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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
'Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το έτος 1961 ώς αυ
τόνομος δημόσιος οργανισμός υπό την επωνυμία 
«Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό αν
τικειμενικό σκοπό την έρευνα τών προβλημάτων 
της λειτουργίας, διαρθρώσεως και αναπτύξεως 
της ελληνικής οικονομίας. Άλλος αντικειμενικός 
σκοπός του ήταν ή επιμόρφωση νέων 'Ελλήνων 
οικονομολόγων στις σύγχρονες μεθόδους οικονο
μικής αναλύσεως και έρευνας. Για την ίδρυση 
καί λειτουργία του Κέντρου χορηγήθηκε σημαντι
κή οικονομική βοήθεια από ιδρύματα του εξωτε
ρικού. 

Κατά το έτος 1964 το Κέντρο Οικονομικών 
'Ερευνών αναδιοργανώθηκε ύπο τή σημερινή μορ
φή του, ώς Κέντρο Προγραμματισμού και Οικο
νομικών 'Ερευνών, το όποιο λειτουργούσε υπό τήν 
εποπτεία του 'Υπουργού Συντονισμού. Στο ΚΕΠΕ, 
υπό τή νέα του μορφή, ανατέθηκαν από το Κράτος, 
πλην τών ανωτέρω, και οι εξής αρμοδιότητες: (1) 
Ή κατάρτιση προγραμμάτων οικονομικής και κοι
νωνικής αναπτύξεως σε εθνικό κάί περιφερειακό 
επίπεδο, (2) ή αξιολόγηση τών προγραμμάτων 
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δημόσιων επενδύσεων και (3) ή μελέτη των βρα
χυχρόνιων εξελίξεων της ελληνικής οικονομίας και 
η γνωμοδότηση πάνω σε τρέχοντα θέματα οικο
νομικής πολιτικής. 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το 
ΚΕΠΕ συνεργάστηκε κατά τα πρώτα ετη τής λει
τουργίας του (1961-1966) με επιστήμονες και 
ιδρύματα του εξωτερικού. Αυτό συνέβαλε στην επι
λογή και αποστολή στο Κέντρο ξένων οικονομολό
γων για επιστημονικές έρευνες πάνω στα προβλή
ματα τής ελληνικής οικονομίας και στην οργάνω
ση προγράμματος πού περιλάμβανε μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση νέων "Ελλήνων οικονομολόγων σε πανε
πιστήμια του εξωτερικού. 

Το Κέντρο ανάπτυξε επίσης ευρύ πρόγραμμα 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην ol-
κονομική επιστήμη. "Ετσι, σε συνεργασία και με 
ξένα πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς, αρι
θμός νέων οικονομολόγων τής χώρας αποστέλλε
ται κάθε χρόνο στο εξωτερικό για εξειδίκευση 
στους διάφορους τομείς τής οικονομικής επιστή
μης. Ή εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΚΕΠΕ 
περιλαμβάνει επίσης τή διοργάνωση σειρών επι
μορφωτικών σεμιναρίων κάί διαλέξεων, πού δί
νονται συχνά από διακεκριμένους ξένους επιστή
μονες, τους οποίους προσκαλεί. 

Παράλληλα το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινω
νία με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού για 
ανταλλαγή εκδόσεων και πληροφοριών πάνω στις 
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εξελίξεις, πού σημειώνονται στις μεθόδους οικο
νομικής έρευνας, και με τον τρόπο αυτό συμβάλ
λει στην προαγωγή τής οικονομικής επιστήμης 
στή χώρα. 
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1. ΒΑΛΡΑΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗ-ΒΑΑΡΑΣΙΑΝΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Για ένα μάλλον μεγάλο χρονικό διάστημα στη 
μακροοικονομική, δπως και σ' ολόκληρη σχεδόν 
την οικονομική επιστήμη, κυριαρχεί ή θεωρία ή 
γενικά γνωστή με τον τίτλο «νεοκλασική». Ό τί
τλος αυτός καλύπτει μια μεγάλη κλίμακα θεωρη
τικών καί αναλυτικών προσεγγίσεων και δεν είναι 
εύκολο να επισημάνει κανείς ενα συγκεκριμένο οι
κονομολόγο ή έστω καί μιαν ορισμένη οικονομική 
σχολή πού να μπορεί να θεωρηθεί ως ό κύριος αντι
πρόσωπος της νεοκλασικής θεωρίας. Υπάρχουν 
δμως δύο βασικές θεωρητικές εργασίες πού απο
τελούν πια παράδοση καί πού, ακόμα καί στις μέ
ρες μας, δίνουν το βασικό εννοιολογικό πλαίσιο ανα
λύσεως: ή πρώτη είναι ή εργασία του Alfred Mar
shall για τή μικροοικονομική θεωρία καί ή δεύτερη ή 
εργασία του Léon Walras για τή θεωρία γενικής 
ισορροπίας. Ή σύγχρονη μακροοικονομική θεω
ρία έχει τήν αρχή της στο έργο του John Maynard 
Keynes πού δημοσιεύθηκε πριν σαράντα περίπου 
χρόνια καί άπο τήν εποχή της εμφανίσεως της (ή 
σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία) ήταν, καί εί
ναι ακόμα, αντίθετη προς τα αξιώματα της θεω
ρίας πού ό Keynes αποκαλούσε «κλασική» καί 
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πού σήμερα θα τήν αποκαλούσαμε καλύτερα «νεο
κλασική». Είναι ενα άπο τα πιο περίεργα φαινόμε
να στην ιστορία μιας επιστήμης το γεγονός δτι 
παρόλο πού ή Κεϋνσιανή θεωρία είχε βαθύτατη 
επίδραση, ιδίως σε θέματα εφαρμοσμένης οικονο
μικής πολιτικής, και καθιερώθηκε ως ή επίσημη 
ορθόδοξη άποψη οικονομικής πολιτικής στις περισ
σότερες δυτικές βιομηχανικές χώρες, εντούτοις ή 
νεοκλασική θεωρία εξακολούθησε να αναπτύσσε
ται και να κυριαρχεί στη σφαίρα τής ακαδημαϊκής 
διδασκαλίας και τής καθαρής θεωρίας σ' δλη τη 
διάρκεια των δεκαετιών πού ακολούθησαν τήν έκ
δοση τής «Γενικής Θεωρίας». 'Ανάμεσα στους οι
κονομολόγους υπήρξαν στο παρελθόν καί υπάρ
χουν ακόμα καί σήμερα σημαντικές διαφωνίες για 
το ποιο ήταν το ουσιαστικό μήνυμα τής Κεϋνσια-
νής επαναστάσεως. Αυτό, ως ενα σημείο, οφεί
λεται στο γεγονός δτι ό Keynes, πάνω στον ένθερ
μο ζήλο του να παρουσιάσει κάτι ριζικά νέο, δέν 
έδωσε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες τών θεω
ρητικών θεμελίων αύτοΰ του έργου του. 

"Οσο για το τμήμα εκείνο τής Κεϋνσιανής οικο
νομικής θεωρίας πού υποτίθεται πώς αποδείχνει δτι, 
αν δέν υπάρχει ενεργός κρατική σταθεροποιητική 
πολιτική, είναι δυνατό να διαμορφωθεί μακροοικο
νομική ισορροπία μέ συνθήκες ύποαπασχολήσεως, 
ή μετακεϋνσιανή μακροοικονομική θεωρία πέτυχε 
να πείσει τους καθαρούς θεωρητικούς δτι ή Κεϋν
σιανή θεωρία δέν είναι τίποτα περισσότερο άπο μιαν 
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ειδική περίπτωση κάποιας ευρύτερης κατηγορίας 
βάσιμων υποθέσεων και υποδειγμάτων πού αφή
νουν σχεδόν άθικτες τις βασικές απόψεις της νεο
κλασικής παραδόσεως. Παρόλο πού ό Keynes 
θεωρήθηκε πάντοτε πιστός στον προπάτορα της 
παραδόσεως του Cambridge, τον Marshall, ήταν 
σαφώς αντιληπτό δτι ή αίρεση πού περιεχόταν στή 
«Γενική Θεωρία» είχε για στόχο της τή θεωρία γε
νικής ισορροπίας του Walras. Το έργο του Walras, 
και ιδίως το «Eléments d'Economie Politique 
Pure», διακρίνεται για τήν αφαιρετική του σκέψη 
και για τήν κομψή διατύπωση της λειτουργίας της 
οικονομίας με Ινα σύστημα εξισώσεων, δπου οι οίκο-, 
νομικές μονάδες ή οι φορείς συμμετέχουν στην πα
ραγωγή και τήν ανταλλαγή μέ βάση Ινα μόνο διάνυ
σμα τιμών, πού εξασφαλίζει μέ αμοιβαία συνέπεια 
τήν «εκκαθάριση» της αγοράς σ' δλη τήν οικονομία. 
Μια τέτοια γενική ισορροπία, πού δέν επιτρέπει τήν 
υποαπασχόληση τών παραγωγικών μέσων, επιτυγ
χάνεται μέ τή λειτουργία τών απρόσωπων δυνάμε
ων της αγοράς. Ειδικότερα ό Léon Walras, για να 
προσωποποιήσει τήν «άόρατον χείρα» του Adam 
Smith, παρουσιάζει Ινα φανταστικό «έκπλειστη-
ριαστή», παντοδύναμο και παντογνώστη, πού κα
τορθώνει μέ μια «διερευνητική διαδικασία» να προσ
διορίσει αύτο το διάνυσμα τιμών γενικής ισορρο
πίας. Σέ μια τέτοια θέση, γενικής ισορροπίας, το 
σύστημα είναι εξ υποθέσεως εναρμονισμένο και μά
λιστα μέ μια κοινωνικά άριστη ρύθμιση, όποιαδή-
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ποτέ κι αν είναι ή αρχική κατανομή εισοδήματος 
και πλούτου. ,ΧΑν το Βαλρασιανο σύστημα μετα
φερθεί στή μακροοικονομική θεωρία, τότε, σε μιαν 
οικονομία με πλήρη απασχόληση, αρκεί να είναι 
ευέλικτοι οι χρηματικοί μισθοί και το επίπεδο τι
μών, για να υπάρχει και να είναι πραγματοποιήσιμη 
μια κατάσταση ισορροπίας με πλήρη απασχόληση. 
Το αποκορύφωμα της μετακεϋνσιανής νεοκλασικής 
μακροοικονομικής υπήρξε ή πραγματεία του Don 
Patinkin «Χρήμα, επιτόκιο και τιμές» (15), της 
οποίας τα συμπεράσματα φαίνεται να έρχονται σέ 
αντίθεση με ο,τι ριζικά ή προκλητικά καινούργιο 
παρουσίαζε το έργο του Keynes. 

Ή θεωρία του Walras της γενικής ισορροπίας 
εξακολουθεί να προβάλλεται έντονα στην ακαδημαϊ
κή οικονομική και έχει αποτελέσει τήν αφορμή για 
μεγάλο αριθμό εργασιών στο πεδίο της μαθηματι
κής οικονομικής. 'Υπάρχουν πολλοί επικριτές, άλ
λα και πολλοί οπαδοί πού πιστεύουν δτι ή θεωρία 
του Walras αποτελεί μάλλον ένα χρήσιμο, μεστό 
πλαίσιο αναλύσεως, παρά ενα σύστημα πού μας δί
νει καθορισμένα αποτελέσματα και επιπτώσεις (6). 
'Όταν δμως μεταφέρεται στο πεδίο τής μακροοικο
νομικής, παρουσιάζει μερικά ανεπιθύμητα χαρα
κτηριστικά. 'Από τή μια μεριά έρχεται σέ αντίφα
ση μέ κάτι πού είναι εμπειρικά ολοφάνερο, δηλαδή 
μέ τήν αστάθεια τής οικονομικής ισορροπίας και 
τήν υποαπασχόληση τών παραγωγικών μέσων, άπο 
τήν άλλη φτάνει σέ άπο πριν γνωστά άποτελέσμα-
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τα, πού περιλαμβάνονται στις υποθέσεις του παρα
δείγματος. Τί θα γινόταν, αν δεν υπήρχε ή «διερευ
νητική διαδικασία» (tâtonnement process ) και αν 
οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνταν στην 
παραγωγή και τήν ανταλλαγή ακόμα και με «ακα
τάλληλες» τιμές, δηλαδή με τιμές πού δεν «εκκαθα
ρίζουν» τήν αγορά; Στην περίπτωση αυτή, έκτος 
κι αν τα σχέδια των οικονομικών μονάδων είναι 
αμοιβαία συνεπή, οι αναπροσαρμογές πού θα γίνουν 
μέσα στο σύστημα δέν θα είναι μόνο «αναπροσαρμο
γές τιμών», άλλα και «αναπροσαρμογές ποσοτή
των». Τότε ή απασχόληση και το εισόδημα, εφό
σον δέν είναι πια μεγέθη εξ υποθέσεως ορισμένα 
στο επίπεδο πλήρους απασχολήσεως τους, γίνονται 
ενδογενείς μεταβλητές. "Εγινε κάποτε ή σκέψη δτι 
οι «εισοδηματικές επιδράσεις» αύτοΰ του είδους 
είναι ασήμαντες καΐ δτι το να τις έχουμε υπόψη 
μας δέν μας εμποδίζει να εργαστούμε στο Βαλρα-
σιανο πλαίσιο (8). *Αν δεχτούμε αυτή τήν άποψη, 
τότε μπορούμε να δεχτούμε και τή νεοκλασική ή 
Βαλρασιανή αναδιατύπωση της Κεϋνσιανής θεω
ρίας, δπως τήν παρουσίασε ό Patinkin. 

Το πρόβλημα της λογικής θεμελιώσεως της Βαλ-
ρασιανής θεωρίας, δπως το αναφέραμε πιο πάνω, 
το παρουσίασε για πρώτη φορά ό Nikolas Kaldor 
(10) κάνοντας τή διάκριση ανάμεσα στους ενδογε
νείς ρυθμιστικούς μηχανισμούς, πού μπορεί να τεί
νουν προς τήν ισορροπία, και στις συνθήκες πού ορί
ζουν τή θέση και το χαρακτήρα αυτής της ίσορρο-
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πίας. Για να παρακάμψουμε το πρόβλημα αυτό 
χρειαζόμαστε πραγματικά την υπόθεση ceteris pa
ribus, τόσο συνηθισμένη στη μικροοικονομική ανά
λυση, και ή σκοπιμότητα αύτη τη δικαιολογεί τελι
κά, ώς όργανο αναλύσεως ή ώς μεθοδολογία. Στή 
μακροοικονομική θεωρία δμως, εφόσον μια ορισμέ
νη τιμή του εισοδήματος αποτελεί τή συνθήκη πού 
ορίζει τήν ισορροπία πλήρους απασχολήσεως, έχου
με το ακόλουθο πρόβλημα: Σ* Ινα ρεαλιστικότερο 
πλαίσιο, μή-Βαλρασιανο και χωρίς τή «διερευνητι
κή διαδικασία» (tâtonnement process), εφόσον 
το εισόδημα είναι ενδογενής μεταβλητή, οι συνθή
κες πού ορίζουν τήν ισορροπία δεν μπορούν να θεω
ρηθούν ώς δεδομένες. Ή υπόθεση ceteris paribus 
δεν είναι πια βάσιμη και επομένως δεν είναι προ
φανές δτι οι ενδογενείς αναπροσαρμογές τιμών και 
ποσοτήτων (price-cum-quantity ) θα οδηγήσουν 
στην επίτευξη ισορροπίας τών μακροοικονομικών 
μεγεθών σε επίπεδο πλήρους απασχολήσεως. Τότε 
ή πλήρης απασχόληση δεν είναι παρά ειδική περί
πτωση μιας ευρύτερης ομάδας εφικτών σημείων 
μακροοικονομικής ισορροπίας, αύτο δηλαδή ακρι
βώς για το όποιο προσπάθησε να μας πείσει ό Key
nes στή «Γενική θεωρία» του. Πυρήνας της Κεϋν-
σιανής «'Αρχής της Ενεργού Ζητήσεως» είναι το 
ενδογενώς προσδιοριζόμενο και μεταβλητό επίπεδο 
εισοδήματος και απασχολήσεως. Το να αγνοούμε 
αύτο το κρίσιμο στοιχείο της μακροοικονομικής 
είναι σαν «νά αγνοούμε δτι 6 "Αμλετ ήταν πρίγκι-
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πας», για να δανειστούμε το σχόλιο του Takashi 
Negishi. 

Στα τελευταία δέκα χρόνια παρατηρήθηκε έντονη 
προσπάθεια για την έπανερμηνεία των Κεϋνσιανών 
απόψεων πάνω σε θεωρητικές βάσεις διαφορετικές 
άπό εκείνες πού θεμελιώνουν τη Βαλρασιανή νεο
κλασική θεωρία (2, 3, 4, 9, 13, 14, 17). Τή βασική 
αρχή των «ρεβιζιονιστικών» αυτών ερμηνειών δί
νει εύγλωττα ό G. Shackle: Το μοιραίο μειονέκτη
μα (της νεοκλασικής θεωρίας) ήταν ή παραδοχή δτι 
οι άνθρωποι έχουν επαρκείς γνώσεις και δτι μπο
ρούν, έχοντας στή διάθεση τους τις αναγκαίες πλη
ροφορίες, να ενεργούν λογικά. 'Αλλά ή παραδοχή 
αυτή είναι αντίθετη μέ τήν πραγματικότητα. . . Ή 
ανεργία οφείλεται στο δτι οι άνθρωποι δέν κατορ
θώνουν να εξασφαλίσουν έγκαιρα πληροφορίες για 
τις υπό συνθήκην προθέσεις ή τις πιθανές άλληλο-
αντιδράσεις. . . Ή ανεργία είναι συνέπεια αντα
νακλαστικών επιδράσεων και διαταραχής. Ή θεω
ρία της ανεργίας είναι αναγκαστικά και αναπό
φευκτα θεωρία της διαταραχής» (17, σελ. 136, 
140-141, 133). Ή λεγόμενη «Κεϋνσιανή Άντε-
πανάσταση» αυτής της μορφής διατυπώθηκε στο 
πολυσυζητημένο άρθρο του R.W. Glower (2) και 
αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της διακρίσεως μετα
ξύ «Κεϋνσιανών Οικονομικών» (δηλαδή της νεο
κλασικής συνθέσεως) και τής «Οικονομικής του 
Keynes» πού επεξεργάστηκε και υποστήριξε ό Axel 
Leijonhufvud (13). Κύριο σημείο τής εργασίας 
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αυτής ήταν δτι δ Clower το αποκάλεσε ((υπόθεση 
της δυαδικής αποφάσεως», ή οποία συνοψίζεται 
στα έξης: Σε καταστάσεις ανισορροπίας οι δα
πάνες πού πραγματοποιεί ό καταναλωτής είναι δια
φορετικές άπό εκείνες πού είχε πρόθεση να πρα
γματοποιήσει κι ή διαφορά αυτή θα εξαρτηθεί άπό 
το πόσο διαφέρει το εισόδημα και ή εργασιακή απα
σχόληση πού πραγματοποιεί, άπο τήν απασχόληση 
και το εισόδημα πού περίμενε δτι θα αποκτήσει. 
Σ' ένα κόσμο μή-Βαλρασιανό, οπού ή παραγωγή 
και οι ανταλλαγές γίνονται ακόμα καΐ μέ διάνυσμα 
τιμών πού δέν «εκκαθαρίζει» τήν αγορά, ή πλεονα
σματική προσφορά στην αγορά εργασίας αντιστοι
χεί σέ πλεονασματική προσφορά στην αγορά αγα
θών ή προϊόντος, εφόσον ή συνολική ενεργός ζήτη
ση προσδιορίζεται και περιορίζεται άπο τήν πρα
γματική απασχόληση και το πραγματικό (ενεργό) 
συνολικό εισόδημα. Αυτή φαίνεται πώς είναι ή σω
στή έννοια της συναρτήσεως καταναλώσεως του 
Keynes. "Ετσι ή «ενεργός» πλεονασματική ζήτηση 
μπορεί να είναι μή-μηδενική σέ δλες τις αγορές, 
ενώ ή «νοητή» πλεονασματική ζήτηση (δηλαδή 
αυτή πού αντιστοιχεί στο a priori γνωστό διάνυ
σμα τιμών γενικής ισορροπίας) είναι μηδενική μό
νο σ* Ινα νεοκλασικό σχήμα (2,12). 

Σ' Ινα σύστημα μή-Βαλρασιανό, οι καταστάσεις 
δπου υπάρχει μή-μηδενική πλεονασματική ζήτηση 
προκαλούν οχι μόνο «αναπροσαρμογές τιμών» άλλα 
και «αναπροσαρμογές ποσοτήτων», γιατί ή άπα-
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σχόληση και το εισόδημα δεν είναι πια μεγέθη δε
δομένα σε επίπεδο πλήρους απασχολήσεως. Ή 
συνέπεια της «υποθέσεως της δυαδικής αποφάσεως» 
και της ανυπαρξίας του Βαλρασιανοΰ «έκπλειστη-
ριαστή» είναι δτι ή αλληλεπίδραση των αναπροσαρ
μογών τιμών και ποσοτήτων δεν οδηγεί αναγκα
στικά στη νεοκλασική γενική ισορροπία με πλήρη 
απασχόληση, άλλ' αντίθετα μπορεί να οδηγήσει σ' 
αυτό πού ό Bent Hansen αποκαλεί «οιονεί ισορρο
πία» (7). Κατά τον ορισμό της, οιονεί ισορροπία 
είναι ή κατάσταση στην οποία, αν και οι σχετικές 
τιμές είναι προσδιορισμένες, το σύστημα δεν βρί
σκεται σε ισορροπία με τήν παραδοσιακή έννοια. Ή 
πλεονασματική ζήτηση δεν είναι μηδενική και οι 
απόλυτες τιμές ανεβαίνουν ή πέφτουν συνεχώς. Πα
ραφράζοντας τή διατύπωση του 'ίδιου του Bent 
Hansen θα μπορούσαμε να ποΰμε δτι στην οιονεί 
ισορροπία οι δυνάμεις πού επηρεάζουν τις σχετικές 
τιμές εξουδετερώνουν ή μια τήν άλλη, ένώ οι δυ
νάμεις πού επηρεάζουν τις απόλυτες τιμές δέν άλ-
ληλοεξουδετερώνονται. Για να εξηγήσουμε λοιπόν 
τήν Κεϋνσιανή άποψη της «ισορροπίας μέ συν
θήκες ανεργίας», θα πρέπει να στηρίξουμε τήν 
ερευνά μας σέ μια μεθοδολογία μή-Βαλρασιανή και 
σ' ενα σύστημα πού να μπορεί να περιλάβει σημεία 
οιονεί ισορροπίας. Αυτή είναι ή ουσία της «μακρο
οικονομικής θεωρίας της ανισορροπίας», δπως πα
ρουσιάζεται στα γενικά μακροοικονομικά υποδεί
γματα πού αναπτύχθηκαν στα λίγα τελευταία χρό-
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νια (1,11,18) και πού μάλλον προσπαθούν νά εξη
γήσουν την εμφάνιση και την επίμονη παρουσία 
διαταρακτικών φαινομένων τέτοιων δπως ή ανερ
γία και ό πληθωρισμός (δηλαδή καταστάσεις δπου 
εμφανίζεται ανισόρροπη, μή-μηδενική πλεονασμα
τική ζήτηση ), παρά να μειώσουν τή σημασία των 
πραγματικών αυτών φαινομένων σε άπλες, εξαιρε
τικές και μεταβατικές περιπτώσεις μιας οικονο
μίας πού υποτίθεται δτι στις άλλες της πλευρές 
είναι απαλλαγμένη άπο διαταρακτικά φαινόμενα. 

Στα επόμενα τμήματα της εργασίας αυτής πα
ρουσιάζουμε τα ουσιώδη στοιχεία ενός απλοποιημέ
νου υποδείγματος μακροοικονομικής ανισορροπίας, 
δίνοντας μεγαλύτερη έ'μφαση στή μεθοδολογία της 
νέας αυτής προσεγγίσεως. Στην περίπτωση αυτή, 
ή κατανόηση της μεθοδολογίας ενός ακόμα εξελισ
σόμενου μακροοικονομικού θεωρητικού πλαισίου 
είναι απόλυτα απαραίτητη, για να συλλάβουμε το 
ουσιαστικό μήνυμα πού φέρνει το νέο αυτό πλαίσιο 
και τα συμπεράσματα στα όποια οδηγεί. 
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2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ 
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται ένα 
απλό θεωρητικό υπόδειγμα, στο όποιο ή συνεχι
ζόμενη ανεργία και ό συνεχιζόμενος πληθωρι
σμός ερμηνεύονται με την παραδοχή δτι είναι δυ
νατό να υπάρχουν οιονεί ισορροπίες στο σύστημα. 
Ένα υπόδειγμα γενικής μακροοικονομικής ανισορ
ροπίας είναι αναγκαστικά πολύπλοκο, γιατί περι
λαμβάνει πολυάριθμους ταυτόχρονους ρυθμιστικούς 
μηχανισμούς. Για το λόγο αυτό μπορεί να διατυ
πωθεί είτε με τη μορφή ενός υποδείγματος προσο-
μοιώσεως, είτε με τή μορφή ενός θεωρητικού υπο
δείγματος, στο όποιο οι ρυθμιστικές διαδικασίες 
διαχωρίζονται τεχνητά σε ξεχωριστά «στάδια», για 
να παρακαμφθούν από άποψη αναλύσεως οι απαγο
ρευτικές αλγεβρικές περιπλοκές του ταυτοχρονι-
σμοΰ των διαδικασιών. Δέν χρειάζεται να αναφέρου
με δτι μέ τήν τεχνική αύτη, πού τήν έφεραν στο 
προσκήνιο πρόσφατα οι Solow και Stiglitz (18), 
δέν αγνοείται ή ταυτόχρονη λειτουργία των ρυθμι
στικών μηχανισμών, άλλ* αντίθετα έχουμε μια σύγ
χρονη παραλλαγή τής παλιάς μεθόδου τής «αναλύ
σεως κατά περιόδους». Στο άπλο υπόδειγμα πού 
εξετάζουμε εδώ δέν λαμβάνεται υπόψη ό χρηματι-
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κος τομέας της οικονομίας, άφοΰ αυτός έχει περι
ληφθεί σε γενικότερο υπόδειγμα πού διατύπωσε πα
λαιότερα ό συγγραφέας (11), άλλα περιοριζόμαστε 
σ' ένα υπόδειγμα δύο αγορών, συγκεντρώνοντας 
την προσοχή μας στα βασικά στοιχεία του εισοδη
ματικού κυκλώματος πού τονίζει ιδιαίτερα τις αλ
ληλεπιδράσεις μεταξύ αγορών προϊόντος και εργα
σίας. Ή συγκεκριμένη αναλυτική στρατηγική μας 
έγκειται στή διάκριση τριών χρονικών περιόδων ή 
«σταδίων». Το πρώτο στάδιο είναι ή Στιγμιαία 
Κατάσταση (ΣΚ)· είναι μια απειροελάχιστα σύν
τομη χρονική περίοδος, στην οποία δλες οι «τιμές» 
είναι δεδομένες. Με βάση τις τιμές αυτές διαμορ
φώνονται τά σχέδια δλων τών παραγωγικών μονά
δων. Έάν σ αυτές τις τιμές αντιστοιχούν μή-μηδε-
νικές πλεονασματικές ζητήσεις, οι πραγματικές 
«ποσότητες», πού ανταλλάσσονται σέ κάθε αγορά, 
θα προσδιορίζονται άπο κάποιο νόμο. Αυτές οι μή-
μηδενικές πλεονασματικές ζητήσεις προκαλούν ανα
προσαρμογές, δηλ. μεταβολές τιμών κατά τή μετά
βαση άπο τή μια ΣΚ στην άλλη, κι έτσι στην αρχή 
της νέας ΣΚ ενα νέο σύνολο τιμών θα είναι δεδομέ
νο για τις παραγωγικές μονάδες καΐ επομένως τα 
σχέδια τους θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα. Το δεύ
τερο στάδιο είναι ή Βραχυχρόνια Κατάσταση (ΒΚ)* 
ορίζεται ως ή χρονική ακολουθία τών ΣΚ, άλλα είναι 
αρκετά σύντομη, ώστε αγνοούμε τίς επιδράσεις της 
συσσωρεύσεως κεφαλαίου καΐ της πληθυσμιακής 
αυξήσεως. Κατά τή ΒΚ οι «αναπροσαρμογές τιμών» 
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παίζουν τον κύριο ρόλο, ένώ οί αντίστοιχες «ποσο
τικές αναπροσαρμογές)) απλώς απορρέουν άπο τΙς 
«αναπροσαρμογές τιμών». Ή ισορροπία ΒΚ πραγ
ματοποιείται δταν σταματήσουν οί αναπροσαρμογές 
αυτές κι αυτό συμβαίνει, δταν οί δυνάμεις της αγο
ράς πού τις προκαλούν εξουδετερωθούν. Αυτή ή ισορ
ροπία ΒΚ θα είναι ε'ίτε πλήρης ισορροπία, εάν έχουν 
«εκκαθαριστεί)) όλες οί αγορές, ε'ίτε οιονεί ισορρο
πία, αν δέν έχουν «εκκαθαριστεί» δλες οί αγορές, άλλα 
και ταυτόχρονα τίποτα δέν μεταβάλλει τήν κατάστα
ση. Το τρίτο στάδιο είναι της Μακροχρόνιας Κατα
στάσεως (ΜΚ)· είναι ή χρονική ακολουθία των ΒΚ 
πλήρους ή οιονεί ισορροπίας. Μετακινούμενοι άπο τη 
μια ισορροπία ΒΚ στην άλλη έχουμε υπόψη τις επι
δράσεις της συσσωρεύσεως κεφαλαίου και της πλη
θυσμιακής αυξήσεως, γιατί αυτοί είναι οί παράγοντες 
πού προκαλούν μετατοπίσεις τών καμπυλών προσφο
ράς και ζητήσεως στις αγορές αγαθών και εργασίας. 
Ή μηδενική ή μή-μηδενική πλεονασματική ζήτηση 
σέ κάθε αγορά, δπως καθορίζεται στις ισορροπίες 
ΒΚ, επηρεάζεται τώρα άπο αυτές τις επιδράσεις 
ΜΚ πού συνοψίζονται σέ δύο λόγους κρίσιμης ση
μασίας: το λόγο άπασχολήσεως-κεφαλαίου (ε), πού 
προσδιορίζει το λόγο προϊόντος-κεφαλαίου (y), και 
το λόγο προσφοράς έργασίας-κεφαλαίου ( ν ) . Ή 
ισορροπία ΜΚ προσδιορίζει μια σταθερή κατάστα
ση (ε, ν ) και συνεπώς το κατά κεφαλή προϊόν και 
το ρυθμό ανεργίας της σταθερής καταστάσεως 
(u = ν - ε ) . 
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Κατά τή διάρκεια κάθε ΣΚ υποθέτουμε δτι ή 
πραγματική απασχόληση εργασίας (Ne) ορίζεται 
ώς ή ελάχιστη ζήτηση (Nd) και προσφορά (N s) 
εργασίας, δηλαδή: 

Ne = min(N 8 ,N d ) (1) 

'Από τήν ομογενή αυτή εισροή εργασίας καΐ με 
σταθερή εισροή κεφαλαίου παράγεται ενα ομογενές 
προϊόν (Q), το όποιο είναι φθαρτό (για ν' αποφύ
γουμε τις περιπλοκές των αποθεμάτων). Ή συνάρ
τηση παραγωγής μας είναι απλή: 

Q s = F(N e ), F 'X) , F " < 0 (2) 

Οι καμπύλες προσφοράς και ζητήσεως εργασίας 
ορίζονται βάσει πραγματικών ημερομισθίων (w = 
W/P) και εκφράζονται μέ τή μορφή: 

Nd = h(w) h ' < 0 (3) 

N s = j ( w ) j ' > 0 (4) 

ενώ υποθέτουμε δτι υπάρχει Ινα θετικό wf τέτοιο, 

ώστε h(w f) = j(w f). Έτσι άπό τις εξισώσεις (1)-

(4) έχουμε δτι: 

Q8 = F[min (N s,Nd)] = f(w) (5) 

δπου f ' (w)$0 καί f " (w)$0, για w $ w f . 
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Το σύμβολο w λοιπόν παριστάνει τον πραγματικό 
μισθό πού υποτίθεται δτι είναι δεδομένος στην αρ
χή κάθε ΣΚ, άφοΰ ό χρηματικός μισθός (W) και 
το επίπεδο τιμών (Ρ) υποτίθεται δτι είναι δεδομένα 
μεγέθη. Επομένως ή εξίσωση (5) είναι ή συνάρ
τηση συνολικής προσφοράς προϊόντος καΐ βασίζε
ται σε συμπεριφορά των επιχειρήσεων τέτοια, ώστε 
να μεγιστοποιούνται τα κέρδη τους. 

Ή συνολική ζήτηση προϊόντος (Qd) αποτελείται 
άπό τή ζήτηση αγαθών για κατανάλωση (G) και 
άπό ενδογενή ή αυτόνομα στοιχεία της συνολικής 
δαπάνης (Α ). Το πρώτο μέρος τής ζητήσεως εξαρ
τάται άπό το διαθέσιμο εισόδημα (Qdi), ενώ το 
δεύτερο αποτελείται άπό τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
άπό τίς κρατικές (δημοσιονομικές) δαπάνες και 
άπό το καθαρό εμπορικό ισοζύγιο. "Ωστε : 

Qd = C+A (6) 

Θεωρούμε δτι ή συνάρτηση καταναλώσεως είναι 

γραμμική: 

C = ( l - s ) Q 4 1 (7) 

δπου s είναι μια σταθερή οριακή ροπή προς α
ποταμίευση. Το διαθέσιμο εισόδημα αποτελείται 
άπό δύο συστατικά μέρη: το πραγματοποιούμενο 
εισόδημα άπό εργασία (wNe) και τα πραγμα
τοποιούμενα κέρδη τών επιχειρήσεων (Ζ). Τα 
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πραγματικά κέρδη ορίζονται με την εξίσωση: 

Z = Q*-wN e (8) 

δπου Q* είναι ό πραγματοποιούμενος όγκος πωλή
σεων προϊόντος με το διάνυσμα τιμών πού είναι 
δεδομένο στην αρχή κάθε ΣΚ και ορίζεται με τήν 
εξίσωση : 

Q* = min(Qd,Q s) (9) 

"Ωστε Qdl = w N e + Z = w N e + ( Q * - w N e ) = Q* 

=min(Q d ,Q s ) (10) 

και Q d = C + A = ( l - s ) [min(Qd, Q s ) ] + A ( i l ) 

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

εάν Q d < Q s , Q d = ( l - s ) Q d + A ? ) Q d = — (12) 

και έάν Q s < Q d , Qd = ( l - s ) Q s + A = ( l - s ) 

[ f ( w ) ] + A = 0(w;A) (13) 

O w g 0 καΐ Oww$0 για w j w f 

Τα αυτόνομα στοιχεία της συνολικής δαπάνης βά
ζουν ενα ανώτατο δριο στή ζήτηση προϊόντος Qd 

με οποιοδήποτε διάνυσμα τιμών σε περιπτώσεις 
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πού υπάρχει πλεονασματική ζήτηση προϊόντος. 
'Έτσι ή απλή Κεϋνσιανή εξίσωση του πολλαπλα
σιαστή είναι στην περίπτωση μας μια ειδική περί
πτωση τέτοια, ώστε: 

^ Α 
max Qa = —-

ο 

Το Διάγραμμα 1 δείχνει μια δυνατή κατάσταση 
της αγοράς προϊόντος σε δεδομένο Α. Σε κάθε ΣΚ 
ενα δεδομένο w θα αντιστοιχεί σε μηδενικές ή μή-
μηδενικές πλεονασματικές ζητήσεις στις αγορές ερ
γασίας (ΕΝ)καΙπροϊόντος (EQ), ανάλογα με το αν: 

Ε 0 % 0 καθώς w« = w § w2 

EN 3 0 καθώς w = wf 

Μέ τα δεδομένα του Διαγράμματος 1 είναι φανερό 
δτι ούτε ό μισθός Wj οΰτε ό w2 αντιστοιχούν σέ 
μια ισορροπία ΒΚ* έτσι εισάγουμε τώρα τις δυνα
μικές «αναπροσαρμογές τιμών» τέτοιες, ώστε: 

W = k 1 . E N ( w ) (14) 

P = k 2 . E Q ( w ; A ) (15) 

όπου τα σύμβολα ^παριστάνουν ποσοστιαίες μετα
βολές και τα k t και k2 τήν ταχύτητα της «άνα-
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προσαρμογής τιμών» σε κάθε αγορά. Ακόμα όμως 
και μέ το δεδομένο Α υπάρχουν μερικές δυνατές 
θέσεις ισορροπίας ΒΚ, πού εξαρτώνται άπο τις σχε
τικές αριθμητικές τιμές τών lq και k2 (αν υποθέ
σουμε δτι και τα δύο είναι πεπερασμένα και θετι
κά), εφόσον μέ το δεδομένο Α έχουμε EQ (wf;A) 
< 0 , ενώ EN(w f) = 0. Το Διάγραμμα 2 δείχνει 
μία άπο τις πολλές δυνατότητες. 'Ισορροπία ΒΚ 
επιτυγχάνεται δταν: 

w = W - P = 0 (16) 

και αντιστοιχεί σέ πραγματικό μισθό τέτοιον, ώστε: 

k 1 - E N ( w B ) = k a . E Q ( w B ; A ) (17) 

Στο Διάγραμμα 2 έχουμε wf < wE < w2 και αν 
προσέξουμε καλά θα δοΰμε δτι μέ wE το σύστημα 
είναι σέ σταθερή οιονεί ισορροπία μέ μόνιμη πλεο
νασματική προσφορά και στην αγορά εργασίας και 
στην αγορά προϊόντος. Αυτή είναι ή ουσία της 
«ισορροπίας μέ συνθήκες ύποαπασχολήσεως» πού 
αναφέρεται τόσο συχνά στις απλές περιγραφές της 
Κεϋνσιανής μακροοικονομικής τών διδακτικών εγ
χειριδίων. Στην πραγματικότητα Ινα τέτοιο υπό
δειγμα είναι άμεσα συγκρίσιμο μέ τα περισσότερα 
«κλασικά» θεωρητικά κατασκευάσματα, δπου μπο
ρεί να διαπιστωθεί δτι παρόμοιες οιονεί ισορροπίες 
δέν είναι παραδεκτές στην κλασική θεωρία (12). 

32 



Τέλος, ή σημασία των αυτόνομων στοιχείων της 
συνολικής δαπάνης (καί κυρίως τών επενδύσεων 
και τών κρατικών δαπανών) φαίνεται στο παρά
δειγμα του Διαγράμματος 3. Στο διάγραμμα αυτό 
ορίζουμε μια τιμή του Α τόσο υψηλή, ώστε να αντι
στοιχεί σ* αυτήν θετική EQ με οποιοδήποτε πραγ
ματικό μισθό. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε 
μόνο να δείξουμε δτι είναι δυνατό να υπάρχει μια 
ασταθής οιονεί ισορροπία με κάποιες τιμές w E <w f , 
πού αντιστοιχούν σε θετική πλεονασματική ζήτηση 
καί στις δύο αγορές, δηλαδή αντιστοιχούν καί σέ 
πληθωρισμό καί σέ εργασιακή απασχόληση χαμη
λότερη άπό το maximum. 

Είναι εύκολο να γενικεύσουμε πρώτα τις συνε-
παγωγές ενός τέτοιου μή-Βαλρασιανου άπλοΰ γε
νικού υποδείγματος καί κατόπιν να αναλύσουμε τα 
προβλήματα υπάρξεως, μοναδικότητας καί ευστά
θειας της μακροοικονομικής οιονεί ισορροπίας με ή 
χωρίς χρηματικό τομέα (1,11,12). Θα πρέπει 
δμως πριν να κάνουμε ενα τελικό σχόλιο: κάθε οιο
νεί ισορροπία, ε'ίτε μέ θετική είτε μέ αρνητική 
πλεονασματική ζήτηση καί στις δύο αγορές, θα εί
ναι τέτοια, ώστε το πραγματικό επίπεδο απασχο
λήσεως εργατών να είναι χαμηλότερο άπό το επί
πεδο απασχολήσεως πού ορίζει ή σχέση h(w f ) = 
j (wf ) = max Ne καί το πραγματικό προϊόν να είναι 
επίσης μικρότερο άπό τό μέγιστο πού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. Ή οιονεί ισορροπία, είτε πλη
θωριστική είτε Οχι, συνδυάζεται αναγκαστικά μέ 
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υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού της 
οικονομίας. Ή οιονεί ισορροπία, δταν εξετάζεται 
βαθύτερα, εϊναι μία κατάσταση «ανισορροπίας» 
πού χαρακτηρίζεται άπο «διαταρακτικά φαινό
μενα». 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩς 

Ή ανάλυση της μακροχρόνιας περιόδου εξετάζει 
την ακολουθία των βραχυχρόνιων ισορροπιών — 
είτε αυτές είναι πλήρεις είτε οιονεί ισορροπίες — 
καθώς επηρεάζονται άπο τη συσσώρευση κεφα
λαίου και την αύξηση του πληθυσμού. Οι βραχυ
χρόνιες αναπροσαρμογές τιμών καί οι ποσοτικές 
αναπροσαρμογές πού απορρέουν από αυτές, προσ
διορίζονται μέ βάση τις δεδομένες καμπύλες προσ
φοράς και ζητήσεως στις δύο αγορές. "Οποια καί 
αν είναι ή φύση της βραχυχρόνιας ισορροπίας, στη 
μακροχρόνια ανάλυση θα διαμορφωθεί μία νέα σει
ρά αναπροσαρμογών τιμών καί ποσοτήτων, εφό
σον οι καμπύλες αυτές (καί το σημείο τομής τους) 
μετατοπίζονται λόγω της συσσωρεύσεως κεφα
λαίου καί της πληθυσμιακής μεταβολής. Άφοΰ λοι
πόν ενδιαφερόμαστε για μια σταθερή κατάσταση ή 
γιά τη μακροχρόνια ισορροπία μιας οικονομίας πού 
αναπτύσσεται, πρέπει να ξαναδιατυπώσουμε τή 
συνάρτηση παραγωγής μέ τή μορφή: 

Q = F(N e,K) (18) 

δπου Κ είναι το απόθεμα κεφαλαίου, πού τώρα είναι 
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μια μεταβλητή, ενώ στή βραχυχρόνια ανάλυση υπο
θέτουμε δτι είναι μία σταθερά. Για να διευκολύνου
με τους αλγεβρικούς χειρισμούς, ορίζουμε δτι ή 
συνάρτηση παραγωγής (18) είναι γραμμική ομο
γενής και ως προς τις δύο εισροές, κι έτσι ή συνάρ
τηση μπορεί να εκφρασθεί εναλλακτικά με τήν εν
τατική μορφή: 

y = f(e) f (c)>0, ί " (ε)<0 (19) 

δπου y είναι ό λόγος προϊόντος-κεφαλαίου Q/K, 
και ε ό λόγος εργασιακής άπασχολήσεως-κεφα-
λαίου Ne/K. Ό τελευταίος αυτός λόγος εκφράζει 
το επιθυμητό, άπο τις επιχειρήσεις, επίπεδο εργα
σίας άνα μονάδα αποθέματος κεφαλαίου και προσ
διορίζεται άπο τή συνθήκη μεγιστοποιήσεως των 
κερδών: 

W 
Γ(ε) = — (20) 

Είναι φανερό δτι ή συνθήκη (20) ικανοποιείται 
μόνον δταν ή πλεονασματική ζήτηση στην αγορά 
εργασίας είναι ε'ίτε μηδενική ε'ίτε αρνητική. 'Αλλά 
ακόμα και δταν ή πλεονασματική ζήτηση εργα
σίας είναι θετική και ή συνθήκη (20) δεν ικανο
ποιείται πλήρως, πάλι ή συνθήκη αυτή μας δίνει 
τον επιθυμητό ή προγραμματιζόμενο λόγο έργα-
σίας-κεφαλαίου, ό όποιος στην περίπτωση αυτή 
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θεωρείται ώς πηγή πιέσεως, πού θα προκαλέσει 
δυναμικές αναπροσαρμογές στην αγορά αυτή. 'Έτσι 
ή συνθήκη (20), ανεξάρτητα από το αν ικανοποιεί
ται πλήρως ή δχι, φανερώνει δτι ό επιθυμητός άπο 
τις επιχειρήσεις λόγος ε μεταβάλλεται σύμφωνα μέ 
την ακόλουθη δυναμική παραλλαγή της έξισώ-
σεως (20), δηλαδή: 

e = A ( P - W ) (21) 

δπου Α είναι ένας θετικός παράγοντας πού ή αριθ
μητική του τιμή εξαρτάται, έκτος άπο τα άλλα, 
και άπο τήν ελαστικότητα του οριακού προϊόντος 
της εργασίας. 

"Οταν δέν υπάρχουν προσδοκίες για πληθωρισμό, 
ή μεταβολή των τιμών του προϊόντος και των χρη
ματικών μισθών εξαρτάται άπο το μέγεθος της 
πλεονασματικής ζητήσεως στις αγορές του προϊόν
τος και της εργασίας αντίστοιχα. Άλλα μακροχρό
νια ή κατάσταση της πλεονασματικής ζητήσεως 
επηρεάζεται άπο τή συσσώρευση κεφαλαίου και τήν 
αύξηση του πληθυσμού. Υποτίθεται δτι ή αύξηση 
του πληθυσμού ακολουθεί έναν ετήσιο ρυθμό (η) 
πού προσδιορίζεται άπο εξωγενείς παράγοντες και 
επηρεάζει τή διαθεσιμότητα τών εισροών εργασίας 
ανάμεσα στα διαδοχικά σημεία ισορροπίας ΒΚ. Ή 
συσσώρευση κεφαλαίου επηρεάζει διάφορα πράγ
ματα δπως: τήν παραγωγικότητα του απασχο
λούμενου εργατικού δυναμικού, το κατά κεφαλή 
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προϊόν πού είναι διαθέσιμο ή είναι δυνατό να παρα
χθεί. Επομένως επηρεάζει έμμεσα την παραγωγι
κότητα του κεφαλαίου και την επιθυμητή άπο τις 
επιχειρήσεις απασχόληση εργατικού δυναμικού 
κατά μονάδα κεφαλαίου. Υποθέτουμε λοιπόν τώρα, 
δτι σε κάθε ακολουθία σημείων ισορροπίας ΒΚ: 

p={ì~i) *>0 (22> 
και δτι ή διαφορά μεταξύ των προγραμματισμένων 
επενδύσεων και αποταμιεύσεων κατά μονάδα κε
φαλαίου μετράει τήν έκταση της πλεονασματικής 
ζητήσεως στην αγορά προϊόντος και προκαλεί ανα
προσαρμογή του προϊόντος και των τιμών με τα
χύτητα 'ίση προς τή θετική σταθερά α. Τότε γενι
κεύουμε τή συνάρτηση αποταμιεύσεων (καί κατα
ναλώσεως), υποθέτοντας πάντα δτι ο λόγος S/Κ 
εξαρτάται άπο το εισόδημα, μέ τή μορφή: 

γ = Φ) •'(«)> 0 (23) 

Στην περίπτωση πού υπάρχει θετική πλεονασματι
κή ζήτηση στην αγορά εργασίας, ή εξίσωση (23) 
δείχνει δτι ή προγραμματισμένη αποταμίευση εξαρ
τάται άπο το προγραμματισμένο προϊόν ή εισόδη
μα. Μολονότι ό περιορισμός αυτός στην ερμηνεία 
της έξισώσεως (23) δέν ισχύει κάτω άπο έναλλα-
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κτικές συνθήκες, ή ακόμα και δταν ισχύει δ περιορι
σμός, ή ερμηνεία των μεταβλητών πού χρησιμο
ποιούνται και αύτου του 'ίδιου του υποδείγματος δεν 
επηρεάζεται σοβαρά* πραγματικά ό αναγνώστης 
μπορεί μόνος του να διαπιστώσει, ότι ή πληθωρι
στική επίδραση, πού θα εκδηλωθεί σε περίπτωση 
πλεονασματικής ζητήσεως, θα γίνει απλώς ισχυρό
τερη, αν αφαιρέσουμε τον περιορισμό αυτό, κι έτσι 
ό ποιοτικός χαρακτήρας τών συμπερασμάτων μας 
ούτε χειροτερεύει οΰτε βελτιώνεται. ΪΥ αύτη τήν 
αιτία, χρησιμοποιούμε τον ίδιο λόγο ε για τον υπο
λογισμό τής οριακής παραγωγικότητας του κεφα
λαίου (Γ), σύμφωνα με τον τύπο: 

Γ = ΐ ( ε ) - ε . Γ ( ε ) = Γ(ε) μέ ι· '(ε)>0 (24) 

Χρησιμοποιώντας τήν παραπάνω διατύπωση, ορί
ζουμε οτι οι προγραμματισμένες επενδύσεις είναι 
θετική συνάρτηση τής διαφοράς μεταξύ τής ορια
κής παραγωγικότητας του κεφαλαίου και του επι
τοκίου (m). Συνεπείς μέ τήν προηγούμενη παρα
δοχή μας, οτι οι επενδύσεις είναι εξωγενής παρά
γοντας στην ανάλυση ΒΚ, θεωρούμε οτι το επιτό
κιο είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο τών νομι
σματικών αρχών, οτι δηλαδή είναι ένας παραμε
τρικός παράγοντας μετατοπίσεως, πού επηρεάζει 
ολόκληρη τήν κλίμακα τής «οριακής αποδοτικότη
τας τών επενδύσεων». "Ετσι έχουμε: 
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- l = i [ r ( e ) ; m ] = i(e;m) (25) 

μέ ί '(ε)>0. 'Αντικαθιστώντας τώρα τις εξισώσεις 

(23) και (25) στην (22), έχουμε: 

Ρ = α[ί(ε;πι)-8(ε)] (26) 

Για τήν αγορά εργασίας έχουμε δτι, χωρίς προσ
δοκίες για πληθωρισμό, οι χρηματικοί μισθοί μετα
βάλλονται καθώς επηρεάζονται από τήν πλεονασμα
τική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στην ανάλυση 
μας για τή μακροχρόνια κατάσταση (ΜΚ) υποθέ
τουμε δτι ή πλεονασματική ζήτηση εργασίας στα 
διαδοχικά σημεία ισορροπίας ΒΚ μετριέται μέ τή 
διαφορά ανάμεσα στην (επιθυμητή ή πραγματική ) 
εργασιακή απασχόληση και στο διαθέσιμο εργατι
κό δυναμικό (Ν ) κατά μονάδα κεφαλαίου. 'Έχουμε 
λοιπόν : 

# = J ( T ) = J ( E - V ) ( 2 7 ) 

οπού ν = Ν/Κ, δηλαδή ό λόγος διαθέσιμης έργα-
σίας-κεφαλαίου, σέ οποιαδήποτε χρονική περίο
δο. Ή εξίσωση (27) συνεπάγεται δτι ό χρημα
τικός μισθός μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 
προς το ποσοστό ανεργίας κατά μονάδα κεφα
λαίου. Μας διευκολύνει δμως να προσεγγίσουμε 
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γραμμικά την παραπάνω παράσταση και να έχουμε: 

W = j iOO+J 2 (v) βπου] 1 ' ( ε )>0, ί 2

, (ν)<0 (28) 

Κατόπιν, αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (26) και 

(28) στην (21), έχουμε τη θεμελιώδη σχέση: 

ε = A {a[ i ( S ;m)-s( £ ) ]- j 1 (8)- j 2 (v)} 

= Αι(ε,ν;πι) (29) 

Ή διαφορική εξίσωση (29) των δύο ενδογενών 
μεταβλητών είναι το κύριο μέσο της μακροχρόνιας 
αναλύσεως, γιατί περιγράφει τις αναπροσαρμογές 
πού προκύπτουν άπό Ινα αλληλοσυνδεόμενο σύστη
μα προσαρμογών τιμών καί ποσοτήτων, καθώς 
ή ΜΚ είναι μια εξελισσόμενη ακολουθία τών 
(W,P ) πού προσδιορίζονται στα διαδοχικά σημεία 
της ισορροπίας ΒΚ, πού κι αυτά επηρεάζονται άπο 
τή διαδικασία της συσσωρεύσεως κεφαλαίου καί 
της πληθυσμιακής αυξήσεως. 

Αυτές οι τελευταίες δύο διαδικασίες αποτελούν 
τή ρητή βάση για τή δεύτερη θεμελιώδη διαφορική 
εξίσωση του υποδείγματος ΜΚ πού προσδιορίζει 
το (ν). Σύμφωνα με τον ορισμό του (ν) έχουμε δτι: 

Α S*. Α . 

ν = Ν - Κ (30) 

καί έχουμε ορίσει ήδη δτι Ν = η. Επιπλέον, για να 

διευκρινίσουμε τις επιδράσεις στην αγορά εργασίας, 
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υποθέτουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στην αγο
ρά εργασίας είναι σταθερό. Όρίζουμε υστέρα δτι 
ή σχέση πού περιγράφει τον πραγματοποιούμενο 
ρυθμό συσσωρεύσεως κεφαλαίου (Κ) είναι γραμ
μική συνάρτηση των προγραμματιζόμενων επενδύ
σεων καί αποταμιεύσεων τής μορφής: 

Κ = λ _ - . + ( 1 - λ ) _ = = λ . ι ( ε ; ι η ) 

+ ( l - X ) . s ( e ) = G( S ;m) (31) 

Ή παραπάνω εξίσωση είναι απαραίτητη, γιατί σέ 
μια οιονεί ισορροπία ο! προγραμματιζόμενες απο
ταμιεύσεις καί επενδύσεις δεν είναι ίσες κι έτσι 
ούτε το ενα μέγεθος οΰτε το άλλο μπορεί να θεω
ρηθεί δτι επηρεάζει τον πραγματικό ρυθμό τής συσ
σωρεύσεως κεφαλαίου. Ό συντελεστής λ είναι στα
θερός θετικός αριθμός, πού ή τιμή του κυμαίνεται 
μεταξύ 0 καί 1, όταν υπάρχει πλεονασματική προσ
φορά, καί είναι ίσος με τή μονάδα, όταν υπάρχει 
πλεονασματική ζήτηση στην αγορά προϊόντος. Εί
ναι φανερό επομένως ότι Ο'(ε)>0. 'Έτσι, συνδυά
ζοντας τις εξισώσεις (30) καί (31 ), έχουμε τή δεύ
τερη θεμελιώδη διαφορική εξίσωση του μακροχρό
νιου υποδείγματος μας: 

ν = η-0(ε ;πι )=Α 2 (ε ,ν ; ΐ ϊ ΐ ) (32) 

Οι εξισώσεις (29) καί (32), καί οι δύο μαζί, 
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αποτελούν Ινα σύστημα διαφορικών εξισώσεων πού 
περιγράφει την εξέλιξη των δύο ενδογενών μεταβλη
τών και προσδιορίζει τη σταθερή κατάσταση μακρο
χρόνιας ισορροπίας, πού ορίζεται με τη σχέση: 

ε = ν = 0 (33) 

Δεν θα επιχειρήσουμε εδώ να αποδείξουμε με λε
πτομέρειες, αν υπάρχει μακροχρόνια ισορροπία και 
αν είναι μοναδική, άλλα ό αναγνώστης μπορεί να 
διαπιστώσει δτι, αν υπάρχει μακροχρόνια ισορροπία, 
θα είναι και μοναδική. 'Ακόμα, ή 'ισορροπία ΜΚ 
θα είναι τοπικά ευσταθής, αν ικανοποιούνται οι έξης 
συνθήκες: 

- A j 2 ' ( v ) . G ' ( e ) > 0 

« . i ' ( e ) < a . s ' ( c ) + j , ' ( « ) (34) 

Επειδή οι συνθήκες αυτές σταθερότητας δέν είναι 
πολύ περιοριστικές στο να ικανοποιούνται, στην 
ανάπτυξη πού ακολουθεί υποθέτουμε δτι υπάρχει 
μοναδική και ευσταθής μακροχρόνια ισορροπία, 
στην οποία οι δύο ενδογενείς μεταβλητές παίρνουν 
τιμές σταθερής καταστάσεως (εΤ, ν τ ) τέτοιες, 
ώστε μπορούμε να ορίσουμε δτι το ποσοστό της 
ανεργίας κατά μονάδα κεφαλαίου (uT) σέ κατά
σταση σταθερότητας δίνεται άπο τον τύπο: 

uT = v T -E T (35) 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι 
δτι ή ισορροπία ΜΚ δεν είναι τίποτ' άλλο παρά μία 
σύγκλιση προς μια διαρκή πλήρη ή οιονεί ισορρο
πία βραχυχρόνιας καταστάσεως. 'Όταν το σύστη
μα φτάσει σε μια τέτοια σταθερή κατάσταση, τα 
χαρακτηριστικά της βραχυχρόνιας ισορροπίας δέν 
μεταβάλλονται πια κατά τή χρονική ακολουθία τών 
επόμενων σημείων 'ισορροπίας, παρά μόνο αν μετα
βληθεί μία άπο τις εξωγενείς μεταβλητές (π.χ. το 
επιτόκιο). Ή σταθερή κατάσταση περιγράφει μιαν 
ακολουθία σημείων αμετάβλητης βραχυχρόνιας ισορ
ροπίας. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι να εξετά
σουμε, τί είδους λύσεις μας δίνει ή μακροχρόνια 
ανάλυση και ποια είναι ή φύση της μακροχρόνιας 
ισορροπίας. Και έδώ, δπως θα δούμε αμέσως παρα
κάτω, ή μακροχρόνια ανάλυση επιβεβαιώνει τα 
συμπεράσματα μας άπο τή βραχυχρόνια ανάλυση, 
όπως και θα περιμέναμε. Πιο συγκεκριμένα, δταν 
το σύστημα φτάνει σε μακροχρόνια ισορροπία, αυ
τό σημαίνει δτι: 

ε = 0 ή a [ i ( e ; m ) - s ( e ) ] = j ( e - v ) (36) 

και 
f = 0 ή n = G( S ;m) (37) 

Ανάλογα με τις τιμές πού παίρνουν οι ενδογενείς 

μεταβλητές (εΤ,νΤ) σέ σταθερή κατάσταση, βλέ

πουμε άπο τήν (36 ) δτι 

P = W ^ 0 σημαίνει ε Τ ^ ν Τ ή u T = 0 (38) 
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Το συμπέρασμα αυτό μας λέει δτι: αν ή βραχυ
χρόνια ισορροπία είναι πλήρης ισορροπία, τότε το 
ποσοστό ανεργίας σέ σταθερή κατάσταση είναι 
μηδέν. 'Όταν δμως ή μακροχρόνια ισορροπία είναι 
ή ακολουθία και επανάληψη μιας αμετάβλητης 
βραχυχρόνιας οιονεί ισορροπίας, τότε θα έχουμε 
ε'ίτε θετική ε'ίτε αρνητική πλεονασματική ζήτηση 
και στις δύο αγορές και επομένως το ποσοστό 
ανεργίας σέ σταθερή κατάσταση θα είναι μή-μη-
δενικό. Εφόσον το u T είναι κυριολεκτικά μή 
αρνητικό, το να λέμε Οτι το uT είναι «αρνητικό» 
σημαίνει ότι έχουμε περιπτώσεις, οπού ή σταθε
ρότητα τών τιμών πραγματοποιείται μόνον δταν 
ή προγραμματισμένη πλεονασματική ζήτηση και 
στις δύο αγορές, εργασίας και προϊόντος, εξαλεί
φεται μέ μέτρα π.χ. νομισματικής ή δημοσιονο
μικής πολιτικής ή μέ το συνδυασμό και τών δύο. 

Άπο τήν ανάλυση βραχυχρόνιας καταστάσεως 
(ΒΚ) πού ε'ίδαμε στο προηγούμενο τμήμα, ε'ίχαμε: 

P = W ^ 0 άφοΰ w E ^w f πού σημαίνει 

EQ = E N | 0 (39) 

οπότε είναι φανερό δτι ή (38 ) καΐ ή (39 ) συνδέονται 
άμεσα μεταξύ τους, γιατί τα χαρακτηριστικά στα
θερής καταστάσεως μιας διαρκώς συνεχιζόμενης 
βραχυχρόνιας ισορροπίας είναι τέτοια, ώστε: 

EQ = E N ^ 0 σημαίνει u T = 0 (40) 
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Το Διάγραμμα 4 δείχνει τις σχέσεις πού εκφράζει 
ή (39), ενώ το Διάγραμμα 5 δείχνει τίς σχέσεις 
πού εκφράζει ή (38). Ή καμπύλη ΖΖ στο Διά
γραμμα 5 μοιάζει με την καμπύλη Phillips, ενώ το 
π Τ παριστάνει το ποσοστό πληθωρισμού σε σταθε
ρή κατάσταση και ορίζεται ώς π Τ = Ρ = \ Υ . Ή κυρ
τότητα μιας τέτοιας καμπύλης τύπου Phillips 
μπορεί να θεμελιωθεί, αν υποθέσουμε τη μη γραμ-
μικότητα σχέσεων πάνω στις όποιες βασίζεται, 
πράγμα πού σημαίνει οτι γνωρίζουμε τίς δεύτερες 
παραγώγους, δπως π.χ. στην παράσταση: 

\ ν Η ( ε - ν ) = ξ(υ) ξ'0ι)<0 
με 

|ξ'(η)| + {j°° καθώς u -* {»^ 

δπου το ü δείχνει τη μέγιστη πλεονασματική ζή
τηση εργασίας ή τήν ελάχιστη ανεργία, πέρα άπό 
τήν οποία οι χρηματικοί μισθοί αυξάνονται με ά
πειρη ταχύτητα. ' Οπωσδήποτε ή μορφή της κα
μπύλης ΖΖ έχει σχετικά μικρότερη σημασία από 
το κύριο συμπέρασμα της αναλύσεως πού είναι: 
αν δεν υπάρχουν πληθωριστικές προσδοκίες ή 
καμπύλη ΖΖ (ή «καμπύλη Phillips») πρέπει να 
περάσει άπό τήν αρχή τών αξόνων. Αυτό πού 
άλλοι αποκαλούν «φυσικό ποσοστό ανεργίας» (16), 
στό υπόδειγμα μας είναι 'ίσο με το μηδέν, όταν 
δεν υπάρχουν προσδοκίες για πληθωριστικές τά-
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σεις. Το συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο με το 
πνεύμα της καθαρής μή-Βαλρασιανής μακροοικο
νομικής θεωρίας, πού προσπαθεί να εξηγήσει φαι
νόμενα οικονομικής διαταραχής, όπως ή ανεργία 
και ο πληθωρισμός, ως φαινόμενα τα όποια οφεί
λονται σε άλυτες ανισορροπίες, πού εκδηλώνονται 
σ' Ινα πλαίσιο άλληλοεπιδράσεως τής αγοράς. 
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4. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Το αν ή οικονομία θα είναι σε πλήρη ισορρο
πία (με σταθερό επίπεδο τιμών και μισθών και 
μηδέν ανεργία) ή σε οίονεί 'ισορροπία (με αστα
θείς τιμές και μισθούς και μέ μή-μηδενική ανερ
γία), είναι κάτι για το όποιο σε μεγάλο βαθμό 
ευθύνονται οι αρμόδιες αρχές, ιδίως ώς προς την 
έγκαιρη και κατάλληλη χρησιμοποίηση τών μέ
τρων οικονομικής πολιτικής, νομισματικής και δη
μοσιονομικής. Ή προηγούμενη ανάλυση πάντως 
δείχνει δτι, αν αφήσουμε την οικονομία να λειτουρ
γήσει μέ τις δικές της δυνάμεις, μπορεί να βρεθεί 
σέ κατάσταση διαταραχής καΐ δτι δέν τείνει 
αναγκαστικά προς την υποτιθέμενη ευρυθμία και 
την αρμονία τής Βαλρασιανής θεωρίας γενικής ισορ
ροπίας. Ή ανάλυση πού επιχειρούμε εδώ είναι, 
μ' αύτη την έννοια, περισσότερο «Κεϋνσιανή», άφου 
οχι μόνο δείχνει δτι ή ανισορροπία ή ή διαταραχή 
είναι φαινόμενα αποδεκτά άπο το σύστημα, άλλα 
και δίνει τήν ευκαιρία για την εφαρμογή μέτρων πο
λιτικής για τή ρύθμιση τής ζητήσεως. Ή οικονο
μία μπορεί να βρεθεί σέ οποιοδήποτε σημείο τής 
καμπύλης ΖΖ, άλλα σέ ποιο συγκεκριμένο σημείο 
θα βρεθεί εξαρτάται σχεδόν απόλυτα άπό τήν κρα-
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τική οικονομική πολιτική, άφοΰ υπάρχει περιθώ
ριο για αξιολογικές κρίσεις και κρίσιμες επιλογές 
μέτρων πολιτικής. 

Εκείνο πού περιπλέκει το πρόβλημα είναι δτι 
μπορεί να υπάρχουν πληθωριστικές ή αντιπληθωρι
στικές προσδοκίες, πράγμα πού μέχρι τώρα το έχου
με αγνοήσει. Οι προσδοκίες αυτές έχουν μεγάλη 
σημασία για τον προσδιορισμό της φύσεως της 
μακρο-ισορροπίας, άφοΰ επηρεάζουν τή συμπερι
φορά τών επιχειρήσεων και των εργατών (ή των 
εργατικών σωματείων τους ) τόσο, δσο οι δύο αυτές 
παραγωγικές ομάδες έχουν αρκετή δύναμη στην 
αγορά, ώστε να πραγματοποιούν τήν τιμολόγηση 
πού προτιμούν. Το δτι ένα τέτοιο οικονομικό πλαί
σιο, στο όποιο οι τιμές «ορίζονται» άπο τους πωλη
τές μέ επαρκή μονοπωλιακή δύναμη στην αγορά, 
έ'ρχεται σέ οξεία αντίθεση μέ τήν απλή νεοκλασική 
παραδοχή του αμιγούς ανταγωνιστικού πλαισίου, 
δπου οι τιμές είναι δεδομένες και ή κυριαρχία 
στην αγορά ανύπαρκτη, είναι μία ακόμα ένδειξη 
δτι ή μή-Βαλρασιανή προσέγγιση αποτελεί ενα 
πλαίσιο αναλύσεως τών σύγχρονων οικονομικών 
φαινομένων πολύ πιο ρεαλιστικό. Μπορούμε να εν
σωματώσουμε τέτοια στοιχεία στο δικό μας πλαί
σιο μέ τον έξης απλό τρόπο. 'Ορίζουμε πρώτα έναν 
προσδοκώμενο ρυθμό μεταβολής του χρηματικού 
μισθού (We) πού ενδιαφέρει τΙς επιχειρήσεις και 
επηρεάζει τή συμπεριφορά ή τήν πολιτική τους ως 
προς τις τιμές. Αποτέλεσμα αύτοΰ είναι δτι οι 
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μεταβολές του επιπέδου τιμών εξαρτώνται δχι μό
νο άπό το αν υπάρχει πλεονασματική ζήτηση 
προϊόντος, άλλα και άπο το αν οι επιχειρήσεις προσ
δοκούν αυξήσεις μισθών, πού μ* αυτές επιβαρύνουν 
τίς τιμές τών προϊόντων τους, όποτε: 

P = a . E Q + W e (41) 

Έπειτα υποθέτουμε κι ενα προσδοκώμενο ρυθμό 
μεταβολής του επιπέδου τιμών (P e ) πού ενδιαφέ
ρει τους εργάτες και τα σωματεία τους. 'Αποτέλε
σμα αύτοΰ είναι δτι οι μεταβολές του εργατικού μι
σθού εξαρτώνται δχι μόνο άπό την πλεονασματική 
ζήτηση εργασίας, άλλα και άπό το αν οι εργάτες 
προσδοκούν μεταβολές στις τιμές τών προϊόντων 
και εξασφαλίζουν κατάλληλη προσαρμογή τών μι
σθολογικών τους (ονομαστικών ) απαιτήσεων. "Ετσι 
έχουμε: 

W = | ( u ) + P e (42) 

Στην πραγματικότητα οι εξισώσεις (41 ) και 
(42 ) εισάγουν στην ανάλυση μας τίς συνδυασμένες 
επιδράσεις του «πληθωρισμού ζητήσεως» και του 
((πληθωρισμού κόστους». "Ετσι ό χαρακτήρας της 
σταθερής μακροχρόνιας ισορροπίας μεταβάλλεται 
και παίρνει τή μορφή: 

a . E Q + W ^ ( u ) + P e (43) 

50 



καί παριστάνουμε το ποσοστό πληθωρισμού της στα

θερής καταστάσεως μέ π Τ πού καθορίζεται με την 

ισότητα: 

Ρ = \ ν = π Τ (44) 

Είναι προφανώς χρήσιμο, άλλ' δχι καί πραγματικά 
αναγκαίο, να υποθέσουμε οποιαδήποτε σχέση μετά-
ξύ W e καί P e, εφόσον φαίνεται οτι οι προσδοκίες 
των εργατών είναι ό κύριος παράγοντας πού προσ
διορίζει το χαρακτήρα της μακροχρόνιας ισορρο
πίας. Πραγματικά ή εξίσωση (43) συνεπάγεται 
οτι: 

μέ π Τ = 0, u T = 0 καθώς P e ^ 0 (45) 

καί μέ u T = 0, π τ = 0 καθώς P e = 0 (46) 

Τα παραπάνω αποτελέσματα (45) καί (46) συνε
πάγονται βτι, αν υπάρχουν μή-μηδενικές προσδο
κίες πληθωρισμού, ή καμπύλη ΖΖ δέν θα περνάει 
από την αρχή τών αξόνων. Ειδικότερα ή καμπύλη 
ΖΖ θα συναντάει τα θετικά (ή αρνητικά) τμήματα 
τών αξόνων π Τ καί uT, αν έχουμε πληθωριστικές (ή 
αντιπληθωριστικές) προσδοκίες, ενώ αυξανόμενες 
πληθωριστικές προσδοκίες μετατοπίζουν την κα
μπύλη ΖΖ προς τα πάνω καί αντίστροφα. Το Διά
γραμμα 6 δείχνει την περίπτωση ενός δεδομένου 
θετικού ποσοστού πληθωριστικών προσδοκιών. *Αν 
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υπάρχουν θετικές πληθωριστικές προσδοκίες, τότε 
στο βορειοανατολικό τεταρτημόριο του Καρτε
σιανού διαγράμματος θα έχουμε μιαν αντίστροφη 
σχέση, με μορφή «καμπύλης Phillips», μεταξύ 
ρυθμού πληθωρισμού και ποσοστού ανεργίας κά
τω άπό συνθήκες σταθερής καταστάσεως. Γενι
κεύοντας περισσότερο, βλέπουμε πώς ή εξίσωση 
(43) σημαίνει δτι: 

ιιΤ = 0 καθώς π τ = Ρ 6 (47) 

Έδώ ή ανάλυση μας οχι μόνο επιβεβαιώνει καί 
συμφωνεί απόλυτα με τα κύρια συμπεράσματα των 
λεγόμενων «μικροοικονομικών βάσεων τής θεω
ρίας τής ανεργίας καί του πληθωρισμού» (16), 
άλλα καί είναι συνεπής με τήν περίπτωση πού πολ
λοί οικονομολόγοι θεωρούν δτι έχουμε στα τελευ
ταία χρόνια: δτι δηλαδή τα μέτρα ρυθμίσεως τής 
συνολικής ζητήσεως, δημοσιονομικά ή καί νομι
σματικά, μπορεί να πετύχουν τή μείωση του πο
σοστού ανεργίας αυξάνοντας το ρυθμό πληθω
ρισμού (αντισταθμιστική υπόθεση) τότε μόνο, 
δταν ό πραγματικός ρυθμός πληθωρισμού δεν εί
ναι απόλυτα 'ίσος με τον αναμενόμενο (έπιταχυν-
τική υπόθεση). Θα πρέπει καί πάλι να τονίσουμε 
δτι στα συμπεράσματα αυτά φτάσαμε δουλεύοντας 
σ' ενα σχετικά απλό μή-Βαλρασιανο θεωρητικό 
πλαίσιο. 

Μέχρι τώρα εργαστήκαμε με τήν παραδοχή δτι 
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οι πληθωριστικές προσδοκίες προσδιορίζονται εξω
γενώς, αλλ' ένα υπόδειγμα πού στηρίζεται στην 
υπόθεση δτι οι μεταβολές τών προσδοκιών είναι 
τυχαίες, θα μπορούσε να έχει και κάποια εμπειρική 
βάση. Πολλοί οικονομολόγοι δμως πιστεύουν πραγ
ματικά δτι οι προσδοκίες προσδιορίζονται ενδογε
νώς, άφοΰ οι ενδιαφερόμενοι, έχοντας διδαχθεί άπο 
προηγούμενες αποτυχίες, αντιδρούν στα δσα γί
νονται στην οικονομία. Ή συνηθισμένη παραδοχή 
τών προσαρμοστικών προσδοκιών προσπαθεί να 
συλλάβει αυτήν ακριβώς τήν άποψη και πριν τε
λειώσουμε τήν ανάπτυξη μας θα εισαγάγουμε στο 
σύστημα μας τέτοιους προσαρμοστικούς μηχανι
σμούς. 

'Αρχίζοντας άπο τή γενικευμένη δυναμική εξίσω
ση του χρηματικού μισθού: 

W = ß.EN(s,v)+Pe (48) 

ορίζουμε δτι 

s*. 

Q ία ^ Λ 

- ^ = λ ( ν ν - Ρ β ) (49) 

Ή εξίσωση (48) μας λέει δτι οι εργάτες μεταβάλ
λουν τις προσδοκίες τους ως προς το ρυθμό του πλη
θωρισμού, ανάλογα μέ το αν 6 πραγματικός ρυθμός 
αυξήσεως του χρηματικού μισθού ικανοποίησε ή 
δεν ικανοποίησε τις προηγούμενες προβλέψεις τους 
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για την αύξηση των τιμών. Ή σταθερά λ είναι 6 
συντελεστής προσαρμογής πού αντανακλά τήν τα
χύτητα «μαθήσεως». Λύνοντας τήν εξίσωση (49 ) 
ως προς P e και αντικαθιστώντας στη (48), έχουμε 
μια παράσταση πού εκφράζει το έξης υπόδειγμα 
προσδοκιών: 

Ρβ = φ(ε,ν) μέ φ ι > 0 , φ 2 < 0 (50) 

'Ακολουθώντας παρόμοια αναλυτική στρατηγική 

βελτιώνουμε και τή γενικευμένη δυναμική εξίσω

ση τιμών: 

P = a . E Q ( £ , v ) + W e (51) 

ορίζοντας δτι: 

-^ρ = μ(Ρ-\ν6) (52) 
a t 

Στην περίπτωση αυτή οί επιχειρήσεις αναθεωρούν 
τις προσδοκίες τους ως προς το ποσοστό αυξήσεων 
του χρηματικού μισθού ανάλογα μέ το αν 6 πρα
γματικός ρυθμός αυξήσεως τών τιμών συνέπεσε ή 
οχι μέ τις προηγούμενες προσδοκίες τους για αυξή
σεις του χρηματικού μισθού, πού επηρέασαν το κό
στος τους. Kai έδώ το μ είναι ένας σταθερός συντε
λεστής προσαρμογής. Λύνοντας τήν εξίσωση (52 ) 
ως προς We και αντικαθιστώντας στην (51 ), έχουμε 
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μια παράσταση πού συνεπάγεται το έξης υπόδειγμα 
προσδοκιών: 

We = f(e,v) μέ f t > 0 , f2 = 0 (53) 

Χρησιμοποιώντας τώρα τις εξισώσεις (50) και 
(53), μπορούμε να αναπτύξουμε τους δυναμικούς 
μηχανισμούς (48) και (51) ώς έξης: 

P = a [ i ( e ; m ) - s ( e ) ] + f(e,v) (54) 

W = j ,(s) + j 2 ( v ) + ç ( e , v ) (55) 

Στην περίπτωση αύτη οι δύο θεμελιώδεις διαφορι
κές εξισώσεις της μακροχρόνιας αναλύσεως μας γί
νονται: 

ε = A{a[i(e;m) - β(ε)] + f (ε ,ν)-

- ί ι ( ε ) - ί 2 ( ν ) - φ ( ε , ν ) } = Ψ(ε,ν) (56) 

v = n - G ( £ ; m ) = X( e,v) (57) 

Ή σταθερή κατάσταση ορίζεται και πάλι μέ την 
ισότητα ε = ν = 0 κι έτσι ή μακροχρόνια ισορροπία 
πού πραγματοποιείται είναι τοπικά ευσταθής, εφό
σον ισχύουν οι έξης συνθήκες ευστάθειας: 

A f t - j . ' ( T ) - 9 , ] . G ' ( e > 0 (58) 
και 

α[ί ' (ε)-8 ' (ε)]-] 1 ' ( ε)+(ί 1 -φ 1 )<0 (59) 

55 



Εϊναι φανερό δτι ή συνθήκη ευστάθειας (58) ικα
νοποιείται, ενώ για τή συνθήκη (59 ) μπορούμε να 
δηλώσουμε το έξης: αν ή μακροχρόνια ισορροπία 
σταθερής καταστάσεως ικανοποιεί τις συνθήκες 
ευστάθειας (34), χωρίς να υπάρχουν προσαρμοστι
κές προσδοκίες, ή ΰπαρξη προσαρμοστικών προσ
δοκιών δέν καταστρέφει την ευστάθεια αν: 

i t S 9t (60) 

*Αν ή ανισότητα (60) ερμηνευθεί ως συνθήκη 
ευστάθειας, συνεπάγεται μια διαφορική συμπερι
φορά στην προσαρμοστικότητα τών προσδοκιών 
επιχειρήσεων και εργατών και ειδικότερα ή συνθή
κη αύτη απαιτεί, οι επιχειρήσεις να μη προσαρμό
ζουν (μεταβάλλουν) τις προσδοκίες τους ταχύτερα 
από τους εργάτες. "Εχοντας υπόψη δτι στο θεω
ρητικό μας πλαίσιο εκείνο πού χαρακτηρίζει τή φύ
ση της σταθερής καταστάσεως είναι οι προσδοκίες 
τών εργατών (δπως αποδείξαμε στο προηγούμενο 
τμήμα), τα αποτελέσματα πού έχουμε έδώ δέν ξα
φνιάζουν: εκείνο πού εξασφαλίζει τή σταθερότητα 
(καί επομένως τήν επίτευξη) της μακροχρόνιας 
ισορροπίας σταθερής καταστάσεως είναι ή ταχεία 
προσαρμογή τών προσδοκιών τών εργατών. 

'Απομένει να εξετάσουμε το χαρακτήρα της 
ισορροπίας σταθερής καταστάσεως στην περίπτω
ση αυτή. "Οταν έ'χει πραγματοποιηθεί ή μακροχρό
νια αυτή ισορροπία, οι μηχανισμοί προσαρμογής τών 
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προσδοκιών θα έχουν λειτουργήσει απόλυτα. 
"Ωστε: 

dt 
και 

dWe 

dt 

d P 
° = 0 ή P e = W = ^ T (61) 

= 0 ή ννβ = Ρ = π Τ (62) 

Οι εξισώσεις (61 ) και (62 ) δείχνουν δτι σε σταθε
ρή κατάσταση 

ί(ε,ν) = φ(ε,ν) = π Τ 

Συνέπεια αύτου είναι δτι ή μακροχρόνια ισορρο
πία χαρακτηρίζεται άπό τήν εξίσωση: 

α · Ε 0 + π Τ = β · Ε Ν + π Τ = π Τ (63) 

Ή εξίσωση (63) σημαίνει δτι: 

α · Ε 0 + π Τ = π Τ άρα EQ = 0 (64) 

και 
β ·Ε Ν - | -π τ = π τ άρα ΕΝ = 0 (65) 

Άφοΰ οι δύο παραπάνω παραστάσεις ισχύουν για 
κάθε τιμή του π Τ , θετική, αρνητική ή μηδενική, 
ισχύει και το επόμενο γενικό αποτέλεσμα: 

u T = 0 για κάθε π Τ | θ (66) 
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"Οταν οί προσδοκίες έχουν προσαρμοστεί τελείως 
στον πραγματικό ρυθμό πληθωρισμού σταθερής 
καταστάσεως, δταν δηλαδή ή πρόβλεψη του π Τ 

επαληθεύεται, τότε το ποσοστό ανεργίας σταθερής 
καταστάσεως είναι ανεξάρτητο άπο το ρυθμό πλη
θωρισμού και είναι πάντοτε 'ίσο μέ μηδέν. Το 
συμπέρασμα αυτό του «μηδενικού φυσικού ποσο
στού ανεργίας» ερμηνεύτηκε προηγούμενα βάσει 
του θεωρητικού μή-Βαλρασιανοΰ μας πλαισίου. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ή τελική πραγματεία για τή θεωρία της μα
κροοικονομικής ανισορροπίας ή της οικονομικής 
διαταραχής δεν έχει ακόμα γραφτεί. Το θέμα δέν 
είναι μόνο να κατασκευαστεί Ινα μαθηματικό υπό
δειγμα περισσότερο περιεκτικό, πού να περιλαμβά
νει π.χ. το χρηματικό και τον εξωτερικό τομέα τής 
οικονομίας, γιατί αυτό έχει ήδη γίνει ή γίνεται. Τα 
προβλήματα πού εξακολουθούν να υπάρχουν, και 
είναι πολλά, έχουν σχέση κυρίως μέ τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 

Πρώτο, ποιοι είναι οι μηχανισμοί τής άγορας 
ή εκείνοι πού δέν έχουν τή μορφή τής αγοράς (θε
σμικά ή συμβατικά πλαίσια — institutional or 
contractual arrangements) πού σέ κάθε συγ
κεκριμένη οικονομία είναι συνυπεύθυνοι, μαζί μέ 
τή διαδικασία τής «υποθέσεως δυαδικής αποφά
σεως», για τήν ύπαρξη τής μακροοικονομικής ανι
σορροπίας; Για να αναφέρουμε δύο μόνο παραδεί
γματα: μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να αποδώ
σουμε τό μέγεθος τής ανεργίας του εργατικού δυ
ναμικού, πού παρουσιάζεται σέ μιαν ΰφεση, στην 
ακαμψία του συμβατικού εργατικού μισθού πού δια
μορφώνεται άπό τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
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ή μέχρι ποιο σημείο ή εγχώρια οικονομική διατα
ραχή οφείλεται σέ διαταρακτικές αντιδράσεις πού 
προέρχονται άπό τή διεθνή αλληλεξάρτηση και τήν 
αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς αγαθών και πρώ
των υλών; 

Δεύτερο, πώς διαμορφώνονται οι προσδοκίες και 
πώς μπορούν να τεθούν κάτω άπο έλεγχο, ώστε να 
αποτελέσουν μάλλον σταθεροποιητικό παρά διατα-
ρακτικό παράγοντα; Μερικές πρόσφατες προσπά
θειες π.χ. για τήν κατασκευή υποδειγμάτων, στα ό
ποια οι προσδοκίες διαμορφώνονται «ορθολογικά» 
μέσα σε σταθερό στοχαστικό περιβάλλον, αποβλέ
πουν στή λύση αύτοΰ του σημαντικού προβλήματος. 

Τρίτο, ποια είναι, άπό άποψη οικονομικής πολι
τικής, ή σημασία της προσεγγίσεως της μακροοικο
νομικής θεωρίας άπό τήν πλευρά της ανισορροπίας; 
Δύο σχετικά προβλήματα είναι τα έξης: είναι τα 
νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα, με όλες τους 
τις άνατροφοδοτικές επιδράσεις, τα κατάλληλα και 
αποδοτικά όργανα σταθεροποιητικής πολιτικής, ή 
θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές νά αναπροσανατολίσουν 
τήν προσοχή τους προς μέτρα μικροοικονομικής πο
λιτικής, πού θά αφορούν συγκεκριμένους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες αγο
ρές* ποια πολιτική, ή εισοδηματική ή ή πολιτική 
μισθών-τιμών-κερδών του τύπου «κοινωνικού συμ
βολαίου», παρέχει βιώσιμες προσδοκίες, αν ώς 
κριτήριο τής επιτυχίας της μιας ή της άλλης λά
βουμε τή σταθεροποίηση τών απαιτήσεων πάνω 
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στο συνολικό εισόδημα και τη σταθεροποίηση των 
προσδοκιών πού πραγματοποιείται με την αμοιβαία 
συνέπεια τους; Καθώς ενημερωνόμαστε σταδιακά 
δλοκαΐ περισσότερο στις διαστάσεις των σύγχρονων 
οικονομικών προβλημάτων, ή «νέα» μακροοικονο
μική θεωρία έχει ανάγκη άπο πρόσθετες θεωρητικές 
και εμπειρικές εργασίες, πριν μπορέσει να παρου
σιαστεί σαν ένα ολοκληρωμένο και αυθύπαρκτο 
θεωρητικό δόγμα. Τέτοιες εργασίες γίνονται πρα
γματικά την εποχή αυτή, για δλες, τις πολυάριθμες, 
πλευρές του προβλήματος. Προς το παρόν ή μόνη 
μας ουσιαστική συμβολή έγκειται στο δτι έχουμε 
εκθέσει τις μεθοδολογικές απαιτήσεις της νέας αυ
τής προσεγγίσεως και στο δτι αναγνωρίζουμε πώς 
μια γενικευμένη μακροοικονομική θεωρία μπορεί 
κατ' αρχήν να δικαιολογήσει ορισμένα σημαντικά 
φαινόμενα διαταραχής. 

Τελειώνοντας τήν εργασία αυτή θεωρώ σκόπιμο 
να αναφέρω τα λόγια ενός άπο τους διαπρεπέστε
ρους οικονομολόγους της εποχής μας, του Nicho
las Georgescu-Roegen, σχετικά με το θέμα πού 
μας απασχόλησε έδώ: «Πολλοί συμμερίζονται ακό
μα τήν άποψη δτι το Βαλρασιανο σύστημα θα μπο
ρούσε να είναι ενα ακριβές υπολογιστικό όργανο 
στα χέρια ενός Λαπλασιανοΰ δαίμονα. . . ό συλλο
γισμός αυτός αγνοεί το πιο κρίσιμο φαινόμενο: αυ
τό το 'ίδιο το γεγονός δτι το άτομο πού έχει τήν 
εμπειρία μιας νέας οικονομικής καταστάσεως μπο
ρεί να αλλάξει τις προτιμήσεις του. Έ κ τών ύστέ-
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ρων μπορεί να ανακαλύψει οτι ή απάντηση πού έδω
σε στο δαίμονα μας δεν ήταν σωστή. 'Έτσι ή ισορ
ροπία πού υπολόγισε ό δαίμονας μας ανατρέπεται 
αμέσως, οχι άπο την παρέμβαση ενός εξωγενούς 
παράγοντα, άλλα από ενδογενείς αιτίες. Επομένως, 
ό δαίμονας μας θα πρέπει να συνεχίσει να υπολογί
ζει ξεπερασμένες ισορροπίες, έκτος αν κατά τύχη 
διαθέτει ενα θειο πνεύμα ικανό να γράψει ολόκληρη 
την ιστορία του κόσμου πριν συμβούν τα γεγονότα 
. . . Μία πρόσθετη δυσκολία, πού βέβαια μπορεί να 
αντιμετωπίσει ό δαίμονας μας με το Βαλρασιανο 
σύστημα, είναι το οιδιπόδειο αποτέλεσμα πού κατα
λήγει στο έξης: ή ανακοίνωση ενός μέτρου πού πρό
κειται να ληφθεί μεταβάλλει τις ενδείξεις πού πά
νω τους στηρίζει κάθε άτομο τις προσδοκίες του 
και επομένως το αναγκάζει νά αντιστρέψει τα προη
γούμενα σχέδια του» [(5) σελ. 334-335]. 
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