωστό

σο, ou ουκονομυκές εξελύξευς στην περύοδο του μεσοπόλεμου δεν 

ήταν καλές. Υπήρχε μεγάλη αστάθευα, με επυστέγασμα τη Μεγάλη 

Ύφεση των χρόνων του 1930. Τα αύτυα της εμπευρύας του μεσοπό

λεμου δε θα μας απασχολήσουν εδώ. Το σπουδαύο, πάντως, εύναυ 

ότι, η εμπυστοσύνη στη μη επεμβατυκή μακροουκονομυκή πολύτοκη 

κλονύστηκε σοβαρά από αυτή την εμπευρύα. Η μεταβολή απόψεων 

φαύνεταυ καθαρά στο "New Deal" του Roosevelt, καυ σε μεγάλο 

βαθμό στηρύχθηκε θεωρητυκά στη "Γενυκή Θεωρύα" του Keynes 

(1936)
1
. 

Η μακροουκονομυκή πολύτοκη άλλαξε ρυζυκά. Η δυακρυτυ-

κή επέμβαση έγυνε κανόνας καυ, μετά τον Β* Παγχόσμυο Πόλεμο, 

σε ορυσμένες χώρες η υποχρέωση των κυβερνήσεων να δυατηρούν 

πλήρη απασχόληση έγυνε ακόμη καυ συνταγματυκή επυταγή. 0 ελ-

λευμματυκός πρού'πολογυσμός προβλήθηκε σαν σχεδόν απαραύτητος. 

1. Γυα μυα περυγραφή της λευτουργύας του κανόνα χρυσού βλ. L. 

Β. Yeager, International Monetary Relations (New York,Harper 

and Row, 1966) ή H.G. Grubel, The Internationa Monetary System, 

3rd edition (Harmondsworth, Penguin Books, 1977) καυ Inter

national Economics, revised edition (Homewood, Illinois, D. 

Irwin, 1981). Γυα μυα εξυστόρηση του "New Deal" βλ. J.Potter, 

The American Economy between the World Wars (London, Macmillan, 

197U). 
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Γυα αρκετά χρόνυα μετά το Β* Παγκόσμυο Πόλεμο ου βυομη-

χανυκές χώρες καυ ο υπό ανάπτυξη κόσμος έζησε σε καθεστώς πρω

τοφανούς σταθερότητας» μεγάλης βελτύωσης του βυοτυκού επυπέδου 

καυ πολύ χαμηλού πληθωρυσμού. Ou συνθήκες αυτές αποδόθηκαν α

πό πολλούς σχεδόν αποκλευστυκά στη "νέα" ουκονομυκή πολυτυκή. 

Υπήρξαν πολλού που υποστήρυξαν ότυ η ουκονομυκή έπαψε να εύναυ 

η "καταθλυπτυκή επυστήμη", ότυ ο ουκονομυκός κύκλος εύναυ "α-

παρχαυωμένος", καυ άλλες αυσυόδοξες απόψευς. Δυστυχώς γρήγορα 

δυαψεύστηκαν. Ou δύο μεγάλες παγκόσμυες υφέσευς της δεκαετύας 

του '70, που συνοδεύτηκαν από επυτάχυνση του πληθωρυσμού, έγυ-

ναν αυτύα να συνευδητοπουηθεύ ότυ η πολυτυκή επηρεασμού της συ-

νολυκής ζήτησης δεν αποτελεύ πανάκευα. Ας δούμε όμως, πρώτα, 

με πουο τρόπο υποτύθεταυ ότυ επηρεάζευ την ουκονομύα η πολυτυ

κή συνολυκής ζήτησης . 

Σύμφωνα με την κεϋνσυανή ερμήνευα των μακροουκονομυκών 

φαυνομένων, αυτό που δεν επυτρέπευ την επύτευξη πλήρους απασχό

λησης (ή υψηλής μεγέθυνσης) εύναυ η έλλευψη επαρκούς συνολυκής 

ζήτησης. Λόγω της ακαμψύας των ονομαστυκών μυσθών προς τα κά

τω, η αγορά εργασύας δε βρύσκεταυ πάντα σε υσορροπύα, καυ έτσυ 

στυς υφέσευς δημυουργεύταυ υπερπροσφορά εργασύας. Έτσυ, αύξη

ση της συνολυκής ζήτησης βοηθάευ στο να αυξηθεύ η παραγωγή καυ 

να απορροφηθεύ το πλεονάζον εργατυκό δυναμυκό. Η ανάλυση του 

μηχανυσμού του επηρεασμού της συνολυκής ζήτησης γυνόταν κατά 

κύρυο λόγο στα πλαύσυα του υποδεύγματος IS-LM που προτάθηκε ως 

ερμήνευα του Keynes από τον Hicks (1937)· 

1. Πρόσφατες αξυολογήσευς της πολυτυκής συνολυκής ζήτησης γύ-

νονταυ από τον J. Tobin, The New Economics One Decade Older 

(Princeton N.J., Princeton University Press, 197*0 xau Stabil

ization Policy Ten Years After", Brookings Papers on Economic 

Activity, 1(1980), σελ. 19-71. 
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Η καμπύλη IS εύναυ ο γεωμετρικός τόπος των συνδυασμών 

εισοδήματος καυ επυτοκύου, που εξυσορροπούν την αγορά αγαθών. 

Η υσορροπύα ορύζεταυ ως η υσότητα του αθρούσματος των φόρων καυ 

των προγραμματισμένων αποταμιεύσεων με το άθρουσμα των προγραμ

ματισμένων επενδύσεων καυ των δημόσυων δαπανών. Η καμπύλη IS 

έχευ αρνητυκή κλύση, εξαυτύας της αρνητυκης ελαστυκότητας των 

επενδύσεων σε σχέση με το επυτόκυο. Η καμπύλη LM παριστά τους 

συνδυασμούς εισοδήματος καυ επυτοκύου, που εξυσορροπούν την α

γορά χρήματος. Η υσορροπύα ορύζεταυ ως η υσότητα της ζήτησης 

χρήματος με την προσφορά που θεωρεύταυ εξωγενής. Το σημεύο το

μής των IS καυ LM εύναυ το σημεύο όπου βρίσκονται, σε υσορροπύα, 

ταυτόχρονα, η αγορά αγαθών και, η αγορά χρήματος. Το πλαύσυο 

IS-LM παρίσταται, στο Δυάγραμμα 4.1 (α). 

Η μακροουκονομυκη πολυτυκη, τόσο η νομισματική όσο καυ 

η δημοσυονομυκη, αναλυόταν σε αυτό το πλαύσυο. Mua αύξηση του 

δημοσυονομυκού ελλείμματος προκαλούσε μύα μετακύνηση της καμπύ

λης IS προς τα δεξυά. Στη νέα ισορροπύα τόσο το ευσόδημα,όσο 

καυ το επυτόκυο έχουν αυξηθεύ (Δυάγραμμα 4.1 (β)). Έτσυ, αν 

η κυβέρνηση επυθυμεύ να αυξησευ το ευσόδημα, μπορεύ να αυξησευ 

το δημοσυονομυκό έλλευμμα. Στην πραγματυκότητα αυτό δεν εύναυ 

καν αναγκαύο. Ακόμη καυ μυα υσοδύναμη αύξηση των δημόσυων δα

πανών καυ των φόρων θα επυφέρευ μετακύνηση της IS προς τα δε-

ξυά. Αυτό οφεύλεταυ στον περύφημο πολλαπλασυαστη υσοσκελυσμέ-

νου προϋπολογυσμού. Βέβαυα, μυα υσοσκελυσμένη αύξηση των δη

μόσυων δαπανών φέρνευ μυκρότερη επέκταση του ευσοδηματος από 

μυα μη υσοσκελυσμένη. 

Η νομυσματυκη πολυτυκη στο πλαύσυο IS-LM αναλύεταυ ως 

μετακύνηση της καμπύλης LM. Η επέκταση της προσφοράς χρήματος 
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μετακυνεύ την LM δεξυά, καυ στη νέα υσορροπύα (Ε'στο Δυάγραμ-

μα 4.1 (γ))
5
 το ευσόδημα εύναυ υψηλότερο καυ το επυτόκυο χα

μηλότερο. Το πλαύσυο IS-LM ήταν τόσο εύχρηστο, ώστε πολλοί, 

υποστηρυκτές του εξακολουθούν να το χρησυμοπουούν παρά τη δρυ-
1 

μεύα κρυτυκή που έχευ υποστεί. . 

Το πλαύσυο IS-LM ήταν το πεδύο μέσα στο οπούο έγυναν 

ou περυσσότερες θεωρητυκές μάχες μονεταρυστών καυ κεϋνσυανών. 

Αυτές αφορούσαν το αν η νομυσματυκή πολυτυκή εύναυ πυο αποτε

λεσματική από τη δημοσυονομυκή η αντίθετα. Δε θα μας απασχο

λήσουν εδώ. Το κύρυο αποτέλεσμα τους ήταν η εξυσορρόπηση των 

απόψεων των πρώτων κεϋνσυανών, που πύστευαν ότυ η δημοσυονο

μυκή πολυτυκή εύναυ αποτελεσματική καυ η νομυσματυκή τελεύως 

'2 
αναποτελεσματυκη . 

1. Το πλαύσυο IS-LM καθώς καυ η νεοκλασυκή σύνθεση, που βασύ-

στηκε σε αυτό, περυγράφονταυ σε όλα τα καλά εγχευρύδυα μακρο-

ουκονομυκής. Μύα από τυς καλύτερες αναλύσευς εύναυ αυτή του 

W.H. Branson, Macroeconomic_Theor^_and_Polic^; (London, Harper 

and Row, 1972). Στην ελληνυκη βυβλυογραφυα βλ. γυα παράδευγμα 

Π.Γ. Παυλόπουλος, Μακροουκονομυκή Θεωρύα, τόμος Α (Αθήνα, Αντ. 

Ν. Σάκκουλας, 1975). Η κυρυα κρυτυκη του πλαυσύου αναφέρεταυ 

στο ότυ αγνοεί, την επί-δραση του τρόπου χρηματοδότησης των δη-

μοσυονομυκών ελλευμμάτων. Όταν αυτή ληφθεί, υπόψη, μεταβάλλο-

νταυ πολλές από τυς υδυότητες του πλαυσύου αυτού. Βλ. το εγ-

χευρύδυο του S.J. Turnovsky, Macroeconomic Arialv_sis_and_Sta-

bilization_Policv_ (Cambridge, Cambridge University Press,1977) 

η καπουο πρόσφατο άρθρο σαν του C. Christ, "On Fiscal and Mo

netary Policies and the Government Budget Restraint", Ameri-

can_Economic_Reveiw, 69 (1979) σελ. 526-538 καυ τη βυβλυο-" 

γραφυα που παραθέτουν. 

2. Mua σύνοψη αυτής της πρώτης φάσης της δυαμάχης μονεταρυ-

στών-κεϋνσυανών βρύσκεταυ στον R.G. Gordon, Milton_Friedman^s 

M2îlË™î!ï!_5!î!â5ËÏ2î!̂ i_è_5Ë̂ 2:lË_w îë his_Critics (Chicago, The 
Chicago University Press, 197^7, οπού υπάρχουν ou απόψευς των 
περυσσότερων πρωταγωνυστών. 
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ΛΤΑΓΡΑΜΜΑ u . ι 

Το π λ α ί. σ L ο I S - Τ , M 
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Πρέπει, επύσης να πούμε εδώ ότυ, κατά κανόνα, ou κεϋνσυα-

νού πύστευαν στην ενεργητυκη* πολυτυκη, δηλαδή τη συνευδητη καυ 

δυακρυτυκη επέμβαση των ουκονομυκών αρχών γυα τη σταθεροποίηση 

της ουκονομύας. Ou μονεταρυστές , κατά κανόνα πάλυ, αντυμετώ-

πυζαν με μεγαλύτερο σκεπτυκυσμό τυς μακροοικονομικές επεμβάσευς 

καυ υποστήριζαν ότυ η γνώση μας γυα τη λευτουργύα της ουκονο

μύας εύναυ ατελής και, ou κρατυκές επεμβάσεις μπορεί, να αποστα

θεροποιήσουν την ουκονομύα παραπάνω. 

Προς το τέλος της δεκαετύας του '50, ou συζητησευς γυα 

τη σταθεροπουητυκη πολυτυκη μετακινήθηκαν σε νέο έδαφος, την 

καμπύλη Phillips. Αυτή πήρε το όνομα της από τη δυάσημη μελέ

τη του A.W. Phillips (1958)· Η. μελέτη αυτή έδευξε ότυ υπάρχει, 

αρνητυκη σχέση μεταξύ πληθωρυσμού καυ ανεργύας. Το πρόβλημα 

της εξήγησης της σχέσης αυτής λύθηκε προσωρυνά από τον Lipsey 

(1960) που υποστήρυξε ότυ, με χαμηλή ανεργύα, υπάρχευ υπερβάλ

λουσα ζήτηση εργασύας σε πολλούς τ·ομεύς της ουκονομύας, καυ έ-

τσυ προκαλούνταυ αυξησευς μυσθών καυ κατόπυν τυμών. 

Αυτή η σχέση χρησύμευσε, γυα να κλεύσευ τα μακροουκονο-

μυκά υποδεύγματα. Το πλαύσυο IS-LM προσδυορύζευ τη συνολυκη 

ζήτηση στην ουκονομύα. Η έκταση στην οπούα μυα αύξηση στη συ

νολυκη ζήτηση μεταφράζεταυ σε υψηλότερη παράγωγη η' αύξηση των 

τυμών δεν μπορεύ να δυερευνηθεύ στα πλαύσυα του IS-LM. Όμως, 

σε συνδυασμό με την καμπύλη Phillips, μπορούμε να προσδυορυσου-

με καυ τον πληθωρυσμό καυ την υποχρησυμοπούηση του παραγωγυκού 

δυναμυκού. 

0 πυο πάνω συνδυασμός αποτέλεσε τη βάση των κεϋνσυανών 

υποδευγμάτων. Στα υποδεύγματα αυτά, το πρόβλημα πολυτυκης ήταν 
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το ακόλουθο: επυλογή του συνδυασμού πληθωρυσμού καυ απασχόλη

σης του παραγωγυκού δυναμυκού, που ευναυ επυθυμητός από τυς 

πολύτοκες αρχές. 0 συνδυασμός αυτός πρέπευ να ευναυ εφυκτός, 

δηλαδή να ευναυ πάνω στην καμπύλη Phillips (Διάγραμμα 4.2). Ας 

πούμε ότυ επυλέγεταυ ο συνδυασμός Α. Τότε η νομυσματυκή καυ 

δημοσυονομυκή πολύτοκη μπορευ να βοηθήσευ στην επυτευξη του ε

πιθυμητού συνδυασμού, με την αύξηση ή μεύωση της συνολυκής ζή

τησης, με τον τρόπο που επυδεύξαμε στο Δυάγραμμα 4.1. Αν επι

θυμούμε μεύωση του πληθωρυσμού, τότε η υποαπασχόληση του παρα

γωγικού δυναμυκού πρέπευ να αυξηθευ σύμφωνα με την καμπύλη Phil-

lips . 

Προς τα τέλη της δεκαετυας του '60, η εμπυστοσύνη στη 

σχέση που παρύσταταυ στο Δυάγραμμα 4.2 άρχυσε να πέφτευ. Αυ

τό οφειλόταν σε δύο λόγους. 0 πρώτος ήταν ότυ η εμπευρυκη αυ

τή σχέση δεν αποδευχθηκε σταθερή. 0 δεύτερος λόγος σχετυζεταυ 

με τη θεωρύα στην οπουα βασυζεταυ η καμπύλη Phillips. Μυα ε

πανεξέταση' της άρχυσε με τους Phelps (1967) καυ Friedman(1968). 

Η θέση των Phelps-Friedman ήταν ότυ η θετυκη σχέση μεταξύ πλη-

θωρυσμού καυ παράγωγης (η απασχόλησης), δεν ήταν μυα πραγματυ-

κη δυαρθρωτυκή σχέση, αλλά μυα απλή συσχέτυση. Υποστήρυξαν ό

τυ η πραγματυκή σχέση ήτ'αν μεταξύ μη αναμενόμενου πληθωρυσμού 

καυ παραγωγής. Καθώς ου ονομαστυκού μυσθου καθορύζονταυ πρυν 

από τυς τυμές, δεν μπορούν παρά να λαμβάνουν υπόψη τον αναμε

νόμενο πληθωρυσμό. Αν ο πληθωρυσμός τελυκά υπερβεί, το επυπεδο 

1. Η βυβλυογραφυα γυα την καμπύλη Phillips ευναυ τεράστυα.Γυα 

σχετυκά πρόσφατες επυσκοπήσευς της βλ. J.A. Trevithich and C. 

Mulvey, The Economics of Inflation (London, Martin Robertson, 

1975) καυ R.J. Gordon, "Recent, Developments in the Theory of 

Inflation and Unemployment", Journal of Monetary Economics, 2 

(1976) , αελ. 185-215. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ U . Ρ 

Η Και ιπύλη P h i l l i p s 

πληθωρυσμός 

/Λ 

υ π οα πασ χοΑηση 
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που αναμενόταν, ou πραγματυκού μυσθού πέφτουν καυ ou επυχευρη-

σευς αυξάνουν τη ζήτηση του συντελεστή εργασύα. Έτσυ, η απα

σχόληση καυ η παράγωγη αυξάνονται.. Ou Phelps-Friedman υποστή

ριξαν, επύσης, ότυ ο πληθωρισμός δεν μπορεύ παρά να επηρεάσευ 

τυς προσδοκύες γυα μελλοντυκό πληθωρισμό. Μετά κάπουο δυάστη-

μα, καυ αν ο πληθωρισμός μεύνευ σταθερός» ou προσδοκύες θα προ

σαρμοστούν, καυ η ουκονομύα θα επυστρέψευ στο "φυσυκό επύπεδό" 

της, που ορύζεταυ από τον Friedman (Ι968) ως "το επύπεδο που 

θα παραχθεί- από το βαλρασυανό σύστημα εξυσώσεων γενυκής υσορ-

ροπύας, με την προϋπόθεση ότυ έχουν ενσωματωθεί! σε αυτές τα 

πραγματυκά δύαρθρωτυκά χαρακτηρυστυκά των αγορών εργασύας καυ 

αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ατελευών της αγοράς, της στο

χαστικής μεταβλητότητας σε ζήτηση καυ προσφορά, του κόστους 

συλλογής πληροφοριών γυα κενές θέσευς εργασύας καυ άτομα που 

δυατύθενταυ να εργασθούν, του κόστους μετακίνησης κτλ.". 

Η θέση των Phelps-Friedman έδωσε λύση σε μυα από τυς 

μεγαλύτερες αντυνομύες της νεοκλασυκής ουκονομυκής θεωρύας. 

Μυα από τυς πυο σπουδαύες παραδοχές της θεωρύας αυτής εύναυ 

ότυ ou πραγματυκές ποσότητες εύναυ ομογενεύς μηδενυκού βαθμού 

σε σχέση με τυς ονομαστυκές ποσότητες. Αν καυ η παραδοχή αυ

τή δεν αποτελεύ θεώρημα, εύναυ πολύ βασυκή γυα τη νεοκλασυκή 

θεωρύα. Αν λουπόν υπήρχε θετυχή σχέση μεταξύ πληθωρισμού και, 

πραγματυκού ευσοδήματος, χωρύς κάπου να αλλάξει, μυα σχετυκή 

τυμή, τότε θα εύχαμε απόρρυψη της ομογένευας, δηλαδή έμμεση 

απόρρυψη της νεοκλασικής ουκονομυκής θεωρύας. Υποστηρίζοντας 

ότυ μόνο ο μη αναμενόμενος πληθωρισμός επηρεάζευ πραγματυκές 

ποσότητες, επευδή προκαλεύ μεταβολές σε σχετικές τυμές, ου 

Phelps-Friedman αποκατέστησαν την ομογένευα. Επυπρόσθετα, υ

ποστήριξαν ότυ η καμπύλη Phillips δεν παρέχευ στυς ουκονομυκές 
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αρχές μυα σχέση που να μπορούν να εκμεταλλευθούν συστηματυκά, 

γυατί αυτό θα απαυτούσε συνεχή επυτάχυνση του πληθωρισμού. Κα

θώς ou προσδοκίες προσαρμόζονται, σταδυακά στον πληθωρισμό, ο 

πληθωρισμός θα πρέπευ να επυταχύνεταυ συνεχώς, ώστε να είναυ 

μη αναμενόμενος. Με το επυχείρημα αυτό δόθηκε ένα ακόμη κτύ

πημα στον ενεργητυκό παρεμβατυσμό. 

Η θέση των Phelps-Friedraan εξελίχθηκε γρήγορα σε μυα α

πό τυς κυρίαρχες μακροουκονομυκές σχολές. Ακολούθησε ο περί-
V 

φημος "τόμος του Phelps" (Phelps et al. (1970)), και, μετά η ε

πανάσταση των "ορθολογικών προσδοκιών", που ξεκίνησε με τον 

Lucas (1972). Η αρχυκή υδέα των Phelps-Friedman αναπτύχθηκε 

στη βάση "προσαρμοζόμενων προσδοκυών". Σύμφωνα με αυτή, ou 

προσδοκίες γυα τον πληθωρισμό θεωρούνται ότυ βασίζονταυ στην 

παλυά πληθωρυστυκή εμπευρία καυ μόνο. Προσαρμόζονται, καθώς ο 

πληθωρισμός αυξάνεται,, αλλά η δυαδυκασία αυτή είναυ σχετυκά 

αργή. 0 Lucas υποστήριξε ότι- ou ουκονομυκές μονάδες, δρώντας 

ορθολογικά, θα πρέπει, να χρησυμοπουούν περυσσότερες πληροφο

ρίες. Γενικότερα, θα χρησυμοπουούν όλες τυς δυαθέσυμες πληρο

φορίες, και, αυτές περυλαμβάνουν τυς γνώσευς γυα τη λευτουργία 

της ουκονομίας, πληροφορίες γυα τους σκοπούς των ουκονομυκών 

αρχών, πληροφορίες γυα την παλυά καυ νέα ουκονομυκή πολυτυκή 

κτλ. Γυα την κατασκευή υποδευγμάτων, τα πυο πάνω αντυπροσω-

πεύονταυ από την "υπόθεση των ορθολογυκών προσδοκυών" του Muth 

(l96l), σύμφωνα με την οποία "ou προσδοκίες ... (ή, γενυκότε-

ρα, η υποκευμενυκή κατανομή πυθανότητας των αποτελεσμάτων)τεί-

νουν να κατανέμονταυ, γυα το ίδυο σύνολο πληροφορυών, γύρω α

πό την πρόβλεψη της θεωρίας (ή την'αντυκευμενυκή*κατανομή πυ

θανότητας των αποτελεσμάτων)". Αυτή η προσαρμογή της θέσης 
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των P h e l p s - F r i e d m a n ει ίχε την επαναστατική* συνέπευα, ό*τυ η πολυ-

TLMii συνολυκή*ς ζήτησης δεν μ π ο ρ ε ί να π ρ ο κ α λ ε ί συστηματυκά μη 

αναμενόμενο πληθωρυσμό* καυ έ τ σ ι . να επηρεάζευ το πραγματικό" ε υ σ ά -

δημα. Εκτο'ς αν κανευ'ς θ έ λ ε υ να βασυζεταυ σε τυχαύα π ο λ υ τ υ κ ή , 

η πολυτυκή συνολυκής ζήτησης πρέπευ να ευναυ τελευως σ τ α θ ε ρ ή , 

καυ μυα πολυτυκή" σταθεράς μεγέθυνσης τ η ς προσφοράς χρήματος δεν 

eu'vau χ ε υ ρ ό τ ε ρ η ατό ά λ λ ε ς πολυτυκές συνολυκης ζ ή τ η σ η ς . Η σ τ α 

θ ε ρ ό τ η τ α στην πολυτυκή* εύναυ το ακρυβώς α ν τ υ θ ε τ ο τ η ς κεϋνσυα-

νη*ς στα.θεροπουητυκή*ς πολυτυκή*ς. Σύμφωνα με την τ ε λ ε υ τ α ί α , ου 

ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς αρχές πρέπευ να μεταβάλλουν συχνά την πολυτυκή" συ

νολυχης ζήτησης γυα να αντυμετωπύσουν τ υ ς δυαταραχές στυς οπούες 

υπάκευταυ η ουκονομύα. Αντυ 'θετα, η νεοκλασυκη άποψη ευναυ οτυ 

ou ουκονομυκές αρχές πρέπευ να κρατούν σταθερή* τ η ν πόρευα τ η ς 

πολυτυκή*ς συνολυκής ζη'τησης, προκευμένου να σταθεροπουησουν 

τ η ν ουκονομύα. 

Η άποψη αυτή* γυα τ η μη α π ο τ ε λ ε σ μ α τ υ κ ό τ η τ α τ η ς π ο λ υ τ υ -

κή*ς συνολυκή*ς ζ ή τ η σ η ς , που ευναυ κάθε άλλο παρά ν έ α , έ χ ε υ 

πρόσφατα δημυουργησευ πολλές αντυγνωμυες. Τα προ'σφατα υποδευγ-

ματα από* τ α οπου'α απορρέευ η άποψη αυτή* δεν μποροΰν εύκολα να 
1 

απορρυφθούν απά την εμπευρυα . 

1. Mua προσυτη έκθεση της άποψης αυτή*ς βρυ'σκεταυ στο T. J , 
S a r g e n t , and Ν. W a l l a c e , " R a t i o n a l E x p e c t a t i o n s , t h e Opt imal 
Monetary I n s t r u m e n t and t h e Optimal Money Supply R u l e " , J o u r n a l 
of P o l i t i c a l Economy, 83 (1975) σελ .241-254 . To άρθρο αυτό δ η -
μυούργησε πολλέ^-ΟΛλϋ^νωμύες. Μυα χρησυμη καυ σύντομη επυσκόπη-
ση του ζητήματος και, της σχετυκης βυβλυογραφύας βρύσκεταυ στον 
McCallum, Βλ. Β.Τ. McCallum, "The C u r r e n t S t a t e of t h e P o l i c y 
I n e f f e c t i v e n e s s D e b a t e " , American Economic Review, P a p e r s and 
P r o c e e d i n g s , 69 ( 1 9 7 9 ) , σελ. 240-245. 
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Το πυο πάνω πρόβλημα, δηλαδή αυτό της επυλογής της κα

τάλληλης σταθεροπουητυκής πολυτυκής, αποτελευ το κύρυο αντυ-

κεύμενο της μελέτης μας, καυ θα το δυερευνήσουμε δυεξοδυκά 

γυα την περύπτωση της Ελλάδας. 

Η ανάλυση μας ως τώρα αφορούσε μυα κλευστή ουκονομύα, 

καθώς αναφερθήκαμε μόνο στον προσδυορυσμό του συνολικού εισο

δήματος καυ στη φύση των αντυθέσεων μεταξύ των στόχων της αύ

ξησης του πραγματικού εισοδήματος καυ της μεύωσης του πληθω

ρισμού. Μεύναμε μακρυά από τα προβλήματα των δυεθνών πληρω

μών. Τέτουα προβλήματα έχουν αντυμετωπυσθεύ από τους οικονο

μολόγους ήδη από τυς αρχές του 18ου αυώνα. OL κλασυκού ου-

κονομολόγου ανέλυαν τον κόσμο σαν ένα ενοποιημένο σύστημα στο 

οπούο υπάρχευ "φυσυκή κατανομή του μεταλλυκού χρήματος" ανάμε

σα στυς χώρες, που δυατηρεύταυ από τυς δυνάμευς του ανταγωνυ-

σμου,-καυ στο οπουο πρεπευ να υσχυευ ο νομός της μυας τυμης . 

1. Ou οικονομολόγου στους οποι'.ους αναφερόμαστε εύναυ ou Ι. 

Gervaise (1720), "The System or Theory of the Trade of the 

World" στο Economic Tracts (Baltimore, Johns Hopkins Press, 

1956), D. Hume (1752), "Political Discources, 1752" στο E. 

Rotwein, David Hume: Writings on Economics (London, Nelson, 

1955)» D. Ricardo (1821), Principles of Political Economy and 

Taxation, 3rd edition, J.S. Mill (1829) , "Essay Ι" στο J.S. 

Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, 

2nd edition (London, 187*0, G. Cassel, Post-War Monetary 

Stabilization (New York, 1928), K. Wicksell, "International 

Freights and Prices", Quarterly Journal of Economics, 32 

(1918) σελ. 404-410. 
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OL κλασικές απόψεις παραμελήθηκαν στο μεσοπόλεμο. Η 

περίοδος αυτή είδε την εξέλιξη της προσέγγισης των ελαστικο-

τητων στα προβλήματα της προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, μια υποτίμηση θα μπορούσε να 

βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο, αν το άθροισμα των ελαστικο-

τητων τιμής των εισαγωγών και των εξαγωγών ξεπερνάει τη μονά-

1 
δα. Αυτή είναι η περίφημη συνθήκη Marshall-Lerner . • 

Μετά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο διαμορφώθηκε μια άλλη προ

σέγγιση στην προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών. Πρόκειται 

για την κεϋνσιανή εισοδηματική προσέγγρση, που τόνιζε τη θετι

κή εισοδηματική ελαστικότητα των εισαγωγών, και σύμφωνα με αυ

τήν η επέκταση του εισοδήματος επιφέρει χειροτέρευση του ισο

ζυγίου πληρωμών (Machlup 19^3, Meade 1951)· Η προσέγγιση αυ

τή είναι γνωστή και ως προσέγγιση της απορρόφησης από την πρω

τοποριακή εργασία του Alexander (1951, 1952). Αυτός όρισε την 

απορρόφηση ως το σύνολο της εγχώριας δαπάνης. Αν η απορρόφηση 

υπερβαίνει το εισόδημα, από τους λογαριασμούς εθνικού εισοδή

ματος, το εμπορικό ισοζύγιο πρέπει να είναι αρνητικό. Δηλαδή, 

η υπερβάλλουσα δαπάνη πρέπει να είναι πάνω σε εισαγωγές. 

Η προσέγγιση της απορρόφησης έφερε στο φως μια πιθανή 

σύγκρουση μεταξύ των στόχων της αύξησης του εισοδήματος και 

της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών. Αν η πολιτική συνολι

κής ζήτησης χρησιμοποιηθεί για επέκταση του εισοδήματος, τότε 

το εμπορικό ισοζύγιο χειροτερεύει. Αν ξεκινάμε από υποαπασχό

ληση και ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, τότε, καθώς πλησιά-

1. Α. Marshall, Money, Credit and Commerce (London, Mac

millan, 1923) και Α. Lerner, The Economics of Control (London, 

Macmillan, 1 9 ^ ) . 
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ζούμε την πλήρη απασχόληση, το έλλειμμα μεγαλώνευ. Αν πάλυ 

χρησυμοπουήσουμε την πολυτυχή συνολυχής ζήτησης γυα μευωση 

του ευσοδήματσς, το εμπορυχό έλλευμμα μυχραυνευ, αλλά αυξάνε-
1 

ταυ η υποαπασχόληση . 

Προχευμένου να επυτευχθούν χαυ ου δύο στόχου, χαυ να 

επυλυθεύ η σύγχρουση, χρειαζόμαστε τουλάχιστον αχόμη ένα μέ

σο πολυτυχής εχτός από την πολυτυχή συνολυχής ζήτησης. Αυτό 

θα μπορούσε να ευναυ χάπουα πολυτυχή αναδυάρθρωσης της ζήτησης, 

όπως άμεσου έλεγχου του εξωτερυχού εμπορυου η μυα υποτύμηση που 

θα μετέβαλε τη σχετυχή τυμή των ευσαγωγών. 

Η χύρυα αδυναμύα των προσεγγυσεων των ελαστυχοτήτων χαυ 

της απορρόφησης υπήρξε το ότυ αγνοούν τυς ροές χεφαλαυου που 

απαυτούνταυ, γυα να χρηματοδοτηθούν τα εμπορυχά ελλευμματα. Η 

χρυτυχή αυτή δεν υσχύευ γυα τη σπουδαύα συμβολή του Meade 

(1951)» που έδωσε έμφαση στυς πυθανές αποσταθεροπουητυχές επυ-

δράσευς των βραχυπρόθεσμων χεφαλαυαχών χυνήσεων. Πάντως, ση-

μαντυχά υποδευγματα που να λαμβάνουν υπόψη τυς χρηματυχές ροές 

δε δημυουργήθηχαν παρά μετά το 1960, με τους Mundell (1962, 

1963) χαυ Fleming (1962). Ου μελέτες αυτές τόνυσαν ότυ ου χυ-

νήσευς χεφαλαυου εξαρτώνταυ από τυς δυαφορές επυτοχυων μεταξύ 

χωρών χαυ όρυσαν την εξωτερυχή υσορροπυα, ώστε να περυλαμβάνευ 

τυς χυνήσευς χεφαλαυου. Επυσης έδευξαν ότυ η νομυσματυχή χαυ 

1. Βλ. H.G. Johnson, "Towards a General Theory of the Balance 

of Payments" στο H.G. Johnson, International Trade and Econom

ic Growth (London, Allen and Unwin,1958) χαυ T. Swan, 

"Longer Run Problems of the Balance of Payments"oTO H.W.Arndt 

and W.M. Gorden, eds., The Australian Economy: A Volume of 

Readings (Melbourne, Chechire, 1963). 

- 81 -



δημοσυονομϋχή πολυτυκή μπορεί, να χρησυμοπουηθεύ σε ένα μίγμα 

που μπορεί να επι,ψέρει, τόσο εσωτερυκή, όσο και, εξωτερυκή ισορ

ροπία. 

Η προσέγγιση των Mundell-Fleming δέχτηκε Mat αυτή την 

κρυτυχή της. Η χυρυότερη ήταν ότυ αγνοεί, την ουσυαστυχή δυά-

χρυση μεταξύ αποθεμάτων/ροών. Το ι,σοζύγοο πληρωμών εύναυ ένα 

μέγεθος ροή. Το κεφάλαυο, ωστόσο, είναυ απόθεμα. Αν μι,α χώ

ρα βασίζεται, σε κυνήσει,ς χεφαλαύου γυα να χρηματοδοτήσει, τα 

τρέχοντα ελλείμματα της χάθε χρόνο, θα φτάσει χάπουα στυγμή 

που τα τοχοχρεωλύσοα θα γίνουν μεγάλο βάρος. Έτσυ, αν χαυ 

βραχυχρόνυα ου χώρες μπορούν να βασύζονταυ σε χυνήσευς κεφα

λαίου, μαχροχρόνυα το εμπόρυο πρέπευ να είναϋ υσοζυγι,σμένο , 

γυα να έχουμε σταθερότητα στυς εξωτερυκές συναλλαγές. 

Η πυο πάνωχρυτυχή μας φέρνευ χατευθευαν στη νομυσμα-

τυχή προσέγγυση. Η προσέγγυση αυτή εξελίχθηκε στο Δι,εθνές Νο-

μυσματυχό Ταμευο, xat το Πανεπυστήμυο του Σϋχάγου. Σύμφωνα 

με αυτήν, τα ελλεύμματα του υσοζυγύου πληρωμών αντανακλούν 

1 

υπερβολυκή εγχώροα νομυσματυκή επέκταση . 

Αν ξεκυνήσευ κανεύς από τον υσολογυσμό της κεντρυκής 

τράπεζας, η νομυσματυκή βάση Η αποτελείται, από έναν εγχώρυο 

συντελεστή DC καυ την καθαρή συναλλαγματική θέση NFA. Παίρνον-

1. Γυα τη νομυσματυκή προσέγγυση βλ. R. Mundell, Interna-

tional Economics (New York , Macmillan,, 1968), Monetary Theory 

(Pacific Palisades, Goodyear,1971) J.A.Frenkel and H.G.Johnson. 

The Monetary Approach to the Balance of Payments (London , 

George Allen and Unwin, 1976), The Economics of Exchange Rates 

(London, Addison-Wesley, 1978) καυ International Monetary 

Fund, The Monetary Approach to the Balance Payments (Washington 

D.C., IMF, 1977). 
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τας δυαφορές, έχουμε την ταυτότ̂ τ'α 

όπου Δ είναυ ο τελευστής πρώτων 5υα:;ορών. 

Η μεταβολή στην καθαρή συναλλαγματυκ
11
 θέσ~ , 1N~À, «res

tât με το υσοζύγυο πληρωμών. Αν το υσοζύγυο πληοωυώυ εύνιυ 

αρνητυκό, τότε η εγχώρυα νομυσματυκή επέκταση Ù.ZZ εύνα- UÎYÛI-

λύτερη από τη μεταβολή της νομυσματυκής 3άσης, που θε~οείτ:ι_ 

δεδομένη. Ετσυ, η νομυσματυκή προσέγγυση προβλέπευ ÓTL, _ε 

επαρκή μείωση της εγχώρυας νομυσματυκής επέκτασης, ou veuucua-

τυκές αρχές μπορούν να εξαλείφουν το έλλευμμα του υσοζυγίου 

πληρωμών. 

OL υποστηρικτές της νομυσματυκής προσέγγισης θεωρούν 

ÓTL η υποτίμηση δεν έχει, παρά πρόσκαιρα αποτελέσματα. Το επυ-

χευρημά τους είναυ ότυ καθώς η υποτύμηση βελτυώνευ αρχυκά το 

υσοζύγυο πληρωμών, αυξάνευ η νομυσματυκή βάση εξαετίας του μι

κρότερου ελλείμματος - μέσω της ταυτότητας που αναοέραμε πυο 

πάνω - καυ κατά συνέπευα αυξάνευ το επίπεδο τυμων. Επομένως, 

τα αποτελέσματα της αρχυκής υποτίμησης ανατρέπονταυ. 

OL εμπευρυκές συνέπευες της νομυσματυκής προσέγγισης 

δεν μπορούν να απορρυφθούν εύκολα. Πάντως, η επάρκευα της 

προσέγγυσης αυτής είναυ ακόμη αντυκεύμενο δυχογνωμυών . 

Θα ήταν ίσως χρήσυμο να κάνουμε τώρα μυα περίληψη των 

συμπερασμάτων μας από το τμήμα αυτό. Ως αποτέλεσμα της ύφεσης 

1. Βλ. M.I.Kreinin and L.H. Officer, The Monetary Approach to 

the Balance of Payments: A Survey (Studies in International 

Finance U3, Princeton N.J., Princeton University, 1978) γυα 

μυα πρόσφατη αξυολόγηση της νομυσματυκής προσέγγυσης. 
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των χρόνων του 1930, η διαχριτιχή χυβερνητιχή παρέμβαση μέσω 

της πολιτιχής συνολιχής ζήτησης έγινε η παραδεδεγμένη μαχρο-

οιχονομιχή πολιτιχή. Παρά τις αρχιχές επιτυχίες, από τα τέλη 

της δεχαετίας του '60, χαι ιδίως χατά τη διάρχεια της δεχαετίας 

του '70, η εμπιστοσύνη στην πολιτιχή συνολιχής ζήτησης γινόταν 

όλο χαι μιχρότερη. Η διαδιχασία αυτή επιταχύνθηχε από την επι

τυχή χριτιχή που άσχησαν οι νεοχλασιχοί οικονομολόγοι στην χεϋν-

σιανή διακριτική παρεμβατικότητα και τα ισχυρά υποδείγματα που 

πρότειναν για να εξηγήσουν τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις. 

Mua παρόμοια τάση εχφράστηχε και στο πεδίο των μακροοικονομικών 

ανοικτής οικονομίας, όιϊου η νομισματική προσέγγιση αποτελεί επι

κίνδυνο αντίπαλο στις προσεγγίσεις των ελαστικοτήτων χαυ της 

απορρόφησης. 

Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην εξέταση της εξέλιξης 

των κύριων δεικτών της σταθεροποιητικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

4.3. Η εξέλιξη των κυριότερων δειχτών της σταθεροποιητικής 

πολιτικής στην Ελλάδα:1950-1980 

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η απλή διάχριση μεταξύ μέσων 

χαι στόχων, που τονίστηχε στο σπουδαίο βιβλίο του Tinbergen 

(1952), είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρχής. Οι σύγχρονες 

αναφορές στην οιχονομιχή πολιτιχή, όπως του Friedman (1975), 

αναφέρονται στη διάχριση μεταξύ μέσων, ενδιάμεσων στόχων χαι 

τελιχών στόχων. 

Η πιο ηάνω διάχριση είναι πολύ σημαντιχή για πραχτιχούς 

σχοπούς χαθώς τα μέσα είναι άμεσα ελεγχόμενα, ενώ οι ενδιάμεσοι 

στόχοι δεν είναι. Για τους σχοπούς πάντως της μελέτης μας, 

η διάχριση αυτή θα αγνοηθεί. Θα ασχοληθούμε με τη σχέση μετα-
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ξύ δευκτών της ουκονομυκής πολυτυκής, τόσο μέσων όσο καυ εν

διάμεσων στόχων, με τους τελυκούς στόχους των ουκονομυκών αρ

χών, δηλαδή το ΑΕΠ, το επύπεδο τυμών καυ το υσοζύγυο πληρωμών. 

Τα πουκυλώνυμα μέσα που δε θεωρούνται, ότυ έχουν άμεση σχέση 

με τους τελυκούς στόχους, κατ'ανάγκη θα τα αγνοήσουμε. 

Ουδεύκτες που θα μας απασχολήσουν εύναυ: το σύνολο των 

δημόσυων δαπανών καυ το έλλειμμα του δημόσυου τομέα από την 

πλευρά της δημοσυονομυκής πολυτυκής, η προσφορά χρήματος καυ 

τα επυτόκυα από την πλευρά της νομυσματυκής πολυτυκης, καυ η 

υσοτυμύα της δραχμής. 

Η εξέλυξη του -ελλεύμματος του δημόσυου τομέα καυ των δη-

μόσυων δαπανών ως ποσοστών του ΑΕΠ, φαύνεταυ στο Δυάγραμμα 4.3. 

Ενώ στη δεκαετύα του '50 ήταν πολύ χαμηλό, το ποσοστό των δημό-

συων δαπανών επυταχύνθηκε κατά τη δυάρκευα της δεκαετύας του 

'60, πράγμα που δεύχνευ ότυ κατά την περύοδο αυτή ou δημόσυες 

δαπάνες αυξάνονταν πολύ ταχύτερα από το ΑΕΠ. Το ποσοστό των 

δημόσυων δαπανών έμευνε στάσυμο στην περύοδο 1969-1973, πο'υ 

ήταν περύοδος υφηλών ρυθμών μεγέθυνσης καυ άρχυσε να ανε3αύνευ 

ξανά απότομα μετά το 1974. Το 1978, άλλο έτος ανάκαμψης, εύδε 

την πρώτη πτώση του ποσοστού αυτού από το 1973. Πτώση εύχαμε 

επύσης καυ το 1980. Πάντως, η δεκαετύα του '70 χαρακτηρύζε-

ταυ από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε όλη την περύοδο που εξετάζου

με. Όπως φαύνεταυ στον Πύνακα 4.1., στήλη 1, το ποσοστό των 

δημόσυων δαπανών στο ΑΕΠ αυξανόταν κάθε δυαδοχυκή πενταετύα 

από τα τέλη της δεκαετύας του '50. Από τα στουχεύα αυτά φαύ

νεταυ ότυ δεν μπορούμε να μυλήσουμε γυα ξεκάθαρη σχέση μεταξύ 

δημόσυων δαπανών, πληθωρυσμού καυ μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Βεβαύως 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 

Δημόσυες δαπάνες χαυ δημοσυονομοίό έλλεομμα % 

του ΑΕΠ 

Πηγή: Βλ. Παράρτημα 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Δημόσυες δαπάνες χαυ δημοσυονομυχό 

έλλευμμα % του ΑΕΠ 

Δημόσυες Δημοσυονομυκό 

δαπάνες έλλευμμα 

(1) (2) 

1950 - 1954 16,92 3,51 

1955 - 1959 16,84 2,93 

1960 - 1964 18,13 3,35 

1965 - 1969 20,48 2,30 

1970 - 1974 22,05 4,39 

1975 - 1979 25,93 6,11 

1950 - 1980 20,20 3,87 

ΤΤηγη: Βλ. Παράρτημα 1. 

αυτό δε σημαύνευ ότυ ου δημόσυες δαπάνες δεν επηρεάζουν το 

ΑΕΠ η το επύπεδο τυμών. Σημαύνευ πάντως ότυ ου δημόσυες δα

πάνες εύναυ, το πολύ, ένας από τους προσδυορυστυχούς παράγον

τες των μαχροουχονομυχών δυαχυμάνσεων. Ou επυδράσευς τους 

μπορούν να αποτυμηθούν μόνο μαζύ με τυς επυδράσευς χαυ των 

υπόλουπων προσδυορυστυχών παραγόντων των χυχλυχών δυαχυμάν-

σεων. 

Όπως ξέρευ χαυ ο τελευταύος φουτητης που έχευ αντυχρύ-

σευ έστω χαυ το απλοϋχότερο χεϋνσυανό υπόδευγμα, ου δημόσυες 

δαπάνες δεν εύναυ ο μόνος ενδυαφέρων δεύχτης της δημοσυονομυ-

χής πολυτυχης. Τα δημόσυα έσοδα ενδυαφέρουν επύσης. 0 χαλύ-

- 87 -



τερος περιληπτικός δείκτης της συνολικής στάσης της δημοσιονο

μικής πολύτοκης είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα, δηλαδή η δια

φορά μεταξύ δαπανών και εισπράξεων . 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 4.3, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα δεν έχει συγκεκριμένη τάση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έως 

περίπου το 1964. Έπεσε για τρία διαδοχικά χρόνια έως το 1967, 

και μετά άρχισε να αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της ανόδου των 

τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του '60, και των πρώτων χρόνων 

της δεκαετίας του '70. Δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερη τάση 

από το 1974 έως το 1980, αλλά έχει παραμείνει αρκετά υψηλά. 

Το τελευταίο μέρος της δεκαετίας του '70 έχει πάντως να επι

δείξει το υψηλότερο μέσο ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμμα

τος σε ολόκληρη την περίοδο (Πίνακας 4.1, στήλη 2). Αν και 

κατά μέσο όρο, υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα φαίνονται να συ

νοδεύονται από υψηλότερο πληθωρισμό, δεν υπάρχει ευδιάκριτη 

σχέση μεταξύ δημοσιονομικών ελλειμμάτων και μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

Και τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα πρέπει να αναλυθούν, λοιπόν, 

μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες των μακροοικονομικών διακυ

μάνσεων . 

Μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα με τη νομισματική πολιτική. 

Η εξέλιξη του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος παρίσταται 

1. Οι μακροοικονομολόγοι αναφέρονται συχνά στο κυκλικά προσαρ

μοσμένο έλλειμμα η έλλειμμα πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, οι υ

πολογισμοί που χρειάζονται,για να προσεγγίσουμε το μέγεθος αυτό, 

είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετοι και εξαρτώνται από το συγκεκρι

μένο υπόδειγμα που χρησιμοποιεί ο αναλυτής. Βλ. Α.S.Blinder and 

R.M.Solow, "Analytical Foundations of Fiscal Policy" στο A.S. 

Blinder, R.M. Solow et al., The Economics of Public Finance 

(Washington D.C., The Brookings Institution, 1974). 



στο Διάγραμμα Μ·.Μ- από τη δυακεκομμένη γραμμή. Μυα σύγκρυση 

με το ρυθμό πληθωρυσμού δεύχνευ μυα αρκετά στενή σχέση. Στο 

δυάγραμμα παρύσταταυ επύσης το δημοσυονομυκό έλλευμμα ως πο

σοστό της προσφοράς χρήματος. Η στενότητα της σχέσης μεταξύ 

αύξησης της προσφοράς χρήματος καυ δημοσυονομυκού ελλείμματος 

εύναυ εκπληκτυκή. Βέβαυα, χρευάζεταυ να δυερευνήσουμε παρα

πάνω τη σχέση, προκευμέυου να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότυ 

τα μεγαλύτερα δημοσυονομυκά ελλεύμματα προκαλούν αύξηση της 

προσφοράς χρήματος. 

Το Δυάγραμμα 4.5 περιέχει, την εξέλυξη του επυτοκύου κα

ταθέσεων ταμυευτηρύου (δυακεκομμένη γραμμή) καυ του κόστους 

ευκαυρύας του χρήματος. Ou δύο μεταβλητές δυαφέρουν πολύ στυς 

αρχές της περυόδου, όταν ou καταθέσευς όφεως εύχαν πολύ μυκρη 

δυαφορά απόδοσης από τυς καταθέσευς ταμυευτηρύου. Το επυτόκυο 

φαύνεταυ να έχευ κυνηθεύ περύπου στην ύδυα κατεύθυνση με τον 

πληθωρυσμό, αν καυ το πραγματυκό επυτόκυο ήταν συχνά αρνητυκό, 

υδύως σε περυόδους υψηλού πληθωρυσμού. Το κόστος ευκαυρύας 

του χρήματος εύναυ σημαντυκό μέσο πολυτυκής καθώς επηρεάζευ 

τη ζήτηση χρήματος. 

Η επόμενη αναφορά μας εύναυ στην εξωτερυκη υσοτυμύα της 

δραχμής. Μετά τη μεγάλη υποτύμηση του 1953, η εξωτερυκη υσο

τυμύα παρέμευνε στυς τρυάντα δραχμάς ανά δολάρυο γυα τα υπόλου-

πα χρόνυα. Το 1973 η δραχμή ανατυμήθηκε απέναντυ στο δολάρυο 

γυα ένα μυκρό δυάστημα, καυ την άνουξη του 1975, η Τράπεζα της 

Ελλάδας, εγκατέλευψε τη σταθερή υσοτυμύα με το δολάρυο καυ υυο-

θέτησε το σύστημα της "δυολύσθησης" της δραχμής, δηλαδή τη συ

χνή μεταβολή της υσοτυμύας της δραχμής απέναντυ στο δολάρυο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4 

Νομυσματυχη επέκταση καυ δημοσυονομυχό έλλευμμα % 

της Μ.1 
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Πηγή: Βλ. Παράρτημα 1. 

- 90 -



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5 

Επυτόχυο Ταμϋευτηρύου 

«au κόστος ευκαυρύας του χρήματος 

κόστος ευκαι,ρύας 
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Πηγή : Βλ. Παράρτημα 1. 
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Τελυκά η πολύτοκη αυτή εξελύχθηκε σε μυα σημαντυκή υποτύμηση 

της δραχμής κατά τη δυάρκευα του 1975, πολύ μυκρές μεταβολές 

εως το 1979, καυ μυα ακόμη υποτύμηση κατά τη δυάρκευα του 

1980. Η συμπερυφορά της υσοτυμύας δραχμής/δολαρύου φαύνεταυ 

στο Διάγραμμα 4.6. Πάντως, όπως δεύχνευ η υσοτυμύα δραχμής/ 

ΕΤΔ* , ακόμη καυ η πολύτοκη σταθερής υσοτυμύας με το δολάρυο 

μεταξύ 1972 καυ 1974 ουσυαστυκά σήμαυνε υποτύμηση της δραχμής 

απέναντι, στα άλλα κύρυα νομύσματα. Δηλαδή, η υσοτυμύα δραχμής/ 

δολαρύου ουσυαστυκά υποεκτυμά τη συνολυκή υποτύμηση της δραχ

μής. Η συνεχόμενη γραμμή στο Δυάγραμμα 4.6 παρυστά την πραγ-

ματυκή υσοτυμύα. Αυτή εύναυ η σχετυκή τυμή των αγαθών του ε

ξωτερικού, προσαρμοσμένη γυα τυς μεταβολές της εξωτερυκής υσο

τυμύας. 0 δεύκτης μας των τυμών των ξένων αγαθών εύναυ ο δεύ-

κτης τυμών των παγκόσμυων ευσαγωγών των Ηνωμένων Εθνών. Τα 

αγαθά του εξωτερυκού γύνονταν σχετυκά φθηνότερα από το 1953 

μέχρυ τυς αρχές της δεκαετύας του '70. Αυτό φαύνεταυ να εξη-

γεύ τη συμπερυφορά του εξωτερυκού ελλεύμματος. Μπορεύ επύσης 

να εξηγεύ μέρος της επέκτασης της ελληνυκής ουκονομύας σε αυ

τή την περύοδο, καθώς η σχετυκή τυμή των ευσαγόμενων ευσροών 

έπεφτε. Το 1973, μετά την απότομη άνοδο της τυμής του πετρε-

λαύου, η δυαδυκασύα αυτή ανατράπηκε. Λόγω του υψηλού πληθω-

ρυσμού στην Ελλάδα, η σχετυκή τυμή των ξένων αγαθών άρχυσε να 

πέφτευ ξανά το 1975, έως καυ το 1979-1980, όταν η άνοδος της 

τυμής του πετρελαύου έφερε ξανά αντυστροφή της δυαδυκασύας αυ

τής. Η συμπερυφορά της πραγματυκής υσοτυμύας εύναυ ένας από 

τους κύρυους παράγοντες των συνολυκών δυκαυμάνσεων, που θα 

δυερευνήσουμε στο κύρυο μέρος της μελέτης μας. 

* ΕΤΔ=Ευδυκά Τραβηκτυκά Δυκαυώματα του Δυεθνούς Νομυσματυκού 
Ταμεύου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6 

Ισοτυμύες της δραχμής 

δρχ. 
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Τέλος, στο τμήμα αυτό θα ασχοληθούμε με μυα ακόμη εξω-

τερυχή επύδραση στην ελληνυχή ουχονομύα: τον παγχόσμυο πλη

θωρυσμό. Αυτός παρύσταταυ στο Δυάγραμμα 4.7. Δεύχνευ πολύ 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τον ελληνυχό πληθωρυσμό χαυ, 

σε ορυσμένες περυπτώσευς, χυνεύταυ παράλληλα με αυτόν. 

Εύμαστε τώρα σε θέση να παρουσιάσουμε σε περύληψη τα 

συμπεράσματα μας από αυτό το τμήμα. Ou δημόσυες δαπάνες δε 

δεύχνουν χάπουα απλή συσχέτυση με το ΑΕΠ ή τον πληθωρυσμό. 

Γυα παράδευγμα, επυταχύνθηχαν τόσο στην περύοδο υψηλής ανάπτυ

ξης χαυ χαμηλού πληθωρισμού του 1968-1972, όσο χαυ στην περύο

δο 1975-1977 που παρουσύασε χαμηλή ανάπτυξη χαυ υψηλό πληθω

ρυσμό. Το δημοσυονομυχό έλλευμμα φαύνεταυ να σχετύζεταυ άμε

σα τόσο με τον πληθωρυσμό, όσο χαυ με την αύξηση της προσφοράς 

χρήματος. Η τελευταύα έχευ παρόμουα εξέλυξη με τον εγχώρυο 

πληθωρυσμό. Τέλος, η συμπερυφορά της σχετυχής τυμής των ευσα-

γόμενων αγαθών, προσαρμοσμένης γυα τυς μεταβολές της υσοτυμύας, 

φαύνεταυ να σχετύζεταυ αρνητυχά τόσο με τυς αυξήσευς του ΑΕΠ, 

όσο χαυ με το έλλευμμα του υσοζυγύου εξωτερυχών συναλλαγών. 

Έχουμε τώρα τελευώσευ την προχαταρχτυχή μας δυερεύνηση 

της θεωρύας της σταθεροπουητυχής πολυτυχής χαυ της εξέλυξης 

των σχετυχών δευχτών της ελληνυχής ουχονομύας. Ας προχωρήσου

με λουπόν στα χύρυα χεφάλαυα της μελέτης αυτής, όπου προτεύ-

νουμε ένα συγχεχρυμένο υπόδευγμα, που εξηγεύ πολλές από τυς 

σχέσευς που παρουσυάσαμε στο εμπευρυχό τμήμα των δύο τελευ-

ταύων χεφαλαύων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7 

Παγκόσμυος πληθωρισμός 

Πηγή : Βλ. Παράρτημα 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

5.1. Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια ασχοληθήκαμε με την ιστορία 

της μελέτης των κυκλικών διακυμάνσεων, με τα μεθοδολογικά προ-

3λήματα και τις λύσεις μας σε αυτά, με μια ανάλυση της σημα

σίας των τριών κύριων στόχων της μακροοικονομικής πολιτικής, 

καθώς και με τις μεταπολεμικές εξελίξεις στη θεωρία της μα

κροοικονομικής πολιτικής. Επίσης, δώσαμε, με τη 3οήθεια δια

γραμμάτων και περιγραφικών στατιστικών μέτρων, μια γεύση της 

εξέλιξης των κυριότερων μακροοικονομικών δεικτών της ελληνικής 

οικονομίας για την περίοδο 1950-1980. 

Το σκηνικό έχει πλέον στηθεί και μπορούμε να προχωρή

σουμε στο κύριο μέρος της μελέτης μας. Στο κεφάλαιο αυτό πα

ρουσιάζουμε το θεωρητικό μας πλαίσια και το συσχετίζουμε, όπου 

νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο, με τις διάφορες εξελίξεις που 

παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 4. 

Υπάρχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του θεωρητικού 

πλαισίου που χρησιμοποιούμε, τα οποία θα έπρεπε να σχολιάσου

με προκαταρκτικά. Πρώτα από όλα η έννοια της ισορροπίας. Στο 

υπόδειγμα μας υποθέτουμε ότι όλες οι αγορές βρίσκονται σε διαρ

κή βραχυχρόνια ισορροπία. Ποσότητες και τιμές μεταβάλλονται, 

μόνο αν μετακινηθεί η βραχυχρόνια καμπύλη ζήτησης ή προσφοράς. 

Το υπόδειγμα διαφέρει από τα διάφορα υποδείγματα ανισορροπίας 

(-ή μη βαλρασιανής ισορροπίας) που σχετίζονται με τις αναλύσεις 

των Glower (1967), Barro and Grossman (1971, 1976), Malinvaud 

- 96 -



(1977) χ.ά. Χρησυμοπουούμε την υσορροπύα όχυ σαν κάτυ που 

θεωρούμε ότυ υπάρχευ στον πραγματυκό κόσμο, αλλά σαν μυα χρή

σιμη αναλυτική έννουα, η οπούα μας βοηθάευ να κτύσουμε συνε

πή υποδείγματα που να περιγράφουν επαρκώς τυς υδυότητες των 

σχετικών χρονολογυκών σεβρών. Η επάνοδος μακροουκονομυκών α

ναλυτικών σχημάτων, που βασύζονταυ στην έννουα της ανταγωνυ-

στυκής υσορροπύας, συνδέεται, άμεσα με τυς προσπάθευες του 

R.E. Lucas Jr., που χάρη στυς σημαντικές, τόσο θεωρητυκές 

όσο καυ εμπευρυκές, μελέτες του μπορεύ να θεωρηθεί, ο κυρυότε-

ρος
;
'νέος κλασυκός μακροουκονομολόγος" . 

Δεύτερο χαρακτηρυστυκό του υποδεύγματός μας εύναυ η 

"υπόθεση των ορθολογυκών προσδοκυών" που αναφέρουμε στο προ

ηγούμενο κεφάλαυο. Όπως άλλωστε καυ η έννουα της υσορροπύας, 

η παραπάνω υπόθεση δεν εύναυ παρά μυα αναλυτυκή σύμβαση που 

μας επυτρέπευ να λάβουμε υπόψη το ότι, ou ουκονομυκές μονάδες 

υπολογίζουν τυς πυθανές ενέργευες των ουκονομυκών αρχών, όταν 

σκέπτονταυ γυα το μέλλον. Αν χρησυμοπουήσουμε τη δυάκρυση 

του Machlup που αναφέραμε στο μεθοδολογυκό μέρος του Κεφαλαύου 

2, τότε μπορούμε να πούμε ότι, τόσο η έννουα της υσορροπύας, 

όσο και, η υπόθεση των ορθολογι,κών προσδοκυών εύναυ γυα μας 

"θεμελυώδευς υποθέσευς" που δεν ελέγχονται, ανεξάρτητα και, άμε

σα γυα το ρεαλυσμό τους, αλλά ελέγχονται, έμμεσα μα ζ u με τυς υ-

πόλουπες υποθέσευς του υποδεύγματος στους γενυκούς στατυστυ-

κούς ελέγχους. 

1. Βλ. R.E. Lucas Jr."Understanding Business Cycles"oTO Κ. 

Brunner and A.H.Meltzer (eds.), Stabilization of the Domestic 

and International Economy (Amsterdam, North-Holland,1977) καυ 

"Methods and Problems in Business Cycle Theory", Journal of 

Money, Credit and Banking, 12( 198θ) ,σελ„696-715 » γΐ-α επυσκοπή-

σευς των εξελυξεων αυτών. 
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Υπάρχουν, ωστόσο, στο υπόδευγμα μας καυ υποθέσευς που 

αποτελούν "υποτυθέμενες συνθήκες", καυ γυα τυς οπούες ενδια

φερόμαστε να μην έρχονταυ σε αντίθεση με την πραγματικότητα. 

OL κυρυότερες από αυτές τυς υποθέσευς αφορούν υδυαύτερα χαρα-

κτηρυστυκά της ελληνικής ουκονομύας καυ άλλων αναπτυσσόμενων 

μυκτών ουκονομυών, που συνήθως δε λαμβάνονταυ υπόφη στα αφη

ρημένα μακροουκονομυκά υποδείγματα αγγλοσαξωνυκής προέλευσης. 

Καταρχήν υπολογύζουμε ότυ, στην περύπτωση της Ελλάδας, 

τόσο τα επυτόκυα όσο καυ η εξωτερυκή υσοτυμύα δεν προσδυορύζον 

ταυ σε ελεύθερες αγορές, αλλά ελέγχονταυ άμεσα από τυς ουκονο-

μυκές αρχές. Έτσυ τα δυάφορα υποδεύγματα γυα τον προσδυορυσμό 

της εξωτερυκής υσοτυμύας, όπως καυ το IS-LM δε θεωρούνταυ κα

τάλληλα γυα την περύπτωσή μας. 

Μυα δεύτερη υπόθεση εύναυ ότυ η αγορά εργασύας χαρακτη-

ρύζεταυ από ετήσυες συλλογυκές συμβάσευς, που το περυσσότερο 

που μπορούν να λάβουν υπόψη εύναυ ο προσδοκώμενος πληθωρυσμός 

καυ η "κανονυκή" άνοδος της παραγωγυκότητας. 

Μυα τρύτη υπόθεση εύναυ ότυ στην ελληνυκή ουκονομύα 

το ποσοστό της εγχώρυας προστυθέμενης αξύας, στη μεταπούηση 

κυρύως, εύναυ σχετυκά χαμηλό. Έτσυ, η σχετυκή τυμή των ευσα-

γομενων ευσροών αποτελεύ σημαντυκό παράγοντα του κόστους των 

ελληνυκών επυχευρήσεων. Στο θεωρητυκό μας υπόδευγμα θεωρούμε 

τυς ευσαγόμενες ευσροές ως έναν από τους βραχυχρόνυα μεταβλη

τούς συντελεστές παραγωγής. 

Τέλος, μυα τέταρτη σημαντυκή υπόθεση μας εύναυ ότυ μέ

ρος του ΑΕΙΐ αποτελεύ παραγωγή του δημόσυου τομέα της ουκονο-

μύας καυ ότυ η συνολυκή παραγωγή εύναυ το άθρουσμα της δημό-
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συας καυ της υδυωτυκής. 

Το υπόδευγμα που χρησυμοπουούμε, σε αντύθεση με τα πε-

ρυσσότερα κεϋνσυανά υποδεύγματα, δύνευ μεγάλη έμφαση στην πλευ

ρά της συνολυκής προσφοράς στην ουκονομύα. Βασύζεταυ, επύσης, 

στη νομυσματυκή προσέγγιση, καθώς υποθέτουμε ότυ η συνολυκή 

ζήτηση εξαρτάταυ από τα αποπληθωρυσμένα χρηματικά δυαθέσυμα. 

Όσο γυα τον προσδυορυσμό του ελλεύμματος του εμπορυκού υσοζυ-

γύου, χρησυμοπουούμε ένα συνδυασμό της προσέγγυσης των "ελαστυ-

κοτήτων" καυ της "απορρόφησης". 

Το υπόλοιπο του κεφαλαύου αυτού εύναυ δυαρθρωμένο ως 

εξής: Στο δεύτερο τμήμα του παρουσυάζουμε τη θεωρύα στην οπούα 

βασύζεταυη συνάρτηση συνολυκής προσφοράς στην ουκονομύα. Στο 

τρύτο τμήμα αναφερόμαστε στη συνάρτηση συνολυκής ζήτησης, δηλα

δή στη συνάρτηση ζήτησης χρήματος. Στο τέταρτο, παρουσυάζουμε 

τη συνάρτηση προσδυορυσμού του ελλεύμματος του εμπορυκού υσοζυ-

γύου. Το πλήρες υπόδευγμα επυλύεταυ στο πέμπτο τμήμα, ενώ στο 

έκτο παρουσυάζουμε τυς υδυότητές του σχετυκά με τυς πουοτυκές 

επυδράσευς της μακροουκονομυκής πολυτυκής. 

5.2. Η συνολυκή προσφορά 

Υποθέτουμε ότυ η συνολυκή παραγωγή στην ουκονομύα γύνε-

ταυ από δύο ευδών παραγωγούς, υδυωτυκές ανταγωνυστυκές επυχευ-

ρήσευς καυ δημόσυους φορεύς. 

Ου υδυωτυκές επυχευρήσευς παύρνουν τυς παραγωγυκές αποφά-

σευς τους με γνώμονα τη μεγυστοπούηση των κερδών τους, ενώ ou 

παραγωγυκές αποφάσευς των δημόσυων φορέων θεωρούνταυ εξωγενεύς. 

Τα "κανονυκά" κέρδη των υδυωτυκών επυχευρήσεων ορύζονταυ ως 
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εζης: 

W EP* 

ν Yt - r s - -I-- η (ι> 
"G Χ* 

όπου^ Π εύναυ τα "κανονυχά" χέρδη των επυχευρήσεων, Ρ, η τυμη 

του προϋόντος τους, Υ το κανονυκό επύπεδο παράγωγης, W ο 

τ χ 

ονομαστυκός μυσθός, L η ποσότητα του συντελεστή εργασύας, Ρ* 
Χι Χ 

η τυμη των ευσαγόμενων ευσροών, καυ Υ* η ποσότητα των ευσαγό-

μενων ευσροών (πρώτων υλών χαυ ημυχατεργασμένων προυόντων).Ε, 
εύναυ η ονομαστυκη υσοτυμύα της δραχμής. 

Τα"χανονυχά" χέρδη των επυχευρήσεων μεγυστοπουούνταυ 

χάτω από τον περυορυσμό μυας συνάρτησης παράγωγης Cobb-Douglas, 

που εξαρτάταυ από την εργασύα, τυς ευσαγόμενες ευσροές χαυ τα 

δημόσυα αγαθά που παρέχονταυ δωρεάν στυς επυχευρήσευς από την 

κυβέρνηση. 

Y
t
 = A(t)(L

t
)

a
 (Υ*)

3
 (Υ|)

Ύ
 (2) 

α, β, γ > 0 

α + β + γ < 1 

To A (t) συμβολύζευ τη χρονυκη τάση που συνδέεταυ με τη 

συσσώρευση του κεφαλαύου χαυ την τεχνολογυκη εξέλυξη, που δεν 

αναλύονταυ ρητά στο υπόδευγμα. 

Το Υ συμβολύζευ την ποσότητα δημόσυων αγαθών που πα

ρέχονταυ δωρεάν στυς επυχευρησευς γυα παραγωγυχούς σκοπούς. 

Υποθέτουμε ότυ η ποσότητα αυτή εύναυ σταθερό χλάσμα των δημό

συων δαπανών 

Υ^ = 4>G
t
 ψ < 1 (3) 
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όπου G εύναυ το σύνολο των δημόσιων δαπανών . 

Ενώ η ποσότητα του Υ^ προσδυορύζεταυ από την κυβέρνη

ση καυ θεωρεόταυ εξωγενής, η απασχόληση καυ η χρησυμοπούηση 

ευσαγόμενων ευσροών προσδυορύζεταυ από τη ζήτηση τους. Η ζή

τηση τους συνάγεται, από τη συνθήκη μεγυστοπούησης των κερδών 

των επυχευρήσεων, που απαυτεύ την εξύσωση της αξύας του ορυα-

κού προί'όντος κάθε παραγωγυκού συντελεστή με την τυμή του. 

Με την υπόθεση αυτή, λαμβάνουμε τυς ακόλουθες συναρτήσεις ζή

τησης παραγωγικών συντελεστών: 

L
t

d
 = (A(t)(ï^ )"« (!|-)-<ï-^(E-|V« (,) 

< d = (A<t)<**)* )1/·(!|-)-'·(!£*Γ (ΐ
'

α>/δ
 (5) 

δ=1-α-β 

Υποκαθυστώντας τυς (3), (4) καυ (5) στη (2) λαμβάνουμε: 

Ι = A(t)1/Ô (ψΟ
+
)

Ύ / δ (-^)-«/6(Vtrß/6 (6) 
t t aPt ßPt 

Η (6) μας δύνευ την "κανονυκή" παραγωγή των υδυωτυκών 

επυχευρήσεων. Αυτή εξαρτάται, θετυκά από το χρόνο καυ τυς δη

μόσιες δαπάνες, καυ αρνητυκά από τους πραγματικούς μυσθούς καυ 

1. Το Yë παρέχεταυ δωρεάν στυς επυχευρήσευς, αλλά το αποπληθω-

ρύζουμε με τον ύδυο αποπληθωρυστή όπως το Υ . Γυα ένα υπόδειγ

μα στο οπούο τα δημόσυα αγαθά ευσέρχονταυ στη συνάρτηση παραγω

γής με αυτό τον τρόπο βλ. R.J. Barro and H.I.Grossman, Money, 

Employment and Inflation (London, Cambridge University Press, 

1976). 
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τη σχετυκή τυμή των ευσαγόμενων ευσροών. 

Εκτός από την παράγωγη των υδυωτυκών επυχευρήσεων υπάρ

χει καυ παραγωγή από δημόσυους φορεύς. Υποθέτουμε ότυ καυ αυ

τή εύυαυ ένα σταθερό κλάσμα των δημόσυων δαπανών 

C? = ωσ ω < 1 (7) 
"C "ο 

~Υ ι τ ι » 1 

όπου G εύναυ η "κανονυκή" άμεση δημόσυα παραγωγή . 

Η συνολυκή "κανονυκή" παραγωγή στην ουκονομύα υσούταυ 
ο 

με το άθρουσμα της υδυωτυκής καυ της δημόσυας . 

\ • \+ ~°1 (8 ) 

Εφόσον υποθέτουμε ότυ ou επυχευρήσευς εύναυ ανταγωνυ-

στυκές, ou τυμέςγυαυτές εύναυ δεδομένες. Ωστόσο, ακολουθών

τας την Gray ( 1976) καυ τον Fischer ( 1977) » θα υποθέσουμε ότυ 

ο ονομαστυκός μυσθός καθορύζεταυ από προηγούμενη δυαπραγμάτευ-

ση μεταξύ επυχευρήσεων καυ εργαζομένων καυ ότυ μένευ σταθερός 

γυα μύα περύοδο (ένα έτος στην περύπτωσή μας). Ως αντυκεύμε-

νο των δυαπραγματεύσεων θεωρούμε τη δυατήρηση των προσδοκώ

μενων πραγματυκών μυσθών στη μακροχρόνυα τάση τους. Έτσυ, η 

σύμβαση θα εξαρτάταυ από τον προσδοκώμενο πληθωρισμό καυ την 

1. Το G επύσης αποπληθωρύζεταυ με Ρ. Στο υπόδευγμά μας, η 

μόνη σχετυκή τομή που θεωρεύταυ μεταβλητή εύναυ η σχετυκή τυ-

μή των ευσαγομένων. Θα υποθέσουμε ότυ το θεώρημα της συνολυ-

κοπούησης του Hicks υσχύευ γυα τα υδυωτυκά καυ τα δημόσυα αγα

θά. Βλ. J.R.Hicks, Value and Capital (London, Oxford Universi

ty Press, 1939). 

2. Γυα αναγνώρυση αυτής της δυάκρυσης στο πλαύσυο της αγοράς 

εργασύας βλ. M.Andrews and S.J. Νickell/'Unemployment in the 

United Kingdom since the War", Review of Economic Studies, 1+9 

(1982), σελ. 731-759. 
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"χανονυκή" άνοδο της παραγωγικότητας. Δεν υπάρχει, τι,μαρυθμυ-

κή αναπροσαρμογή καυ, ex post, η απασχόληση καθορύζεταυ από 

τη ζήτηση των επυχευρήσεων. Έτσι,, ο ονομαστικός μυσθός κα-

θορύζεταυ από: 

W
t
 = Ρ^ a (t) (9) 

όπου Ρ εύναυ ο αντυλογάρυθμος των προσδοκυών γυα το λογάρυθ-

μο του επυπέδου των τυμών, πρυν αυτό γύνει, γνωστό, και, a(b) 

1 
ευναυ.η τάση των "κανονυκών" πραγματι,κών μι,σθών . 

Υποκαθιστώντας την (9) στην (6), και, λογαρυθμύζοντας 

λαμβάνουμε: 

y
t
 = *'α + a; (p

t
-p^) - a^(e

t+
p*-p

t
)

+
a't

+
a

]
;g

t
 (10) 

ΆΛ »
 a
2 , a , a^ > 0 

Τα μοχρά γράμματα συμβολίζουν τους φυσυχούς λογαρυθ-

μους των αντύστουχων μεταβλητών, ενώ τα a.' , 0 = 1,2,3,4, εξαρ-

τώνταυ από τους συντελεστές της συνάρτησης παραγωγής χαυ τους 

2 
άλλους συντελεστές που ορύσαμε μέχρι, τώρα . 

0 λογάρυθμος της συνολυχής, "χανονυχής" παραγωγής (8) 

δυνεταυ προσεγγυστυχά από: 

1. Η υπόθεση αυτή δεν εύναυ αντύθετη με την πραγματικότητα 

στην υπό εξέταση περύοδο. Η τι,μαρυθμι,κή αναπροσαρμογή όσχυσε 

από το τέλος του 1981. 

2. Η ακρι,βής αντυστουχύα παραλεύπεταο γυα λόγους ουχονομυας 

χώρου, χαθώς, γυα λόγους που θα γύνουν προφανεύς παραχάτω, δεν 

μπορούμε από τυς τελυχές εχτυμήσεος μας να πάρουμε εχτυμήσει,ς 

των συντελεστών της συνάρτησης παραγωγής. 
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V \ + π Λ + ( 1 "V4 
= π

ο
 + π ^ + (1-H

l
)g

t
 (11) 

π = π + (Ι-π.) log ω 
ο ο 1 

Συνδυάζοντας τυς (10) χαυ (11) έχουμε: 

?
t

= a
o

+ a
l

( p
t-

p
?
 }
-

a
2

( e
t

+ P
t-

p
t

) + a
3

t +
%

S
t
 ( 1 2 ) 

όπου a = a* + π 
ο ο ο 

a . = π.at i = 1,2,3 
i l i 

% = ïïiai + ̂ "V 

Έτσυ βλέπουμε ότυ η "χανονυχή" συνολυχή παράγωγη εξαρ

τάται, θετυχά από "εχπλήξευς" στο επύπεδο τυμών (δηλαδή το μη 

προσδοκώμενο πληθωρυσμό), γυατύ ou "εχπλήξευς" αυτές μευώνουν 

τους πραγματικούς μυσθούς χαυ ou επυχευρήσευς παράγουν περυσσό-

τερο. Επύσης έχουμε αρνητυχή εξάρτηση από την πραγματυχή εξω

τερική υσοτυμύα, γυατύ όταν αυτή αυξάνεται, ou εισαγόμενες 

ευσροές γύνονταυαχρυβότερες χαυ ou επυχευρήσευς μευώνουν την 

παραγωγή τους. Η συνολυχή παραγωγή αυξάνει, δυαχρονυχά εξαυ-

τύας της συσσώρευσης του χεφαλαύου χαυ της τεχνολογυχής ανό

δου που δεν υπάρχουν ρητά στο υπόδευγμα. Τέλος, έχουμε θετυ-

χή εξάρτηση από τυς δημόσυες δαπάνες, χαθώς η δωρεάν παροχή 

δημόσυων παραγωγυχών συντελεστών στυς υδυωτυχές επυχευρήσευς 

αυξάνεταυ, όπως άλλωστε χαυ η άμεση δημόσυα παραγωγή. 

Η συνολυχή παραγωγή, βέβαυα, δε βρύσχεταυ ποτέ σχεδόν 
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στο "χανονυχό" της επύπεδο. Υποθέτουμε ότυ ou παραγωγού κά

νουν τυχαύα σφάλματα στην εφαρμογή των σχεδυων τους, χαυ επύ-

σης ÓTL, λόγω χόστους προσαρμογής, η πραγματική παραγωγή προ

σαρμόζεται, αργά στο "χανονυχό" της επύπεδο, μετά από μετα3ολή 

στους προσδυορυστυχούς παράγοντες του τελευταύου . 

Έτσι,, η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς εξαρτάται επύσης 

από τα παλαι,ά επύπεδα παραγωγής. Γενι,χά δύνεταο από 

u (13) 

οπου 

± = (1- 8 9
U+
.) a.± i= 0,1,2,3,U 

.1=1
 J 

n εύναι, ο βαθμός του πολυωνύμου των χρονυχών υστερήσεων. 

Σύμφωνα με την (13), η βραχυχρόνυα συνολυκή προσφορά 

εξαρτάταυ από τους παράγοντες που επηρεάζουν την "χανονι,χή" 

παραγωγή, χαυ πάλαuà επύπεδα παραγωγής, που συλλαμβάνουν την 

εξάρτηση της παραγωγής βραχυχρόνια από xcg παλαυές παραγωγυ-

κές αποφάσεις. To u , εύναι, ένα ανεξάρτητο τυχαύο σφάλμα στην 

1. Η δυάκρυση μεταξύ "χανονι,χών" χαυ βραχυχρόνυων συναρτή

σεων σε ανάλογη περύπτωση υπάρχει, στον Lucas. Βλ. R.Ε.Lucas 

Jr., "Some International Evidence on Output-Inflation Trade

offs", American Economic Review", 63 (1973), σελ. 326-334. Η 

δυάχρι,ση αυτή, με μεγάλη υστορυα άλλωστε στην εφαρμοσμένη μα-

χροουχονομυχή, χρησι,μοποι,εύται, χαυ γοα τι,ς υπόλοοπες συναρτή

σεις μας. Ot εξαρτημένες μεταβλητές με χρονυχή υστέρηση δυ-

χαυολογούνταυ λόγω "μερυχής προσαρμογής". 
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εφαρμογή του δυναμυκού σχεδύου (13), όπου u 'ν Ν (Ο,σ ) . 
ΙΌ U.. 

5.3. Συνολυκή ζήτηση 

Η ανάλυση της πολυτυκής συνολυκής ζήτησης στην κεϋνσυα-

νή μακροουκονομυκή βασύζεταυ στο πλαύσυο IS-LM, που όπως εύ-

παμε πρότευνε ο Hicks (1937). Mua ρυζυκή δυαφορά του πλαυσύου 

αυτού από την κλασυκή μακροουκονομυκή εύναυ η υπόθεση του 

Keynes (1936), ότυ μπορεύ να έχουμε μεύωση της παράγωγης λόγω 

έλλευψης έπαρχους συνολυκής ζήτησης, χαθώς η απόφαση γυα απο-

ταμύευση εύναυ ανεξάρτητη από την απόφαση γυα επένδυση. Η 

ανταπάντηση των νεοκλασυκών εύναυ ότυ το επυχεύρημα του Keynes 

δεο εύναυ καθορυστυκό, γυατύ ου επυδράσευς του πλούτου στη συ

νάρτηση κατανάλωσης σημαύνουν ότυ η συνολυκή ζήτηση δεν μπο

ρεύ να επυφέρευ σο3αρές αποκλύσευς από την πλήρη απασχόληση 

(βλ. γυα παράδευγμα τον Pigou (19^0) ). Έτσυ, ου νεοχλασυχού 

1. Βλ. Τ.J.Sargent,(1979) ,ό.π. ,το πώς τέτουες συναρτήσευς μπο

ρεύ να παρυστούν άρυστους δυναμυχούς κανόνες λήψης αποφάσεων από 

ορθολογυχά άτομα ,που λαμβάνουν υπόψη το μέλλον. Mua ουκονομε-

τρυχή εκτύμηση ενός τέτουου κανόνα γυα τη συνάρτηση κατανάλω

σης στην Ελλάδα έχευ γύνευ από τους Alogoskoufis καυ ïïissim, 
Βλ. G.S. Alogoskoufis and J. Wissim, "Consumption-Income Dynam-

mics under Rational Expectations: Theory and Evidence", Greek 

Economic Review, 3 (19Ö1), σελ. 128-147. Εδώ πάντως δε λαμβά

νουμε τυς μεταβλητές με χρονυκή υστέρηση από ένα συγκεκρυμένο 

πρόβλημα δυαχρονυκής αρυστοπούησης. Αφήνουμε το βαθμό του πο

λυωνύμου των χρονυκών υστερήσεων να προσδυορυστεύ από τα στα-

τυστυκά στουχεύα. Η ύπαρξη των χρονυκών υστερήσεων με κανένα 

τρόπο δε συνυστά απόρρυψη των μακροουκονομυκών της υσορροπύας. 

Γυα το τελευταύο αυτό σημεύο βλ. R.E. Lucas and T.J. Sargent 

(1979), ό.π., καυ Β.T. McCallum (1979), ό.π. 
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μακροοι,κονομολόγου νουώθουν δι,καυολογημένου , όταν αγνοούν την 

καμπύλη IS και, συγκεντρώνουν την προσοχή τους στη συνάρτηση 

ζήτησης χρήματος. 

Ακολουθώντας την προσαρμογή της ποσοτυκής θεωρυας του 

χρήματος από τον Friedman (1956), θα υποθέσουμε ότι, η "κανο

νική" συνάρτηση ζήτησης χρήματος δύνεται, από 

= K(z r ) . ït (1U 

Μ εύναυ το ονομαστυκό απόθεμα χρήματος και, r ένα δι,άνυσμα απο

δόσεων εναλλακτυκών μέσων δυακράτησης πλούτου. To z παριστά 

διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση χρήματος, 

όπως ou συνήθει,ες πληρωμών, νομυσματι,κές καυνοτομύες κλπ · 

Η (ih) συνεπάγεται, δυο σπουδαύους περι,ορι,σμούς γι,α τη 

συνάρτηση ζήτησης χρήματος. 0 ένας εύναι, η ομογένευα πρώτου 

βαθμού σε σχέση με το επύπεδο τι,μών και, ο άλλος η ομογένευα 

πρώτου βαθμού σε σχέση με το ει,σόδημα Υ. 0 πρώτος προκύπτευ 

από την άποψη του Friedman ότι, το χρήμα εύναι, ένα "αγαθό κατα

ναλωτών και, παραγωγών", η ζήτηση του οπούου σε πραγματυκούς 

όρους πρέπει, να εύναι, ανεξάρτητη από το επύπεδο τι,μών. 0 δεύ

τερος περι,ορυσμός εύναι. επύσης σπουδαύος γι,α τη θεωρύα του 

1. Η (14) μόνη της δε συνυστά παρά μι,α "νομυσματι,κή θεωρύα 

του ονομαστικού εισοδήματος" (βλ. Μ.Friedman,"A Theoretical 

Framework for Monetary Analysis", Journal of Political Economy, 

78(1970), σελ. 193-238 και, "A Monetary Theory of Nominal Income", 

Journal of Political Economy, 79(1971),σελ. 323-337. Ωστόσο, 

σε συνδυασμό με τη συνάρτηση συνολυκής προσφοράς, έχουμε τον 

προσδι,ορι,σμό και, του πραγματυκού ευσοδήματος. Η συνάρτηση συνο

λικής προσφοράς λύνει, γι,α μας το πρόβλημα της "απούσας εξύσωσης" 
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Friedman, καθώς συνι,στά ένα σπουδαύο χοι,νό σημεύο της θεωρύας 

του με την ποσοτι,κή θεωρί,α του Fisher (1Q11) και, της σχολής 

του Cambridge. Κανεύς από τους περι,ορι,σμούς αυτούς δεν εί,ναυ 

απαραύτητος γιχ" ιΐ,ς άλλες θεωρόες χαρτοφυλακέου γυα τη ζήτηση 

χρήματος (π.χ. Tobin (1958) ). Έτσι,, ο στατι,στι,κός έλεγχος 

των περιορισμών αυτών θα αποτελούσε έλεγχο της σύγχρονης πο-

σοτι,κής θεωρύας, απέναντι, στυς υπόλοι,πες θεωρόες χαρτοφυλα-

, 1 
/(LOU . 

•Αν υποθέσουμε ότι. η (14) εύναι, συνάρτηση γραμμυκή 

στους λογαρύθμους, τότε μπορούμε να την γράφουμε 

( S = p ) t = b o + yt - V t + Vt ( 1 5 ) 

W
b
3 * ° 

Και, εδώ τα μι,κρά γράμματα παρυστούν φυσι,χούς λογάρυθμους,εκτός 

από το r που εύναι, το CÒLO το επμτόχυο. 

Θα υποθέσουμε, πάλι,, ότι, η βραχυχρόνια ζήτηση χρήματος 

προσαρμόζεται, μερι,κά, μετά μι,α μετα3ολή στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την "κανονυκή" ζήτηση χρήματος. Έτσι, ευσέρχονταυ 

εξαρτημένες μεταβλητές με χρονοκή υστέρηση και, έχουμε: 

Ι 

(m-p)
t
 -η

ο +
(ΐ - ,Σ Π

3 +
. )

ν
Π

Λ
* 1

3
ν 

• ϊ Vj
( m
-

p )
t-j

 + u
2t (16) 

£ εύναυ ο βαθμός του πολυωνύμου των χρονυκών υστερήσεων και, 

1 . 0 έ λ ε γ χ ο ς α υ τ ό ς γ ύ ν ε τ α ο στο Κεφάλαι,ο 6 . 
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u είναι ένα ανεξάρτητο τυχαίο σφάλμα στην εφαρμογή του δυ

ναμικού αυτού σχεδίου u 'ν Ν(0, σ
 λ

 η· =( 1 - Σ ΤΊ . ) 

ti, ,i= 0,2,3.
 J 

Αν υποθέσουμε ότι τόσο η προσφορά χρήματος, όσο και το 

επιτόκιο αποτελούν μέσα πολιτικής, όπως συμ3αίνει στην Ελλάδα 

τότε μπορούμε να επιλύσουμε την (16) για το επίπεδο τιμών 

i 3-1 

"j = i
r ì3 +j

( m- p )t- r
u2t ( 1 7 ) 

Η (17) είναι η συνάρτηση μας για το επύπεδο των τυμών. 

5.4. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

Στο υπόδειγμα μας δε θα χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστές συ

ναρτήσεις εισαγωγών και εξαγωγών. Αναφερόμαστε στον προσδιο

ρισμό του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, δηλα

δή τη διαφορά των εισαγωγών και των εξαγωγών. Αυτό είναι συ

νηθισμένη πρακτική της μακροοικονομικής προσέγγισης στην προ

σαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών. 

Θα υποθέσουμε ότι το "κανονικό"έλλειμμα του ισοζυγίου 

αποτελεί συνάρτηση της πραγματικής εξωτερικής ισοτιμίας και 

του εγχώριου προϊόντος 

- i E t p t 
(18) 
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» » ι 

όπου το TD παρυστά το έλλευμμα του εμπορυκού υσοζυγύου . 

Σε γραμμυκη λογαρυθμυκή μορφή η (18) γράφεται, . 
t d
t

 = C
o

+ C
l

y
t -

 c
2

( e
t

+ p
t-

p
t

} ( 1 9 ) 

C,, c
2
 > 0 

Όπως καυ πρυν, υποθέτουμε ότυ το πραγματυκό έλλευμμα 

προσαρμόζεταυ με χρονυκή υστέρηση στο "κανονυκό" του επύπεδο 

Έτσυ, η βραχυχρόνυα συνάρτηση του εμπορυκού ελλεύμματος εύ-

ναυ 

t d
t

= ?
0^1^t^2

( e
t

+
Pt-Pt

) +
 J l ^tj

td
t-.i

+U
3t

 ( 2 0 ) 

k 

k εύναυ ο βαθμός του πολυωνύμου των χρονυκών υστερήσεων. Το 

u εύναυ ένα ανεξάρτητο τυχαύο σφάλμα στην εφαρμογή αυτού 

ι 2 
του δυναμυκού σχεδύου καυ u 'ν Ν (0, σ ). 

5t u
3 

Το υποδεύγμα έχευ πλέον συμπληρωθεί.. Η (13) αποτελεί, 

τη συνάρτηση συνολυκής προσφοράς, η (16) τη συνάρτηση συνολυ-

1. Η προσέγγιση μας συνυστά συνδυασμό των προσεγγύσεων των 

ελαστυκοτήτων καυ του ευσοδήματος. 0 συνδυασμός αυτός προσδυο-

ρύζευ το εμπορυκό υσοζύγυο, ενώ η νομυσματυκή προσέγγυση το 

"βασυκό" υσοζύγυο. Βλ. Kreinin and Officer (1978), ό.π. 

2. Mua συνάρτηση γραμμυκη στους λογαρύθμους γυα το εμπορυκό 

έλλευμμα μπορεύ να εκτυμηθεύ μόνο γυα χώρες που εύχαν συνεχή 

ελλευμματα. Αυτό υσχύευ γυα την Ελλάδα στην υπό εξέταση πε-

ρύοδο. Αλλυώς απαυτεύταυ δυαφορετυκη συναρτησυακη μορφή. 
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κτηs ζήτησης καυ η (20) τη συνάρτηση του εμπορυκού ελλεύμματος. 

Ou ενδογενεύς μεταβλητές εύναυ ou τρεύς κύρυου στόχου των ου-

κονομυκών αρχών στους οπούους αναφερθήκαμε στο Κεφάλαυο 3. 

Δηλαδή το ΑΕΠ (y), το επύπεδο τυμών (ρ) καυ το εμπορυκό έλλευμ-

μα (td). Το υπόδευγμα εύναυ δυαδοχυκό "κατά μπλοκ", καθώς το 

ΑΕΠ καυ το επύπεδο τυμών προσδυορύζονταυ ταυτόχρονα από το υπο

σύστημα των εξυσώσεων (13) καυ (16) (η (13) καυ (17) ) καυ η 

συνάρτηση (20) μόνη της προσδυορύζευ το εμπορυκό έλλευμμα. Με 

άλλα λόγυα το εμπορυκό έλλευμμα εξαρτάταυ από το ευσόδημα καυ 

το επύπεδο τυμών, αλλά δεν τα επηρεάζευ. 

5.5. Επύλυση του υποδείγματος 

Εύναυ ύσως χρησυμο πρυν από τη επύλυση του υποδείγμα

τος να το παρουσυάσουμε όλο μαζύ. Αυτό γύνεταυ στον Ιΐύνακα 

5.1. 

Ήδη αναφέραμε ότυ το υπόδευγμα εύναυ δυαδοχυκό "κατά 

μπλοκ". Μπορούμε συνεπώς να το επυλύσουμε δυαδοχυκά. Η επύ

λυση του μπλοκ των (13) καυ (16) μας δύνευ τυς εξυσώσευς ανηγ-

μένης μορφής γυα το ΑΕΠ καυ το επύπεδο τυμών. Η επύλυση πα-

ρουσυάζευ κάπουα δυσκολύα, καθώς η (13) περυέχευ το, ρ , δήλα-

δη την ορθολογυκη προσδοκύα του επυπέδου των τυμών. Στην επύ

λυση, που υπάρχευ στο Παράρτημα 2, χρησυμοπουησαμε τη μέθοδο 

των "απροσδυόρυστων συντελεστών", που εύναυ η πυο σύντομη μέ

θοδος γυα ένα υπόδευγμα σαν το δυκό μας. 

Πρυν αναφερθούμε στην ανηγμένη μορφή πρέπευ να σημευώ-

σουμε κάτ'υ ακόμη. Το g. εύναυ σε πραγματυκούς όρους. Αποπλη-

θωρύζεταυ όμως με το\> αποπληθωρυστη του ΑΕΠ που εύναυ ενδογε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Το δυαρθρωτι,κό υπόδειγμα 

Συνολυκή προσφορά 

^o*1(V#-VV»î-»t)+e3t4eA* jS,V/t-j+u1t' (13) 

Συυολυκή ζήτηση 

(m-p)ôV ( 1- j£l,13*j)yt-nart<n3VjSrVj(*1?,t-j*,,2t (16) 

Εμπορυκό έλλευμμα 

k 
t d t e Ç o + Ç l y t " Ç 2 ( e t + P t - P t ) + j ä l ^ 2 + j t d t - j + U 3 t (20) 

Θ ι = < 1 - i Ι-, Θι++ i > a ± i = 0 > 1 » 2 » 3 » u 

n i = { 1 - j Ì i n 3 + j ) b i i = ° ' 2 ' 3 

ξ ί = (1 - Σ ξ ,) e . i = 0 , 1, 2 
j = 1 J 

νης μεταβλητή. Έτσυ, κατά την εκτύμηση του υποδείγματος θα 

θεωρήσουμε μόνο τυς ονομαστυκές δημόσυες δαπάνες ως εξωγευεύς. 

θα τυς υποδηλώσουμε με το g όπου g,=g,-p. . Γυα το σκοπό 
Τ» "G u χ, 

της αξιολόγησης της ουκονομυκής πολυτυκης θα κάνουμε δύο εναλ

λακτικές υποθέσει,ς: μύα ότυ oc δημόσυες δαπάνες αποφασίζονται. 
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σε ονομαστικούς όρους και, η άλλη ότυ αποφασύζονταυ σε πραγμα-

τυκούς. 

Η ανηγμένη μορφή των εξυσώσεων του πρώτου μπλοκ του 

υποδείγματος δύνεται, στον Πύνακα 5.2. Η (21) εύναυ η ανηγμέ-

νη μορφή της εξίσωσης γυα το επύπεδο των τι,μών, καυ η (22) 

αυτής γι,α το ΑΕΠ. 

Ou συντελεστές της ανηγμένης μορφής ορύζονταυ στον Πύ

νακα 5.3. OL δι,αρθρωτι,κές εζι,σώσευς συνεπάγονται ορισμένους 

π-ερϋορι,σμούς yta τους συντελεστές της ανηγμένης μορφής καυ ο 

στατιστικός έλεγχος των περυοροσμών αυτών αποτελεύ τον κυρυό-

τερο έλεγχο του υποδείγματος. 

Υποκαθιστώντας τυς (21) και, (22) στην εξύσωση γυα το 

εμπορυκό έλλευμμα, λαμβάνουμε την ανηγμένη μορφή γυα τη μετα

βλητή αυτή. 

^1Γ
Φ
30

+ Φ
31

 X ( L ) y
t-1

+
^32

l j ( L ) ( m
-P

)
t-1

+
*33

m
t

+
*3U

r
t

+ 

+ Φ 3 5 ν φ 3 6 ( ^ + ρ * ) + φ 3 Τ ΐ + Φ 3 8 Ζ ΐ + φ 3 9 ( Μ ΐ " ι η ΐ ) + φ 3 1 0 ( Γ ΐ - Γ ΐ ) 

+Φ311(δ?"βΓ )+Φ312 {(etn>?)-(et+p?)e} + Φ 3 1 3

( V Z t ) + 

k 
Σ ξ . t d , · + ν _ , (οο\ 

i = 1 2+1 t-i 3t \^3) 

Ou συντελεστές ανηγμένης μορφής της εξύσωσης του εμπο-

ρυκού ελλεύμματος, που αποτελεί, το δεύτερο μπλοκ του υποδεύγ-

ματος μας, ορύζονταυ στον Πύνακα 5.4. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Ανηγμέυη μορφή του μπλόχ-επυπέδου τυμών nett ΑΕΠ 

ρ ΐ = Φ ι ο + Φ ι ι λ α ν ι + < , , ΐ 2 μ α ) { ι π - ρ ) ί - ι + Φ ΐ 3 ν * ^ ν < ( , ΐ 5 β ? ( 2 1 ) 

^ l 6 ( e t * P * ) ^ 1 T t ^ l 8 z t + 0 . l 9 ( m t - m ^ ) ^ l 1 o ( r t - r ^ 

+ Φ 111 ( β !τ β Γ ) + Φ Π2 i(e t +p«)-(e t +p*) e} •*, 1 3 < V Z t ) + V 1 t 

^ = Φ 2 0 + Φ 2 1 λ α ν ΐ + Φ 2 2 μ α ) ( , η - ρ ) ΐ - 1 + Φ 2 3 " ί + Φ 2 ΐ . Γ ί + Φ 2 5 β ° ( 2 2 ) 

+ , ( , 2 6 ( e t + p t ) + < l , 2 7 t + l , > 2 8 z t + < , ' 2 9 ( m t - m t ) + , l , 2 1 0 ( r t - r t ) 

+ Φ 211 ( νδΓ' + φ 212 { Ce t +p*)-(e t +p*)e} *<t>213( V Z t , + V 2t 

χ^ = Εχ^ Ι Ι . . γυα κάθε μεταβλητή χ . 
t t • "t-1 

n
 £ 

ill W t - i
e X ( L ) y

t - l · ^ n
3+i
(m-p)

t
_

i
=

y
(L)(m-p)

t
_

1 

r ν it 

2t 

α, Ν 

Γ n Ì 

0 
v. y 

r Λ 2 2
 A

2 2 

Φ
114

 a

U l

 + Φ
115 %2 

2 2 , 2 2 
1 Φ 114 Φ 21^ σ η 1

+ % V u 2

 Φ 214 σ α 1

+ Φ 215 σ η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς ανηγμένης μορφής γυα το επυπεδο τυμών 
wctL το ΑΕΠ 

- θ ο - η ο / μ ( θ 2 Λ ) ( θ ο + η ο / μ ) 
Φ 1 0 = ü[ Φ 2 0 = θ ο Ω^ 

Φ = ^ 
ψ 1 1 Ω 1 

Φ12=ΤΕ; 

f . ι 
ψ 1 3 μΩ 

ΦΐΤ ΐ ζ 

Φ 1 5 - — 

Φ 1 6 " — 

Φ17= — 

Φ 1 8 = " μΩ 

Φ19= " ΐ ίψζ 

Φ 2 1 = 

Φ 2 2 = 

Φ 23 = 

Φ21Γ 

Φ 2 5 = 

Φ26 = 

Φ 2 7 = 

Φ 2 8 = 

Φ 2 9 " 

1 
μΩχ 

θ 2 " θ 4 

μΩ-̂  

Θ

2 Λ 
μΩχ 

VW 
μ ^ 

Λ. 
μΩχ 

μΩ 1 

Λ. 
μΩχ 

^ 3

( W 
μΩ1 

θ 1 

μ 2 Ω χΩ 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

(συνέχευα) 

' 1 1 0 ' μ £ ! 1 Ω 2 * 2 1 °" μ 2 Ω Α 

Θ Λ ~ΘΛ 

t 

* 1 1 1 " fi Ω * 2 1 1 μΩ β 

* • - ì - 2 ώ ι 2 

1 1 2 Ω Ω τ 2 . 1 2 μΩ Ω 

6^3 -θ,η 
Φ, 

3 
1 1 3 * Α ^ 2 1 3

 μ

2ΩχΩ2 

θ 1 ( 1 - θ 1 ) ( θ 2 - θ 4 + θ 1 ) + 1 / μ 
T I - I I I - "" Ο Τ ί 1 1 4 Ω Λ

 τ 2 1 4 Ω, 

θι . WW 
Φ _ 1 Φ, 

115 μΩ, 
215 μΩ, 

Σημειώσεις: Ω = θ_ + 1/μ - θ 

Ω
2
 = θ

2
 + 1/μ - θ

4
 + θ

χ 

1
 "

 μ =
 Α Vi 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

Συντελεστές ανηγμενης μορφής γυα το εμπορυκο 

έλλευμμα 

*3<Γ ξ ο + ξ 1 θ ο 

(V%/V,) « V W V ) 

Φ , , = 
ξ ΐ " ξ 2 μ 

3 1 μΩ. 

Φ 3 2 " μΩ. 

Φ = 
T o o 

V V V +ξ2 
33 μΩ. 

Φ 3 4 = 

W W +ξ2^ 
μΩ. 

χ . θ 4 ( ζ ΐ - μ ζ 2 ) 
φ 3 5 μΩ 

Φ 3 6 = " ξ 2 

__ θ 9 ( ξ ! - μ ζ 2 ) 

μΩχ 

Φ 
) 3 ( ξ 1 - ρ ξ 2 ) 

37 μΩ. 

χ . _ η 3 ( ζ Ί ( θ ? " θ μ ) + ζ 2 ) 

3 8 " μ ο 

) 1 ( ξ 1 - μ ξ 2 ) 

39 

310 

3 1 1 

312 

2 

y Ω Ι Ω 2 

θ 1 Γ | 2 ( ξ ΐ " μ ζ 2 ) 

μ 2 Ω χ Ω 2 

__ θ 1 θ ι + ( ξ 1 - μ ξ 2 ) 

μΩ-,Ω^ 

θ ΐ θ 2 ( ξ ι - μ ξ 2 ) 

μΩιΩ2 

θ 1 η 3 α ι - ρ ξ 2 ) 
•313 

μ Ω1Ω2 

3 t ~ s l v 2 t T C - 2 v 1 t T " 3 t 
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Ot εξισώσεις ανηγμένης μορφής μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων του υποδείγματος σχε

τικά με τη μακροοικονομική πολιτική. Αυτό θα μας απασχολή

σει, στο επόμενο τμήμα. 

5.6. Ου επυδράσευς της μακροοικονομικής πολιτικής 

Θα αξιολογήσουμε τις επιδράσεις της μακροοικονομικής 

πολιτικής χρησιμοποιώντας δύο εναλλακτικές υποθέσεις: μία 

ότι το επίπεδο των δημόσιων δαπανών αποφασίζεται σε πραγμα

τικούς όρους και δεύτερη ότι αποφασίζεται σε ονομαστικούς. 

Οι ακριβείς επιδράσεις της νομισματικής, δημοσιονομικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής διαφέρουν ανάλογα με το ποιο από 

τα δύο συστήματα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. 

Όταν οι δημόσιες δαπάνες αποφασίζονται σε πραγματικούς · 

όρους, οι συντελεστές ανηγμένης μορφής στους Γίίνακες 5.3 και 

5.4 αλλάζουν ως προς το εξής: σε όλα τα σημεία που εμφανίζεται 

το 02-Θμ έχουμε βι± = 0. Αυτό σημαίνει και μεταβολή στα Ω^ και 

Ω που ξαναορίζονται ως Ω =θ
2
+1/μ, Ω

2
=θ

1
+θ

2
+1/μ. Έτσι τα Ω. 

και Ω γίνονται χωρίς αμφιβολία θετικοί συντελεστές. 

Ας εξετάσουμε πρώτα τη νομισματική πολιτική: προσδοκώ

μενες μεταβολές στην προσφορά χρήματος επηρεάζουν την παρα

γωγή με ελαστικότητα φ =Θ~/μΩ > 0. 0 μηχανισμός είναι 

ο εξής: αύξηση της προσφοράς χρήματος αρχικά επιφέρει αύξη

ση στο επίπεδο τιμών μέσω της συνάρτησης ζήτησης χρήματος. 

Καθώς το επίπεδο τιμών αυξάνει, οι εισαγόμενες εισροές γίνον

ται φτηνότερες και έτσι αυξάνει η παραγωγή των ιδιωτικών επι

χειρήσεων. Η επίδραση αυτή είναι η εξήγηση μας για τη θετική 
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σχέση μεταξύ επεχτατυχής νομυσματυχής πολυτυχής χαυ ανάκαμ

ψης η περυορυστυχής νομυσματυχής πολυτυχής χαυ ύφεσης. Το 

υπόδευγμα μας δε χαραχτηρύζεταυ από την "ουδετερότητα" της 

νομυσματυχής πολυτυχής που συνεπάγεται, η θέση των Phelps-

Friedman, χαυ τα νεωτέρα υποδείγματα των Lucas (1972, 1973), 

Sargent χαυ Wallace (1975), Barro (1976) χαυ Alogoskoufis 

(1983). Αυτό οφεΰλεταυ στο ότυ η εξωτερυχή υσοτυμυα στην Ελ

λάδα εΰναυ ελεγχόμενη χαυ δεν προσδυορυζεταυ σε ανταγωνυστυ-

χη αγορά, που πυθανώς να ανταναχλούσε τυς μετα3ολές στον προ-

σδοχώμενο πληθωρισμό. 

Ανάλογη επύδραση με την προσφορά χρήματος έχει, χαυ το 

επυτόχυο. Το επΰπεδο τυμών, μετά μυα αύξηση του κόστους ευ-

χαυρΰας του χρήματος, αυξάνευ. Αυτό συμβαυνευ, δυότυ μευώνε-

ταυ η ζήτηση χρηματυκών δυαθεσύμων. Η αύξηση του επυπέδου τυ

μών, με τη σευρά της, επυφέρευ αύξηση της παραγωγής μέσω της 

πραγματυκής υσοτυμΰας. 

Η δημοσυονομυχή πολυτυχή, που στο υπόδευγμα μας υσο-

δυναμεύ με μεταβολές στυς δημόσυες δαπάνες, έχευ δυαφορετυχές 

επυδράσευς. Αύξηση στυς πραγματυχές δημόσυες δαπάνες αυξάνευ 

άμεσα το πραγματυχό ευσόδημα, λόγω του ότυ αυξάνευ τόσο η πα

ραγωγή από δημόσυους φορεΰς, όσο χαυ η παροχή δημόσυων αγαθών 

στυς υδυωτυχές επυχευρήσευς. Μέσω της συνάρτησης ζήτησης 

χρήματος έχουμε χαυ μευωση στο επΰπεδο τυμών. Βεβαυως υποθέ

τουμε σταθερή την προσφορά χρήματος. Αν ου αυξημένες δημό

συες δαπάνες χρηματοδοτηθούν με αύξηση της, τότε έχουμε παρα

πάνω επέχταση στο ευσόδημα, αλλά χαυ υψηλότερο επΰπεδο τυμών. 

Ου επυδράσευς στο εμπορυχό υσοζύγυο, ενώ εΰναυ θεωρητυ-
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χά προβλέψυμεςγυα τη νομυσματυχη πολυτυχη, εύναυ αμφύβολες 

γυα τη δημοσυονομυχη. Μυα επεχτατυχη νομυσματυχη πολυτυχη 

αυξάνευ τόσο το ευσόδημα, όσο χαυ το επύπεδο τυμών. Το εμ

πορικό υσοζύγυο χευροτερεύευ χαυ από τυς δύο πλευρές. Ωστό

σο, η επεχτατυχη δημοσυονομυχη πολυτυχη αυξάνευ το ευσόδημα, 

αλλά μευώνευ το επύπεδο τυμών. Έτσυ, ενώ η επύδραση του ευ-

σοδηματος χευροτερεύευ το εμπορυχό υσοζύγυο, η επύδραση του 

επυπέδου τυμών το βελτυώνευ. Το τελυχό αποτέλεσμα εύναυ 

θεωρητυχά αμφύ3ολο. Γυα να το προσδυορύσουμε χρευάζεταυ εχ-

τύμηση των σχετυχών συντελεστών. 

Τέλος, ou μεταβολές στην υσοτυμύα της δραχμής επυδρούν 

στο ευσόδημα μέσω της μεταβολής της σχετυχης τυμης των ευσα-

γόμενων ευσροών. Μυα υποτύμηση, δηλαδή αύξηση του e, επυφέ-

ρευ μεύωση του ΑΕΠ, χαυ η τελευταύα, μέσω της συνάρτησης ζή

τησης χρήματος, αύξηση του επυπέδου τυμών. Η επύδραση στο 

εμπορυχό υσοζύγυο εύναυ αναμφύβολα θετυχη, χαθώς τόσο η πτώ

ση της σχετυχης τυμης των εγχώρυων προϋόντων, όσο χαυ η μεύω

ση του ΑΕΠ μευώνουν το έλλευμμα του εμπορυχού υσοζυγύου 

Ou μη προσδοχώμενες μεταβολές στους πυο πάνω δεύχτες 

έχουν γυα τη νομυσματυχη πολυτυχη μυχρότερη επύδραση στο επύ

πεδο τυμών χαυ μεγαλύτερη στο ΑΕΠ χαυ γυα τη δημοσυονομυχη 

χαυ τη συναλλαγματυχη πολυτυχη το αντύθετο. Παρά το ότυ το 

υπόδευγμα μας δε χαραχτηρύζεταυ από την χλασυχη "ουδετερότη

τα", ο μηχανυσμός των Phelps-Friedman-Lucas χ.α. υπάρχευ. 

1. Στα παραπάνω υποθέτουμε ότυ υσχύευ η συνθηχη Marshall-

Lerner. Η υπόθεση αυτή εύναυ βεβαύως "δυαψεύσυμη" ,χαυ ελέγ-

χεταυ στο Κεφάλαυο 6. 
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Απλώς, λόγω της μη ανταγωνυστυκης αγοράς εξωτερικού συναλλάγ

ματος, δεν εύναυ ο μόνος μηχανισμός μέσω του οπούου μετα3ολές 

στο επύπεδο τυμών επηρεάζουν το πραγματυκό ευσόδημα . 

Αν τώρα υποθέσουμε ότυ ου δημόσυες δαπάνες αποφασύ-

ζονταυ σε ονομαστυκούς όρους, έχουμε πολύ περυσσότερα αμφύβο-

λα αποτελέσματα. Τα Ω καυ Ω πρέπευ να εξακολουθούν να εύναυ 

θετυκά, καθώς εύναυ απύθανο να έχουμε Θ < Θ καυ συγχρόνως 

;Θ -θ | > 1/μ > 1. Αν υποθέσουμε ότυ Ω , Ω > 0, η επύδραση 

όλων των μέσων πολυτυκης στο ΑΕΠ εύναυ πουοτυκά η ύδυα, με την 

πυθανη εξαύρεση της νομυσματυκής πολυτυκης. Η νομυσματυκη πο-

λυτυκη θα έχευ την ύδυα πουοτυκη επύδραση μόνο αν Θ..-Θ > 0 

(3λ. τα φ καυ Φ
9 α
) . Αν όχυ, τότε η νομυσματυκη πολυτυκη 

έχευ αντύθετη επύδραση στην παράγωγη, καθώς αύξηση του επυπέ-

δου τυμών επυφέρευ μεύωση των πραγματυκών δημόσυων δαπανών, 

που εξουδετερώνουν την επεκτατυκη επύδραση της πτώσης στη σχε-

τυκη τυμη των ευσαγόμενων ευσροών. Βέβαυα, το πρόβλημα εύναυ 

σε τελυκη ανάλυση εμπευρυκό. Δεν μπορεύ να λυθεύ παρά μόνο 

όταν. πάρουμε τυς εκτυμησευς των συντελεστών. 

Στο σημεύο αυτό μπορούμε να συνοψύσουμε τα συμπεράσματα 

μας από την ανάλυση του θεωρητυκού πλαυσύου
; 

5.7. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαυο αυτό παρουσυάσαμε ένα μυκρό υπόδευγμα γυα 

1. Η ανταγωνυστυκη αγορά συναλλάγματος δεν εύναυ υκανη συνθήκη 

γυα την κλασυκη "ουδετερότητα". Υπάρχευ πάντοτε η πυθανότητα 

της "υπέρβασης" (overshooting) που την αναυρεύ. Βλ. γυα παρά-

δευγμα το σπουδαύο άρθρο του R.Dornbusch,"Expectations and Ex

change Rate Dynamics",Journal of Political Economy, Qh (1976), 
σελ. 1161-1176. 
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την ελληνυκη ουκονομύα. Το υπόδευγμα άνηκευ στην ευρεύα κα-

τηγορύα των μακροουκονομυκών της υσορροπύας, αν καυ ou υδυό-

τητές του σχετυκά με τη μακροουκονομυκη πολύτοκη δεν εύναυ 

κατ'ανάγκη κλασυκές. 

Έχουμε τρεύς δυαρθρωτυκές εξυσώσευς: Mua συνάρτηση συ-

νολυκης προσφοράς, μυα συνάρτηση ζήτησης χρήματος καυ μυα συ

νάρτηση γυα το έλλευμμα του εμπορυκού υσοζυγύου. Το υπόδειγ

μα, με τυς τρεύς εξυσώσευς του, προσδυορύζευ καυ τους τρεύς 

στόχους της βραχυχρόνυας μακροουκονομυκης πολυτυκης στους ο-

πούους αναφερθήκαμε στο Κεφάλαυο 3. Η προσφορά χρήματος, ou 

δημόσυες δαπάνες, τα επυτόκυα καταθέσεων καυ η εξωτερυκη υσο-

τυμύα θεωρούνται, ως τα μέσα ουκονομυκης πολυτυκης που μπορούν 

να χρησυμοπουησουν ou ουκονομυκές αρχές, γυα να επηρεάσουν 

τους στόχους τους, δηλαδή τη συνολυκη παράγωγη, το επύπεδο τυ-

μών καυ το εμπορυκό υσοζύγυο. 

Το υπόδευγμα δεν εύναυ φτυαγμένο, γυα να εφαρμοσθεύ στυς 

κύρυες βυομηχανυκές ουκονομύες με τυς αναπτυγμένες κεφαλαυαγο-

ρές. Εύναυ φτυαγμένο γυα μυα μυκρη ανουκτη αναπτυσσόμενη ου-

κονομύα, με υπανάπτυκτες χρηματυστηρυακές αγορές καυ νόμυσμα 

του οπούου η εξωτερυκη υσοτυμύα αποφασύζεταυ από την κυβέρνηση. 

Ou υδυότητες του υποδεύγματος σχετυκά με τυς επυδράσευς 

της μακροουκονομυκης πολυτυκης αναλύονταυ, σε πρώτη φάση, στο 

τμήμα 5.6. 

Συνοψύζοντας: Ου δημόσυες δαπάνες αυξάνουν τη συνολυκη 

προσφορά άμεσα, καυ, στο βαθμό που δε χρηματοδοτούνταυ με νο-

μυσματυ,κη επέκταση, μευώνουν το επύπεδο τυμών. Η επύδραση στο 

εμπορυκό υσοζύγυο εύναυ, a priori, απροσδυόρυστη. 
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Η νομυσματυκή επέκταση επυφέρευ άμεση αύξηση στο επύπε-

δο τυμών. Το υψηλότερο επύπεδο τυμών σημαύνευ ότυ ου ευσαγό-

μενες ευσροές γύνονταυ φθηνότερες, καυ έτσυ η παράγωγη αυξάνε

ται,. Αν υκανοπουεύταυ η συνθήκη Marshall-Lerner, τότε το εμ-

πορυκό υσοζύγυο χευροτερεύευ. Η χευροτέρευση του εμπορυκού 

υσυζυγύου, μαζύ με το κόστος του πληθωρυσμού, εύναυ ύσως αυτό 

που σταματάευ την υπερεκμετάλλευση από τυς ουκονομυκές αρχές 

της θετυκής αυτής σχέσης μεταξύ πληθωρυσμού καυ μεγέθυνσης. 

OL μεταβολές στην εξωτερυκή υσοτυμύα επηρεάζουν την ου-

κονομύα μέσω της μεταβολής στη σχετυκή τυμή των ευσαγομένων.Η 

υποτύμηση κάνευ τυς εισαγόμενες ευσροές ακρυβότερες καυ, cete

ris paribus, προκαλεύ μεύωση της παραγωγής που, μέσω της συ

νάρτησης ζήτησης χρήματος, προκαλεύ αύξηση του επυπέδου τομών. 

Αν υκανοπουεύταυ η συνθήκη Marshall-Lerner, τότε το εμπορικό 

υσοζύγυο σύγουρα βελτυώνεταυ. 

Αυξήσευς στο επυτόκυο καταθέσεων ταμυευτηρύου προκαλούν 

θετυκή μεταβολή στο επύπεδο τυμών, καθώς η ζήτηση πραγματυκών 

χρηματυκών δυαθεσύμων πέφτευ. Αυτή η αύξηση των τυμών προκα

λεύ αύξηση της παραγωγής, καθώς φθηναύνσυν ou ευσαγόμενες 

ευσροές. Το εμπορυκό υσοζύγυο χευροτερεύευ. Ου μεταβολές 

στο επυτόκυο έχουν συνεπώς την ύδυα πουοτυκή επύδραση με αύ

ξηση της προσφοράς χρήματος. 

Τέλος, η αυτόνομη αύξηση των τυμών των ευσαγομένων έχευ 

την ύδυα επύδραση με την υποτύμηση. 

Ου μη προσδοκώμενες μεταβολές στους παραπάνω παράγοντες 

επηρεάζουν την παραγωγή μέσω του πραγματυκού μυσθού. Στο βαθ

μό που προκαλεύταυ μη προσδοκώμενος πληθωρυσμός, ου πραγματυ-
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MOL, μι,σθού μευώνονταο, «αυ η παράγωγη, όπως άλλωστε και, η απα

σχόληση, αυξάνεταυ. 

Μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στο εμπει,ρυχό τμήμα της 

μελέτης μας. Στο επόμενο κεφάλαυο παρουσυάζουμε τι,ς ουχονο-

μετρυχές εχτυμησευς του υποδείγματος, καθώς χαυ τους στατυστυ-

χούς ελέγχους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

CÏKONOMETFIKEI ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

6.1. Ευσαγωγή 

Στο χεφάλαυο αυτό παρουσυάζουμε τος εχτυμησευς χαυ 

τους ελέγχους του υποδεύγματος με βάση τυς ετησυες χρονολο-

γυχές σευρές, στυς οπούες αναφερθηχαμε στα Κεφάλαυα 3 χαυ 4. 

Η περύοδος εύναυ από το 1951 μέχρυ το 1980. 

Το χεφάλαυο εύναυ το π LO τεχνυχό, ύσως, της μελέτης. 

Ωστόσο, εύναυ χαυ από τα σημαντυχότερα, χαθώς εχτυμούμε τυς 

ποσοτυχές επυδράσευς της μαχροουχονομυχης πολυτυχής χαυ ελέγ

χουμε την επάρχευα της θεωρύας μας στο να εξηγεύ τυς υδυότη-

τες των χρονολογικών σευρών. 0 έλεγχος αυτός γύνεταυ με αυ

στηρά στατυστυχά χρυτηρυα, χαυ σύμφωνα' με τυς μεθοδολογυχές 

αρχές που θέσαμε στο Κεφάλαυο 2. Αποτελεί, γυα μας απαραύτη-

τη προϋπόθεση μυας επυστημονυχής δυερεύνησης. 

Όσου πάντως δεν ενδυαφέρονταυ να ασχοληθούν με τη δυα-

δυχασύα εχτύμησης χαυ του ελέγχου του υποδεύγματος μπορούν να 

παραχάμψουν το μεγαλύτερο μέρος του χεφαλαύου αυτού. Η μελέ

τη των Ευνάχων 6.2, 6.5 χαυ 6.4 χαυ των σχολύων που συνοδεύ

ουν τον Πύναχα 6.^ εύναυ, όμως, απαραίτητη. Κατά τα άλλα 

αρχεύ η απλή ανάγνωση των συμπερασμάτων. 

6.2. Ορισμένα προχαταρχτυχά 

Πρυν παρουσιάσουμε τυς εχτυμησευς του υποδεύγματος, 

χρευάζεταυ να δυευχρυνύσουμε τρύα σημεία. 
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Πρώτα, το ερώτημα του βαθμού των πολυωνύμων των χρονι

κών υστερήσεων στυς δυαρθρωτυκές εξυσώσευς μας. Ou προ-έλεγ-

χου, που κάναμε, υπέδευξαν ότυ μόνο μυα χρονυκή υστέρηση στην 

εξαρτημένη, μεταβλητή ήταν στατυστυκά σημαντυκή στυς εξυσώσευς 

της συνολυκής προσφοράς καυ του εμπορυκού έλλευμματος, καυ 

δύο χρονυκές .υστερήσευς στη συνάρτηση ζήτησης χρήματος. 

Το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται, στο ζ , την απροσδυόρυ-

στη μεταβλητή που έμφανύζεταυ στη συνάρτηση ζήτησης χρήματος. 

Χρησυμοπουήσαμε μυα ψευδομεταβλητή που κυνεύταυ ως χρονυκή 

τάση έως το 1957 καυ κατόπυν παραμένευ σταθερή. Αυτή έχευ 

σκοπό να συλλάβευ το γεγονός, ότυ κατά τα πρώτα χρόνυα της 

δεκαετύας του '50, υπήρχε μυα βαθμυαύα μόνο αποκατάσταση της 

εμπυστοσύνης στο νομυσματυκό καυ τραπεζυκό σύστημα, μετά από 

μυα σευρά δυαταράξεων στην προηγούμενη δεκαετύα, όπως ο υπερ-

πληθωρυσμός, ο εμφύλυος, η ακύρωση του εσωτερυκού δημόσυου 

χρέους κτλ. Γυα τους λόγους αυτούς, η επύσημη δραχμή ήταν 

μερυκώς μόνο λογυστυκή μονάδα καυ μέσο συναλλαγών, με\τη χρυ

σή λύρα παράλληλο νόμυσμα. Πυστεύεταυ ότυ γύρω στο 1957, με

τά από μυα πετυχημένη σευρά μέτρων από τυς νομυσματυκές αρχές, 

εύχε σχεδόν τελεύως αποκατασταθεύ η αξυοπυστύα του συστήματος 

Πρέπευ επύσης να τονύσουμε, στο σημεύο αυτό, ότυ ου εκ-

τυμήσευς του υποδεύγματος δεν αλλάζουν παρά ελάχυστα, αν δε 

χρησυμοπουήσουμε την ψευδομεταβλητή αυτή. Ou κύρυες δυαφορές 

εύναυ στην εκτύμηση του συντελεστή του επυτοκύου καυ των χρο-

1. Γυα ίυς εζελύξευς αυτές, βλ. D.J. Halikias, Money and Cred

it in a Developing Economy: The Greek Case (New York, New 

York University Press, 1978). 
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νυκών υστερήσεων, που αυξάνονταυ χωρύς την ψευδομεταβλητη. 

Το τρύτο θέμα, που πρέπευ να δυευκρυνυστεύ, εύναυ το 

ερώτημα του πώς μετράμε το μη'αναμενόμενο μέρος των εξωγενών 

μεταβλητών m , r , g καυ e + ρ*. Υυοθετήσαμε τη λύση που 
χ, Χ, ο Χ> "C 

πρότευνε _καυ εφάρμοσε πρώτος ο Barro (1977). Προσδυορύσαμε 

καυ ελέγξαμε εξυσώσευς πρόβλεψης των μεταβλητών αυτών, εξυσώ

σευς που θεωρούνταυ ότυ προσεγγίζουν το μηχανυσμό δυαμόρφω-

σης ορθολογυκών προσδοκυών από τυς ουκονομυκές μονάδες. Η κυ-

ρυότερη επιθυμητή, υδυότητα των σχημάτων αυτών πρόβλεψης εύναυ 

η έλλευψη αυτοσυσχέτυσ.ης στα κατάλουπα, καθώς αυτή εύναυ η ση-

μαντυκη δυαφορά της υπόθεσης των ορθολογυκών προσδοκυών από 

αυθαύρετους μηχανυσμούς προσαρμοζόμενων προσδοκυών . 

Κατά τον προσδυορυσμό των εξυσώσεων πρόβλεψης χρησυμο-

πουησαμε μυα σευρά ουκονομυκών μεταβλητών με χρονυκη υστέρηση. 

Ωστόσο, εκτός από την εξύσωση γυα τη νομυσματυκή επέκταση, τέ-

τουες μεταβλητές δεν ήταν στατυστυκά σημαντυκές. Ου εκτυμή-

σευς γυα τυς προβλεπτυκές εξυσώσευς παρουσυάζονταυ στον Πύνα-

κα 6.1. Θα αναφερθούμε σε αυτές με συντομύα. 

Η πυο ενδυαφέρουσα'εξύσωση εύναυ αυτή γυα το ρυθμό αύ

ξησης της προσφοράς χρήματος. Ξεχωρύζευ ως προσδυορυστυκούς 

παράγοντες τυς έξης μεταβλητές με χρονυκη υστέρηση: το ρυθμό 

μεγέθυνσης του ονομαστυκού ευσοδηματος, το λόγο των συναλλαγ-

ματυκών δυαθεσύμων προς την προσφορά χρήματος καυ το λόγο του 

1. Βλ. R.J. Shiller, "Rational Expectations and the Dynamic 

Structure of Macroeconomic Models", Journal of Monetary Econom

ics, k (1978), σελ. 1-44. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Εζυσώσευς πρό$λεψης των εξωγενών μεταβλητών 

Δεύγμα: 1951-1980. Μέθοδος Εχτύμησης: ET 

Χρηματυχό απόθεμα 

Amt = 0,099 + 0Μ5 My+p) t_.,+ 0,033 ( f - m ) ^ - 0 , 1 3 ^ d^., 

(0,028) (0,137) (0,016) (0,065) 

s = 0,0U0, Durbin-Watson = 1,98 

Ονομαστυχές δημόσυες δαπάνες 

Ag£ = 0,066 + 0,528 Ag^_
1 

(0,025) (0,157) 

s = 0,061 , h = 1,11 

Κόστος ευχαυρύας του χρήματος 

V 1,315 r
t
_

T
 -0,376 ν ^

 +
 0,θ6

Τ
 Δ ρ ^ 

(0,211) (0,195) (0,0^2) 

s = 0,010, h = 1,29 

Παγχόσμυο επύπεδο τι,μών 

Δ(Θ + ρ*) = -0,020 + 0,103 Δ(β + ρ*).« + 0,005 t 
U Τ/ ι 

(0,073) (0,062) (0,003) 

s = 0,158, h = 0,015 

Σημείωση:... Στυς παρενθέσεις 3ρίσχονταυ τα τυπυχά σφάλματα των 

συντελεστών, s εί-ναυ το τυπυχό σφάλμα εχτύμησης της εξίσωσης, 

h είναι, η στατυστυχη του Durbin, Δ είναυο τελευστης πρώτων δυα-

φορών. 
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δημοσυονομυκού ελλεύμματος προς την προσφορά χρήματος. Η νο-

μυσματυκή διευκόλυνση της μεγέθυνσης του ονομαστικού ευσοδήμα-

τος δεν υπήρξε πλήρης. Το μυσό π'ερύπου (0,44) της μεγέθυνσης 

αυτής δυευκολυνόταν αυτόνομα από τη νομυσματυκή πολυτυκή. Ο 

θετυκός συντελεστής του (f-m). ..εύναυ συνεπής με την άποψη ότι, 

ou αρχές ευκολότερα αποφασύζουν νομυσματυκή επέκταση, όταν τα 

συναλλαγματικά .δυαθέσυμα εύναυ σχετυκά υφηλά. Τέλος, ο συντε

λεστής του d , που δεν εύναυ ελαστυκότητα, δεύχνευ ότυ περύ-

που 13% του δημοσιονομικού ελλεύμματος χρηματοδοτεύταυ με μεθό-

1 
δους που οδηγούν κατευθεύαν σε νομυσματυκή επέκταση . 

Η έλλευψη αυτοσυσχέτυσης πρώτου βαθμού δεν μπο.ρεύ να 

απορρυφθεύ από τη στατυστυκή Durbin-Watson. 

1. Εκτός από τυς μελέτες των Barro, Wogin,καυ Attfield,Demery 

και, Duck (Βλ. R.J.Barro, "Unanticipated Money Growth and Un

employment in the United States", American Economic Review,67 

(19TT), σελ. 101-115 καυ "Unanticipated Money, Output and the 

Price Level in the United States, Journal of Political Economy, 

86(1978), σελ. 549-580* G.Wogin, "Unemployment and Monetary 

Policy under Rational Expectations: Some Canadian Evidence", 

Journal of Monetary Economics, 6(1980), σελ. 59-68' CL.F. 

Attfield, D.Demery and N.W.Duck, "Unanticipated Monetary Growth, 

Output and the Price Level: UK 1946-1977", European Economic 

Review, 16(1981), σελ. 367-385), δυεθνεύς ενδεύξευς γυα τους 

προσδυορυστυκούς παράγοντες της νομυσματυκής επέκτασης έχουν 

παρουσυαστεύ από τους Dornbusch και, Fischer.(Βλ. R.Dornbusch 

and S.Fischer "Budget Deficits and Inflation" στο M.J.Flanders 

and A.Razin (eds.), Development in an Inflationary World (Lon

don, Academic Press, 1980). Ou τελευταόου, σε αντύθεση με τους 

πρώτους, βρήκαν ότι, η "διευκόλυνση" της μεγέθυνσης του ονομαστι

κού ευσοδήματος εύναυ ο κυρυότερος προσδυορυστυκός παράγοντας. 

Τα δυκά μας αποτελέσματα γυα την Ελλάδα υποδευκυύουν ότυ τόσο 

ή "δυευκόλυνση" όσο καυ τα δημοσυονομυκά ελλεύμματα επηρεάζουν. 

Η περύπτωση της "διευκόλυνσης" δεν εύχε δυερευνηθεύ στην παλαυό-

τερη μελέτη μας. Βλ. G.S. Alogoskoufis, "Unanticipated Money, 

Output and Prices in Greece", European Economic Review, 19(1982), 

σελ. 289-303. 
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Προκευμένου να ελέγξουμε τη σταθερότητα των συντελεστών 

της εξύσωσης αυτής μετά το 1975, όταν ou νομυσματυκές αρχές 

άρχυσαν τη "δυολύσθηση" της δραχμής, χωρύσαμε το δεύγμα στο 

1974 καυ υπολογύσαμε τη στατυστυκή Chow. Η τυμή της ήταν 

0,12 με κρυτυκή τυμή F (6,2θ)=2,6θ. Έτσυ, η υπόθεση της 

σταθερότητας των συντελεστών δεν μπορεύ να απορρυφθεύ . 

Ou άλλες τρεύς προβλεπτικές εξυσώσευς εύναυ απλά σχή

ματα αυτοπαλυνδρόμησης. Κανένα δε φαύνεταυ να πάσχει, από αυ-

τοσυσχέτυση στα κατάλοιπα. Η προσθήκη δυάφορων άλλων μεταβλη

τών δεν τυς βελτύωσε, και, αυτό ήταν κάτι, πυυ δυαπυστώθηκε με

τά από αρκετά πειράματα. 

Τα κατάλουπα των εξυσώσεων του Πύνακα 6.1 χρησυμευουν 

ως μέτρα των μη αναμενόμενων μεταβολών στυς ανάλογες μεταβλη

τές. Στυς εκτυμήσευς του κυρύως υποδεύγματος τα χρησυμοπουου-

με ως εξωγενεύς μεταβλητές. 

Έχοντας τώρα δυευκρυνύσευ τα τρύα παραπάνω προκαταρκτι

κά θέματα, μπορούμε πυα να παρουσιάσουμε τυς εκτυμήσευς του 

υποδεύγματός μας. 

6.3. Εκτίμηση χαυ έλεγχος του δυαρθρωτυχού υποδείγματος 

Ou εκτυμήσευς Μέγιστης Πυθανοφάνευας Πλήρους Πληροφόρη

σης (ΜΠΠΠ) του δυαρθρωτυκού υποδεύγματος μας βρύσκονταυ στον 

1. Γυα τη στατυστυκή του Chow βλ. G.Chow "Tests of Equality 

between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions", 

Econometrica, 28(i960), σελ. 591-605 ή κάπουο καλό βυβλύο ou-

κονομετρύας, π.χ. G.S Maddala, Econometrics (London, McGraw-

Hill, 1977). 
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Πύναχα 6.2. O L εκτυμησευς αυτές βασύζονταυ στον επυπλέον πε-

ρυορυσμό, ότυ η μακροχρόνυα ευσοδηματυκη ελαστυκότητα του ελ

λείμματος του εμπορυκού υσοζυγύου υσούταυ με τη μονάδα. Αυτό 

φαυνόταν να υσχύευ σε προκαταρκτικές εκτυμησευς Ελάχιστων Τε

τραγώνων σε Δυο Στάδυα (ΕΤΔΣ). 0 περυορυσμός αυτός δύνευ μυα 

στατυστυκη του Λόγου των Πυθανοφανευών (ΑΠ) ύση προς 1,36, με 
2 

κρυτυκη τυμη χ
Λ o c

( l ) = 3,84, καυ έτσυ δεν μπορεύ να απορρυ-
0,9ο 

φθευ · 

Ό π ω ς φαύνεταυ από τον Πύναχα 6.2, όλες ou δυαρθρωτυκές 

παραμέτρου του υποδεύγματός μας εύναυ στατυστυκά σημαντυκες 

στο επύπεδο σημαντικότητας 5%, εκτός από το a , την ελαστικό

τητα της "κανονυκης" συνολυκης προσφοράς σε σχέση με τυς μη 

αναμενόμενες μεταβολές στο επύπεδο τυμών. Η υπόθεση a =0 

δεν μπορεύ να αποορυφθεύ στο 5%, καθώς ο ασυμπτωτυκός. λόγος t 

υσούταυ με 1,24, ενώ η κρυτυκη τυμη εύναυ 1,96. Το a εύναυ 

στατυστυκά σημαντυκό στο 25% καυ έχευ το προβλεπόμενο αλγεβρι

κό σήμα, όπως άλλωστε καυ ου υπόλουπου δυαρθρωτυκού συντέλε-

, 2 
στες . 

1. Η ασυμπτωτυκη κατανομή του Λόγου των Πυθανοφανευών εύναυ 

X^(k) όπου k εύναυ ο αρυθμός των περυορυσμών. Η στατυστυκη αυ

τή υπολογύζεταυ ως -2(L
D
-L

T T
) ,όπου Ε

π
 καυ L

TT
 εύναυ ου τυμές 

Λ ' ΓΝ κ , υ . κ , υ . , 
των λογαρυθμων των συναρτήσεων πυθανοφανευας των υποδευγματων 

με καυ χωρύς τους περυορυσμούς. Γυα περυσσότερες λεπτομέρευες 

βλ. S.D.Silvey, Statistical Inference (Harmondsworth, Penguin, 

1970)η A.C.Harvey, The Econometric Analysis of Time Series 

(London, Philip Allan, I981). 

2. Σημευώστε επύσης ότυ η εκτύμηση του a δεν απέχευπολύ απο ανά

λογη εκτύμηση του Alogoskoufis (1982) , ό.π. Αυτή βασυζόταν σε 

ένα υπόδευγμα του τύπου Lucas (1973),ό.π. που δεν επέτρεπε δη

λαδή συστηματυχη σχέση μεταξύ ΑΕΠ καυ πληθωρυσμού. Η εκτύμηση 

ήταν 0,34, με τυπυκό σφάλμα 0,14, δεύγμα 1960-1977. 
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Πρυν αναφερθούμε, πάντως, στυς εκτυμήσευς των άλλων 

δυαρθρωτυκών συντελεστών, ας αξυολογήσουμε πρώτα τους περυο

ρυσμούς που συνεπάγεται, το υπόδευγμα μας γυα τους συντελεστές 

της ανηγμένης μορφής. 0 έλεγχος των περυορυσμών αυτών αποτε-

λεύ την κύρυα αντιπαράθεση της θεωρύας μας με την πραγματικό

τητα. 

Κατά τη δυάρκευα των ελέγχων υποθέτουμε ότυ a =0, αγνο

ούμε δηλαδή την ξεχωριστή επύδραση των μη αναμενόμενων μεταβο

λών στυς εξωγενεύς μεταβλητές. Αυτό δεν εύναυ παράλογο καθώς, 

όπως εύπαμε, η υπόθεση a =0 δεν μπορεύ να απορρυφθεύ στα συμβα-

τυκά επύπεδα σημαντυκότητας, καυ, επυπρόσθετα, έτσυ εξουκονο-

μούμε αρκετούς βαθμούς ελευθερύας, όταν εκτυμούμε το υπόδευγμα 

χωρύς τους περυορυσμούς. Ακόμη καυ σε αυτή την περύπτωση πάν

τως, δεν μπορούμε να εκτυμήσουμε ταυτόχρονα την χωρύς περυορυ-

σμούς μορφή του υποδεύγματος. Αυτό απαυτεύ την εκτύμηση 33 

παραμέτρων καυ εμεύς έχουμε μόνο 30 παρατηρήσευς. Ωστόσο, λό

γω του ότυ το υπόδευγμα εύναυ δυαδοχυκό "κατά μπλοκ", μπορούμε 

να το ελέγξουμε δυαδοχυκά. Μπορούμε δηλαδή πρώτα να ελέγξουμε 

το μπλοκ παραγωγής-επυπέδου τυμών, καυ μετά, βασυσμένου στον 

έλεγχο αυτό, να ελέγξουμε την εξύσωση του εμπορυκού ελλεύμμα-

τος. 

Προκευμένου να ελέγξουμε το μπλοκ παραγωγής-επυπέδου 

τυμών, εκτυμήσαμε πρώτα με τη μέθοδο ΜΠΠΠ ένα υπόδευγμα δύο 

εξυσώσεων χωρύς περυορυσμούς, σύμφωνα με το οπούο η παραγωγή 

καυ το επύπεδο τυμών εξαρτώνταυ από όλες τυς εξωγενεύς μετα

βλητές. Μετά, με την ύδυα μέθοδο, επανεκτυμήσαμε το υπόδευγ

μα των δύο εξυσώσεων, επυβάλλοντας τους περυορυσμούς που προ-

- 133 -



χύπτουν από το δυαρθρωτυχό μας υπόδευγμα. Το δυαρθρωτυχό υπό

δειγμα συνεπάγεται, 11 περυορυσμούς. Η στατυστυχή του λόγου 

των πυθανοφανευών που υπολογύσαμε εύναυ 13,796, με χρυτυχή τυ-
2 

μη στο 5% ύση προς χ
Λ
 _._(11) = 19,675. Συνεπώς,ou περυορυσμου 
0,9ο 

του δυαρθρωτυχού υποδεύγματος δεν μπορούν να απορρυφθούν από 

τον έλεγχο αυτό. Ελέγξαμε επύσης ξεχωρυστά τους δύο περυορυ-

σμούς ομογένευας της συνάρτησης ζήτησης χρήματος. Η στατυστυ

χή του λόγου των πυθανοφανευών γυα την ομογένευα πρώτου 3αθμού 

σε σχέση με το επύπεδο τυμών, δηλαδή γυα το ότυ η προσφορά χρή

ματος έχευ μοναδυαύα ελαστυχότητα στην (17), υσούταυ με 2,27, 
2 

χρυτυχή τυμή χ.
 ηι
-(1) = 3,84. Η ύδυα στατυστυχή γυα τη μονα-

0,9ο 

δυαύα ευσοδηματυχή ελαστυκότητα της "κανονυχής" ζήτησης χρήμα

τος υσούταυ με 0,04, με την ύδυα χρυτυχή τυμή. Έτσυ, χανένας 

από τους περυορυσμούς αυτούς δεν μπορεύ να απορρυφθεύ, αχόμη 

χαυ αν τους ελέγξουμε ξεχωρυστά. 

Προχευμένου να ελέγξουμε τους περυορυσμούς του δεύτερου 

μπλόχ, δηλαδή της εξύσωσης του εμπορυχού ελλείμματος, επανεχτυ-

μήσαμε το υπόδευγμα των τρυών εξυσώσεων με την εξύσωση του εμ

πορυχού ελλεύμματος χωρύς περυορυσμούς. Η στατυστυχή ΛΠ γυα 

τους 7 περυορυσμούς που συνεπάγεταυ το υπόδευγμα υσούταυ με 

2 

4,54, ενώ η χρυτυχή τυμή εύναυ χ
 g 5

(7) = 14,07. Καυ πάλυ ου 

περυορυσμού δεν μπορούν να απορρυφθούν. 

Συμπερασματυχά, ου έλεγχου στους οπούους υποβάλλουμε το 

υπόδευγμα μας δε μας δύνουν το δυχαύωμα να το απορρύψουμε. Το 

υπόδευγμα αυτό της μαχροουχονομυχής υσορροπύας δε φαύνεταυ αν-

τύθετο με τυς υδυότητες των ελληνυχών χρονολογυχών σευρών. Ση-

μευώστε ?πύσης, πρυν αφήσουμε το θέμα αυτό, ότυ δεν υπάρχουν 
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ενδεύξευς αυτοσυσχέτυσης στα κατάλουπα από τη στατυστυκή h 

του Duroin. 

Μπορούμε τώρα να αναφερθούμε στυς εκτυμήσευς των παρα

μέτρων. Στον Πύνακα 6.3 υπάρχουν ou εκτυμηθεύσες 3ραχυχρόνυες 

ελαστυκότητες καυ ημυ-ελαστυκότητες. Ou αρυθμού στους οπούους 

αναφερόμαστε εύναυ από τους Πύνακες 6.2 καυ 6.3. 

Η ελαστυχότητα της κανονυκής συνολυκής προσφοράς σε σχέ

ση με το μη αναμενόμενο πληθωρισμό εκτυμάταυ σε 0,39, ενώ η 

βραχυχρόνυα ελαστυχότητα της συνολυκής προσφοράς εύναυ 0,24. 

Ου αντύστουχες ελαστυχότητες γυα την πραγματυκή εξωτερυχη υσο-

τυμύα εύναυ -0,18 χαυ -0,11, ενώ γυα τυς δημόσυες δαπάνες εύ

ναυ 0,40 χαυ 0,25. 

Αναφορυχά με τη ζήτηση χρήματος, ήδη αναφερθήκαμε στη 

μοναδυαύα ευσοδηματυκή ελαστυχότητα της κανονυκής ζήτησης χρή

ματος. Η βραχυχρόνυα ελαστυχότητα εχτυμάταυ σε 0,18. Η ημυ-

ελαστυχότητα της χανονυχής ζήτησης χρήματος, σε σχέση με το 

χόστος ευχαυρύας του χρήματος, συνεπάγεταυ μυα ελαστυχότητα 

στο μέσο όρο ύση -0,49. Η 3ραχυχρόνυα ελαστυχότητα υσούταυ 

προς -0,09. 

Τέλος, ου εκτυμηθεύσες ελαστυχότητες στη συνάρτηση του 

εμπορυχού ελλεύμματος δεύχνουν ότυ η συνθήκη Marshall-Lerner 

υσχύευ χαυ ότυ το εμπορυχό έλλευμμα έχευ θετυχή ευσοδηματυχή 

ελαστυχότητα. Ου σχετυχές ελαστυχότητες του χανονυχού εμπορυ

χού ελλεύμματος εύναυ -0,91 γυα τυς σχετυχές τυμές χαυ μονάδα 

γυα το ευσόδημα. Ου αντύστουχες βραχυχρόνυες ελαστυχότητες 

εύναυ -0,39 χαυ 0,43. 

Προχευμένου να εχτυμήσουμε τυς επυδράσευς της μακροου-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 

OL εχτυμηθεύσες βραχυχρόνυες ελαστυχότητες 

χαυ ημι,-ελαστυχότητες 

Θ = 2,62 η - 0,36 ξ = 0,08 

ο ο ' ο 

Θ 1 = 0,24 τ\1 = 0,18 ξ 1 = 0,43 

θ ? = 0 ,11 η 2 = 1,49 ξ 2 = 0,39 

θ 3 = 0,0? η 3 = 0,02 ξ 3 = 0,57 

θ^ = 0,25 η 4 = 0,53 

θ = 0,39 η = 0,29 

η ΐ = Χ - \ - V ξ1 = 1 _ ξ 3 

χονομυχής πολυτυχής, πρέπει, να υπολογύσουμε τους συντελεστές 

ανηγμένης μορφής. Τους παρουσιάζουμε στον Πύναχα 6.4, γυα 

τϋς δυο εναλλαχτι-χές υποθέσεις σχετυχά με τυς δημόσυες δαπά

νες. Η στήλη Α εύναυ γοα την υπόθεση ότυ το ύφος των δημό-

σι,ων δαπανών αποφασύζεταυ σε πραγματι,χούς όρους, χαυ η Β γυα 

το ότυ αποφασίζεται, σε ονομαστυχούς όρους. Όπως αναφέραμε 

στο προηγούμενο χεφάλαυο, πουοτυχή δοαφορά μπορεύ να υπάρξει, 

μόνο γυα τη νομι,σματυχή πολυτυχη. Αυτό συμβαύνευ, δυότυ, σύμ

φωνα με το υπόδευγμα, η νομι,σματϋχή πολι,τϋχή δεν επηρεάζευ την 

παραγωγή άμεσα, αλλά μέσω της επύδρασής της στο επύπεδο τυμών. 
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Όταν ου δημόσυες δαπάνες αποφασύζονταυ σε πραγματυκούς όρους, 

μύα αύξηση στο επύπεδο τυμών μέσω της νομυσματυκής πολυτυκής, 

επυφέρευ αύξηση καυ της παράγωγης, γυατύ ou εισαγόμενες ευσ-

ροές τώρα γύνονταυ φθηνότερες: Όταν όμως ου δημόσιες δαπάνες 

αποφασύζονταυ σε ονομαστυκούς όρους, η αύξηση του επυπέδου των 

τυμών, που προέρχεταυ από τη νομυσματυκή πολυτυκή, επυφέρευ 

μεύωση της παράγωγης, δυότυ προκαλεύ μεύωση στυς πραγματικές 

δημόσυες δαπάνες. Η συρρυκνωτυκή αυτή επύδραση κυρυαρχεύ πάνω 

στην επεκτατυκή επύδραση της μεύωσης της σχετυκής τυμής των ευ-

σαγομένων ευσροών, επευδή Θ^ > &2· 

6.4. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαυο αυτό παρουσυάσαμε τυς εμπευρυκές εκτυμήσευς 

του υποδεύγματός μας, καθώς καυ τους στατυστυκούς ελέγχους της 

επάρκευάς του. 

OL σημαντυκού περυορυσμού, που συνεπάγεταυ το υπόδευγμα 

γυα τυς ελληνυκές χρονολογυκές σευρές, δεν μπορούν να απορρυφ-

θούν από ένα αρυθμό ελέγχων βασυσμένων σε εκτυμήσευς μέγυστης 

πυθανοφάνευας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών μας δύνουν 

συνεπώς το δυκαύωμα να προχωρήσουμε σε συζήτηση γυα την ουκο-

νομυκή πολυτυκή με 3άση το υπόδευγμα αυτό . 

Αρχυκά, γυα την επέκταση της προσφοράς χρήματος σημευώ-

1. Το υπόδευγμα δεν μπορεύ να απορρυφθεύ ούτε με βάση στατυ-

στυκούς ελέγχους κάθε μυας εξύσωσης χωρυστά. Γυα παράδευγμα, 

η προσθήκη των δυεθνών τυμών στην εξύσωση γυα το επύπεδο των 

τυμών δε δύνευ στατυστυκά σημαντυκό συντελεστή. Ou έλεγχου αυ

τού, που παραλεύπονταυ γυα λόγους ουκονομύας χώρου, εύναυ στη 

δυάθεση των ενδυαφερομένων σε ένα φωτοτυπημένο παράρτημα. 

- 137 -



ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 

Εκτι,μηθέντες συντελεστές ανηγμένης μορφής 

y t p t t a t 

Ενδογενεύς μεταβλητές 
A B A B A B 

Εξωγενεύς-Προχαθορυ-

σμένες 

Σταθερός όρος 

y t - 1 

(m-p) 
t - 1 

( m - p ) t _ 2 . 

t d t - 1 

m t 

r t 

g t ( η g ) 

e t + P ? 

t 

Z t 

m t - m t 
e 

r — r 
t t 

e, , 
g t - g t ( Π 

[(e+p«-) t -

n n e x 

Vgt } 

(e+p*)®] 

2,532 

0,37*+ 

-0,056 

-0,031 

-

0,105 

0,157 

0,239 

-0,105 

0,019 

-0,002 

0,211 

0,315 

-0,010 

o,ooU 

2,739 

o,i+oo 

0,076 

0,0^2 

-

-0,11+U 

-0,21U 

0,256 

-0 ,113 

0,021 

0,003 

0,2U1 

0,360 

-0,011 

0,001+ 

-0,797 

-0 ,067 

-0,508 

-0,278 

-

0,958 

1,1+27 

-0,0*13 

0,019 

- 0 , 0 0 3 

-0,019 

-0,038 

- 0 , 0 5 7 

0,002 

-0,001 

-0,852 

-0,072 

- 0 , 5 ^ 3 

-0,297 

-

1,025 

1,527 

-0,0k,6 

0,020 

-o,ooU 

-0,001+ 

- 0 , 0 ^ 3 

- 0 , 0 6 5 

0,002· 

-0 ,001 

0,830 

0,13l+ 

-0 ,222 

- 0 , * 2 1 

0,567 

0,U19 

0,621+ 

0,086 

-0,1+28 

-0,007 

-0,008 

0,076 

0,113 

- 0 , 0 0 3 

0,002 

0,823 

0,11+1+ 

-0,179 

0,098 

0,567 

0,338 

0,501+ 

0,092 

-0,1+30 

0,007 

-0 ,007 

0,087 

0,129 

-0,001+ 

0,002 
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νουμε τα έξης. Αυτή επηρεάζει, κυρύως το επύπεδο τυμών χαυ 

το έλλευμμα του εμπορυκού υσοζυγύου. Υπάρχευ χαυ θετυκη επύ-

δραση στην παράγωγη, της τάξης του 3° ,5% γυα κάθε ποσοστυαύα 

μετα3ολή στην προσφορά χρήματος. Αν πάντως ou δημόσιες δαπά

νες καθορύζονταυ σε ονομαστυκούς όρους, η επύδραση της νομυ-

σματυκης επέκτασης στην παράγωγη εύναυ αρνητυκη (-14,4%). 0 

λόγος πσυ συμβαύνευ αυτό εύναυ η υπερύσχυση της συρρυκνωτυκης 

επίδρασης από την επερχόμενη μεύωση των πραγματυκών δημόσυων 

δαπανών. Έτσυ, η θετυκη συσχέτυση μεταξύ πληθωρυσμού καυ ου-

κονομυκης δραστηριότητας, που προέρχεται, από νομυσματυκη επέ

κταση, υπάρχευ μόνο αν ou δημόσυες δαπάνες σε πραγματικούς 

όρους παραμένουν σταθερές. 

Η αυτόνομη αύξηση των δημόσυων δαπανών επηρεάζει, πρώτα 

από όλα το ευσόδημα. Η επύδραση εύναυ της τάξης του 23,9% 

γυα κάθε ποσοστυαύα μεταβολή στο ύψος των πραγματυκών δημόσυων 

δαπανών χαυ 25,6% γυα μεταβολές στο ύψος των ονομαστυχών. Η 

επύδραση εύναυ μεγαλύτερη, δυότυ ου αυξησευς των δημόσυων δα

πανών, αν δε χρηματοδοτηθούν με αύξηση της νομυσματυχης χυχλο-

φορύας, μευώνουν το επύπεδο τυμών. Έτσυ, γυα χάθε 100 δραχμές 

αύξηση των ονομαστυχών δημόσυων δαπανών, η αύξηση των πραγματυ-

χών εύναυ μεγαλύτερη. Η ποσοστυαύα μεύωση του επυπέδου τυμών, 

που επυφέρουν ou αυξημένες δημόσυες δαπάνες εύναυ της τάξης 
-ι 

του 4,3% γυα τυς πραγματυχές, χαυ 4,6% γυα τυς ονομαστυχές. 

1. Γυα πρόσφατα, μη-χεϋνσυανά, υποδεύγματα που δυχαυολογούν 

την επύδραση των δημόσυων δαπανών στο ΑΕΠ λόγω "δυαχρονυχής 

υποκατάστασης" βλ. R.E.Hall, "Labor Supply and Aggregate 

Fluctuations" στο Κ.Brunner and A.H.Meltzer (eds.), On the 

State of Macroeconomics (Amsterdam, North-Holland,I980) xau 

R.J.Barro, "Output Effects of Government Purchases", Journal 

of Political Economy, 89 (1981), σελ. 1086-1121. Η δυχη μας 

εξήγηση εύναυ ftébaua δυαφ'ορετυχη. 
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Τέλος, μυα αύξηση των δημόσυων δαπανών κατά 100%, θα αυξήσευ· 

το έλλευμμα του εμπορικού υσοζυγύου κατά 9% περύπου. 

Ot αυξήσευς των τυμών των ευσαγομένων από μόνες τους 

έχουν πολύ μυκρ/ή επύδραση στο εγχώρυο επύπεδο των τυμών. Το 

ύδυο συμβαύνευ καυ με τυς υποτυμήσευς της δραχμής. Μυα αύξη

ση των ξένων τυμών κατά 100% (ή μυα υποτύμηση κατά 100%), θα 

προκαλέσευ αύξηση του ελληνικού επυπέδου τυμών κατά 2% περύ

που. Ou επυδράσευς στο ευσόδημα καυ το εμπορυκό έλλευμμα εύ-

ναυ σημαντυκά μεγαλύτερες. Αν περυορυστούμε στην περύπτωση 

που ou δημόσυες δαπάνες αποφασύζονταυ σε πραγματυκούς όρους, 

τότε η ύδυα αύξηση (η υποτύμηση) θα μευώσευ το ευσόδημα κατά 

10,5%, καυ θα μευώσευ το εμπορυκό έλλευμμα κατά Μ-2,8%. 

Η πυο πάνω ανάλυση αναφέρεταυ σε μεταβολές που εύναυ 

αναμενόμενες, δηλαδή γνωστές από την αρχή του χρόνου. Γυα μη 

αναμενόμενες αλλαγές έχουμε καυ συμπληρωματυκές επυδράσευς, 

μέσω των μεταβολών που επυφέρουν στους πραγματυκούς μυσθούς. 

Ou συμπληρωματυκές αυτές επυδράσευς συνάγονταυ εύκολα από τον 

Πύνακα 6.4. 

Ου αλλαγές στην ουκονομυκή πολυτυκή στυς οπούες αναφερ

θήκαμε ως τώρα εύναυ απλές μεταβολές κάπουου μέσου σε ένα συγ-

κεκρυμένο χρόνο. Εύναυ όμως πυο σωστό να θεωρεύ κανεύς την 

ουκονομυκή πολυτυκή όχυ ως τέτουες αυθαύρετες ενέργευες, αλλά 

ως κανόνες που ακολουθούνταυ δυαχρονυκά. Κάτυ τέτουο απαυτεύ 

παρακολούθηση της πορεύας των μεταβολών της ουκονομυκής πολυ-

τυκής γυα ένα αρυθμό ετών. 

Ωστόσο, προκευμένου να παρακολουθήσουμε τυς δυαχρονυ-

κές επυδράσευς της μακροουκονομυκής πολυτυκής, πρέπευ να εύ-
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μαστέ βεβαυου οτυ, πέρα απο τη στατυστυχη του επαρχευα, το 

υπόδευγμά μας ευναυ επαρχές χαυ ως προς τυς δυναμυχές του 

ι,δυότητες. Έτσυ, στο επόμενο χεφάλαυο, όπου μελετάμε εναλ-

λαχτυχούς χανόνες πολυτοχης γυα τη δεχαετύα του '70, προτάσ

σουμε ένα τμήμα που αναφέρεται, στυς δυναμυχές υδοότητες του 

υποδεύγματος γυα όλη την περύοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝ-

ΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '70 

7.1. Εισαγωγή 

Ου εξελίξεις της δεκαετίας του '70 στάθηκαν αιτία να 

κλονιστεί αρκετά η εμπιστοσύνη των πολιτικών και του κοινού 

στους μακροοικονομολόγους. Υπήρξαν επίσης αφορμή να δοκιμα

στούν πολλές νέες ιδέες στη μακροοικονομική, καθώς τα παρα

δοσιακά μακροοικονομετρικά υποδείγματα απέτυχαν τόσο σε προ

βλέψεις, όσο και σε ανάλυση πολιτικής. 

Πρώτος στόχος μας στο κεφάλαια αυτό, που κατά κάποιο 

τρόπο αποτελεί το επιστέγασμα της μελέτης μας, είναι να εξε

τάσουμε κατά πόσο το υπόδειγμα μας πετυχαίνει να εξηγήσει ικα

νοποιητικά τα γεγονότα της δεκαετίας αυτής. Κριτήρια μας εί

ναι το αν εξηγούμε τη δεκαετία του '70 το ίδιο καλά με τις 

προηγούμενες δεκαετίες. 0 έλεγχος αυτός δε γίνεται με άτυπες 

μεθόδους. Χρησιμοποιούμε την τεχνική της "δυναμικής προσομοίω

σης". Η τεχνική αυτή συνίσταται σε γενικές γραμμές στα εξής', 

αποφασίζουμε για το χρόνο "ξεκινήματος" της δυναμικής προσο

μοίωσης. Κατόπιν το υπόδειγμα καθορίζει διαδοχικά τις τιμές 

των ενδογενών μεταβλητών, χρησιμοποιώντας τις πραγματικές τι

μές των εξωγενών μεταβλητών. Με την εξαίρεση όμως του πρώτου 

έτους, οι τιμές των ενδογενών μεταβλητών με χρονική υστέρηση 

είναι οι τιμές της προσομοίωσης για το αντίστοιχο έτος. Με 

την τεχνική αυτή, τα "λάθη" του υποδείγματος συσσωρεύονται, 

και πολύ εύκολα, για ένα ατελές υπόδειγμα, η δυναμική προσο

μοίωση μπορεί να ακολουθήσει τελείως διαφορετική εξέλιξη από 
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την πραγματυκή εξέλυξη των ενδογενών μεταβλητών. 

Εφόσον βεβαιωθούμε ότυ το υπόδειγμα έχευ υχανοπουητυ-

χές δυναμυχές υδυότητες χαυ ότυ περυγράφευ χαλά τυς εξελύξευς 

της δεχαετύας του '70, τότε δεύτερος στόχος μα'ς εύναυ να εξε

τάσουμε εναλλαχτυχές πολύτοκες γυα τη δεχαετύα αυτή. Ευδυχό-

τερα, θα εξετάσουμε στα πλαύσυα του υποδεύγματος το δεύτερο 

βασυκό ερώτημα που θέσαμε στο πρώτο χεφάλαυο' χατά πόσο, δη

λαδή, η σταθεροποίηση της μαχροουχονομυχής πολυτυχής θα μπο-

» 1 
ρούσε να επυφέρευ σταθεροπούηση της ουχονομύας . 

Το χεφάλαυο εύναυ δυαρθρωμένο ως εξής" στο δεύτερο 

τμήμα εξετάζουμε, με τη βοήθευα δυναμυχών προσομουώσεων, τυς 

δυναμυχές υδυότητες του υποδεύγματος χαυ το βαθμό στον οπούο 

αναπαράγευ τυς υστορυχές εξελύξευς. Αυτό γύνεταυ τόσο γυα το 

σύνολο των τρυών δεχαετυών (1951-1980), όσο και, γυα τη δεχα

ετύα του '70 ξεχωρυστά. Τα αποτελέσματα των προσομουώσεων 

παρουσυάζονταυ χαυ με δυαγράμματα χαυ με περυγραφυχά στατυστυ-

χά μέτρα. Από το τμήμα αυτό βγαύνευ το συμπέρασμα ότυ ου χύ-

χλου της ελληνυχής ουχονομύας περυγράφονταυ υχανοπουητυχά χαυ 

ότυ ου εξελύξευς της δεχαετύας του '70 αναπαράγονταυ τούδυο 

χαλά με αυτές των άλλων δεχαετυών. Στο τρύτο τμήμα παρουσυά-

ζουμε τα αποτελέσματα εναλλαχτυχών εξελύξεων της ουχονομυχής 

1. Πρέπευ να σημευωθεύ εδώ ότυ ου προσομουώσευς που χάνουμε 

στο χεφάλαυο αυτό, αναφέρονταυ μόνο σε προσδοκώμενες μεταβολές 

στην πολυτυχή. Η χρυτυκή του R.E.Lucas (1976), ό.π. αντυμετω-

πύζεταυ στο βαθμό που ou προσομουώσευς γύνονταυ στη βάση παρα

μέτρων που θεωρούνταυ "δυαρθρωτυχές" χαυ συνεπώς σταθερές. Βέ-

βαυα, εφόσον δε λάβαμε τους δυναμυκούς χανόνες από ένα συγχε-

κρυμένο πρόβλημα δυαχρονυχής αρυστοπούησης, η υπόθεση γυα στα

θερές παραμέτρους δεν εύναυ χαυ τόσο υχανοπουητυχή. Γυα ένα 

υπόδευγμα που συνάγεταυ από δυαχρονυχή αρυστοπούηση, βλ. O.S. 

Alogoskoufis and J.Nissim ( 1981 ) ,ό .ir.. 
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πολυτυκης στη δεκαετύα του '70. Εξετάζουμε τέσσερα εναλλα-

κτυκά σενάρυα. Στο πρώτο εξετάζουμε τυς συνέπειες της στα-

θεροπούησης όλων των μέσων πολύτοκης μετά το 1970, με την 

εξαύρεση της εξωτερικής υσοτυμύας, που υποθέτουμε ότυ μετα-

βάλλεταυ γυα να αντυσταθμύσευ τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Στο 

δεύτερο σενάρυο εξετάζουμε τυς συνέπευες της σταθεροπούησης 

μόνο του ρυθμού επέκτασης της προσφοράς χρήματος και, των ονο-

μαστυκών επυτοκύων. Δηλαδή τον κανόνα "χ%" του Friedman 

(i960), στον οπούο αναφερθήκαμε στο πρώτο κεφάλαυο. Στο τρύ-

το σενάρυο δυατηρούμε απλώς την εξωτερυκή υσοτυμύα σταθερή, 

ενώ στο τέταρτο εξετάζουμε τυς συνέπευες της σταθερής μεγέ

θυνσης των πραγματυκών δημόσιων δαπανών. Τα συμπεράσματα 

μας βρύσκονταυ στο τέταρτο τμήμα. 

7.2. Δυναμυκές υδυότητες του υποδείγματος 

Προκευμένου να εκτιμήσουμε τυς δυναμυκές υδυότητες του 

υποδεύγματος, κάναμε μυα υστορυκή δυναμική προσομοίωση, με 

αρχή το 1951. Τα αποτελέσματα παρουσυάζονταυ στο Δυάγραμμα 

7.1 γυα το λογάρυθμο του πραγματυκού ευσοδηματος, στο 7.2 

γυα το λογάρυθμο του επυπέδου τυμών καυ στο 7.3 γυα το λογά

ρυθμο του ονομαστυκού εμπορυκού ελλεύμματος . 

Η συνεχής γραμμή παρυστά την πραγματυκη εξέλυξη των με

ταβλητών αυτών, ενώ η δυακεκομμένη παρυστά τα αποτελέσματα 

της προσομούωσης. Από τα δυαγράμματα εύναυ εμφανές ότυ το 

1. Γυα μυα γενυκη αναφορά στυς τεχνυκές των δυναμυκών προ-

σομουώσεων βλ. R.S. Pindyck and D.L.Rubinfeld, Econometric 

Models and Economic Forecasts (London»McGraw-Hill,1976) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 

Ιστορυκη δυναμική προσομούωση:pt, 1951-19Ô0 

1 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3 

Γστορυχη δυναμική προσομούωση:td ,1951-1980 
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υπόδευγμα αναπαρυστά τυς πραγματικές εξελύξευς υκανοπουητυκά. 

Από το Δυάγραμμα 1 μπορούμε να δούμε ότυ σημεύα καμπής όπως 

η επυτάχυνση της ανόδου του εισοδήματος μετά το 1953, καυ ou 

υφέσευς του 1974 καυ του 1979-1980 συλλαμβάνονται, υκανοπουη

τυκά. Το υπόδευγμα πάντως δεν μπορεύ να εξηγήσευ πλήρως την 

υπερβολυκή μεγέθυνση των πρώτων χρόνων της δεκαετύας του '70. 

Αναφορυκά με το επύπεδο τυμών, έχουμε πάλυ εντυπωσυακή 

αντυστουχύα Υπάρχευ κάπουα υποεκτύμηση στα τέλη της δεκαε

τύας του '50 καυ·τυς αρχές της δεκαετύας του '60. Επύσης 

κάπουα υπερεκτύμηση στα τέλη της δεκαετύας του '60. Το υπό

δευγμα επύσης υποεκτυμά το επύπεδο τυμών το 1979-1980. Ου 

δυαφορές αυτές δεν εύναυ πάντως μεγάλες, καυ όλα τα σημεύα 

καμπής συλλαμβάνονταυ υκανοπουητυκά. 

Η αντυστουχύα γυα το εμπορυκό έλλευμμα δεν εύναυ το 

ύδυο καλή. Αν καυ η τάση του ακολουθεύταυ, αρκετές από τυς 

δυακυμάνσευς γύρω από την τάση αυτή δε συλλαμβάνονταυ καθόλου. 

Προκευμένου να έχουμε μυα συνολυκή ποσοτυκή εκτύμηση 

των δυναμυκών υδυοτήτων του υποδεύγματος, υπολογύσαμε γυα κα-

θεμυά από τυς ενδογενεύς μεταβλητές τη Ρύζα του Μέσου Τετρα-

γωνυκού Σφάλματος (ΡΜΤΣ) καυ τη Ρύζα του Μέσου Τετραγωνυκού' 

Ποσοστυαύου Σφάλματος (ΡΜΤΠΣ). Ou στατυστυκές αυτές μας βοη

θούν στο να εκτυμήσουμε την αντυστουχ ύα των πραγματυκών εξε-

λύξεων καυ των αποτελεσμάτων της δυναμυκής προσομούωσης. Τα 

αποτελέσματα, που παρουσυάζονταυ στον Πύνακα 7.1, συμφωνούν 

με τυς οπτυκές εντυπώσευς από τα Δυαγράμματα 7.1, 7.2 καυ 7.3. 

Η αντυστουχύα γ^α το πραγματυκό ευσόδημα καυ το επύπεδο τυμών 

εύναυ πολύ στενή. Η στατυστυκή ΡΜΤΠΣ εύναυ μυκρότερη από 3% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 

Αποτελέσματα της υστορυκής δυναμυκής προσομούωσης: 

1351-1980 

Μέσος όρος 

ΡΜΤ σφάλματος 

ΡΜΤΣ/Μέσο όρο 

ΡΜΤ Ποσοστυαύου 

σφάλματος 

ΑΕΠ 

429,79 

12,26 

0,029 

Απ οπληθωρυστής 

ΑΕΠ 

0,67 

0,03 

0,047 

Γ,μπορυκο 

Έλλευμμα % 
ΑΕΠ 

32,70 

5,65 

0,173 

0,026 0,029 0,140 

Σημείωση : OL αναφερόμενες δυαγνωστυκές στατυστυκές αναφέρον

ται, στυς ύδυες τυς μεταβλητές, όχυ στους λογάρυθμους τους. 

Έχουμε επύσης τους εξής ορυσμούς: 

ΡΜΤ σφάλματ 
os *J\ Ci ί - Φ 2 

ΡΜΤ ποσοστυαύου σφάλματος = Ι\ 
s a, 

X
t 

όπου Τ = αρυθμός περυόδων της προσομούωσης 

Χ = η πραγματυκή τυμή της μεταβλητής 

Χ+= η τυμή που προκύπτευ από την προσομοίωση 

Η ΡΜΤΣ μπορεύ να αξυολογηθεύ μόνο σε σχέση με το μέσο όρο της 

μεταβλητής. 

Το ΑΕΠ εύναυ σε δυς δραχμών του 1975, ο αποπληθωρυστής του ΑΕΠ 

υσούταυ με 1 το 1975,καυ το εμπορυκό έλλευμμα εύναυ σε δυς δρχ , 
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χαυ στυς δύο περυπτώσευς. Γυα το ονομαστικό εμπορυχό έλλειμ

μα όμως φτάνει, το 14%, που δεν εύναυ χαυ πολύ υχανοπουητυχό. 

Συμπερασματυχά, το υπόδειγμα μας αναπαράγευ πολύ υχανο-

πουητυχά την εμπευρύα όσον αφορά το ΑΕΠ χαυ το επύπεδο τυμών. 

Euvau λυγότερο υχανοπουητυχή όμως η συμπερυφορά του εμπορυχού 

ελλεύμματος. 

Εχτός όμως από τα χρυτήρυα των "σημεύων χαμπης" xaL των 

στατυστυχών ΡΜΤΣ χαυ ΡΜΤΠΣ, μας ενδιαφέρει, η ευαυσθησύα της 

προσομοίωσης, σχετυχά με το χρόνο ξεχονηματός της. Έτσυ, χά

ναμε μύα δεύτερη δυυαμυχή προσομούωση, με αρχή το 1970. Η 

άσχηση αυτή ενδυαφέρευ χαυ γυα τον πρόσθετο λόγο που αναφέρα

με στην αρχή του χεφαλαύου. Να δούμε δηλαδή αν τα γεγονότα 

της δεχαετύας του '70 αναπαράγονται, το ύδυο υχανοπουητυχά με 

αυτά των προηγούμενων δεχαετυών. 

Τα αποτελέσματα βρύσχονταυ στα Διαγράμματα 7.4, 7.5 

χαυ 7.6 χαθώς χαυ στον Πύναχα 7.2. 

Το Δυάγραμμα 7.4 επυβεβαυώνευ πάλυ το πόσο χαλά εξηγεί

ται, από το υπόδευγμά μας η εξέλυξη του ΑΕΠ σε σταθερές τυμές. 

Αν χαυ δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ολόχληρη την επέχταση του 

1970-1971, ou μεταβολές στο ΑΕΠ συλλαμβάνονται πολύ χαλά. Πα

ρατηρείστε υδυαύτερα την ύφεση του 1974, που εξηγεύταυ, παρά 

το ότι, το υπόδει,γμά δεν έχει, χαθόλου πληροφορύες γυα τους μη 

ουχονομυχούς παράγοντες που έχαναν το 1974 μυα υδυαύτερη χρο-

νυά. Το υπόδευγμά εξηγεύ αρχετά χαλά την επέχταση μετά το 

1974, όπως χαυ την επυβράδυνση του 1979-1980. 

Από το Δυάγραμμα 7.5 επυβεβαυώνεταυ η χαλή εξήγηση της 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4 

Το πραγματυχό ΑΕΠ: 1971-1980 

δυσεχοπ ομμυρυα δ ρ α χ μ έ ς 
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πράγματ UMο 

υστορυκη προσομούωση 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.5 

Το επύπεόο [υμών: 1971 - 19ί 

όϋσεχατομμύρυοι δραχμές 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.6 

Το ονομαστυχό εμπορυχό έλλειμμα : 1971-1980 

πράγματι, χο 

υστορυχή προσομούωστ 

Σενάρυο 1 

jyupta δραχμές 

72 73 74 75 76 77 7ί 79 80 
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εξέλιξης του επυπέδου τυμών, αν xat υπάρχεϋ μι,α μυκρη υπερ

εκτίμηση γυα το 1979 καυ το 1980. 

Η φτωχότερη απόδοση του υποδείγματος σε σχέση με το 

εμπορο<ό έλλειμμα φαύνεταυ καυ στο Διάγραμμα 7.6. Υπάρχευ 

σημαντυκή υποεκτίμηση από το 1973 μέχρυ το 1977. 

Γϋα να συγκρίνουμε τη δεύτερη αυτή προσομούωση με την 

πρώτη, χρειαζόμαστε τυς στατυστϋκές ΡΜΤΣ Mat ΡΜΤΠΣ. Αυτές 

αναφέρονται, στον Ιΐύνακα 7.2. Ou αρι,θμού δεύχνουυ ότο η εμ-

πευρύα δεν αναπαράγεται, χει,ρότερα στη δεκαετύα του '70. Αυ

τό φαύνεταυ καθαρά, αν συγκρίνουμε την τελευταία γραμμή του 

Ιΐύναχα 7.2 με την αντύστοοχη του 7.1. Η σύγκρυση μας επυτρέ-

πει, να πούμε ότυ το υπόδευγμα εύναυ το LÔLO κατάλληλο γυα τη 

δεκαετύα του '70 καυ τυς προηγούμενες δύο δεκαετίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 

Αποτελέσματα της υστορυκης δυναμυκης προσομοίωσης: 

1971-1980 

.__ Αποπληθωρυστης Εμπορυκό 

ΑΕΠ Έλλευμμα % 

ΑΕΠ__ 

1,16 76,29 

0,05 9,90 

0,043 0,130 

0,029 0,143 

Σημείωση : Βλ. Πύνακα 7.1. 

Μέσος όρος 703,39 

ΡΜΤ σφάλματος 17,45 

ΡΜΤΣ/Μέσο όρο 0,025 

ΡΜΤ ποσοστυαύου 

σφάλματος 0,027 
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7.3. Εναλλαχτυχά σενάρυα γυα τη δεχαετύα του '70 

Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στα πραγματυχά ενδυαφέ-

ροντα προβλήματα πολυτυχής. 

Υπάρχευ πολυτυχή που θα μπορούσε να εξαλεύψευ τυς χυ-

χλυχές δυαχυμάνσευς; Πουα θα ήταν τα αποτελέσματα, αν ακο

λουθούσαμε την πολυτυχή του Friedman γυα επέχταση της προσφο

ράς χρήματος με σταθερό ρυθμό χ% το χρόνο; Tu θα γυνόταν χω-

ρύς τη "δυολύσθηση" της δραχμής; Tu θα σήμαυνε η σταθερή αύ

ξηση των δημόσυων δαπανών; 

Το τμήμα αυτό περυέχευ τυς απαντήσευς μας στα πυο πάνω 

ερωτήματα. Τα ερωτήματα τύθενταυ στο υπόδειγμα με τη μορφή 

σεναρύων γυα την ουχονομ*.χή πολυτυχή, χαυ ου απαντήσεις δύνον-

ταυ γυα τη δεχαετύα του '70. 

Στο πρώτο σενάρυο υποθέτουμε ότυ τόσο η προσφορά χρήμα

τος όσο χαυ ου ονομαστυχές δημόσυες δαπάνες αυξάνονταυ με στα

θερό ρυθμό 6,8% το χρόνο, που ήταν η μέση αύξηση του ΑΕΠ από 

το 1950 έως το 1969. Το χόστος ευχαυρύας του χρήματος παρα-

μένευ σταθερό στα επύπεδα του 1970, δηλαδή 4,8%. Τέλος, 

η υσοτυμύα της δραχμής προσαρμόζεταυ, ώστε να αντυσταθμύζευ 

τυς μεταβολές των τυμών του εξωτερυχού. Αν ou τυμές στον υπό-

λουπο χόσμο ανεβαύνουν, τότε η δραχμή ανατυμάταυ, χαυ αν πέφ

τουν υποτυμάταυ. Τα αποτελέσματα της πολυτυχής αυτής παρου-

συάζονταυ στα Δυαγράμματα 7.4, 7.5, 7.6 χαυ 7.7 χαθώς χαυ 

στον Πύναχα 7.3. Ου δυαχυμάνσευς του ΑΕΠ εξαφανύζονταυ, ο 

πληθωρυσμός το ύδυο,χαυ το εμπορυχό έλλευμμα αυξάνευ με μέ-

τρυο ρυθμό, ενώ παραμένευ σταθερό ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με την 

πολυτυχή αυτή, το πραγματυχό ΑΕΠ θα ήταν το 1980 902,32 δυσε-
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κατομμύρυα δραχμών του 1975, έναντι, των πραγματυκών 832,37 

δυς. 0 μέσος ρυθμός της μεγέθυνσης του 1971-1980 θα ήταν 

5,7% έναντι, του πραγματικού 4,8%. 

Mua λυγότερο ρυζοσπαστυκή "πολύτοκη εύναυ ο κανόνας του 

Friedman γοα τη σταθερή μεγέθυνση της προσφοράς χρήματος. Αυ

τή αποτελεί, το δεύτερο σενάρυό μας. Γυα να εύμαστε συνεπεύς 

με τη χρηματοδότηση των δημοσυονομυκών ελλευμμάτων της περυό-

δου 1971-1980, δυαλέξαμε ως σταθερό ρυθμό επέκτασης της προ

σφοράς χρήματος το μέσο όρο γυα την περύοδο, που ήταν 18,24%. 

Το κόστος ευκαυρύας του χρήματος παραμένεο σταθερό στα επύπε-

δά του του 1970, καυ η εξέλυξη των υπόλουπων μεταβλητών εύναυ 

η πραγματυκή. Όπως φαύνεταυ από το Δυάγραμμα 7.7 καυ τον Πύ-

νακα 7.3, ο ρυθμός πληθωρυσμού δυακυμαύνεταυ πολύ λύγο, κυ-

ρύως μεταξύ 10% καυ 11%. Ου δυακυμάνσευς του ρυθμού μεγέθυν

σης του ΑΕΠ μευώνονταυ επύσης, ενώ ο λόγος του εμπορυκού ελ-

λεύμματος προς το ΑΕΠ εύναυ πολύ χαμηλότερος από ό,τυ με την 

πραγματυκή πολυτυκή γυα την περύοδο μετά το 1974. Έτσυ, ο 

απλός αυτός μονεταρυστυκός κανόνας δε φέρνευ την καταστροφή. 

Μετά το 1974 η μεγέθυνση του ΑΕΠ εύναυ πάντα μεγαλύτερη από 

την "υστορυκή" εμπευρύα, ενώ τόσο ο μέσος πληθωρυσμός όσο καυ 

ο μέσος όρος του λόγου του εμπορυκού ελλεύμματος προς το ΑΕΠ 

εύναυ χαμηλότερου. Ακόμη σπουδαυότερο, η σταθερότητα του ρυθ

μού πληθωρυσμού σημαύνευ ότυ μεγάλο μέρος του κόστους του πλη

θωρυσμού θα εύχε αποφευχθεύ, καθώς το κόστος αυτό σχετύζεταυ 

με τη μεταβλητότητα καυ την αδυναμύα πρόβλεψης του. 

Το τρύτο μας σενάρυο αναφέρεταυ στην πολυτυκή γυα την 

υσοτυμύα της δραχμής. Όπως εύναυ γνωστό, το 1975 η Τράπεζα 

της Ελλάδος άρχυσε να εφαρμόζευ τη "δυολύσθηση" της δραχμής, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 

Συνοπτυκές στατυστυχές γυα τυς πραγματυκές καυ 

εναλλαχτυχές εξελύξευς 1971-1980 

Πράγμα- Προβλε- Σενά- Σενά- Σενά- Σενά-

τυκές πόμενες può 1 può 2 può 3 può 4 

Μέσος 

Μ.Α.Τ, 

Μεγέθυνση % 

4,8 
3,6 

4 , 8 
2,7 

5,7 
0,2 

5,5 
1,7 

5,6 
2,4 

5,3 
2 , 1 

Μέσος 

Μ.Α.Τ, 

Μέσος 

Μ.Α.Τ, 

Πληθωρυσμός % 

.3,9 
6,0 

15,2 
5,9 

0,0 
0,0 

10,7 
0,5 

14,9 
5,7 

15 ,2 
5,7 

Εμπορυκό έλλευμμα % ΑΕΠ 

9 , 1 
1,1 

8,3 
0,6 

9 , 1 
0,0 

7,7 
1,3 

9,Φ 
0,4 

8,4 
0,6 

Σημεύωση: Η Μ.Α.Τ. εύναυ η μέση απόκλυση τετραγώνου. Το "Προ

βλεπόμενες" υποδηλώνει, τη δυναμυκή υστορυκή προσομούωση με βά

ση το 1970. Τα δυάφορα σενάρυα εξηγούνται, στο κεύμενο, όπου 

συγκρύνονταυ με τα αποτελέσματα της υστορυκής προσομούωσης γυα 

προφανεύς λόγους. 

συχνές δηλαδή μεταβολές της υσοτυμύας. 0 χανόνας που ακολουθή

θηκε δεν έγυνε πλατυά γνωστός. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν η υ-

ποτύμηση της δραχμής απέναντι, στο δολάρυο, μυα υποτύμηση που 

έγυνε χυρύως το 1975-1976 χαυ το 1979-1980. Στο Σενάρυο 3,προ· 

χευμένου να απομονώσουμε τυς επυδράσευς της "δυολύσθησης", χρα-
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τάμε τη δραχμή σταθερή στην υσοτυμύα των 30 δραχμών ανά δολά-* 

ρυο. Αυτή η πολυτυκή θα συνεπαγόταν μεγαλύτερη μεγέθυνση με

τά το 1975, λύγο χαμηλότερο πληθωρυσμό, αλλά ένα πολύ υψηλό

τερο λόγο εμπορυκού ελλεύμματος/ΑΕΠ. Η δυαπύστωση αυτή φαύνε-

ταυ στο Δυάγραμμα 7.7 καυ στον Πυνακα 7.3. Έτσυ, αν η "δυολύ-

σθ'ηση" αποφασύστηκε γυα εξωτερυκούς λόγους, τότε ήταν επυτυχής. 

Αν καυ μετρύασε την επέκταση του 1975-1976 καυ έκανε την ύφεση 

του 1979-1980 σοβαρότερη, βοήθησε πολύ το εμπορυκό υσοζύγυο. 

Το τέταρτο σενάρυο μας, που συνύσταταυ σε σταθερή μεγέ

θυνση των πραγματυκών δημόσυων δαπανών με ποσοστό 6,8% ετησύως, 

καυ τυς υπόλουπες εξελύξευς όπως ήταν, δε δεύχνευ μεγάλες μετα

βολές. Γυα το λόγο αυτό ούτε καν υπάρχευ στο Δυάγραμμα 7.7. 

Τα αποτελέσματα βρύσκονταυ στο Παράρτημα 3 γυ'αυτούς που θέ

λουν να τα δουν. Υπάρχουν πολύ μυκρές διαφορές στον πληθωρυ

σμό καυ το εμπορυκό έλλευμμα, ενώ ου δυακυμάνσευς του ΑΕΠ με-

τρυάζονταυ κάπως. 

7.4. Συμπεράσματα 

Υπάρχουν δύο βασυκά συμπεράσματα από το κεφάλαυο αυτό. 

Το πρώτο εύναυ ότυ η δεκαετύα του '70 μπορεύ να αναλυθεύ υκα-

νοπουητυκά στα ύδυα πλαύσυα με τυς δύο προηγούμενες δεκαετύες, 

καυ το δεύτερο ότυ απλού κανόνες πολυτυκής μπορούν να προωθή

σουν τη μακροουκονομυκή σταθερότητα. 

Αναφορυκά με το πρώτο συμπέρασμα βλέπουμε ότυ γυα το 

σύνολο των τρυών δεκαετυών η θεωρύα μας εξηγεύ το 97,4% των 

δυακυμάνσεων στο ΑΕΠ, το 97,1% αυτών "του επυπέδου τυμών καυ 

το 86% των δυακυμάνσεων στο εμπορυκό έλλευμμα. Γυα τη δεκαε-
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τύα 1971-1980 τα αντύστουχα ποσοστά εύναυ 97,3%, 97,1% καυ 

85,7%. OL δυαφορές εύναυ ασήμαντες. 

Η καχη εμπευρύα της δεκαετύας του '70 εξηγεύταυ από 

την αύξηση της σχετυκής τυμης των εισαγόμενων ευσροών καυ τη 

μεγάλη επέκταση της προσφοράς χρήματος. Ενώ τα έτη 1954-1972 

χαρακτηρίζονταν από πτωτυκη τάση στη σχετυκη τυμή των εισαγό

μενων ευσροών καυ μέτρυα επέκταση της προσφοράς χρήματος, με

τά το 1973 το anr\VLnó άλλαξε. Η δυαπύστωση ότυ ο "στάσυμοπλη-

θωρυσμός" απαυτεύ υδυαύτερη εξήγηση δε φαύνεταυ να ευσταθεύ 

με βάση τα αποτελέσματα μας. Ένα σχετυκά πλήρες, νεοκλασυκό 

μακροουκονομετρυκό υπόδευγμα μπορεύ να τον εξηγησευ στα ύδυα 

πλαύσυα με τα άλλα μακροουκονομυκά "φαυνόμενα", τουλάχυστον 

γυα μυα μυκρη ανουκτη ουκονομύα όπως η ελληνυκη . 

Το δεύτερο συμπέρασμα μας έχευ καυ αυτό σημαντυκη υπο-

στηρυξη από τα αποτελέσματα του κεφαλαύου αυτού. Ας αγνοήσου

με γυα παράδευγμα το πρώτο σενάρυο που επυτυγχάνευ πλήρη σχε

δόν σταθεροπούηση, καυ ας δούμε τυ συνεπάγεταυ η σταθεροποίη

ση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος στο 18,24%, που 

1. Αυτό δε σημαύνευ ότυ η εξήγηση του δυεθνούς στασυμοπληθω-

ρυσμού εύναυ κατ' ανάγκη η ύδυα. Εκεύ πρέπευ να εξηγηθεύ καυ 

η εξέλυξη του δυεθνούς επυπέδου τυμών. Γυα δυαφορετυκές εξη-

γησευς του δυεθνούς στασυμοπληθωρυσμού 3λ. J.Sachs,"Wages, 

Profits anä Macroeconomic Adjustment: A Comparative Study", 
Brookings Papers on Economic Activity, 2 (1979),σελ.269-319, 
J. Tobin "Stabilization Policy Ten Years After", Brookings 

Papers on Economic Activity, 1 (ΐ98θ),σελ. 19-71 καυ Κ.Brunner, 

Cukierman and A.H. Meltzer, "Stagflation, Persistent Unemploy

ment and the Permanence of Economic Shocks", Journal of Moneta

ry Economics, 6 (1980), σελ. 467-492. 

- 160 -



ήταν ο μέσος όρος γυα την περόοδο 1971-1980. 0 συντελεστής 

μεταβλητότητας της μεγέθυνσης του ΑΕΠ μευώνεταυ χατά 45% 

(από 0,562 σε 0,309), ενώ ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης αυξάνε

ται, από 4,8% σε 5,5%. Γυα τον πληθωρισμό ου δυαφορές εύναυ 

ακόμη μεγαλύτερες. 0 συντελεστής μεταβλητότητας μευώνεταυ 

χατά 88% (από 0,388 σε 0,047), ενώ ο μέσος πληθωρυσμός πέφτευ 

από 15,2% σε 10,7%. Ακόμη μευώνεταυ και το μέσο ποσοστό του 

εμπορυχού ελλεύμματος στο ΑΕΠ. Όλα αυτά με μύα πολυτυκη που 

απλώς σταθεροπουεύ το ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος 

στα επύπεδα του μέσου όρου του πραγματυχού ρυθμού αύξησης. 

Μπορούμε τώρα να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το υπόδειγμα που προτείνουμε για τη μελέτη των διακυ

μάνσεων της ελληνικής οικονομίας δε φαίνεται να απορρίπτεται 

από τις ετήσιες χρονολογικές σειρές για την περίοδο 1951-1980. 

Πρόκειται για ένα υπόδειγμα που βασίζεται στην έννοια 

της ισορροπίας στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και χρήματος. 

Όσον αφορά όμως την αγορά εργασίας υποθέτουμε ότι οι ονομαστι

κοί μισθοί είναι σταθεροί, για ένα χρόνο, στα επίπεδα που αντα

νακλούσαν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό και την προσδοκώμενη άνο

δο της παραγωγικότητας την εποχή των διαπραγματεύσεων. 

Οι ακρι$είς ιδιότητες του υποδείγματος έχουν αναλυθεί 

στα σχετικά κεφάλαια και δε χρειάζεται να μας απασχολήσουν σε 

μεγάλη έκταση. Από την άλλη μεριά όμως, μια ανακεφαλαίωση εί

ναι απαραίτητη. 

Τα γενικά συμπεράσματα σχετικά με τη μακροοικονομική 

πολιτική μπορούν να συνοψισθούν ως έξης: 

Η νομισματική πολιτική δεν επηρεάζει συστηματικά μόνο 

ονομαστικά μεγέθη, όπως το επίπεδο τιμών, αλλά και πραγ

ματικά, όπως το ΑΕΠ και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυ

γίου. Παρά το ότι οι μεταβολές στην προσφορά χρήματος 

αντανακλούνται κυρίως στο επίπεδο των τιμών, υπάρχουν 

συστηματικές επιδράσεις στην παράγωγη των ιδιωτικών ε

πιχειρήσεων μέσω της μεταβολής στη σχετική τιμή των ει

σαγόμενων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων. 

Επίσης υπάρχει θετική συσχέτιση με το έλλειμμα του εμ-

- 162 -



πορυκού υσοζυγύου. Υποθέτοντας ότυ ou πραγματυκές δη-

μόσυες δαπάνες καυ ου τυμές των ευσαγομένων παραμένουν 

σταθερές, ou μεταβολές στην προσφορά χρήματος συνεπά

γονται, μυα θετυκή συσχέτυση μεταξύ πληθωρισμού καυ με

γέθυνσης, όπως επύσης πληθωρισμού καυ εμπορικού ελλεύμ-

ματος. Αν πάντως ou δημόσυες δαπάνες παραμένουν σταθε

ρές σε ονομαστικούς όρους, τότε η πληθωρυστυκή νομυσμα-

τυκή πολυτυκή όχυ μόνο δε συμβάλλει, στην έξοδο από την 

ύφεση, αλλά την χευροτερεύευ, δυότυ προκαλεί, μεύωση 

στυς πραγματυκές δημόσυες δαπάνες. Η μεύωση αυτή εξου

δετερώνει, τη θετυκή επύδραση της πτώσης της σχετυκής τυ-

μής των ευσαγόμενων ευσροο'ιν. Επυπρόσθετα, αν η νομυσμα-

τυκή επέκταση δεν ήταν η αναμενόμενη την εποχή που ορί

στηκαν ou ονομαστυκού μυσθού, η παραγωγή των υδυωτυκών 

επυχευρήσεων ενυσχύεταυ παραπάνω, γυατύ ου πραγματικού 

μυσθού μευώνονταυ. 

Εννοεύταυ ότυ μύα αντυπληθωρυστυκή νομυσματυκή πολύτοκη 

μπορεύ να προκαλέσευ ύφεση ή να μετρυάσευ μύα ανάκαμψη, 

συγκρατώντας παράλληλα το έλλευμμα του εμπορυκού υσοζυ-

γύου. 

Αντύστουχες επυδράσευς με την προσφορά χρήματος προκα

λούν καυ OL μεταβολές στο κόστος ευκαυρύας του χρήματος. 

Η επέκταση στυς πραγματυκές δημόσυες δαπάνες προκαλεύ 

αύξηση του ΑΕΠ, καυ, στην περύπτωση που δε χρηματοδο-

τεύταυ με νομυσματυκά μέσα, μεύωση του πληθωρυσμού. 

Επύσης, προκαλεύ μυκρή αύξηση του ελλεύμματος του εμπο

ρυκού υσοζυγύου. 
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Σκόπυμο θα ήταν ύσως να τονυστεύ εδώ μυα ακόμη δυαφορά 

μεταξύ μι,ας επεκτατυκής νομυσματι,κής πολυτυκής καυ μυας 

αύξησης των δημόσυων δαπανών. OL δημόσιες δαπάνες προ

καλούν επέκταση του ΑΕΠ, αλλάζοντας τη σύνθεση* του σε 

βάρος της υδυωτυκής παραγωγής. Αυτό ι,σχύευ παρά το ότυ 

σύμφωνα με τη θεωρύα μας ou δημόσυες δαπάνες δεν "εκτο-

πύζουυ", αλλά αντύθετα "ενυσχύουν" την παραγωγή των 

υδυωτυκών επυχευρήσεων. Αντύθετα, βλέπουμε ότυ η επέ

κταση που προκαλεύ η νομϋσματυκή πολυτυκή ενυσχύευ τη 

σχετυκή συμβολή του υδυωτυκού τομέα στο ΑΕΠ. Κατ'ανα-

λογύα, το βάρος μυας αντυπληθωρυστυκής νομυσματυκής πο

λύτοκης το φέρνουν ου υδυωτυκές επυχει,ρήσευς, εκτός αν 

η μεύωση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος συ

νοδευτεί! από συρρύκνωση των πραγματυκών δημόσυων δαπανών 

OL μεταβολές στην ,εξωτεροκή υσοτυμύα ελάχυστη επύδραση 

έχουν μόνες τους στον πληθωρυσμό. Επηρεάζουν αρνητικά 

τη μεγέθυνση του πραγματυκού ΑΕΠ και, το έλλει,μμα του 

εμπορυκού ι,σοζυγύου. Βέβαυα, αν μύα υποτύμηση συνοδευ-

τεύ από επυτάχυνση της αύξησης της προσφοράς χρήματος, 

τότε ο πληθωρυσμός θα επυταχυνθεύ. Αλλά η επυτάχυνση 

ι 

του πληθωρυσμού δεν οφεύλεταυ στην υποτύμηση . 

1. Γυα μύα αντύθετη άποψη βλ. L. Katseli, "Devaluation: A 

Critical Appraisal of IMF's Policy Prescriptions", American 

Economic Review, Papers and Proceedings, T3(1983),σελ. 359-

363. Εύναυ γεγονός ότυ ο εμπευρυκός δυαχωρυσμός των δύο από

ψεων εύναυ δύσκολος, καθώς ou περισσότερες υποτυμήσευς συνο

δεύονται, με επυτάχυνση της προσφοράς χρήματος. 
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Ανάλογες επυδράσευς με την υποτύμηση έχουν καυ ou με

ταβολές στον παγκόσμυο πληθωρυσμό. 

Αυτά σχετυκά με τυς επυμέρους επυδράσευς των δυάφορων 

μέσων της μακροουκονομυκής πολυτυκής. Τα παραπάνω συμπεράσμα

τα ουσυαστυκά σημαίνουν απόρρυψη των απόψεων των "νέων κλασυ-

κών μακροουκονομολόγων" σχετυκά με την ουδετερότητα της προσ

δοκώμενης νομυσματυκής πολυτυκής. Παρά το γεγονός ότυ έχουμε 

να κάνουμε με ένα υπόδευγμα συνεχούς βραχυχρόνυας υσορροπύας, 

το ότυ η υσοτυμύα της δραχμής ορύζεταυ από την κυβέρνηση αυ

τόματα σημαύνευ δυνατότητα συστηματυκής επύδρασης της νομυσμα-

τυκής πολυτυκής στο ΑΕΠ. Επύσης το υπόδευγμά μας δεν μπορεύ 

να χαρακτηρυστεύ ως αμυγώς "μονεταρυστυκό", καθώς αναγνωρύ-

ζευ σημαντυκό ρόλο στην πολυτυκή δημόσυων δαπανών. Βέβαυα, 

τονύζευ το ρόλο των δημόσυων δαπανών από την πλευρά της "συ-

νολυκής προσφοράς" καυ όχυ της "συνολυκής ζήτησης", όπως στά 

κεϋνσυανά υποδεύγματα. 

Η μελέτη του υποδεύγματός μας στο Κεφάλαυο 7 μας έδωσε 

σχετυκά σαφεύς απαντήσευς καυ στα δύο ερωτήματα που θέσαμε 

στην ευσαγωγή. Τα αποτελέσματα των δυναμυκών προσομουώσεων 

έδευξαν ότυ η δεκαετύα του '70 αναπαρύσταταυ το ύδυο καλά, όπως 

ου δύο προηγούμενες δεκαετύες, καυ ότυ η σταθεροπούηση της μα-

κροουκονομυκής πολυτυκής προωθεύ τη μακροουκονομυκή σταθερότητα. 

Έτσυ, θα μπορούσε να πεύ κανεύς ότυ, ενώ ου απόψευς των 

"νέων κλασυκών μακροουκονομολόγων", που αναφέρονταυ στην ουδε

τερότητα της νομυσματυκής πολυτυκής, απορρύπτονταυ γυα μύα χώ

ρα σαν την Ελλάδα, η πρόταση τους να σταθεροπουηθεύ η μακροου

κονομυκή πολυτυκή, προκευμένου να σταθεροπουηθεύ η ουκονομύα, 

- 165 -



δεν μπορεύ να απορρυφθεύ. Αυτό δεν εύναυ κατ'ανάγκη ένα "συν-

τηρητυκό" συμπέρασμα. Το μόνο που υποστηρύζεταυ εύναυ ότυ πρέ-

πευ να σταθεροποιηθούν ορυσμένου μακροουκονομυκού δεύκτες «au 

να χρησυμοπουεύταυ η ονομαστυκή εξωτερυκή υσοτυμύα, γυα να κρα-

τά σταθερή την πραγματυκή. Η μυκροουκονομυκή πολυτυκή μέσα σε 

ένα τέτουο σταθερό μακροουκονομυκό πλαύσυο θα μπορούσε να εύ

ναυ πυο "επυθετυκή", βοηθώντας την άνοδο ανταγωνυστυκών χλάδων 

με δυνατότητες επέχτασης καυ την προσαρμογή χλάδων που φθύνουν. 

Με ένα υπόδευγμα πάντως σαν κυ αυτό δεν μπορούμε να πούμε τύπο-

τα γυα τη μυκρουκονομυκή πολυτυκή. 

ΙΙρυν τελευώσουμε, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επυλεκτυ-

χά μερυκές πυθανές αδυναμύες του υποδεύγματος. Πρυν απ'όλα, 

ότυ πρόκευταυ στην ουσύα γυα υπόδευγμα "ενός αγαθού". 0 δυα-

χωρυσμός μεταξύ δημόσυων χαυ υδυωτυχών αγαθών δε φθάνευ μέχρυ 

του σημεύου να επυτρέπουμε μεταβολές στη σχετυχή τυμη τους. 

Όπως έδευξε ο Προβόπουλος (1981), υπήρξαν σημαντυχές μεταβο

λές σε αυτή τη σχετυκητυμή στην υπό εξέταση περύοδο. Επύσης, 

αγνοεύταυ ένας αχόμη δυαχωρυσμός. Αυτός μεταξύ "εμπορεύσυμων" 

χαυ "μη εμπορεύσυμων" αγαθών (Katseli, 1982). Η δεύτερη αδυ-

ναμύα του υποδεύγματος, που πυθανόν να σχετύζεταυ με την πρώτη, 

εύναυ η λυγότερο επυτυχής προσαρμογή της εξύσωσης γυα το εμπο-

ρυχό έλλευμμα. Ως τρύτη αδυναμύα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε 

την απουσύα της ευσοδηματυχής πολυχυκής από την ανάλυση μας. 

Υποθέτουμε ότυ ου ουχονομυχές αρχές δεν μπορούν να επηρεάσουν 

με άμεσο τρόπο το επύπεδο τυμών. Βραχυχρόνυα, όμως, η υπόθεση 

αυτή μπορεύ να μην εύναυ πολύ αχρυβής. Τέλος, το γεγονός ότυ 

ου βραχυχρόνυες εξυσώσευς μας δεν προκύπτουν από κάπουο πρό

βλημα δυαχρονυχής αρυστοπούησης, θα μπορούσε καυ αυτό να θεω-
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ρηθεύ αδυναμύα, υδυαύτερα σε σχέση με την αξυοπυστύα των δυ-

ναμι,κών προσομοιώσεων. 

Πάντως, δεν μπορεί, να αγνοήσευ κανεύς ότυ το υπόδευγμα 

αυτό καυ η ανάλυση που παρουσιάσαμε χαρακτηρύζονταυ από κάπουα 

πληρότητα, καθώς αναφέρεταυ ταυτόχρονα στη νομυσματυχη, δημο-

συονομυκή χαυ συναλλαγματική πολυτυκή, όπως επύσης χαυ το ότυ 

ou υδυότητές του δεν μπορούν να απορρυφθούν από την εμπευρύα. 

Κατά συνέπευα, η εμπιστοσύνη μας στα συμπεράσματα που προκύ

πτουν θα πρέπει., προσωρυνά τουλάχυστον, να εύναυ μεγαλύτερη 

από ό,τυ εύναυ συνήθως σε αυτές τυς περυπτώσευς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

y, : Λογάριθμος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε αγο

ραίες τιμές. Σχετικές τιμές του 1970, απόλυτες του 

1975. Πηγή: National Accounts of OECD Countries, 

Volume 1. Paris, OECD, 1982. 

p, : Λογάριθμος του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, 1975=1. Πηγ.$ : 

OECD (1982). 

g : Λογάριθμος των συνολικών δημόσιων δαπανών σε διαχειρι-

στική βάση. Πηγή: Η Ελληνική Οικονομία, Τράπεζα της 

Ελλάδος (1980) και Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τράπεζας 

Ελλάδος (ΜΣΔ), Δεκέμβριος 1981. 

ρ* : Λογάριθμος του δείκτη τιμών των παγκόσμιων εισαγωγών 

σε δολάρια ΗΠΑ. 1975=1. Πηγή : Statistical Yearbook, 

United Nations. 

e : Λογάριθμος του μέσου ετήσιου όρου της ισοτιμίας δραχμής/ 

δολαρίου ΗΠΑ. Πηγή: International Financial Statistics. 

Annual Supplement. Washington D C , IMF, 1981. 

m : Λογάριθμος του μέσου ετήσιου όρου της προσφοράς χρήματος 

(ΜΙ). Για το πρώτο μέρος του δείγματος (1950-1957) ο 

μέσος όρος δεν υπολογίσθηκε άμεσα, αλλά ως ο σταθμισμέ

νος μέσος της προσφοράς χρήματος στην αρχή και το τέλος 

του χρόνου. Οι σταθμικοί συντελεστές υπολογίσθηκαν από 

μια παλινδρόμηση για την περίοδο 1958-1980, και ήταν 0,75 

για την αρχή του χρόνου και 0,25 για το τέλος. Πηγή: 
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ΜΣΔ Τράπεζας Ελλάδος, δυάφορα τεύχη. 

f. : Λογάρυθμος του μέσου ετήσυου όρου των καθαρών συναλλαγ

ματικών δυαθεσύμων της Τράπεζας Ελλάδος. Γυα την πε-

ρί,οδο 1950-1957 υπολογίσθηκε όπως καυ γυα το m, , με 

σταθμικούς συντελεστές 0,65 γυα την αρχή της περυόδου 

καυ 0,35 γυα το τέλος. Πηγή; ΜΣΔ Τράπεζας Ελλάδος, 

δυάφορα τεύχη. 

r : Κόστος ευκαορύας του χρήματος. Υπολογίσθηκε ως η δυα-

φορά του μέσου ετήσοου όρου του επυτοκύου καταθέσεων 

ταμυευτηρύου καυ του επυτοκύου καταθέσεων όψεως. Το 

τελευταύο σταθμίστηκε με το. ποσοστό των καταθέσεων 

όψεως στη ΜΙ στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Πηγή : 

Τράπεζα Ελλάδος (1980), καυ ΜΣΔ Τράπεζας Ελλάδος, Δε-

. κέμ3Ρ^ος 1981. 

d, : Λόγος του δημοσυονομυκόύ ελλείμματος στη ΜΙ. Το δημο-

συονομυκό έλλειμμα υπολογίσθηκε ως το άθρουσμα των ελ-

λευμμάτων του τακτυκού προϋπολογυσμού, του προϋπολογυ-

σμού επενδύσεων καυ του λογαριασμού καταναλωτυκών αγα

θών. Πηγή: ΜΣΔ Τράπεζας Ελλάδος, δυάφορα τεύχη. 

td : Λογάρυθμος του ελλεύμματος του ονομαστυκού εμπορικού 

υσοζυγύου. Δηλαδή ευσαγωγές μεύον εξαγωγές στη βάση 

εθνικών λογαρυασμών. Πηγή : OECD (19Ö2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Ας χρησυμοπουησουμε τους συμβολισμούς: 

. \ \ + f (Ι-λ),Σ n
3 t C

= (I-M) 

L =1
 L

 =1 

η Ι 

Λ V c ^ t - r
 x ( L ) y

t-r.?
1

n
3

+ t
:

i m
"

p )
t-L

= v l ( L ) ( m
-

p )
t-i 

όπου L εύναυ ο τελευστης των χρονυκών υστερήσεων. 

Η (13) μπορεύ να γραφτεί. 

yt
=eo+91(VI,t)-e2(et+Pt-I)t)+e3t+eU(gt-ï,t)+X(I')3rt-1+u1t ( Α 1 ) 

Επολύοντας την (16) γοα το y MOIL χρησυμοπουώντας τους παραπά-

I ι 
νω συμβολυσμους, έχουμε: 

η
Λ
 η h \ ο ^ η

2 Π
3
 μ(ι,), ν 1 ,.„, 

y,=-(m-p).- ->- + — r. ζ,- ----(m-p), , u
0
. (Α2) 

t μ t μ μ t μ t μ * t-1 μ 2t 

Εξι,σώνοντας τη δεξϋά πλευρά των (ΑΙ) χαυ (Α2), wau λύνοντας ως 

προς ρ έχουμε: 

p t 

(A3 

μ mt+ Γ rt~ Γ Zt+ ^ V ^ V t -V * U1t" μ1 U

2 J 
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H (A3) δεν εύναο ανηγμένη μορφή, δυότυ περυέχευ το 

(ρ -ρ ), που εύναι, η απόκλυση του τρέχοντος επυπέδου τυμών 

από την Όρθολογοκή προσδοκύα
1
 του στο τέλος της προηγούμενης 

περυόδου. Γοα να πάρουμε την ανηγμένη μορφή, μπορούμε να χρη

σιμοποιήσουμε τη μέθοδο των 'απροσδϋόρυστων συντελεστών'. Ας 

υποθέσουμε ότυ η εξύσωση ανηγμένης μορφής γι,α το ρ έχευ τη 

μορφή: 

^10^11 M LVl^l2 y ( L ) ( m" p )t-1 + ( | )13 mt + < l )1^t + ( Î )15 St 

+*l6(et+Pt} + Φ 1Τ* + Φ 1 8 Ζ Ϊ + VvO + •l10 (pt-pt ) 

e -. 
+*111 (gt-gt ' + Φ112 L<eÎ

+P*) - < Vp*) eJ +*113(zt-Zt) Uk) 

Χρησυμοπουώντας την (A4), το P
t

_
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P
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* 1 3
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V
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V
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 *110
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1 η
) <βζ - g°

e
) • (Φ

1 6
*Φ

1 1 2
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e
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*18

+
 W

 (z
t -

 z
t>

 ( A 5 ) 

Υποκαθυστώντας την (A5) στην (A3) «au συγκρίνοντας τους 

συντελεστές της εξύσωσης που προκύπτει, με τους συντελεστές της 

(A4), προσδυορύζουμε τα φ όπως στους σχετυκούς πύνακες. OL πα

ραμέτρου της εξύσωσης γυα το y, προκύπτουν, αν υποκαταστήσουμε 

την ανηγμένη μορφή του ρ, εύτε στφ εξύσωση της συνολυκής προσφο

ράς, εύτε σε αυτή της συνολικής ζήτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Μεγέθυνση % 

Έτος 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Πράγμα

τι, χη 

7,1 

8,9 

7,3 

-3,6 

6,1 

6,4 

3,4 

6,7 

3,8 

1,7 

Προβλε

πομένη 

6,1 

7,3 

6,5 

0,006 

4,0 

6,4 

6,9 

6,5 

4,6 

-0,001 

Σεναρυο 

1 

6,0 

5,9 

5,8 

5,7 

5,7 

5,6 

5,5 

5,6 

5,5 

5,5 

Σεναρυο 

2 

4,9 

5,9 

5,6 

3,9 

5,6 

7,7 

7,5 

6,4 

5,8 

2,0 

Σεναρυο 

3 

6,1 

7,3 

6,4 

0,006 

6,1 

7,8 

7,0 

6,8 

5,5 

2,5 

Σεναρ 

4 

5,7 

6,2 

8,0 

1,6 

3,2 

4,4 

6,5 

8,0 

5,8 

3,4 

Πληθωρυσμός % 

Έτος 

1971 ' 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Πραγμα-

τ υ« σς 

3,2 

4,9 

19,5 

20,9 

12,4 

15,4 

12,9 

13,0 

18,7 

18,4 

Προβλε

πόμενος 

4,8 

6,7 

21,6 

17,1 

17,0 

11,8 

14,2 

17,2 

18,8 

22,7 

Σεναρυο 

1 

-0,004 

-0,009 

-0,006 

-0,004 

-0,002 

0,00.2 

0,002 

0,002 

0,006 

0,006 

Σεναρυο 

2 

10,5 

9,7 

10,4 

10,8 

11,0 

10,7 

10,5 

10,7 

10,9 

11,7 

Σεναρυο 

3 

4,8 

6,7 

21,6 

17,1 

16,6 

11,3 

13,8 

16,8 

18,2 

21,7 

Σενάρ 

4 

5,0 

7,0 

21,6 

17,1 

17,0 

12,2 

14,5 

17,2 

18,7 

21,8 
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Εμπορί/χό Έλλευμμα 

% ΑΕΠ 

Πράγμα- Προβλε- Σενάριο Σενάροο Σενάρυο Σενάρυο 
Ετος 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

τυχό 

8,1 

8,3 

11,0 

10,1 

10,5 

8,9 

9,2 

8,0 

8,8 

8,4 

πόμενο 

9,1 

9,0 

9,1 
8,7 

8,0 

7,8 

7,8 

8,0 

8,0 

7,8 

1 

9,1 

9,1 

9,1 

9,1 
9,1 

9,0 

9,1 
9,1 

9,1 

9,1 

2 

9,3 

9,5 

9,3 

8,4 

7,4 

6,9 

6,8 

6,8 

6,5 

5,8 

3 

9,1 
9,0 

9,0 

8,7 

8,4 

8,5 

8,8 

9,1 
9,4 

9,8 

4 

9,2 

9,2 

9,1 
8,6 

8,0 

7,8 

7,9 

8,1 

8,1 
7,6 
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