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Εισαγωγή

Η Πολιτική Οικονομία κατά τη διάρκεια του 16ου – 17ου αιώνα είχε μορφοποιηθεί ως μια
τεχνική της διαχείρισης των οικονομικών των ηγεμόνων της εποχής αρχικώς και του κράτους
ακολούθως.
Μετά τα μέσα του 17ου και ιδιαίτερα στον 18ο οι διάφορες σκέψεις άρχισαν να
συστηματοποιούνται αποτελώντας το πρόπλασμα μιας νέας επιστήμης.
Ωστόσο, ενώ κατά τον Αιώνα των Φώτων η ανάλυση προσέγγιζε τα οικονομικά της
Πολιτείας, στον 19ο εμφανίσθηκε στροφή προς πιο ειδικότερα θέματα και συγκεκριμένα προς
την ερμηνεία του σχηματισμού των τιμών. Προς το τέλος του αιώνα η τάση γενικεύθηκε.
Μέχρι το 1940 οι πλείστοι των οικονομολόγων ασχολούνταν με τη διαμόρφωση του
επιπέδου των τιμών. Η δημοσίευση του έργου του J. M. Keynes (1936) έδωσε ισχυρή ώθηση
στη διερεύνηση των συνολικών μεγεθών της οικονομίας, δηλαδή στην ανάλυση των
παραγόντων, που επηρεάζουν το ύψος του εισοδήματος και της απασχόλησης. Κατά ένα
μεγάλο μέρος η μακροοικονομική δημιουργήθηκε ως συνέχιση των ιδεών του Keynes.
Μάρτιος 1999
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Κεφάλαιο Πρώτο
Εθνικοί Λογαριασμοί
1.1

Εισοδηματικό κύκλωμα
1.1.1. Εισοδηματικό κύκλωμα στάσιμης οικονομίας
Στο σύστημα παραγωγής της ελεύθερης οικονομίας (κεφαλαιοκρατία) κυριαρχούν κατ’
ουσίαν δυο μεγάλες ομάδες:
Εμπορεύματα
Παροχή εργασίας

Οικοκυριά

Επιχειρήσεις

Εισόδημα

Δαπάνες καταναλώσεως

Σχήμα 1. Απλό εισοδηματικό κύκλωμα στάσιμης οικονομίας
1) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν τα μέσα παραγωγής1 δηλαδή τα εργοστάσια,
μηχανήματα, κλπ (το κεφάλαιο) – γι’ αυτό και το σύστημα παραγωγής ονομάζεται
κεφαλαιοκρατία- και
2) Τα οικοκυριά, τα οποία παρέχουν εξηρτημένη εργασία στις επιχειρήσεις. Στο σχήμα 1
περιγράφεται η απλή εμπορευματική παραγωγή, στην οποία δεν υπάρχει ούτε δημόσιο, ούτε
εξωτερικός τομέας.
Τα οικοκυριά (εργαζόμενοι) παρέχουν τις υπηρεσίες των στις επιχειρήσεις (εργάζονται για
λογαριασμό του ιδιωτικού κεφαλαίου) και για το λόγο αυτό αμείβονται από αυτές (εισόδημα).
Το εισόδημα αυτό τα οικοκυριά το επιστρέφουν στις επιχειρήσεις, αγοράζοντας τα διάφορα
αγαθά που αυτές παράγουν (κατανάλωση).
Άρα τα εμπορεύματα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις στα οικοκυριά ισούνται με τις αγορές
τους, ενώ το ύψος των αγορών των ισούται με το ύψος του μισθού (εισοδήματος) τους.
Η κυκλική αυτή ροή αποτελεί το Εισοδηματικό Κύκλωμα. Το σύνολο των χρηματικών
1

Εξυπακούεται ότι για χάριν απλότητος δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η αυτοαπασχόληση, η οποία όμως
τείνει να συρρικνωθεί στο σύγχρονο κόσμο.
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εισοδημάτων που αποκτούν τα οικοκυριά εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου συνιστά το
Εθνικό Εισόδημα. Η αξία των εμπορευμάτων που παράγουν οι επιχειρήσεις αποτελεί το Εθνικό
Προϊόν. Συνεπώς το Εθνικό Εισόδημα μιας περιόδου ισούται με το Εθνικό Προϊόν.
Το απλό αυτό εισοδηματικό κύκλωμα αποτυπώνει την κατάσταση μιας στάσιμης (μη
αναπτυσσόμενης) οικονομίας. Στη περίπτωση αυτή όλο το εισόδημα των οικοκυριών
διοχετεύεται ως αγορά αγαθών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Οι αγορές αυτές, δηλαδή η
κατανάλωση αποτελεί την Εθνική Δαπάνη. Συνεπώς το Εθνικό Εισόδημα ισούται με το Εθνικό
Προϊόν και την Εθνική Δαπάνη, δηλαδή: Y=C
(1).

1.1.2. Εισοδηματικό κύκλωμα με τραπεζικό σύστημα
Η κατάσταση αυτή (Y=C), επεκράτησε grosso modo σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Σε
ύστερο στάδιο από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τον χωρισμό της μισθωτής εργασίας
από το κεφάλαιο, δηλαδή τη συρρίκνωση της οικογενειακής βιοτεχνίας, άρχισε να προβάλλει
και το τραπεζικό σύστημα, ενώ παράλληλα δημιουργούνταν και κάποια περισσεύματα στα
οικοκυριά και φυσικά στις επιχειρήσεις.
Έστω ότι τα οικοκυριά διαθέσουν στο χρόνο t1 μόνο ένα τμήμα των εισοδημάτων τους για
κατανάλωση και το υπόλοιπο το παρακρατήσουν. Αυτό σημαίνει ότι στις επιχειρήσεις θα
υπάρξει εισροή τόση όσο και το τμήμα της δαπάνης. Συνεπώς στο χρόνο t2 οι επιχειρήσεις θα
είναι σε θέση να αμείψουν μικρότερο ποσό εργασίας, δηλαδή να πληρώσουν μικρότερο
εισόδημα, το οποίο θα είναι ίσο με το προϊόν που θα παραχθεί. Αν δηλαδή στο χρόνο t0 η
κατανάλωση ήταν 100 μονάδες όση και το εισόδημα, τότε το κύκλωμα θα ευρίσκετο σε
ισορροπία. Αν στο χρόνο t1 τα οικοκυριά αποταμιεύσουν 10 μονάδες και καταναλώσουν 90,
σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνοντας 90 μονάδες, θα μπορέσουν να απασχολήσουν (με
σταθερούς τους μισθούς) στον επόμενο χρόνο t2 λιγότερους εργάτες, άρα θα δημιουργηθεί
ανεργία, το εισόδημα θα είναι 90 μονάδων και θα παραχθεί προϊόν αξίας 90 μονάδων.
Η αποταμίευση λοιπόν ή η αποχή από την κατανάλωση συνιστά κατ’ ουσίαν εκροή από το
εισοδηματικό κύκλωμα. Στη περίπτωση που υφίσταται χρηματοδοτικός τομέας, τότε το σύνολο,
σχεδόν, των αποταμιεύσεων διοχετεύεται μέσω τραπεζών σε καταθέσεις ή μέσω του
χρηματιστηρίου σε μετοχές ή σε ομολογιακά δάνεια στα οποία προχωρούν οι επιχειρήσεις.
Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται ο ρόλος του χρηματοδοτικού τομέως στο εισοδηματικό
κύκλωμα. Τις αποταμιεύσεις των οικοκυριών το τραπεζικό σύστημα τις διοχετεύει υπό μορφή
δανείου στις επιχειρήσεις. Έτσι ότι εκρέει από το εισοδηματικό κύκλωμα (αποταμίευση) εισρέει
(επένδυση)2. Οι επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τουλάχιστον σταθερό το επίπεδο
παραγωγής δανείζονται από τις τράπεζες (ή απευθείας από το αποταμιευτικό κοινό μέσω του
χρηματιστηρίου).

2

Υποτίθεται, στην απλοποιημένη αυτή περίπτωση, ότι οι επιχειρήσεις δεν αποταμιεύουν οι ίδιες,
κάτι που φυσικά δεν είναι πραγματικό.
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Κατανάλωση (C)

Οικοκυριά

Επιχειρήσεις

Εισόδημα (Υ)

Αποταμίευση
(S)

Χρηματοδοτικός
τομέας (τράπεζες)

Επένδυση (Ι)

Σχήμα 2. Εισοδηματικό κύκλωμα αναπτυσσόμενης οικονομίας.
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνολικές εκροές (αποταμιεύσεις) θα πρέπει να
ισούνται με τις συνολικές εισροές (επενδύσεις), θα πρέπει δηλαδή να ισχύει η σχέση:
S=I
(2)
ή Y=C+S
(3) -προσφοράκαι Y=C+I
(4) -ζήτηση.
Η εξίσωση (4), δηλαδή η Εθνική Δαπάνη, ονομάζεται και ενεργός ζήτηση.

1.1.3 Εισοδηματικό Κύκλωμα με τραπεζικό σύστημα και δημόσιο τομέα
Ο ρόλος του κράτους σημείωσε σημαντικές μεταβολές μεταξύ του 15 ου και 19ου αιώνα. Ο
κρατικός παρεμβατισμός εμφανιζόταν εντονότερος κατά τη διάρκεια του εμπορικού
καπιταλισμού και της ιδεολογίας του (εμποροκρατία). Η πίεση για ολιγότερες παρεμβάσεις εκ
μέρους του κράτους (laisser faire, laisser passer) ξεκίνησε με τους Φυσιοκράτες και εντάθηκε
με τον A.Smith. Ο φιλελευθερισμός επικράτησε αρχικά στη Βρετανία. Σύμφωνα με το δόγμα
της Κλασικής και Νεοκλασικής Σχολής η αγορά (η προσφορά και η ζήτηση) διαθέτει
αυτόματους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς και η ισορροπία μεταξύ αποταμίευσης και
επένδυσης θα αποκαθίσταται πάντα. Το κράτος θα έπρεπε κατ’ ουσίαν να παρέχει μόνο την
ασφάλεια από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.
Το οξύ κοινωνικό πρόβλημα, που προέκυψε λόγω της διευρυνόμενης ανισότητας, είχε ως
αποτέλεσμα το ξέσπασμα επαναστάσεων στη Δυτική και Κεντρική κυρίως Ευρώπη (1848,
1849). Η Κομμούνα του Παρισιού (1871), η ίδρυση της Α΄ Διεθνούς εκ μέρος των ριζοσπαστών
και η οργάνωση των εργαζομένων σε συνδικάτα, αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα προκειμένου να
αρχίσουν σταδιακά να αλλάζουν οι αντιλήψεις. Αρχικά, η παρέμβαση του δημοσίου έλαβε τη
μορφή της σύστασης των συστημάτων Υγείας, Πρόνοιας, του καθορισμού των ανωτάτων ορίων
εργασίας (οκτάωρο), της απαγόρευσης της εργασίας των ανηλίκων, κλπ. Μετά τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο διευρύνθηκε ο ρόλος του δημοσίου στη οικονομία.
Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται ο ρόλος του δημοσίου τομέα στην οικονομία. Το δημόσιο
ελαττώνει το εισόδημα αποσπώντας πόρους από την παραγωγή (και από τα οικοκυριά και από
τις επιχειρήσεις). Οι φόροι (T) μειώνουν αρχικά το ύψος του εισοδήματος. Ακολούθως το
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δημόσιο επιστρέφει τα εισοδήματα αυτά μέσω των δημοσίων δαπανών (G), δηλαδή με τη
μορφή των μεταβιβαστικών πληρωμών (ενισχύσεων των πλέον αδυνάτων μελών μιας
κοινωνίας) και επιδοτήσεων (ενισχύσεις των επιχειρήσεων), κλπ.
Ως διαθέσιμο εισόδημα καλείται το εισόδημα που βρίσκεται στα χέρια των οικοκυριών
μετά τη δραστηριοποίηση του δημοσίου.
Yd=Y-Td+F
(5)
όπου Y= εισόδημα, Td= άμεσοι φόροι και F= μεταβιβαστικές πληρωμές και Yd= διαθέσιμο
εισόδημα
Μεταβιβαστικές πληρωμές
(G 1)

Επιδοτήσεις (G

)

2

Δημόσιο
Φόροι (Τ )

Φόροι (Τ )

Κατανάλωση (C)
G

Οικοκυριά

Επιχειρήσεις

Εισόδημα ( Υ)

Αποταμίευση
(S)

Επένδυση (Ι)

Τράπεζες

Σχήμα 3. Εισοδηματικό κύκλωμα με Τράπεζες και δημόσιο τομέα
Λαμβάνοντας υπόψη τη δράση του δημοσίου, τεκμαίρεται ότι η ενεργός ζήτηση είναι
δυνατόν να εκτιμηθεί ως: Y=C+I+G
(6),
ενώ η προσφορά Y=C+S+T
(7).
Από την εξίσωση (6) και (7) συμπεραίνεται ότι I+G=S+T. Για να υπάρχει ισορροπία στο
κύκλωμα θα πρέπει το άθροισμα των επενδύσεων και των δημοσίων δαπανών να ισούται με
αυτό των αποταμιεύσεων και της φορολογίας.

1.1.4 Εισοδηματικό Κύκλωμα με εξωτερικό εμπόριο

Στα προηγούμενα υπετέθη ότι η οικονομία ήταν "κλειστή", δηλαδή δεν υπήρχαν
εξωτερικές σχέσεις. Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται η περίπτωση "ανοικτής" οικονομίας3. Τα
3

Για χάριν απλότητος υποτίθεται ότι τους φόρους πληρώνουν μόνο τα οικοκυριά, όπως επίσης ότι
εισαγωγές κάνουν μόνο τα οικοκυριά.
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οικοκυριά εισάγουν αγαθά από την αλλοδαπή (εκροή), ενώ οι επιχειρήσεις εξάγουν στο
εξωτερικό (εισροή).
Συνεπώς η συνολική ζήτηση της οικονομίας είναι η Y=C+I+G+X
(8),
όπου X=εξαγωγές, ενώ η συνολική προσφορά
Y=C+S+T+M
(9),
όπου Μ = εισαγωγές.
Για να υπάρχει ισορροπία θα πρέπει οι εκροές (αποταμιεύσεις, φόροι και εισαγωγές) να
ισούνται με τις εισροές (επενδύσεις, δημόσιες δαπάνες και εξαγωγές).

T

G

Δημόσιο

C

Οικοκυριά

Επιχειρήσεις
Y

S

Εισαγωγές
(Μ)

I

Τράπεζες

Εξωτερικός
τομέας

Εξαγωγές (Χ)

Σχήμα 4. Πλήρες εισοδηματικό κύκλωμα

Συνεπώς I+G+X=S+T+M ή I+X=S+M (9)΄ (αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν ο δημόσιος τομέας).
Από την (9)΄ προκύπτει ότι S-I=X-M
(9)΄΄,
δηλαδή το κενόν αποταμίευσης (αποταμιεύσεις μείον επενδύσεις) ισούνται με το
εμπορικό ισοζύγιο. Συνεπώς το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης.

1.2. Μακροοικονομικά Μεγέθη: Ορισμοί
Α. Ακαθάριστο Εισόδημα -Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Γενικεύοντας αυτά τα οποία ελέχθησαν κατά την περιγραφή του εισοδηματικού
κυκλώματος (τμήμα 1.1.1) το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε τιμές συντελεστών παραγωγής
είναι το σύνολο των αμοιβών των μονίμων κατοίκων της χώρας από τη συμμετοχή τους στην
παραγωγική λειτουργία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών εντός συγκεκριμένου
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διαστήματος (συνήθως έτος).
Το καθαρό εθνικό εισόδημα σε τιμές συντελεστών παραγωγής είναι το μέγεθος εκείνο το
οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων από το ακαθάριστο εισόδημα. Ως
απόσβεση νοείται η φθορά του παγίου κεφαλαίου λόγω της συμβολής του στην παραγωγική
διαδικασία.
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών,
που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε συγκεκριμένη περίοδο (συνήθως έτος).
Συνεπώς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ισούται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εάν
το τελευταίο προσαυξηθεί με το εισόδημα που αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας στο
εξωτερικό και ελαττωθεί με το εισόδημα που αποκτούν οι αλλοδαποί εντός της χώρας, (βλέπε
πίνακα Α.1).
Ο όρος αξία τελικών προϊόντων που αναφέρθηκε σχετίζεται με το γεγονός ότι για να
παραχθούν τα περισσότερα αγαθά απαιτούνται ενδιάμεσα, αφού μεταξύ του τελικού προϊόντος
και της πρώτης ύλης μεσολαβούν διάφορα στάδια. Το γραφείο που πωλεί ο έμπορος στην
έκθεση διάνυσε διάφορα στάδια. Αρχικά, ο υλοτόμος προσέθεσε κάποια αξία κόβοντας το
δέντρο για την οποία και αμείφθη έστω με 50 μονάδες. Ακολούθως, ο βιομήχανος
επεξεργάστηκε το ξύλο, κατασκευάζοντας το γραφείο πουλώντας το στον έμπορο, έστω 150
μονάδες. Με τη σειρά του ο έμπορος θα προχωρήσει στη διαφήμιση και γενικότερα θα έρθει σε
επαφή με τον καταναλωτή, τον οποίο θα πείσει να αγοράσει το γραφείο στην τιμή των 300
μονάδων. Το ακαθάριστο προϊόν στην περίπτωση αυτή είναι σύμφωνα με τον ορισμό 300
μονάδες, αφού αυτή είναι η τελική τιμή.
Πλέον αντιληπτά καθίστανται τα παραπάνω, εφ’ όσον χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της
προστιθέμενης αξίας, δηλαδή μετρηθεί το μέγεθος της αξίας, που προστίθεται κάθε φορά στην
παραγωγή. Στο πρώτο στάδιο της παραγωγής η αξία ήταν 50 μονάδες, όσο αποτιμήθηκε από το
βιομήχανο ότι έκανε η εργασία του υλοτόμου, η μεταφορά της ξυλείας, κλπ. Ο βιομήχανος
μετασχηματίζοντας το ξύλο σε γραφείο το πώλησε στον έμπορο 150 μονάδες, από τις οποίες
αυτός προσέθεσε 100 (οι 50 είχαν ήδη πληρωθεί στον ξυλοκόπο). Ο έμπορος πωλώντας το
εμπόρευμα στο οικοκυριό έλαβε 300 μονάδες, κατ’ ουσίαν εισέπραξε 150 μονάδες, αφού τις
υπόλοιπες τις είχε πληρώσει στον βιομήχανο. Συνεπώς η αξία του προϊόντος ήταν 50
(πρωτογενής παραγωγή) + 100 (δευτερογενής) + 150 (τριτογενής) = 300 μονάδες.
Για να υπολογισθεί το προϊόν μιας περιοχής πολλαπλασιάζεται ο όγκος παραγωγής κάθε
προϊόντος με τη μέση τιμή του προϊόντος και αθροίζονται οι αξίες4.
Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή της χρησιμοποίησης των τιμών και εύρεσης των αξιών,
λύνεται ένα πρόβλημα (της αδυναμίας πρόσθεσης όγκων διαφόρων εμπορευμάτων),5 αλλά
4

5

Προϊόν
Ποσότητα
Τιμή
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής
1
Q1
P1
Q1*P1=A1
2
Q2
P2
Q2*P2=A2
3
Q3
P3
Q3*P3=A3
…
…
…
…
n
Qn
Pn
Qn*Pn=An
Συνολικό Προϊόν = A1+A2+…Αn
Δεν μπορεί κανείς να προσθέσει όγκους διαφορετικών προϊόντων, π.χ αυτοκίνητα με αλεύρι,
δύναται όμως να προσθέσει τις αξίες των.
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γεννιέται ένα άλλο (του πληθωρισμού). Οι τιμές είναι πιθανόν από περίοδο σε περίοδο να
μεταβάλλονται, με συνέπεια να αλλοιώνουν το μέγεθος του προϊόντος. Προκειμένου να
αποφεύγονται οι παρενέργειες από τη διαφοροποίηση των τιμών, εκτιμώνται όλα τα
εθνικολογιστικά μεγέθη σε σταθερές τιμές, δηλαδή παρακολουθούνται οι μεταβολές των τιμών
ως προς κάποιο επιλεγμένο έτος βάσης. Δημιουργείται έτσι ένας δείκτης, που ονομάζεται
αποπληθωριστής του ΑΕΠ ως προς το έτος αυτό. Το εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές
ευρίσκεται ως πηλίκο του εγχώριου προϊόντος σε τρέχουσες τιμές (δηλαδή τιμές στις οποίες
περιλαμβάνονται οι αυξομειώσεις των τιμών) και του αποπληθωριστή6.
Στον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνονται οι κλάδοι: γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία,
στον δευτερογενή η μεταποίηση, τα ορυχεία, οι κατασκευές και οι επιχειρήσεις ηλεκτρικού
φωτός και ύδατος και στον τριτογενή οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, το εμπόριο, οι τράπεζες,
και εν γένει οι υπηρεσίες.

Β. Ακαθάριστη Δαπάνη
Ακαθάριστη Δαπάνη της Οικονομίας είναι το σύνολο των δαπανών του πληθυσμού της
χώρας, εντός συγκεκριμένης περιόδου, για την απόκτηση τελικών αγαθών και υπηρεσιών από
το εσωτερικό και το εξωτερικό για τρέχουσα και μελλοντική χρήση. Μαθηματικώς εκφράζεται
ως Y = C + I
(10),
όπου C = κατανάλωση ιδιωτών και δημοσίου και Ι = επενδύσεις (παγίου κεφαλαίου και
μεταβολές αποθεμάτων) ιδιωτών και δημοσίου, δηλαδή η ακαθάριστος δαπάνη είναι το σύνολο
των διαθεσίμων αγαθών και υπηρεσιών, (βλέπε πίνακα Α.2).
6

Αν π.χ εκλεγεί ως έτος βάσεως το 1970 τότε ο δημιουργούμενος δείκτης (αποπληθωριστής)
μετασχηματίζει τις τιμές κάθε έτους σε τιμή του έτους αυτού.
Π.χ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες και σταθερές τιμές 1970
Έτος
Ακαθ.
Αποπληθωριστής
Ακαθ. Εγχώριο
Παρατηρήσεις
Εγχώριο
Προϊόν σε σταθερές
Προϊόν
τιμές 1970
1948
49,6
23,94
207,2
(Τρέχουσες Τιμές /
…
…
1950
87,4
33,67
259,6
Αποπλ.) * 100=
…
…
1960
28,1
67,3
41,7
Σταθερές τιμές
…
…
1970
66,2
100,0
66,2
έτους βάσης
…
…
1980
357,8
447,89
79,9
…
…
1990
522,4
2212,56
23,6
…
…
1998
870,5
3890,70
22,4
Φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η αλλοίωση των δεδομένων λόγω πληθωρισμού, εάν εξετασθεί το ΑΕΠ
σε σταθερές τιμές. Ο αποπληθωριστής δείχνει ότι 24 περίπου δραχμές το 1948 αντιστοιχούσαν σε
100 δραχμές το 1970 και 3891 το 1998.
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Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη είναι η ακαθάριστη δαπάνη προσαυξημένη με τις εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών και εισροών εισοδημάτων από απασχόληση των ημεδαπών συντελεστών
στο εξωτερικό και ελαττωμένη με τις εισαγωγές και των εκροών εισοδημάτων από απασχόληση
συντελεστών μη μονίμων κατοίκων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνάρτηση (10) είναι η ίδια με τη συνάρτηση (6). Στην (6),
δηλαδή Y=C+I+G η κατανάλωση και η επένδυση αφορά την κατανάλωση και επένδυση των
ιδιωτών αντίστοιχα, ενώ ως G περιλαμβάνεται τόσο η δημόσια κατανάλωση όσο και η δημόσια
επένδυση7.
Η Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη ισούται με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε αγοραίες τιμές,
το οποίο είναι ίσο με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές. Το ακαθάριστο εθνικό
εισόδημα σε αγοραίες τιμές διαφέρει του αντίστοιχου σε τιμές συντελεστών παραγωγής κατά το
ποσό των εμμέσων φόρων μείον των επιδοτήσεων.
Συγκεκριμένα: Αν η ακαθάριστη δαπάνη ελαττωθεί κατά το ποσό των μεταβιβάσεων
κεφαλαίων και τρεχουσών μεταβιβάσεων από την αλλοδαπή προκύπτει το ακαθάριστο εθνικό
προϊόν σε αγοραίες τιμές. Αν από αυτό αφαιρεθούν οι έμμεσοι φόροι και προστεθούν οι
επιδοτήσεις λαμβάνεται το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε τιμές συντελεστών παραγωγής. Το
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα διαφέρει του καθαρού όσο το ύψος των αποσβέσεων του υλικού
κεφαλαίου. Το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα διαφέρει του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος κατά
το μέγεθος του καθαρού εισοδήματος από την αλλοδαπή (βλέπε πίνακα Α.3).

Γ. Εθνικό Εισόδημα
Όπως ελέχθη κατά την περιγραφή του εισοδηματικού κυκλώματος, οι επιχειρήσεις για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες των παραγωγικών συντελεστών προσφέρουν ανάλογη αμοιβή. Το
σύνολο των αμοιβών αποτελεί το εισόδημα.
Οι μισθοί και τα ημερομίσθια αφορούν στο μη αγροτικό τομέα. Οι πρόσοδοι από την
επιχειρηματική δράση του δημοσίου και οι άμεσοι φόροι επί των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε)
δύναται χάριν απλότητος να θεωρηθούν ότι δεν αφορούν κάποια κοινωνικοοικονομική τάξη.
Με την επέκταση του θεσμού των (Α.Ε) ένα μέρος της αμοιβής των επιχειρηματιών
εμφανίζεται στην κατηγορία των μισθών. Αντίστοιχα, εισοδήματα μισθωτών από ομόλογα,
τόκους, ενοίκια κλπ., εγγράφονται στην κατηγορία των προσόδων.
Γενικά ως πρόσοδοι από επιχειρηματική δράση θεωρούνται τα ενοίκια (ακίνητες αξίες), οι
τόκοι, τα κέρδη και η έγγειος πρόσοδος, (βλέπε Πίνακα Α.4).
Με βάση τα σκιαγραφηθέντα προκύπτει ότι το Εθνικό Εισόδημα μπορεί κανείς να το
εκτιμήσει είτε από την πλευρά της δαπάνης (Y=C+I+G+M-X) είτε από την πλευρά του
7

Αυτό σημαίνει ότι αν στις 100 δραχμές που δαπανώνται στη χώρα οι 80 διοχετεύονται στην
κατανάλωση, τότε οι 20 οδηγούνται στην επένδυση (σχηματισμός κεφαλαίου). Δεδομένου ότι η
συσσώρευση κεφαλαίου και η οικονομική άνοδος επιτυγχάνεται κατά βάση από την επένδυση,
καθίστανται σαφείς οι επιπτώσεις της διατήρησης των επενδύσεων σε χαμηλά επίπεδα (μικρό
ποσοστό στη δαπάνη).
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εισοδήματος (Αγροτικό Εισόδημα + Μισθοί + πρόσοδοι περιουσίας ιδιωτών και δημοσίου τόκοι δημοσίου χρέους - επιδοτήσεις + έμμεσοι φόροι + αποσβέσεις).
Το κατά κεφαλήν εισόδημα (εισόδημα προς αριθμό κατοίκων) αποτελεί έναν απλοϊκό
μάλλον δείκτη. Μολοταύτα χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους διεθνείς οργανισμούς
θεωρούμενος ότι συνιστά μια πρώτη προσέγγιση της πραγματικότητας. Ανάλογες ενστάσεις
υφίστανται για το κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδημα (αγροτικό εισόδημα προς αγρότες), για το
κατά κεφαλήν εισόδημα από μισθωτή εργασία και για το κατά κεφαλήν εισόδημα από
προσόδους κεφαλαίου.

1.3. Οι εξελίξεις για τη μέτρηση του ΑΕΠ: Ιστορική Αναδρομή

Α. Οικονομικός πίνακας (Tableau Economique)
Ο Francois Quesnay8 θεωρείται ο ιδρυτής της φυσιοκρατικής σχολής και υπήρξε ο πρώτος
που προσπάθησε να αποτυπώσει την κυκλική ροή του εισοδήματος. Ο κύριος σκοπός του ήταν
να εξηγήσει τόσο τη διανομή του πλεονάσματος, ή καθαρού προϊόντος (produit net), στις τάξεις
της κοινωνίας της εποχής του, όσο και τον τρόπο παραγωγής του. Θεωρώντας ότι μόνο η γη
παράγει επιπρόσθετες αξίες, ταξινόμησε τους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία των
εμπορευμάτων σε τρεις τάξεις.
 Την παραγωγική (classe productive). Ονομάσθηκε έτσι γιατί μόνο αυτή παρήγαγε προϊόν
περισσότερο από αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει.
 Την τάξη των ιδιοκτητών της γης (classe propriétaire), η οποία συγκροτείτο από τους
γαιοκτήμονες (βασιλιά, ευγενείς, ανώτερο κλήρο). Η τάξη αυτή δεν εργάζεται και κατείχε
εξαιρετικά μεγάλο τμήμα της γης, το οποίο καλλιεργούσαν αγρότες (δηλαδή η παραγωγική
τάξη) επί ενοικίω.
 Τη στείρα τάξη (classe stérile) η οποία περιλάμβανε τους ασχολούμενους με τη μεταποιήση
και το εμπόριο9. Ονομάσθηκε έτσι διότι κατά τους Φυσιοκράτες δεν παρήγαγε πρόσθετες αξίες
(πλεόνασμα), αλλά μεταμόρφωνε εκείνες που δημιουργούσε η παραγωγική τάξη.
Στο σχήμα 5 σκιαγραφείται σε γενικές γραμμές ο Οικονομικός Πίνακας. Στη βάση του
σχήματος η παραγωγική τάξη, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο της κοινωνίας.
8

9

Ο F. Quesnay (Κεναί), υιός γαιοκτημόνων, "βασιλικός" ιατρός του Λουδοβίκου XV και της
περιβόητης βασιλικής ερωμένης κυρίας Πομπαντούρ (Pompadour), υπήρξε ο ηγέτης της σχολής
των Φυσιοκρατών, επηρεάζοντας βαθειά την οικονομική σκέψη της εποχής του. Η έκδοση τού
Οικονομικού Πίνακα (1758) θεωρήθηκε σύμφωνα με τον Μιραμπώ τον πρεσβύτερο ως μια από τις
μεγαλύτερες ανακαλύψεις του ανθρωπίνου πνεύματος. (Ο ίδιος ο βασιλιάς επιμελήθηκε της
έκδοσης του βιβλίου). Η προσέγγιση της οικονομίας εν συνόλω επηρέασε τόσο τον Μαρξ όσο και
τον Κέυνς, ενώ το κύριο δόγμα για τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας (Laisser faire, Laisser
passer) έγινε η σημαία του Smith και των Φιλελευθέρων.
Υπενθυμίζεται ότι δεν είχε γίνει ακόμα ορατή η βιομηχανική επανάσταση και κυριαρχούσε το
παλαιό καθεστώς (ancien régime) με τους φεουδαλικούς περιορισμούς.
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Γαιοκτήμονες

1
δισ.

1
δισ.

Στείρα Τάξη

1
δισ.

2
δισ.

2
δισ.

Παραγωγική Τάξη

2
δισ.

Σχήμα 5
Ο Κεναί χρησιμοποιεί την υπόθεση, για λόγους απλότητος, ότι οι ανταλλαγές
διενεργούνται στο τέλος του έτους.
Έστω ότι η παραγωγική τάξη στο συγκεκριμένο έτος δημιούργησε προϊόν 5 δισ. δραχμών.
Από αυτά τα 2 δισ. αφαιρούνται για τις ανάγκες αναπαραγωγής της (σπόροι, τροφή
καλλιεργητών). Οι αγρότες δίνουν στους γαιοκτήμονες ως μίσθωμα για την καλλιέργεια των
εδαφών (έγγειος πρόσοδος) 2 δισ. δραχμές. Τα χρήματα αυτά οι γαιοκτήμονες τα διαθέτουν για
αγορά τροφίμων από τους αγρότες (αξίας 1 δισ.) και βιοτεχνικών προϊόντων από τη στείρα τάξη
(το υπόλοιπο 1 δισ.). Η στείρα τάξη επιστρέφει 2 δισ. στη παραγωγική, ήτοι 1 δισ. για αγορά
τροφίμων και 1 δισ. για αγορά πρώτων υλών, τις οποίες εν συνεχεία αυτή θα μετατρέψει σε
βιοτεχνικά προϊόντα. Ακολούθως, η παραγωγική τάξη θα χρησιμοποιήσει το 1 δισ. για αγορά
εμπορευμάτων από τη στείρα τάξη.

Β. Πίνακες Εισροών - Εκροών
Ο W. Leontief επέτυχε αυτό που, για τους περισσότερους οικονομολόγους και πολιτικούς,
εφαίνετο ακατόρθωτο, ή εν πάση περιπτώσει εξαιρετικά δυσχερές. Οι πίνακες εισροών εκροών απετέλεσαν επίτευγμα πρώτου μεγέθους και τη βάση υπολογισμού του Εθνικού
Εισοδήματος κάθε χώρας10.
10

Ο Wassili Leondief (Βασίλι Λεόντιεφ), Ρώσος οικονομολόγος, που κατέφυγε στις Η.Π.Α., έγινε
γνωστός με το κλασικό του βιβλίο " The Structure of American Economy 1919-39", 1941.
Αργότερα ετιμήθη με το βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά. Το σύστημά του αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό την πρακτική εφαρμογή του συστήματος της σχολής γενικής ισορροπίας (Walras, Pareto). Ο
Oscar Lange είχε υποστηρίξει με πειστικότητα ότι το σύστημα εισροών-εκροών του Λεόντιεφ
προέκυψε από τα σχήματα αναπαραγωγής του Μαρξ, άποψη την οποία δεν φάνηκε να αρνείται ο
Λεόντιεφ, ο οποίος είχε σπουδάσει στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι
προσπάθησε να καταστρώσει έναν Tableau Economique για την οικονομία των Η.Π.Α.
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Πίνακας 1
Πίνακας Εισροών - Εκροών
Εισροές
Εκροές
Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τριτογενής
Εισαγωγές
Αμοιβές
(ιδιωτικός τομέας)
Φόροι
(Δημόσιος τομέας)
Σύνολο

Πρωτογενής Δευτερογε Τριτογενής
νής

Ζήτηση

Σύνολο

Κατανάλωση
Επενδύσεις
Εξαγωγές
Δημόσια Ιδιωτική Πάγιες Αποθέματα
30
20
65
10
5
20
40
55
85
45
10
50
40
60
10
20
20
55

230
335
240
155
320

50
30
40

80
60
60

85

100

85

25
230

35
335

30
240

50
20
135

30
290

65

35

90

140
1420

Με βάση τα όσα ελέχθησαν είναι δυνατόν να απεικονισθεί ο tableau économique του
Quesnay σε έναν απλοποιημένο πίνακα εισροών-εκροών.
Πίνακας 2
Ο Tableau Economique υπό μορφή πίνακος εισροών –εκροών
Εκροές
Εισροές
Παραγωγική Τάξη
Τρόφιμα
Πρώτες Ύλες
Προσοδούχοι (γαιοκτήμονες)
Στείρα Τάξη (βιοτέχνες, κλπ.)
Σύνολο

Παραγωγική
Τάξη
(αγρότες)

Προσοδούχοι
(γαιοκτήμονες)

Στείρα Τάξη
(βιοτέχνες, κλπ.)

Σύνολο

1
1
2
1
5

1
1
(2)

1
1
2

3
2
(2)
2
7

Παρατήρηση:
Εντός παρενθέσεως σημειώνεται το πλεόνασμα (surplus) που απαλλοτριώνει η άρχουσα τάξη
(ευγενείς) από την παραγωγική (αγρότες). Ένεκα αυτού του λόγου η προσέγγιση του Quesnay
κατέστη σημείο αναφοράς για κάθε ριζοσπάστη ή μεταρρυθμιστή.

Επί τη βάσει του Πίνακος 1 καταστρώνεται ο τυπικός Πίνακας, όπως ο επόμενος, που παρέχει
ως τελική πληροφόρηση στο κοινό η Στατιστική Υπηρεσία.
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Εθνικοί Λογαριασμοί
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εισοδήματα και καταναλωτικές δαπάνες ιδιωτών
i. Εισοδήματα
ii. Κατανάλωση
iii. Αποταμίευση

320
290

Εισοδήματα – Δαπάνες Δημοσίου
i. Φόροι
ii. Κατανάλωση
iii. Αποταμίευση

140
135

Εξωτερικό εμπόριο
i. Εισαγωγές
ii. Εξαγωγές
iii. Εμπόριο ισοζύγιο

155
90

Επένδυση
i. Πάγιες
ii. Αποθέματα
iii. Σύνολο

65
35

Αποταμίευση
i. Ιδιωτών
ii. Δημοσίου
iii. Σύνολο

30
5

Κενό Αποταμίευσης

30

5

-65

100

35
-65
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.
Διάρθρωση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος κατά τομείς (1950, 60, 70, 80, 90, 95)
σε εκατ. δρχ.

σε σταθερές τιμές 1970
Έτη

1950
εκατ.

Διάρθρωση ΑΕΠ

1960
εκατ.

%

δρχ.

1970
εκατ.

%

δρχ.

1980
εκατ.

%

δρχ.

εκατ.

%

δρχ.

1. Πρωτογενής

20.683

27,8

29.863

23,1

47.058

18,2

2. Δευτερογενής

14.966

20,1

33.406

25,9

80.976

31,4 135.486

(μεταποίηση)

(8.732)

-- (49.266)
51,0 129.966

-- (18.430)

1990

60.499

1995*
εκατ.

%

δρχ.

14,9

53.522

%

δρχ.

11,0

61.176

11,7

32,4 148.234

30,4 145.453

27,8

-- (89.125)

-- (90.761)

-- (87.048)

--

50,4 221.525

53,1 286.540

58,6 317.113

60,5

3. Τριτογενής

38.706

4. . Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

74.355 100,0 129.201 100,0 258.000 100,0 417.510 100,0 488.296 100,0 523.742 100,0

5. Καθαρό εισόδημα από αλλοδαπή
6. Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα

(1)

7. Μείον απόσβεση
8. Καθ. εθνικό εισόδημα

*

Εκτιμήσεις

(1)

Σε τιμές συντελεστών παραγωγής

393
74.748
4.568
70.180

52,1

--

65.932

2.071

--

5.503

--

11.598

--

-3.465

--

2.926

--

-- 131.272

-- 263.503

-- 429.108

-- 484.831

-- 526.668

--

--

--

--

--

--

48.846

--

-- 477.822

--

7.527

-- 123.745

16.860

-- 246.643

33.761

-- 395.347

44.156

-- 440.675

Πηγή: Παπαηλίας Θ.(1996) Ελληνική Οικονομία, ΑΤΕ, και ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2
Ακαθάριστη δαπάνη της οικονομίας (1950, 60, 70, 80, 90, 95)
σε εκατ. δρχ.

σε σταθερές τιμές 1970
Έτη

1950
εκατ.

Δαπάνη

1960
%

δρχ.

εκατ.

1970
%

δρχ.

εκατ.

1980
%

δρχ.

εκατ.

1990
%

δρχ.

εκατ.

1995**
%

δρχ.

εκατ.
δρχ.

1. Κατανάλωση

82.077

90,6 123.313

81,3 244.555

75,5 388.281

80,5 495.142

80,7 529.738

α. Ιδιωτική

69.736

102.811

206.813

319.341

403.194

433.723

β. Δημόσια

12.341

20.502

37.742

68.940

91.948

96.015

2. Ακαθάριστες επενδύσεις

16.262

18,0

29.121

19,2

70.663

21,8

92.705

19,2

96.139

%

15,7

98.470

α. Ιδιωτικών επιχειρήσεων

9.699

19.264

50.737

70.465

73.412

67.324

β. Δημοσίου

6.563

9.857

19.926

22.240

22.727

31.146

82,0

15,2

3. Αυξομείωση αποθεμάτων &
στατιστικές διαφορές*
4. Ακαθάριστη δαπάνη

-7.771

-8,6

-814

-0,5

8.707

2,7

1.334

0,3

22.290

3,6

17.817

2,8

90.568 100,0 151.620 100,0 323.925 100,0 482.230 100,0 613.571 100,0 646.025 100,0

Οι αυξομειώσεις αποθεμάτων εκτιμώνται σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι στατιστικές
διαφορές.
** Εκτιμήσεις.
Πηγή: Παπαηλίας Θ.(1996) Ελληνική Οικονομία, ΑΤΕ, και ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί
*
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3
Ακαθάριστη δαπάνη της οικονομίας και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(1950, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95)
σε εκατ. δρχ.

σε σταθερές τιμές 1970
Έτη

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995*

90.568

114.033

151.620

232.524

323.925

406.436

482.320

537.214

613.571

646.025

10.880

3.515

6.162

17.602

19.505

16.436

-2.788

34.991

68.728

57.334

79.688

110.518

145.458

214.922

304.420

390.000

485.108

502.223

544.843

588.691

Δαπάνη, προϊόν

1.

Διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίες
(Ακαθάριστη δαπάνη)

2.

Μεταβιβάσεις κεφαλ. και τρέχουσες
από την αλλοδαπή(1)
(2)

3.

Ακαθάριστο εθνικό προϊόν

4.

Καθαροί έμμεσοι φόροι

5.

Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα(3)

6.

Αποσβέσεις

7.

Καθαρό εθνικό εισόδημα

8.

Καθαρό

εισόδημα

από

9.040

14.186

24.051

40.917

42.529

56.000

56.592

60.012

62.023

101.478

131.272

190.871

263.503

347.471

429.108

445.631

484.831

526.668

4.568

5.609

7.527

10.940

16.860

25.195

33.761

39.850

44.156

48.846

70.180

95.869

123.745

179.931

246.643

322.276

395.347

405.781

440.675

477.822

393

945

2.071

3.862

5.503

7.638

11.598

-3.753

-3.465

2.926

74.355

100.533

129.201

187.009

258.000

339.833

417.510

449.384

488.296

523.742

την

αλλοδαπή
9.

4.940
74.748

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

*
Εκτιμήσεις
(1) χωρίς ποντοπόρα πλοία
(2) σε αγοραίες τιμές
(3) σε τιμές συντελεστών παραγωγής
Πηγή: Παπαηλίας Θ.(1996) Ελληνική Οικονομία, ΑΤΕ, και ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4
Σύνθεση Εθνικού Εισοδήματος
(1950, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95)
σε εκατ. δρχ.

σε τρέχουσες τιμές
Έτη 1950(α)

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995*

9.075

19.845

20.692

37.661

45.355

106.568

257.332

677.655 1.373.145 2.375.711

9.180

20.573

31.406

53.710

95.913

226.740

671.244 1.962.738 4.369.792 8.040.000

9.946

21.605

35.914

58.252

100.958

217.992

490.324 1.161.731 3.387.295 7.401.737

389

895

1.554

7.041

20.988

1.738

3.174

5.678

15.851

39.620

286

1.235

2.815

9.261

41.247

89.853

152.457

246.643

Διάρθρωση
Εθνικού Εισοδήματος

1.

Αγροτικό Εισόδημα

2.

Μισθοί – ημερομίσθια
(β)

3.

Πρόσοδοι περιουσίας ιδιωτών

4.

Άμεσοι φόροι επί ΑΕ

5.

Πρόσοδοι περιουσίας δημοσίου

6.

Μείον: Τόκοι δημοσίου. χρέους

7.

Εθν. εισόδημα

105

28.306

294

61.957

51.248

186.000

850.000

93.681

145.367

778.119

247.030 1.248.500 3.310.000

564.931 1.438.261 3.700.023 8.213.099 16.135.56
7

(α) Το ποσό που αναφέρεται στους μισθούς - ημερομίσθια το 1950 εκτιμήθηκε.
(β) Περιλαμβάνει τις αποταμιεύσεις δημοσίων και ιδιωτικών ΑΕ, συνεταιρισμών κ.λ.π.
*
Εκτιμήσεις
Πηγή: Παπαηλίας Θ.(1996) Ελληνική Οικονομία, ΑΤΕ, και ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί
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Κεφάλαιο Δεύτερο
Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση
2.1 Κατανάλωση
Ιδιωτική κατανάλωση είναι το σύνολο των τρεχουσών δαπανών των ιδιωτών για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών εντός μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Στην κατανάλωση
συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαρκών αγαθών (αυτοκίνητα, πλυντήρια, τηλεοράσεις,
έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός κλπ.), οι οποίες προορίζονται για ιδιωτική χρήση. Εξαίρεση
αποτελούν οι δαπάνες για απόκτηση κατοικίας, που θεωρούνται ότι αποτελούν επένδυση.
Επίσης, στην ιδιωτική κατανάλωση προσμετρείται η αυτοκατανάλωση των αγροτών, το
τεκμαρτό ενοίκιο (μίσθωμα που θα επλήρωναν οι ιδιοκτήτες κατοικίας εάν τις ενοικίαζαν)
καθώς και τα πάσης φύσεως αγαθά και υπηρεσίες που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους
υπαλλήλους των.
Ως εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση θεωρείται το σύνολο των δαπανών των μονίμων και μη
κατοίκων εντός ορισμένου διαστήματος και εντός της επικράτειας της χώρας.
Η εθνική ιδιωτική κατανάλωση είναι το σύνολο των δαπανών των μονίμων κατοίκων μιας
χώρας, είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός της χώρας είτε στην αλλοδαπή εντός ορισμένου
χρονικού διαστήματος. Άρα η εθνική ιδιωτική κατανάλωση ισούται με την εγχώρια, εάν σε
αυτήν προστεθεί η κατανάλωση των κατοίκων της χώρας, οι οποίοι διαμένουν προσωρινώς στο
εξωτερικό και αφαιρεθεί η κατανάλωση των μη μονίμων κατοίκων.
Η μείωση του μεριδίου της δαπάνης για τρόφιμα στο εισόδημα είναι κάτι το αναμενόμενο.
Ο νόμος του Engels - Ελβετού στατιστικολόγου - διατυπώνει αυτή τη σχέση: αυξανομένου του
εισοδήματος αυξάνεται με χαμηλότερο ρυθμό η κατανάλωση για τρόφιμα. Ο νόμος αυτός αυταπόδεικτος - αντανακλά την τάση σε παγκόσμιο επίπεδο κάλυψης των υπολοίπων αναγκών
του ανθρώπου πέραν της διατροφής, αναγκών οι οποίες ένεκα του σύγχρονου τρόπου ζωής
συνεχώς πολλαπλασιάζονται.
Σύμφωνα με την κεϋνσιανή άποψη, η κατανάλωση C είναι συνάρτηση του διαθέσιμου
εισοδήματος Yd, δηλαδή C=f(Yd)
(11).
Αυτό δε σημαίνει ότι ο Keynes παρέβλεπε τη σημασία και άλλων παραγόντων οι οποίοι
επηρεάζουν το μέγεθος της κατανάλωσης, αλλά θεωρούσε ότι το ύψος του εισοδήματος
αποτελεί το σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα.
Περαιτέρω, ο Keynes δέχεται ότι βάσει απαρεγκλίτου ψυχολογικού νόμου11 η αύξηση του
εισοδήματος (ΔY) επιφέρει μικρότερη αύξηση της κατανάλωσης (ΔC),
ήτοι ΔY>ΔC ή ΔC/ΔY<1
(12).
11

Keynes J.M.(1936), General theory of employment interest and money, κεφ. 10. Κατά τον
Schumpeter -επικριτού της άποψης αυτής- η χρήση της έννοιας ψυχολογικός νόμος στην
οικονομική επιστήμη αποτελεί κατάχρηση και είναι αμφίβολη έννοια. Schumpeter J.A. (1942).
Capitalism, Socialism and Democracy. Σήμερα στα πλείστα των εγχειριδίων έχει επαλειφθεί η
χρήση του όρου "ψυχολογικός νόμος".

21

Σημειώσεις Μακροοικονομικής

Η σχέση (12), ορίζεται ως η οριακή ροπή για κατανάλωση b=ΔC/ΔY. Γενικώς, η
κεϋνσιανή συνάρτηση κατανάλωσης ορίζεται ως C=c0+bYd
(13),
όπου c0 η αυτόνομη κατανάλωση (μη εξαρτώμενη από το εισόδημα ή γενικότερα από το
εισόδημα της παρούσης χρήσης).

2.2 Αποταμίευση
Η αποταμίευση αποτελεί το τμήμα εκείνο του εισοδήματος των νοικοκυριών το οποίο δεν
καταναλώνεται, δηλαδή S=Y-C
(14).
Καθ’ όμοιον τρόπο η συνάρτηση αποταμίευσης έχει τη μορφή:
S=s0+dY
(15),
όπου s0 η αυτόνομη αποταμίευση (ανεξάρτητη του εισοδήματος και d η οριακή ροπή για
αποταμίευση (ΔS/ΔY<1).
Είναι προφανές ότι εφ’ όσον το εισόδημα μπορεί είτε να καταναλωθεί, είτε να
αποταμιευθεί, δηλαδή Y=C+S, σημαίνει ότι το άθροισμα των οριακών ροπών κατανάλωσης και
αποταμίευσης ισούται με: b+d=1
(16).
Ο λόγος της κατανάλωσης προς το εισόδημα C/Y και αποταμίευσης προς το εισόδημα S/Y
ονομάζεται μέση ροπή για κατανάλωση και μέση ροπή για αποταμίευση, αντίστοιχα. Το
άθροισμα των δύο λόγων είναι ίσο με τη μονάδα12, C/Y+S/Y=1
(17).
Διαγραμματικώς η συνάρτηση καταναλώσεως και αποταμιεύσεως αποτυπώνονται στα
σχήματα 6 και 7. Προκειμένου να γίνει εναργέστερη η σχέση κατανάλωσης και επένδυσης
χρησιμοποιείται η ευθεία των 45ο , η οποία ως διαγώνιος της τετμημένης και τεταγμένης
αποτελεί τον οριακό τόπο των σημείων, τα οποία ισαπέχουν από τους δύο άξονες (Χ και Ψ).

12

Διαιρώντας και τα δύο μέρη της ισότητος Y=C+S με Y, ευρίσκεται η (17). Αριθμητικό παράδειγμα
Περίοδος Εισόδημα Κατανάλωση Αποταμίευση Μέση ροπή
κατανάλωσης
Y
C
S

Μέση ροπή
αποταμίευσης

Οριακή ροπή
κατανάλωσης

Οριακή ροπή
αποταμίευσης

C/Y

S/Y

ΔC/ΔY

ΔS/ΔY

to

100

80

20

0,80

0,2

-

-

t1

130

100

30

0,77

0,23

0,67

0,33

t2

170

140

30

0,82

0,18

1,0

0,0

t3

180

140

40

0,78

0,22

0,0

1,0
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2.3. Διαγραμματική απεικόνιση της συναρτήσεως καταναλώσεως και αποταμιεύσεως

C

C=C0+bY
A

Co
45o

0

Y1

Y

Σχήμα 6
C

C=C0+bY
A

Co

S=S0+dY
45o

0

So

Y1

Y

Σχήμα 7

Σχήμα 7
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Στο σημείο Α η κατανάλωση είναι ίση με το εισόδημα C=Y1 (Σχήμα 6). Αριστερά του
σημείου η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη, ενώ δεξιά μικρότερη. (Πρόκειται για την περίπτωση
που δεν υπάρχει ούτε τραπεζικό σύστημα, ούτε κρατικός τομέας, ούτε εξωτερικές σχέσεις).
Όταν η κατανάλωση είναι ίση με το εισόδημα, C=Y1, τότε η αποταμίευση είναι μηδέν (S=0).
Όταν η κατανάλωση είναι ΟC0 τότε η αποταμίευση είναι OS0 (Σχήμα 7)
Σχήμα 8
I

I=I0

0

Y

Σχήμα 8
Σχήμα 9

C, I

C+I
B

A

C=C0+bY

45o

0

Y1

Y2

Y

Αν υποτεθεί - σύμφωνα με την κεϋνσιανή ανάλυση - ότι οι επενδύσεις είναι αυτόνομες,
(Ι=Ι0) (Σχήμα 8), τότε το νέο επίπεδο ισορροπίας θα είναι το Β (C+I=Y2). Η καμπύλη της
κατανάλωσης μετατοπίσθηκε όσο το ύψος των επενδύσεων (Σχήμα 9).
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G

G=G0

0

Y

Σχήμα 10

C, I, G
Γ
C+I+G
B

A
Σχήμα
11

C+I
C=C0+bY

45o

0

Y1

Y2

Y3

Y

Σχήμα 11
Σε περίπτωση κατά την οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο δημόσιος τομέας, τότε το νέο
σημείο ισορροπίας είναι το Γ (Σχήμα 11), αφού Υ3 = C+I+G. Υποτίθεται ότι και οι δημόσιες
δαπάνες είναι αυτόνομες, δηλαδή G=Go (Σχήμα 10).
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2.4 Θεωρίες για την κατανάλωση και την αποταμίευση
α. Η σχέση της αποταμίευσης με το σχηματισμό κεφαλαίου είναι μεγάλη. (Κατά τις
παλαιότερες απόψεις μάλιστα σχεδόν ταυτιζόταν). Οι πρώτες συζητήσεις άρχισαν από πολύ
νωρίς, αλλά στην εποχή των κλασικών ήδη το κεφάλαιο εθεωρείτο προϊόν αποταμίευσης. Στο
βαθμό που η αποταμίευση αποτελεί "ελεύθερη" απόφαση, συνιστά μια παραίτηση από την
άμεση κατανάλωση.
β. Το θέμα αν μια αύξηση του εισοδήματος θα επιφέρει ανάλογη, ή κάποια σχετική άνοδο
της αποταμίευσης έχει απασχολήσει αρκετά την οικονομική θεωρία τα τελευταία χρόνια.
Κατά την κεϋνσιανή άποψη η αποταμίευση εξαρτάται από το εισόδημα και πολύ λιγότερο
ή και καθόλου από το επιτόκιο. Έτσι, ενώ κατά τους κλασικούς η αποταμίευση είναι της
μορφής S = f(r), κατά τον Keynes είναι S = f(y)
(18),
όπου y = εισόδημα, r = επιτόκιο, S = αποταμίευση.
Η (18) θα μπορούσε να γραφτεί ως S = S0+dy
(19),
Η αύξηση του εισοδήματος επιφέρει και αύξηση της αποταμίευσης. Αντίστοιχα με τη
μέση ροπή για κατανάλωση ορίζεται η μέση ροπή προς αποταμίευση (S/Y = p, όπου p = μέση
ροπή προς αποταμίευση).
Κατά τους κεϋνσιανούς η (19) είναι δυνατό να γραφτεί S=c1d1logY
(20),
όπου c1>0 και d1>0.
Η παραπάνω συλλογιστική έχει υποστεί κριτική από πολλούς οικονομολόγους - βασικά
αυτό αποτέλεσε και ένα από τα ισχυρότερα σημεία αμφισβήτησης του κεϋνσιανού
υποδείγματος. Όντως οι περισσότερες στατιστικές - ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες - έχουν
δείξει ότι η μέση ροπή προς αποταμίευση παραμένει σταθερή παρά την αύξηση του
εισοδήματος.
Οι μεταπολεμικές στατιστικές σε όλες τις χώρες δεν έδειξαν να σχετίζεται η κατανάλωση
προς το εισόδημα κατά έναν σταθερό τρόπο που προέβλεπε η κεϋνσιανή άποψη. Έτσι
προτάθηκαν διάφορα υποδείγματα προκειμένου να συσχετίσουν την κατανάλωση και το
εισόδημα.
γ. Ο M. Friedman προσπαθώντας να δώσει ένα συνεπέστερο μοντέλο εισάγει την έννοια
του διαρκούς εισοδήματος (permanent income). Το πραγματοποιούμενο εισόδημα y μπορεί να
αποτελείται από το μόνιμο εισόδημα yp και από ένα πρόσθετο ή παροδικό εισόδημα yt ήτοι
y=yp+yt
(21).
Η κατανάλωση παρουσιάζεται ως η σχέση c=cp+ct
(22),
όπου cp η μόνιμη κατανάλωση και ct η παροδική κατανάλωση.
Αλλά, ενώ το cp σχετίζεται - σύμφωνα με τα παραπάνω - με το yp (cp=a0+b0yp) δεν μπορεί
να ειπωθεί το ίδιο και για την ct και το yt. Περαιτέρω ο συγγραφέας δέχεται ότι δεν υπάρχει
συσχέτιση ούτε μεταξύ μονίμου (διαρκούς) εισοδήματος και προσωρινού ούτε μεταξύ μόνιμης
και προσωρινής κατανάλωσης. Συνεπώς, μεταβολή στο παροδικό εισόδημα θα προκαλέσει
σημαντική μεταβολή της κατανάλωσης μόνο όταν το άτομο ξαναορίσει διαφορετικά το μόνιμο
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εισόδημά του13. Ο Friedman δέχεται ότι το συνολικό (ή μετρούμενο) εισόδημα είναι
μεγαλύτερο του μονίμου στο μέσο της ζωής του ατόμου και μικρότερο τα προ και μετά έτη.
δ. Μια άλλη δημοφιλής θεωρία είναι των Modigliani, Brumberg και Ando14. Το υπόδειγμα
του κύκλου ζωής (Life - cycle Hypothesis) δέχεται ότι ο καταναλωτής προσπαθεί στη διάρκεια
τής ζωής του να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα που του δίνει το συνολικό πραγματοποιούμενο
έσοδο. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή το άτομο επιδιώκει - συγκεντρώνοντας σημαντικά
πλεονάσματα (αποταμιεύσεις) καθ΄ όλον τον χρόνο που εργάζεται - να κρατήσει ένα σχετικά
ομοιόμορφο επίπεδο κατανάλωσης μέχρι το τέλος της ζωής του.
ε. Η υπόθεση του σχετικού εισοδήματος προτάθηκε κύρια από τον J. Duesenberry15 και
είχε σαν βάση την εμπειρική παρατήρηση ότι η κατανάλωση ενός ατόμου δεν είναι ανεξάρτητη
από την κατανάλωση άλλων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα το άτομο επηρεάζεται από τον τρόπο
ζωής τόσο των γνωστών του, όσο και του γενικότερου περίγυρου. Δεδομένου ότι η
κατανάλωση στις σημερινές κοινωνίες – σ’ αντίθετη με εκείνες του 16ου - 18ου αιώνα θεωρείται συχνά (ή και ταυτίζεται) ότι καθορίζει το κοινωνικό status του καθενός, ο μιμητισμός
(demonstration effect)παίζει σημαντικό ρόλο στο ύψος των δαπανών. Συνεπώς, μια αύξηση του
εισοδήματος μπορεί – σ’ αντίθεση με την κεϋνσιανή λογική - να σπαταληθεί εξ ολοκλήρου και
να μην αποταμιευθεί και το παραμικρό τμήμα απ’ αυτήν. Η συνάρτηση κατανάλωσης της
οικονομίας θα τείνει να είναι μια ευθεία γραμμή. Η μορφή της είναι: Ck=a+b0Yk+b΄oCλ, όπου
Ck= η κατανάλωση ενός ατόμου k, με εισόδημα Yk και Cλ η κατανάλωση μιας ομάδας
ατόμων λ.
Το αυτό ισχύει με το να θεωρήσουμε αντί του καταναλωτή και κάποιας εισοδηματικής
τάξης, στην οποία θέλει αυτός να ανήκει, δύο ή περισσότερες χώρες. Η κατανάλωση μιας
χώρας θα εξαρτάται από το εισόδημα που πραγματοποιείται σε αυτήν προσαυξημένη με κάποια
ακόμη κατανάλωση που προκαλεί ο μιμητισμός μιας άλλης (ή άλλων) χώρας (ή χωρών). Η
θεωρία αυτή είναι συνεπής με τις παρατηρήσεις ότι παρά την άνοδο του εισοδήματος η μέση
ροπή προς αποταμίευση παραμένει χαμηλή, ενώ τα καταναλωτικά πρότυπα μεταξύ διαφόρων
χωρών16 πλησίασαν μεταξύ τους17.
στ. Πέρα των παραπάνω θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι και άλλοι παράγοντες σχετίζονται
στενά με την απόφαση αποταμίευσης. Οι δημογραφικοί καθώς και οι ιστορικοί είναι
13

14

15

16

17

Η αύξηση του παροδικού εισοδήματος μπορεί να επιφέρει αύξηση, μείωση, ή να αφήσει ανεπηρέαστη
την κατανάλωση.
F. Modigliani - R. Brumberg: «Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of
Cross Section Data». In K. Kurihara ed, Post - Keynesian Economics: London Allan and Unwin,
1995. F. Modigliani and A. Ando: «Test of the life Cycle Hypothesis of Saving» Bulletin of Oxford
University», 1957, σελ. 99 - 124.
J.S. Duesenberry: «Income, Saving and the theory of Consumer Behaviour» Harvard Univ. Press,
1949.
Αυτό γίνεται σαφέστερο σε περιόδους ύφεσης όπου για ένα διάστημα τα άτομα αδυνατούν να
προσαρμοσθούν στα νέα εισοδήματα, διατηρώντας σταθερή την κατανάλωσή τους και μειώνοντας
την αποταμίευσή τους.
Το αυτό συμβαίνει μεταξύ του παραδοσιακού (αγροτικού) και σύγχρονου (αστικού) τομέα της οικονομίας.
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σημαντικοί για την κατανόηση της συμπεριφοράς μιας ομάδας, μιας τάξης ή και μιας χώρας. Η
ηλικία και ο αριθμός των νοικοκυριών π.χ. παίζουν ουσιαστικό ρόλο συνήθως.
Κατά την προ του 1930 περίοδο υπετίθετο ότι ο σχηματισμός κεφαλαίου (συσσώρευση) σε
μια δεδομένη στιγμή προσδιορίζεται άμεσα από την υφιστάμενη προσφορά και ζήτηση
κεφαλαίου (θεωρία δανειακών κεφαλαίων). Συγκεκριμένα το ύψος των αποταμιεύσεων
εθεωρείτο ότι προσδιορίζει και το ύψος των επενδύσεων, ετίθετο δηλαδή ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τη ζήτηση επενδύσεων η ύπαρξη κάποιων κεφαλαίων (που ήταν αποτέλεσμα
αποχής από την κατανάλωση). Η συλλογιστική βασιζόταν στο "αυταπόδεικτο" γεγονός ότι για
να διατεθεί κάτι θα έπρεπε προηγουμένως να υπάρχει. Θα έπρεπε δηλαδή να προϋπάρχει μια
προσφορά κεφαλαίων και στη συνέχεια να διοχετευθεί σε επενδύσεις. Το κόστος που θα
εδίδετο για τη χρηματοδότηση αποτελούσε τον τόκο. Ένα υψηλό επιτόκιο έκανε τα διατιθέμενα
κεφάλαια ακριβά, συνεπώς το κόστος της επένδυσης υψηλό και άρα το ύψος των ζητούμενων
κεφαλαίων χαμηλό, ενώ ένα χαμηλό επιτόκιο δημιουργούσε υπερβάλλουσα ζήτηση κεφαλαίων.
Συνεπώς το επιτόκιο ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας προσφοράς και ζήτησης.
Αντίθετα ο Keynes θεώρησε - μέσω της συνάρτησης κατανάλωσης (και αποταμίευσης) ότι οι αποταμιεύσεις είναι συνάρτηση του εισοδήματος και το ύψος του εισοδήματος εξαρτάται
από τις επενδύσεις, οι δε επενδύσεις είναι αυτόνομες.
Για χώρες όπως οι αναπτυσσόμενες ο δημόσιος τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην
αύξηση των αποταμιεύσεων και στην διοχέτευσή τους σε επενδύσεις ή εναλλακτικά στην
δημιουργία επενδύσεων και στην συνέχεια στην κάλυψή τους μέσω αναγκαστικής
αποταμίευσης.

2.5 Μορφές αποταμίευσης
2.5.1 Εθελουσία αποταμίευση
Βασικό ρόλο στην εθελούσια αποταμίευση παίζει το τραπεζικό σύστημα, το οποίο
μεσολαβεί μεταξύ αποταμιευτών και επενδυτών. Η επιτυχία των τραπεζών δεν έγκειται μόνο
στην αποτελεσματικότερη κατανομή των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων,
αλλά και στη δημιουργία τέτοιων προϋποθέσεων, έτσι ώστε να είναι το δυνατό μικρότερη η
τάση για αποθησαυρισμό, που παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες και η ρευστότητα των
οικοκυριών να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Φυσικά βασικό ρόλο γι΄ αυτό παίζει η κρατική
πολιτική, η οποία κατευθύνει σε γενικές γραμμές και την νομισματική και πιστωτική επέκταση.
Ο αποθησαυρισμός (παλαιότερα παρουσιαζόταν με κύρια μορφή τη χρυσοφιλία) έχει
σχέση τόσο με τη διαφύλαξη τμήματος προσόδου (ή εισοδήματος) που θα μπορέσει να
χρησιμεύσει για έξοδα συντήρησης σε άσχημες περιόδους ή ασφάλισης κατά του γήρατος, όσο
και με την κακή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Επειδή το τελευταίο στις
αναπτυσσόμενες χώρες αδυνατεί να καλύψει διάφορες έκτακτες ανάγκες, υποχρεώνει τα άτομα
να κρατούν μεγαλύτερες ποσότητες ρευστών από τις απαραίτητες. Από το άλλο μέρος η τάση
του πληθυσμού για εκτεταμένη ρευστότητα, ή για αγορά χρυσού, λόγω της γενικότερης
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νομισματικής αστάθειας, προς ικανοποίηση των παραπάνω αναφερθέντων λόγων, έχει ως
συνέπεια τη μικρή επέκταση του τραπεζικού συστήματος. Πρόκειται δηλαδή για ένα φαύλο
κύκλο. Υπάρχουν τέλος και ισχυροί ιστορικοί και κοινωνικοί λόγοι που παρακινούν τους
ανθρώπους να αποθησαυρίζουν (π.χ. λαοί της Μ. Ανατολής, Ινδία).

2.5.2 Αναγκαστική Αποταμίευση
Πέρα από τα ανωτέρω θα πρέπει να τονισθεί ότι βασικό ρόλο στο ύψος της αποταμίευσης
παίζει η διανομή του εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Από τις
στατιστικές, στα περισσότερα μέρη του κόσμου συνάγεται ότι τα υψηλότερα κλιμάκια
εισοδήματος αποταμιεύουν περισσότερο από τα χαμηλότερα. Ταυτόχρονα, επειδή έχει
παρατηρηθεί συχνά, ότι οι μεγάλες δαπάνες λόγω της επίδειξης (demosntration effect) γίνονται
από τα μεγάλα εισοδήματα, οι διάφορες κυβερνήσεις προσπαθούν μέσω της αναδιανομής του
εισοδήματος (μέσω προοδευτικής φορολογίας ή άλλων μέτρων) να μειώσουν την κατανάλωση
πολυτελών (και άρα εισαγόμενων) εμπορευμάτων και να αυξήσουν την αποταμίευση που
δίνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ενώ με παρόμοιας φύσεως μέτρα τονώνεται η εθελουσία
αποταμίευση των κατωτέρων στρωμάτων, με την αναγκαστική αποταμίευση επιτυγχάνεται το
ακριβώς αντίθετο: Τα χαμηλότερα στρώματα "αποταμιεύουν" εκ των πραγμάτων - αφού
αναγκάζονται να μειώσουν την κατανάλωσή τους - και τα ανώτερα - κύρια οι επιχειρηματίες βρίσκουν τα αναγκαία κεφάλαια. Με την αναγκαστική αποταμίευση δηλαδή μεταφέρονται
κοινωνικοί πόροι από τους πενέστερους στους ευρωστότερους.
Τα αποτελέσματα της αναγκαστικής αποταμίευσης ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση
που βρίσκεται η οικονομία. Για τις ανεπτυγμένες χώρες, η έκδοση νέου χρήματος έχει
επιπτώσεις που έχουν αναλυθεί από τον Schumpeter18 και τον Keynes19. Στις υποανάπτυκτες
οικονομίες, όπου υφίσταται επιφανειακά η ίδια κατάσταση (ανεργία, υποαπασχόληση κλπ.), η
έκδοση νέου χρήματος δημιουργεί ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και η επερχόμενη
αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των κεφαλαιούχων δεν δημιουργεί κατά κανόνα αύξηση των
επενδύσεων. Το βασικό γεγονός, που παραβλέπει μια παρόμοια πολιτική, είναι ότι σε μία
ολιγότερο ανεπτυγμένη χώρα δεν βρίσκονται σε ανεπάρκεια μόνο τα υλικά μέσα αλλά (και
αυτό αποτελεί συχνά σπουδαίο περιοριστικό παράγοντα) και οι ικανοί επιχειρηματίες καθώς και
το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Και δεν εννοεί κανείς μόνο τον ιδεατό τύπο του
επιχειρηματία κατά την βεμπεριανή έννοια του όρου, αλλά και τα στελέχη εκείνα τα οποία είναι
ικανά να αφομοιώσουν την προηγμένη τεχνολογία (ή να την προσαρμόζουν στις απαιτήσεις της
χώρας τους). Το κεφάλαιο σ’ αυτές τις περιοχές παραμένει κύρια εμπορικό και κινείται στην
18

19

Ο Schumpeter ήταν εκείνος που μελέτησε συστηματικά το θέμα στο «Theorie der wirtschaftlichen
entwicklung», Leipzig, 1911 (οι βασικές του θέσεις επαναλαμβάνονται σε όλα τα μετέπειτα του
έργα).
Κατά την κεϋνσιανή ανάλυση - απότοκο της ύφεσης του 1929-33 - υπάρχει εκτεταμένη
υποαπασχόληση παραγωγικού δυναμικού, χαμηλή κατανάλωση, αποθησαυρισμός κλπ. Συνεπώς
ένας ελλειμματικός κρατικός προϋπολογισμός, (ή και με) μια επεκτατική νομισματική πολιτική
μπορεί να αναθερμάνει την οικονομία χωρίς να δημιουργείται πληθωρισμός.
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σφαίρα της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ενδιαφερόμενο για ένα ταχύ, εύκολο και με
μικρούς κινδύνους κέρδος. Αντίθετα η βιομηχανική επένδυση20 προϋποθέτει σχεδιασμό
μακροχρόνιο και ο κίνδυνος για πιθανή αποτυχία είναι αρκετά μεγάλος. Έτσι το συνηθέστερο
αποτέλεσμα, σε περίπτωση αναγκαστικής αποταμίευσης, είναι η αύξηση της πολυτελούς
κατανάλωσης και ελάχιστα ή και καθόλου της παραγωγικής επένδυσης. Ένα σημαντικό μέρος
των νέων αυτών κερδών δύναται να στραφεί στον αποθησαυρισμό ή στην αγορά ακινήτων ή σε
αποταμιεύσεις στην αλλοδαπή και άλλες αντιπαραγωγικές επενδύσεις.
Πέρα τούτων υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι που περιορίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής
παρόμοιας πολιτικής. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού διαβιεί σε συνθήκες γύρω
από το όριο συντήρησης, η έκπτωση από την κατανάλωση, που συνεπάγεται η αναγκαστική
αποταμίευση, δημιουργεί κοινωνικές αναταραχές και μπορεί να προσκρούσει σε ισχυρή
αντίδραση των εργαζομένων. Αν υπάρχουν δε ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι
δυνατόν να δημιουργηθεί αύξηση των μισθών, με συνέπεια την άνοδο των τιμών κοκ.

2.6. Επενδύσεις (Προσδιοριστικοί παράγοντες της επένδυσης)

Ως ακαθάριστη επένδυση παγίου κεφαλαίου θεωρείται κάθε δαπάνη για αγορά και συντήρηση
των κεφαλαιουχικών αγαθών. Τα αγαθά αυτά χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική
διαδικασία και έχουν διάρκεια ζωής πλέον του έτους (κτίρια, πάγιες εγκαταστάσεις,
μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα). Αν αφαιρεθεί η ετήσια φθορά που υφίστανται
τα κεφαλαιουχικά αγαθά (απόσβεση), λόγω χρήσης τους ή απαξίωσής τους (αλλαγή
τεχνολογίας), προκύπτει η καθαρή επένδυση. Επένδυση επίσης αποτελεί η δαπάνη η οποία
σχετίζεται με την αξία της μεταβολής του όγκου των αποθεμάτων των υλικών μέσων μιας
χώρας.
Κατά την κεϋνσιανή άποψη η απόφαση του επιχειρηματία για επένδυση εξαρτάται από το αν
η οριακή απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης21 είναι μεγαλύτερη από το επιτόκιο. Το
ποσοστό απόδοσης, ενός επενδυτικού σχεδίου, κατά την νεοκλασική και όχι μόνο Σχολή
εκτιμάται όπως ο σύνθετος τόκος δανείου. Ένα αρχικό κεφάλαιο Vp, το οποίο δανείζεται με
επιτόκιο r σε ν έτη δανεισμού, η μελλοντική του αξία Κ, η οποία θα συσσωρευτεί, βρίσκεται
ως: Κ= Vp(1+r)v
(1).
Συνεπώς, η επιχείρηση προτίθεται μα προχωρήσει σε δαπάνη Vp για αγορά κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού (π.χ. μηχανήματος) μόνο εάν εκτιμά ότι θα εισπράξει Κ πρόσοδο μετά ν έτη.
Τουτέστιν θα πρέπει το ετήσιο ποσοστό απόδοσης (r), που συνιστά το επιτόκιο προεξόφλησης,
20

21

Ο πολλαπλασιαστής επενδύσεων ορίζεται ως η μεταβολή του εισοδήματος (ΔΥ) η οποία επέρχεται
από μεταβολή των επενδύσεων (ΔI) και ισούται με 1/(1-b), δηλαδή ΔY/ΔI= κ = 1/(1-b), όπου b η
οριακή ροπή για κατανάλωση.
Κατά τον Keynes οριακή απόδοση του κεφαλαίου, ενώ κατά τους κεϋνσιανούς οριακή απόδοση της
επένδυσης.
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να αποδίδει σύμφωνα με την (1):

.

(2)

Σε περίπτωση που ο υπολογισμός του τόκου πραγματοποιείται περισσότερο της μίας φοράς
ετησίως ο τύπος (1) γράφεται:
K
(3),
όπου το μ είναι αριθμός ο οποίος δηλώνει πόσες φορές το κεφάλαιο ανατοκίζεται εντός του
έτους.
Οι πλείστοι των οικονομολόγων, επηρεασμένοι από τις κλασικές παραδόσεις, της προ και
μετά του Ricardo περιόδου, υπεστήριζαν ρητώς ή δέχθηκαν σιωπηλώς, ότι ο χρόνος ν
σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του κεφαλαίου. Αν έστω ότι η διάρκεια ζωής ενός μηχανήματος
εκτιμάται σε 15 έτη αυτή θα ήταν και η περίοδος v. Μολαταύτα σήμερα με βάση τον οξύτατο
ανταγωνισμό που αναφύεται διεθνώς οι επιχειρήσεις δεν εμφορούνται από το καλβινιστικό
πνεύμα. Λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής της τεχνολογίας ο επενδυτής αποφασίζει για το
ύψος και την απόφαση για δαπάνη εκτιμώντας το μήκος ωφέλιμης ζωής (τον κύκλο του
τεχνολογικού πλεονεκτήματος), το οποίο συνήθως είναι μικρότερο από της φυσικής απαξίωσης
του κεφαλαίου. Σε ορισμένους κλάδους μάλιστα το πάγιο κεφάλαιο τείνει να καταστεί κάτι
μακροβιότερο του κυκλοφορούντος. Αντίστοιχα, ίσως εντονότερα, ισχύουν για τα ονομαζόμενα
διαρκή καταναλωτικά αγαθά (αυτοκίνητα, οικιακά σκεύη κλπ). Κατασκευάζονται φθαρτότερα,
χαμηλότερης διάρκειας ζωής, προκειμένου ο «βασιλιάς» καταναλωτής αφ’ ενός να
εξαναγκάζεται να αγοράζει σε σύντομα, τακτά διαστήματα νέα, αφ’ ετέρου λόγω της
διαφήμισης, η οποία λειτουργεί όπως το βαρύ πυροβολικό, να δημιουργείται ανάγκη αέναου
ανανέωσης. Η διατήρηση υψηλής καταναλωτικής ζήτησης πηγάζει κατά μεγάλο μέρος, όχι
σπάνια κατά το μεγαλύτερο, στην διαδικασία αυτή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη για
επένδυση δεν αναφέρεται μετά το πέρας της χρονικής περιόδου μόνο στο δαπανηθέν ποσό αλλά
και στην καθαρά πρόσοδο. Τουτέστιν, ο επιχειρηματίας θα έχει εισπράξει μετά την απόσβεση
της μηχανής τουλάχιστον τους τόκους του κεφαλαίου. Όπως σε ένα δάνειο η Τράπεζα θα
εισπράξει τόσο το αρχικό κεφάλαιο όσο και τους τόκους. Το γεγονός αυτό εξηγήθηκε
ανεπαρκώς τόσο από την σχολή του Ricardo, όσο και από τον Marx. Ο τελευταίος υποστήριξε
ότι καθαρό κέρδος προκύπτει μόνο από την χρήση (εκμετάλλευση) της εργατικής δύναμης. Από
το άλλο μέρος επειδή το γεγονός αυτό (της διαρκούς επαύξησης του πλούτου των
κεφαλαιοκρατών), προήρχετο απρόσκοπτα από τον μηχανισμό της αγοράς οι νεοκλασικοί
οικονομολόγοι προσπάθησαν απολογητικά να το δικαιολογήσουν είτε ως κέρδος από την αποχή
της κατανάλωσης του κεφαλαιούχου (Senior), είτε ως αναμονή (Marsall)22. Γενικότερα
υπεστήριξαν ότι ο πλήρης ανταγωνισμός (εξ ου και η στοίχισή τους σε μορφή αγοράς σχεδόν
ιδεατή) θα συρρίκνωνε, με τάση εξαφάνισης, τα κέρδη.
Συνήθως, εκτός από την μελλοντική αξία (Κ) που θεωρείται ότι θα έχει το αγαθό, ή
ακριβέστερα εκτός από την προσέγγιση των μηνιαίων, ετησίων, συνολικών προσόδων που θα
αποφέρει το χρηματικό κεφάλαιο σε κάποια έτη, ενδιαφέρον έχει ο υπολογισμός της
ονομαζόμενης παρούσας αξίας (Vp) ενός μελλοντικού χρηματικού κεφαλαίου. Με γνωστό το
επιτόκιο (ονομάζεται προεξοφλητικό, αφού μέσω αυτού μελλοντικό χρηματικό κεφάλαιο
ανάγεται στο παρόν), το οποίο εξαρτάται από το μήκος της χρονικής περιόδου (κατά τεκμήριο
22

Αναλυτικά: Παπαηλίας Θ.(2006) Παραδόσεις Πολιτικής Οικονομίας, Μέρος Α’ Κεφάλαιο 5
(Θεωρίες περί τόκου και κέρδους).
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βαίνει φθίνον τη παρόδω των ετών) εκτιμάται η παρούσα αξία από τους τύπους (1) ή (3).
(4) ή
(5)
μ

Παρατηρητέον ότι η επιχείρηση όταν προχωρεί σε ένα επενδυτικό σχέδιο (χρήση ενός
κτιρίου, μηχανήματος, μεταφορικού μέσου κλπ) εισπράττει πρόσοδο διαρκώς. Κατ’ ουσίαν η
παρούσα αξία λειτουργεί ως άθροισμα όλων των παρουσών αξιών ήτοι:
Vp=Vp1+Vp2+Vp3+…Vpn
(6),
ή Vp=

(7),

όπου Κ1, Κ2,…Κn τα χρηματικά ποσά που θα εισπράττονται αντιστοίχως στους χρόνους 1,
2,….n και r το επιτόκιο προεξόφλησης23.
Με βάση τα ανωτέρω ο Keynes: «Ορίζω την οριακή απόδοσιν του κεφαλαίου ως ίσην προς
τον προεξοφλητικόν τόκον εκείνον όστις εξισώνει την παρούσαν αξία των σειρών της
προβλεπόμενης ετήσιας αποδόσεως τού εν λόγω περιουσιακού στοιχείου με την τιμήν εις την
οποίαν προσφέρεται. Αυτό μας δίνει τας οριακάς αποδόσεις των καθ’ έκαστων περιουσιακών
στοιχείων. Η μεγαλύτερη οριακή απόδοσις δύναται τότε να θεωρηθή ως η οριακή απόδοσις του
κεφαλαίου εν γένει»24
Συγκεκριμένα, εάν πρόκειται π.χ. για την αγορά ενός καινούριου μηχανήματος θα πρέπει,
εφόσον ο κεφαλαιούχος έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα χρηματικά μέσα, να συγκρίνει την
πρόσοδο που θα λάμβανε αν χρησιμοποιούσε σε εναλλακτικές χρήσεις αυτά τα μέσα, με την
πρόσοδο που θα εισπράξει από την αγορά και χρήση της συγκεκριμένης μηχανής (κόστος
ευκαιρίας).
Αν βρίσκεται στην ανάγκη να δανεισθεί, τότε το κόστος της επιβάρυνσης -λόγω του
δανείου- πρέπει να’ ναι μικρότερο από το όφελος της χρήσης. Η οριακή απόδοση της
επένδυσης25 μειώνεται με την αύξηση του όγκου των επενδύσεων26 λόγω του αυξανόμενου
23

24
25

26

Τα χρηματικά ποσά Κ1, Κ2, Κ3 κλπ δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
συχνά η πραγματικότητα είναι συνθετότερη, από ότι περιγράφεται ανωτέρω, από αυτήν που
υπέθετε ο Keynes και οι οπαδοί του. Πολλές επιχειρήσεις, κυρίως αυτό αφορά στα μεγάλα
επενδυτικά σχέδια, το πρώτο διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ή 3 ή και πλέον έτη όχι μόνο
δεν έχουν κέρδη από την νέα επένδυση αλλά ζημιές. Μολαταύτα, σε έναν ευρύτερο ορίζοντα
αποκτούν θετική πρόσοδο, η οποία είναι μεγαλύτερη του τρέχοντος επιτοκίου. Τουτέστιν, το
επιτόκιο προεξόφλησης, που ανέφερε ο Keynes, είναι δυνατόν να αποκλίνει ανάλογα από το
αγοραίο επίπεδο. Εκείνο που θα υπεστήριζε ο Keynes ήταν ότι ο μέσος όρος των προεξοφλητικών
επιτοκίων των περιόδων (λόγω συμψηφισμού των θετικών και αρνητικών προσόδων) θα κινείτο
πέριξ του αγοραίου.
Keynes J.M., Γενική Θεωρία Απασχολήσεως Τόκου και Χρήματος, Παπαζήσης 1955, σελ 137
Η οριακή απόδοση (ή αποδοτικότητα όπως συχνά λέγεται) του κεφαλαίου, διαφέρει από το οριακό
προϊόν του κεφαλαίου, αφού το τελευταίο είναι η μεταβολή της παραγωγής, η οποία οφείλεται στην
μεταβολή του κεφαλαίου κατά μια μονάδα
), (βλέπε: Παπαηλίας Θ. Παραδόσεις ε.α, κεφάλαιο
3). Πέραν του ότι το τελευταίο εκτιμά ποσότητα, ενώ η οριακή απόδοση κεφαλαίου είναι ποσοστό,
επιπλέον δεν περιλαμβάνει προσδοκίες σχετικά με την απόδοση του κεφαλαίου. Ο Keynes
υπεστήριξε ότι παραπλήσιος ορισμός με αυτόν του ιδικού του είναι: «το ποσοστό της αποδόσεως
υπέρ την δαπάνην» του Irving Fisher.
O Keynes εξαρτά την οριακή απόδοση δεδομένου κεφαλαίου από τις μεταβολές των προβλέψεων
(Keynes, ε.α σελ144). Ο όγκος των επενδύσεων επηρεάζεται από δύο τύπους κινδύνων: ο πρώτος
σχετίζεται με την αβεβαιότητα του δανειστή (πτώχευση του δανειζόμενου), εφ’ όσον προχωρήσει
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κινδύνου27 και η ζήτηση για το συγκεκριμένο κεφαλαιουχικό αγαθό θα φθάσει στο σημείο,
όπου η οριακή απόδοση της επένδυσης θα ισούται με το επιτόκιο.
Η καμπύλη της οριακής απόδοσης της επένδυσης γίνεται δεκτόν ότι αποτελεί την ζήτηση για
επενδύσεις. Αυτή η θεωρία τείνει σήμερα να εγκαταλειφθεί ως μάλλον ανεδαφική, αφού οι
μεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις δεν εξαρτούν την απόφασή τους για επένδυση από το ύψος
του επιτοκίου. Έχει όμως κάποια σημασία για τις μικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Σημαντικοί
παράγοντες που προσδιορίζουν την απόφαση και το ύψος της επένδυσης είναι οι προσδοκίες
των κεφαλαιούχων, (που εξαρτώνται τόσο από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί όσο και από
την κατάσταση του κλάδου) και η διάρκεια ζωής του επενδυμένου κεφαλαίου -και εδώ δεν
εννοείται τόσο ο χρόνος της φυσικής απόσβεσης όσο και ο χρόνος της παλαίωσης του
εξοπλισμού (συμβαίνει συχνά σε σύντομο χρόνο μετά την αγορά ενός συγκεκριμένου
μηχανήματος π.χ. να κυκλοφορήσει νέο μηχάνημα του ιδίου περίπου κόστους αλλά συγκριτικά
μεγαλυτέρων δυνατοτήτων).
β. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η επένδυση είναι μάλλον αυτόνομος και δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από την προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Συνεπώς, η επένδυση αποκτά μια
διαφορετική διάσταση. Τόσο η συσσώρευση κεφαλαίου και η τάση για συγκεντροποίηση που
υπάρχει διεθνώς με την δημιουργία (κατόπιν συγχώνευσης ή απορρόφησης) μεγάλης κλίμακας
επιχειρήσεων, όσο και η εφαρμογή καινοτομιών από τα μεγάλα συγκροτήματα, απόρροια σε
σημαντικό βαθμό της τεχνολογικής προόδου, επηρεάζονται ελάχιστα ή και καθόλου από το
επιτόκιο, από το ύψος των διαθέσιμων αποταμιεύσεων ή από το εισόδημα28 Κατά συνέπεια ένα
μικρό μέρος του μεγέθους των επενδύσεων εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος29.

27

28
29

κάποιος σε επένδυση χωρίς ίδια κεφάλαια. (Τρίτος κίνδυνος είναι η δυνατότητα μεταβολής της
αξίας του χρήματος).
Ο Μ. Kalecki ήταν αυτός που τόνισε το σημείο αυτό το 1939 στο «Essays in the Theory of economic
Fluctuations». Αργότερα το αναμόρφωσε και μαζί με έτερο δοκίμιο «Studies in Economic
Dynamics» τα συνένωσε στο «Theory of Economic dynamic» (Θεωρία της Οικονομικής
Δυναμικής, Gutenberg,x.x). Κατ’ αυτόν: «Ο ρυθμός των αποφάσεων για επένδυση, D, αποτελεί σε
πρώτη προσέγγιση μια αύξουσα συνάρτηση της ακαθάριστης αποταμίευσης, S, και του λόγου
μεταβολής των συνολικών κερδών, Δp/Δt, καθώς και μία φθίνουσα συνάρτηση του λόγου μεταβολής
του αποθέματος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ΔΚ/Δt. Υποθέτοντας επί πλέον ότι συνδέονται μεταξύ
τους με μια γραμμική σχέση, έχουμε:
D
(1)
όπου το d είναι μια σταθερά που υπόκειται σε μακροχρόνιες μεταβολές.
Εφ’ όσον Ft+z=Dt (2), όπου Dt είναι ο αριθμός των αποφάσεων επένδυσης ανά μονάδα χρόνου και F η
επένδυση σε πάγιο κεφάλαιο, t η υστέρηση, δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στην χρονολογική καμπύλη
των αποφάσεων για επένδυση ανά μονάδα χρόνου, D, και τη χρονολογική καμπύλη της επένδυσης σε
πάγιο κεφάλαιο, F, τότε για την επένδυση παγίου κεφαλαίου σε χρόνο t+r έχουμε:
Ft+r
(Kalecki, ε.α σελ 119,)
Υπενθυμίζεται η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης με έκδοση νέου χρήματος.
Μια διαφορετική άποψη που κινείται στα μετακεϋνσιανά οικονομικά θεωρεί ότι υπάρχει συνάρτηση
επενδύσεως καθ’ όμοιο τρόπο που υφίσταται και συνάρτηση κατανάλωσης (I = I0+dY, όπου I0 η
αυτόνομος επένδυση και d η οριακή ροπή επένδυσης -που μετρά και την κλίση της συνάρτησης-).
Έτσι, για παράδειγμα, ο R. Matthews (The Trade Cycle 1959) δεχόμενος την αρχή της
προσαρμογής του αποθέματος παγίου κεφαλαίου υποστηρίζει ότι η επένδυση σχετίζεται θετικά με
το εισόδημα και αρνητικά με το υφιστάμενο πάγιο κεφάλαιο ήτοι I = aY-a΄.k
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γ. Η αντίθετη θεωρία που συνδυάζει αυτά τα δύο (σε μια στενή συσχέτιση) χρησιμοποιεί την
έννοια του επιταχυντού30. Ο επιταχυντής ή λόγος κεφαλαίου-προϊόντος συνδέει31 την διαφορά
του επιπέδου εισοδήματος μιας περιόδου με την επένδυση32.
Η σχέση κεφαλαίου -προϊόντος χρησιμοποιείται διότι φανερώνει, με δεδομένες την
απασχόληση και τις λοιπές συνθήκες παραγωγής (όπως τεχνικές μεθόδους), πόσες ποσότητες
κεφαλαίου απαιτούνται προκειμένου να παραχθεί μια μονάδα προϊόντος. Είναι προφανές ότι η
βελτίωση της τεχνολογίας, αφού η απασχόληση ελάχιστα μεγεθύνθηκε, ήταν υπεύθυνη σε
σημαντικό βαθμό για την άνοδο του προϊόντος (ευνοϊκά συνέτεινε το διεθνές οικονομικό
περιβάλλον κ.α.).
δ. Η θεωρία της ρευστότητας της επιχείρησης ρίχνει το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντός
της στα απομένοντα κεφάλαια33 (κέρδη που δεν διανεμήθηκαν) υποστηρίζοντας ότι το ύψος
των κερδών παρελθουσών χρήσεων καθορίζει το μέγεθος της επένδυσης34. Εκείνο που
διαφεύγει από την επιχειρηματολογία αυτή είναι ότι η αυτοχρηματοδότηση αποτελεί
περιοριστικό παράγοντα (αφού οι πόροι συχνά είναι μικροί). Αντίθετα, είναι πιθανόν να
προσδοκά κέρδη μελλοντικά η επιχείρηση -από την διάθεση του προϊόντος της- και να
προχωρήσει σε εκτεταμένες επενδύσεις από δανεισμό, παρά τα χαμηλά κέρδη ή και τις ζημιές
των προηγούμενων ετών.
ε. Η θεωρία των προσδοκώμενων κερδών καλύπτει ως ένα σημείο αυτό το γεγονός, αφού
συνδυάζει τον βαθμό της επενδυτικής επέκτασης με τις προβλέψεις του επιχειρηματία. Παρόλα
αυτά η θέση αυτή φαίνεται μάλλον υπερβολική, αφού εκτός από τις προσδοκίες υπάρχουν
αφενός και άλλοι σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επένδυσης, αφετέρου η
δυναμικότητα της επιχείρησης (δηλαδή τα αποτελέσματα των παρελθουσών χρήσεων) αποτελεί
περιοριστικό παράγοντα της επέκτασής της.

30

31

32

33
34

Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα η θεωρία -ιδιαίτερα στις δεκαετίες του ΄50 και ΄60- και θεωρήθηκε πως
η αλληλεπίδραση επιταχυντή-πολλαπλασιαστή δημιουργεί τους οικονομικούς κύκλους (Samuelson,
Hicks, κλπ.).
I t= a (Yt-Yt-1)
(1)
όπου a είναι ο επιταχυντής, Yt και Yt-1, το προϊόν στους χρόνους t και t-1 και I η επένδυση. Η
εξίσωση (1) είναι δυνατό να γραφτεί: It = a (Yt-1-Yt-2) (2). Αυτό είναι μάλλον περισσότερο σύμφωνο
με την πραγματικότητα καθόσον υπάρχει μια υστέρηση μεταξύ μεταβολών της ζήτησης και της
επένδυσης.
Τουλάχιστον στην πρώτη μορφή που εμφανίσθηκε η θεωρία. Οι συμβολές των Chenery, Koyck κλπ.
βελτίωσαν τη θεωρία χωρίς όμως να την τροποποιήσουν σημαντικά.
J.R.Meyer and E.Kuh «The investment Decision. An empirical Study» Harvand Univ. Press, 1957.
Η εφαρμογή της θεωρίας φαίνεται ότι βρίσκει εφαρμογή στα πολύ μεγάλα συγκροτήματα (που
πραγματοποιούν υψηλά κέρδη) καθώς και ως ένα βαθμό σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως είναι για
παράδειγμα οι αγροτικές) που για λόγους μικρής δανειοληπτικής ικανότητας δεν μπορούν να
επεκταθούν διαφορετικά.
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Κεφάλαιο Τρίτο
Το Τραπεζικό Σύστημα
3.1 Λειτουργίες Χρήματος
Οι βασικές λειτουργίες του χρήματος είναι τρεις: μέσον ανταλλαγών, μονάδα μέτρησης της
αξίας των αγαθών και μέσον διαφύλαξης της αξίας.
Οι μορφές οικονομικής οργάνωσης με κριτήριο το χρήμα είναι τρεις: α) ανταλλακτική
οικονομία ή αντιπραγματισμός (barter), β) απλή εγχρήματη οικονομία (money economy) και γ)
απόλυτα εγχρήματη (pure money economy).
Ως χρήμα λαμβάνεται υπόψιν κάθε αγαθό, το οποίο γίνεται κοινώς αποδεκτό ως μέσο
ανταλλαγής από τα συναλλασόμενα άτομα.
Αρχικά ως χρήμα χρησιμοποιήθηκαν διάφορα αγαθά, όπως ζώα (βοοειδή, πρόβατα, κλπ),
προϊόντα γης (στάρι, λάδι, κρασί, κλπ) καθώς και διάφορα άλλα άψυχα αντικείμενα.
Στα ομηρικά χρόνια φαίνεται ότι επικρατούσε ως μονάδα μέτρησης των αξιών τα
βοοειδή35. Στην εποχή του Σόλωνος συνυπήρχε ο αντιπραγματισμός με την εγχρήματη
οικονομία. Προκειμένου να εφαρμόσει τη σεισάχθια ο Σόλων υποτίμησε το νόμισμα κατά 30%
(έκοψε νέα νομίσματα με μικρότερη αξία). Παράλληλα όμως οργάνωσε το πολίτευμα των
Αθηναίων εισάγοντας επίσημα τις τάξεις. Η είσοδος σε κάθε τάξη προσδιοριζόταν από το ποσό
του σίτου ή του ελαίου που μπορούσε κάποιος να συλλέξει. Αρα η μονάδα πλούτου ήταν τα δύο
αυτά αγαθά36.
Στην κλασική Ελλάδα το κυρίαρχο νόμισμα ήταν η αττική δραχμή, αφού η Αθήνα ήταν το
ισχυρότερο κράτος. Η Σπάρτη αρνήθηκε πεισματικά να κόψει άλλα νομίσματα εκτός από τα
σιδηρά37.

3.2. Λογιστικό Χρήμα: Δημιουργία νέου χρήματος από τις εμπορικές Τράπεζες
Σε συνθήκες «κανονικές» οι εμπορικές τράπεζες ένα μέρος των καταθέσεων το κρατούν ως
ρευστά διαθέσιμα και ένα άλλο το διοχετεύουν στο οικονομικό κύκλωμα με τη μορφή
τοποθετήσεων (δάνεια στις επιχειρήσεις, ομόλογα δημοσίου κλπ.). Με το τμήμα των
καταθέσεων που έχουν οι τράπεζες στο ταμείο και τις καθημερινές καταθέσεις μπορούν να
ικανοποιούν τις αναλήψεις (ή απαιτήσεις των καταθετών).
35

36

37

Στην ανταλλαγή που κάνει ο Διομήδης με τον Γλαύκο, ο Όμηρος σκωπτικώς αναφέρει ότι η
πανοπλία του Διομήδη, η οποία ήταν από χαλκό, αποτιμάτο σε εννέα βόδια έναντι 100 της χρυσής
του Γλαύκου.
Στην τάξη των πεντακοσιομεδήμνων εισέρχονταν όσοι ηδύναντο να παράγουν στάρι 500
μεδήμνων. Αντίστοιχα υπήρχαν οι τριακοσιομέδημνοι, οι διακοσιομέδημνοι και οι θύτες (οι
φτωχοί).
Στην Αίγινα κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα (οι χελώνες) στον Ελλαδικό χώρο.
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Αν υποτεθεί ότι στις 100 μονάδες η Τράπεζα κρατήσει 30 ως ρευστά38 - τότε μπορεί να
τοποθετήσει όπου αυτή κρίνει επωφελέστερο τις υπόλοιπες 70 μονάδες. Αντίστοιχη διαδικασία
ακολουθείται και με τις καταθέσεις όψεως.
Στον χρόνο t0 μια κατάθεση όψεως 100 μονάδων αλλάζει απλώς τη μορφή του χρήματος,
δηλαδή ο καταθέτης αντί ρευστού έχει στα χέρια του ισόποσες (η) τραπεζικές (ή) επιταγές (ή).
Όμως στον χρόνο t1 έχει επέλθει αύξηση της ποσότητας του χρήματος, διότι η Τράπεζα που έχει
στη διάθεσή της το ποσό των 100 μονάδων κρατά τις 30 λόγου χάριν ως ρευστά διαθέσιμα και
διοχετεύει τις υπόλοιπες 70 στην αγορά (π.χ. προβαίνει σε πιστώσεις προς διάφορες
επιχειρήσεις).
Άρα στον χρόνο t1 υπάρχουν οι 100 μονάδες στα χέρια του καταθέτη (όχι ως κέρματα ή
χαρτονόμισμα αλλά ως ισόποσες τραπεζικές επιταγές), ταυτόχρονα όμως κυκλοφορούν στην
αγορά 70 μονάδες, οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως. Συνεπώς με την κατάθεση όψεως
αυξήθηκε η ποσότητα χρήματος.
Η διαδικασία αυτή είναι επόμενο ότι δύναται να συνεχισθεί. Οι 70 νομισματικές μονάδες, εφ’
όσον κατατεθούν σε άλλη Τράπεζα ως κατάθεση όψεως θα παραμείνουν ως ρευστά διαθέσιμα,
δηλαδή ταμείο, το 30% αυτών ήτοι οι 21 και οι υπόλοιπες 49 θα διοχετευθούν στην αγορά.
Είναι πιθανόν να συνεχισθεί αυτή η διαδικασία. Η συνολική προσφορά χρήματος ευρίσκεται
από τον ονομαζόμενο τραπεζικό πολλαπλασιαστή, ήτοι
*A,




όπου Α το αρχικό ποσό κατάθεσης όψεως, n το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων.
Στην ανωτέρω περίπτωση λέγεται ότι οι τράπεζες δημιούργησαν λογιστικό χρήμα: 333,333
μονάδων (Σ=1/0,30*100).
Αντίστοιχα είναι δυνατόν να μειωθεί η προσφορά χρήματος, εάν ελαττωθούν οι καταθέσεις
όψεως (να λειτουργήσει η διαδικασία αντίστροφα). Συνεπώς οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να
μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος μέσω των καταθέσεων όψεως.
Το λογιστικό χρήμα είναι οι λογαριασμοί όψεως, οι οποίοι παραμένουν στην τράπεζα και
έναντι αυτών κυκλοφορούν οι επιταγές. Η ραγδαία ανάπτυξη του λογιστικού χρήματος, πριν
την ανακάλυψη ή έστω πριν την ευρεία χρήση του «πλαστικού» χρήματος, οφείλεται στα πολλά
πλεονεκτήματα που εμφανίζει:
στις αγορές προϊόντων μεγάλης αξίας, αφού θα χρειαζόταν να μεταφέρει κανείς δέματα από
δέσμες χαρτονομισμάτων
στη μείωση πιθανότητας απώλειας, σε σχέση με τον όγκο των χαρτονομισμάτων

3.3. Η εκδοτική Τράπεζα
Μέχρι το 1918 ίσχυε κατά βάσιν ο χρυσός κανών, δηλαδή η μετατρεψιμότητα τού
38

Γίνεται η υπόθεση ότι δεν υφίσταται περιορισμός στο ύψος των υποχρεωτικών διαθεσίμων και οι
συνθήκες είναι φυσιολογικές - π.χ. μη εμπόλεμος κατάσταση. Εκτιμάται ότι συνήθως 75-80% των
καταθέσεων δύναται να διοχετευθεί (σε διάφορες εναλλακτικές χρήσεις), χωρίς να υφίσταται κίνδυνος
ζήτησής των από τους καταθέτες.
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χαρτονομίσματος σε χρυσό. Οι τράπεζες αρχικά είχαν δικαίωμα έκδοσης χαρτονομισμάτων σε
τέτοια ποσότητα όση η αξία του χρυσού, που διέθεταν στο θησαυροφυλάκιό τους. Αργότερα το
100% της κάλυψης μειώθηκε σημαντικά, λόγω της ραγδαίας ανόδου των συναλλαγών (και του
όγκου του προϊόντος).
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το προνόμιο έκδοσης χρήματος το έδωσαν στην
κεντρική τράπεζα, η οποία ελέγχετο από το κράτος39.
Οι βασικές δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας συνίστανται:
α. Στην έκδοση χαρτονομισμάτων και κερμάτων, γι΄ αυτό και ονομάζεται εκδοτική
Τράπεζα,
β. στον έλεγχο λειτουργίας όλων των εμπορικών τραπεζών και των Ειδικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων,
γ. στην διεκπεραίωση των βασικών συναλλαγών του Δημοσίου,
δ. στην διαχείριση των συναλλαγματικών διαθέσιμων της χώρας.
Στην Ελλάδα τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας έχει η Τράπεζα της Ελλάδας η οποία μετά
την κατάργηση του 1982 της Νομισματικής Επιτροπής ασκεί και κατ΄ ουσία χαράζει40 την
νομισματική και πιστωτική πολιτική (καταρτίζει το νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα).
Στα πλαίσια που περιγράφτηκαν η Τ.Ε.41 καθορίζει τα ανώτατα όρια χορηγήσεων, δίνει
την άδεια για λειτουργία νέων τραπεζών ή νέων καταστημάτων των ήδη υπαρχουσών, ρυθμίζει
την αγοραπωλησία του συναλλάγματος42 κ.λπ..

3.4 Αγορά χρήματος
3.4.1 Προσφορά Χρήματος
Η προσφορά χρήματος (Μ1) με τη στενή έννοια του όρου περιλαμβάνει τη νομισματική
κυκλοφορία (Μ0) και τις καταθέσεις όψεως των ιδιωτών, ενώ με την ευρεία έννοια (Μ3) και τις
39

40

41

42

Μεταξύ 1918-28 στην Ελλάδα το δικαίωμα έκδοσης χαρτονομισμάτων και κερμάτων το είχε η
Εθνική. Το 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και αυτή πλέον έγινε η εκδοτική τράπεζα.
Η κυβέρνηση είναι τύποις υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής,
στην πράξη όμως η Τράπεζα της Ελλάδος θα προτείνει το πακέτο των μέτρων τα οποία η
κυβέρνηση στη συνέχεια ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψιν γενικότερους πολιτικούς στόχους, να
τροποποιήσει.
Κατ΄ ουσίαν ο διοικητής τους ο οποίος διορίζεται από την Κυβέρνηση - μαζί με τους δύο
υποδιοικητές της - για τέσσερα έτη. Η Τ.Ε. λειτουργεί κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς ανώνυμης
εταιρείας. Η πλειοψηφία των μετοχών βρίσκεται υπό τον έλεγχο του δημοσίου και άρα εν τοις
πράγμασι αυτό εκλέγει το γενικό συμβούλιο της τράπεζας (το οποίο έχει 9 μέλη).
Από 1/1/1992 αρχίζει η σταδιακή απελευθέρωση των πράξεων που αφορούν το συνάλλαγμα.

Σημείωση: Η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ και η συμμετοχή της στο Ευρώ είχε ως συνέπεια από το 2002
η έκδοση τού χρήματος και η όλη νομισματική πολιτική να χαράζεται από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
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αποταμιευτικές καταθέσεις και τους τίτλους του δημοσίου. Συνήθως, όταν χρησιμοποιείται ο
όρος προσφορά χρήματος εννοείται το σύνολο των τραπεζογραμματίων, κερμάτων και
καταθέσεων όψεως του μη τραπεζικού κοινού43.
Οι αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων ορισμών της προσφοράς χρήματος σχετίζονται με την
έννοια του χρήματος. Εφ’ όσον γίνει δεκτό ότι το χρήμα είναι μέσον συναλλαγής και ότι
συνιστά μέσον μελλοντικών πληρωμών τεκμαίρεται ότι η προσφορά χρήματος είναι η Μ1
(νομισματική κυκλοφορία και καταθέσεις όψεως). Με την ευρύτερη έννοια όμως και οι
προθεσμιακές καταθέσεις ή ταμιευτηρίου (αμέσως απαιτητές)44 είναι δυνατόν να
συμπεριληφθούν στην προσφορά χρήματος45. Περαιτέρω με την ίδια λογική, οι καταθέσεις σε
ομόλογα (κατά βάσιν μακροπρόθεσμοι τίτλοι), σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου
(βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις συνήθως τρίμηνης, εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας), σε ομολογίες
κλπ είναι σχετικά εύκολα απαιτητές (ρευστοποιήσιμες) και υπό την έννοια αυτή αποτελούν
χρήμα46.
Συνήθως, όταν αναφέρεται κανείς στην προσφορά χρήματος εννοεί αυτήν με την στενή έννοια
του όρου (Μ1).

3.4.2 Ποσοτική Θεωρία: η παραλλαγή του I. Fisher
Σύμφωνα με την κλασική θεωρία η ποσότητα κυκλοφορίας του χρήματος σχετίζεται με το
παραγόμενο προϊόν. Κατά την άποψη του I. Fisher, η οποία απεκρυσταλλώθη στη γνωστή
ταυτότητα των συναλλαγών, σε περίοδο πλήρους απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών,
κάθε αύξηση της προσφοράς χρήματος επιφέρει ανάλογη αύξηση του τιμαρίθμου.
Συγκεκριμένα η ποσοτική θεωρία διατυπώνεται ως ακολούθως:
M*V = P*Q,
(1)
όπου M = η προσφορά χρήματος, V = η ταχύτητα κυκλοφορίας - δηλαδή πόσες φορές "αλλάζει
χέρια" ένα νόμισμα εντός ενός έτους -, P= το δοθέν χρήμα ανά συναλλαγή και Q = ο όγκος των
συναλλαγών εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και άρα P*Q = ΑΕΠ.
43

44

45

46

Συνεπώς η ποσότητα του χρήματος σχετίζεται με το καταναλωτικό κοινό. Το χρήμα που ευρίσκεται
στις τράπεζες δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν, όπως επίσης το χρήμα που ευρίσκεται στην αλλοδαπή
Βεβαίως και οι προθεσμιακές καταθέσεις μπορούν να είναι απαιτητές προ της λήψεως του χρόνου
δέσμευσης˙ όμως επιβάλλεται στην περίπτωση πρόωρης ανάληψης «πρόστιμο»
Παλαιότερα εχρησιμοποιείτο ο όρος Μ2, ο οποίος περιέγραφε την προσφορά Μ1 συν τις
αποταμιευτικές καταθέσεις (σε εγχώριο νόμισμα ή σε συνάλλαγμα) στα πιστωτικά ιδρύματα
Το πλέον της προσφοράς χρήματος (Μ1), δηλαδή αποταμιευτικές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια κλπ
ονομάζεται Οιονεί χρήμα. Σημειώνεται πάντως ότι η έννοια του χρήματος μπορεί να διασταλεί και
να περιλαμβάνει τον πλούτο ή και την όλη ιδιοκτησία του ατόμου. Σε έκτακτες συνθήκες
εντονότερα (όπως στην Ελλάδα κατά τη Γερμανική κατοχή) αλλά και σε φυσιολογικές τα άτομα,
συνήθως, ρευστοποιούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, είτε για να αντιμετωπίσουν τρέχουσες
οικονομικές ανάγκες είτε για επενδυτικούς σκοπούς (αγορά κατοικίας, μετοχές κλπ).
Τοιουτοτρόπως, ως χρήμα μπορεί να θεωρηθεί και ο πλούτος που διαθέτουν τα οικοκυριά, οι
δημόσιοι οργανισμοί κλπ. Μολαταύτα, επειδή κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται κατά μαζικό τρόπο,
αλλά οι ιδιοκτησίες (ο πλούτος) μεταφέρονται από άτομο σε άτομο, δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς
η προσφορά υπό την στενή έννοια Μ1 ή υπό την ευρεία Μ3

38

Σημειώσεις Μακροοικονομικής

Εκτός όμως από την εξίσωση των συναλλαγών του Fisher47, η Ποσοτική Θεωρία, η οποία
πρωτοδιατυπώθηκε από τους εμποροκράτες (Bodin κλπ)48 και ανευρίσκεται σχεδόν αυτούσια
στα γραπτά του Locke49, επαναδιατυπώθηκε από τη σχολή του Cambridge50.
Θα πρέπει να σημειωθεί, για να καταστούν ευκρινέστερες οι παραλλαγές της Ποσοτικής
Θεωρίας, το ακόλουθο: Η Εξίσωση των Συναλλαγών συνιστά κατ’ ουσίαν ταυτότητα, αφού
ισχύει εξ ορισμού (η αξία των αγοραζόμενων αγαθών (Μ*V) ισούται με την αξία των
πωληθέντων (P*Q). Ακριβώς, επειδή ως ταυτολογία στερείται επιστημονικού ενδιαφέροντος,
αφού δεν υφίσταται εξηρτημένη και ανεξάρτητη μεταβλητή, ο Fisher ερμήνευσε τις
συνιστώσες κάθε μέρους της εξίσωσης υποστηρίζοντας:
Ο όγκος των αγαθών Q είναι το προϊόν σε φυσικές μονάδες που δημιουργεί η οικονομία. Αλλά
το προϊόν είναι: Q = f(K,L,G), δηλαδή η παραγωγή εξαρτάται, με δεδομένη την τεχνολογία, την
παραγωγικότητα (άρα και την ειδίκευση του εργατικού δυναμικού), από το μέγεθος της
απασχόλησης, την ποσότητα του κεφαλαίου και το εν χρήσει έδαφος. Αν θεωρήσουμε σταθερό
το τελευταίο, τότε εξαρτάται από τη συσσώρευση κεφαλαίου και το εργατικό δυναμικό. Σε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά τη βραχυχρόνια περίοδο, δεν είναι εύκολο να αυξηθεί ο
χρησιμοποιούμενος όγκος του κεφαλαίου και ο αριθμός των εργαζομένων. Συνεπώς,
βραχυχρονίως ο όγκος των αγαθών Q είναι μάλλον σταθερός.
Αντίστοιχα σταθερή παραμένει βραχυχρόνια, αλλά και μεσοχρόνια, η ταχύτητα κυκλοφορίας
του χρήματος, ως εξαρτώμενη από τα συναλλακτικά ήθη, τον τρόπο και το χρόνο των αμοιβών,
από τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, κλπ. Θα μπορούσε μάλιστα να
υποστηριχθεί ότι οι διαφοροποιήσεις στη χρήση του νομίσματος, μεταβάλλονταν, τουλάχιστον
μέχρι πρόσφατα, πριν την ευρεία είσοδο του πλαστικού χρήματος στην κατανάλωση, με
εξαιρετικά αργό ρυθμό.
Υπ’ αυτούς τους όρους ο Fisher υπεστήριξε ότι σε περίοδο πλήρους απασχόλησης η αύξηση
της προσφοράς χρήματος επιφέρει ανάλογη μεταβολή των τιμών51 (πληθωρισμό). Σε
περιπτώσεις όμως στις οποίες υφίσταται υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών, τότε
η επέκταση της προσφοράς συνεπάγεται μικρότερη ή και καθόλου άνοδο του γενικότερου
επιπέδου των τιμών52 (εξαρτάται από το μέγεθος της ύφεσης και το επίπεδο της ανόδου της
προσφοράς). Η ¨περιορισμένη¨ μεγέθυνση της προσφοράς σε κατάσταση ύφεσης ενίσχυε την
διόγκωση του προϊόντος.
47
48

49
50

51
52

Fisher I. (1911). The Purchasing Power of Money
Bodin J. (1568). Reply to the Paradoxes of M. Malestroit Concerning the Dearness of All Things and
the Remedy Therefor. Η είσοδος μεγάλων ποσοτήτων χρυσού και αργύρου από την ανακαλυφθείσα
Αμερική εκτίναξε τις τιμές στην Ευρώπη. Προς δικαιολόγηση του φαινομένου ο Bodin στο
παραπάνω φυλλάδιο εισηγήθηκε ως αιτία την εισροή αυτή.
Locke John (κορυφαίος φιλόσοφος, που επηρέασε τα μέγιστα τον Αγγλοσαξονικο κόσμο)
Pigou A. C. (1917) The Value of Money. The Quarterly Journal of Economics, vol 32. Marsall. A.
(1923) Money, Credit and Commerce. Ηγέτης της σχολής υπήρξε ο Marshall. Οι απόψεις του
Cambridge (της νεοκλασικής σύνθεσης) κυριάρχησαν επί πενήντα και πλέον έτη (1880-1930).
Αναλυτικότερα περί Marshall στην ιστορία των Οικονομικών Θεωριών
Ειδικότερα στα μέτρα νομισματικής πολιτικής αντιμετώπισης της ύφεσης (Κεφάλαιο 4)
Η κριτική, η οποία έχει ασκηθεί, εστιάζεται στο γεγονός ότι η θεωρία αυτή ως πολύ γενική είναι
αναπόφευκτα πρωτόγονη (ή απλοϊκή) κατά τους πολέμιούς της. Έτσι, το P δεν συνιστά κατ’ ουσίαν
τον τιμάριθμο˙ είναι ο μέσος όρος του χρήματος ανά ανταλλαγή και σε αυτές περιλαμβάνονται οι
αμοιβές, οι αγορές, οι πληρωμές και οι πωλήσεις μετοχών κλπ
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3.4.3 Ποσοτική Θεωρία κατά τη σχολή του Cambridge
Μια άλλη παραλλαγή της Εξίσωσης Συναλλαγών είναι η επονομαζόμενη Εξίσωση των Ρευστών
Διαθεσίμων ή Ποσοτική Θεωρία του Cambridge. Ο Marshall και οι οπαδοί του, στο πλαίσιο της
γενικότερης αντίληψης για την μεθοδολογία της Οικονομικής, εστιάσθηκαν όχι στα συνολικά
μεγέθη, που είχαν υπ’ όψιν τους οι προκλασικοί και οι κλασικοί οικονομολόγοι, αλλά στον
καταναλωτή, τη συμπεριφορά του οποίου αναλύει η Μικροοικονομική. Γενικεύοντας
ακολούθως (δια της επαγωγής) κατέληξαν στην ακόλουθη σχέση:
M=k*Pτ*Qτ
(2),
όπου M η ποσότητα χρήματος, Qτ ο όγκος μόνο των τελικών αγαθών και υπηρεσιών, Pτ ο μέσος
όρος των τιμών των τελικών αγαθών, ενώ k είναι το μερίδιο του εισοδήματος, το οποίο
διατηρούν τα άτομα υπό μορφή ρευστών διαθεσίμων.
Αποκλίνοντας τουτέστιν από την Εξίσωση των Συναλλαγών, οι οικονομολόγοι του Cambridge
υπεστήριξαν ότι αντί του Q, που συμβολίζει τον όγκο όλων των συναλλαγών σε μία χρονική
περίοδο, και του P, τη μέση τιμή ανά ανταλλαγή, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται το Qτ,
δηλαδή ο όγκος των τελικών αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών) και Pτ οι τιμές των τελικών
αγαθών (ένας σταθμικός δείκτης για κάθε ένα εξ αυτών).
Τοιουτοτρόπως στη θεωρία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι ανταλλαγές των ενδιάμεσων αγαθών.
Η εξίσωση (1) του Fisher τροποποιείται53 στη (2),
αφού k=

(3).

Επειδή όμως Pτ*Qτ = Y
(4),
54
όπου Υ το εισόδημα η (2) γράφεται:
M = k*Y
(5).
Συνεπώς κάθε αύξηση της προσφοράς χρήματος (Μ) επιφέρει ανάλογη αύξηση στο εισόδημα
(Υ).
Η εξίσωση (5) δείχνει ότι η προσφορά χρήματος (Μ) ισούται με τη ζήτηση (k*Y)55 (αφού το k
ορίζεται ως το μερίδιο του εισοδήματος που διατηρούν τα νοικοκυριά ως ρευστά διαθέσιμα για
άμεσες αγορές αγαθών, τότε το k*Y είναι η συνολική ζήτηση).
Μολονότι η εξίσωση συναλλαγών του Fisher και αυτής του Cambridge είναι παρόμοιες,
εντούτοις υφίστανται ορισμένες διαφορές: Η προσέγγιση της σχολής του Cambridge
περιλαμβάνει το k (το ποσοστό που παρακρατούν ως ρευστό τα άτομα) και άρα τις προσδοκίες
των καταναλωτών όσον αφορά στα επιτόκια και στις τιμές των αγαθών, μεταβλητών δηλαδή
που διαφοροποιούνται ευκόλως και βραχυχρονίως. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο εισάγεται η
χρησιμότητα της παρακράτησης του χρήματος ως ρευστού διαθεσίμου.
53

Η ποσοτική θεωρία του Cambridge αντί της ταχύτητος κυκλοφορίας του χρήματος V, που σχετίζεται
με όλες τις συναλλαγές, περιλαμβάνει το αντίστροφο της εισοδηματικής ταχύτητας Vτ (αφορά την
ταχύτητα της κυκλοφορίας του χρήματος στις συναλλαγές μόνο των τελικών αγαθών) δηλαδή Κ=1/Vτ,
αφού ότι το μέρος του εισοδήματος υπό μορφή χρήματος δεν διακινείται σημαίνει ότι παρακρατείται
54
Υπενθυμίζεται ότι το προϊόν ορίζεται ως η αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών (Pτ*Qτ)˙ επειδή
το προϊόν ισούται με το εισόδημα ισχύει: Υ=Pτ*Qτ
55
Η σχέση (5), εάν ληφθεί υπ’ όψιν η (3) γράφεται:Μ*Vτ=Υ
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3.5 Η Ζήτηση Χρήματος
3.5.1 Γενικά
Η ποσοτική θεωρία εστιάσθηκε στη βασική λειτουργία του χρήματος ως μέσον ανταλλαγών. Η
προσέγγιση της σχολής του Cambridge ενίσχυσε επιπροσθέτως τη χρήση του ως μέσο
πρόνοιας. Κατ’ ουσίαν έδιναν στο χρήμα έναν ουδέτερο ρόλο.
Η ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μετά το 1750, με την έκρηξη της βιομηχανικής
επανάστασης, δεν άλλαξε μόνο ποσοτικά τα μεγέθη του συστήματος, αλλά όπως ήταν επόμενο
και ποιοτικά. Νέα στρώματα και τάξεις δημιουργήθηκαν και η δομή τόσο της κοινωνίας όσο
και της οικονομίας διαφοροποιήθηκε ριζικά. Ήδη, από τα τέλη του 19ου αιώνος είχαν προκύψει
τεράστιες επιχειρήσεις, ενώ τα καρτέλ κυριαρχούσαν. Ο πλήρης ανταγωνισμός, με τις μικρού
μεγέθους επιχειρήσεις, στο βαθμό που υπήρξε, είχε παραμερισθεί και τόσο τα μονοπώλια, όσο,
αναπόφευκτα, και το μεγάλο τραπεζικό κεφάλαιο επιβάλλονταν. Στο κλασικό του βιβλίο ο
Hilferding υπεστήριξε την ουσιώδη εξάρτηση της βιομηχανίας από τις τράπεζες, «αφού ένα
σταθερό αυξανόμενο μέρος του κεφαλαίου της βιομηχανίας δεν ανήκει στους βιομηχάνους αλλά
στις τράπεζες… όπως ένα μεγεθυνόμενο μέρος του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου στη βιομηχανία
είναι χρηματιστικό κεφάλαιο56…» Παράλληλα δηλαδή με τις αγορές εμπορευμάτων,
γιγαντώνονται και οι αγορές χρήματος και μάλιστα αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι ανδρώθηκε ένα
διευρυνόμενο πνεύμα κερδοσκοπίας στα προϊόντα και στο νόμισμα (ιδιαίτερα στις
αγοραπωλησίες του συναλλάγματος). Υπ’ αυτούς τους όρους το χρήμα απέκτησε επιπρόσθετη
«λειτουργία», τουτέστιν οι χρήσεις του διαφοροποιήθηκαν από την εποχή του Λυκούργου ή του
Αριστοτέλους. Η κεϋνσιανή συνεισφορά έγκειται στα να καταδείξει το δυναμικό ρόλο που αυτό
είχε, αφού πλέον ένας μεγάλος όγκος ρευστών δεν χρησιμοποιείτο για συναλλαγές, αλλά για
κερδοσκοπία.

3.5.2. Η ζήτηση χρήματος κατά του Keynes
Εκτός από τη ζήτηση του χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς57, που είχε παρουσιάσει η
πατροπαράδοτη θεωρία, και τη ζήτηση για σκοπούς πρόνοιας58, η οποία είχε τύχει μικρότερου
ενδιαφέροντος από αυτήν που νόμιζε ο Keynes ότι θα έπρεπε, αυτός καινοτόμησε
υποστηρίζοντας και ένα τρίτο κίνητρο59, βάσει του οποίου τα άτομα επιδιώκουν να διατηρούν
56
57
58

59

Hilferding R. (1910): Das Finanzkapital, Europaische Verlaganstalt, σελ. 309
Βλέπε λόγου χάριν: Menger. C.(1892) On the Origins of Money, Economic Journal, vol.2, pp 239-55
Η ζήτηση χρήματος για σκοπούς προφύλαξης (πρόνοιας) προκύπτει τόσο από την αβεβαιότητα
δημιουργίας δαπανών των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, με συνέπεια να παρακρατούν χρήμα
(συμπεριλαμβάνονται και οι αποταμιευτικές καταθέσεις) για έκτακτες ανάγκες (απρόβλεπτα
γεγονότα), όσο και από την αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών τους εσόδων, αφού οι μη μόνιμοι
μισθωτοί τελούν άλλοι περισσότερο άλλοι ολιγότερο υπό το καθεστώς της ενδεχόμενης, έστω και επ’
ολίγω, απώλειας της εργασίας
«Ας θεωρήσουμε τα μετρητά τα κρατούμενα προς ικανοποίησιν των κινήτρων των δοσοληψιών και της
προφυλάξεως ως Μ1 και τα μετρητά τα κρατούμενα προς ικανοποίησιν του κινήτρου της κερδοσκοπίας
ως Μ2. Αντιστοίχως προς αυτά τα δυο κίνητρα διατηρήσεως μετρητών έχομεν δύο συναρτήσεις
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χρήμα. Αυτό ήταν η ζήτηση για κερδοσκοπικούς λόγους. Τα δύο πρώτα κίνητρα σχετίζονται με
το ύψος του εισοδήματος60, ενώ το τρίτο με το επιτόκιο.
Στο σχήμα 3.1 χαρτογραφείται η συνολική ζήτηση χρήματος ή η προτίμηση ρευστότητος, όπως
την ονόμαζε ο Keynes.
Σχήμα 3.1 Η ζήτηση χρήματος κατά του Keynes

60

ρευστότητος L1 και L2. Το L1 εξαρτάται κυρίως από το επίπεδον του εισοδήματος, ενώ το L2 εξαρτάται
κυρίως από την σχέσιν μεταξύ του τρέχοντος τόκου και της προβλέψεως. Ούτως έχομεν:
Μ=Μ1+Μ2=L1(Y)+L2(r).
L1 είναι η συνάρτηση της ρευστότητος η αντιστοιχούσα εις εν εισόδημα Υ, το οποίον καθορίζει το Μ1. L2
είναι η συνάρτησης της ρευστότητος του τόκου r, η οποία καθορίζει το Μ2.» Keynes, ε.α. σελ. 190
Εάν κ είναι το ποσοστό του εισοδήματος, που παρακρατείται ως ρευστό διαθέσιμο, Υ το εισόδημα,
τότε η ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς είναι Μ’ 1=κΥ (σύμφωνα με τη θεωρία του
Cambridge) ή L’1=L1(Y), όπως τη συμβολίζει ο Keynes. (Μ1=Μ’1+Μ’2, όπου Μ’1 η ζήτηση για
συναλλαγές και Μ’2 για προφύλαξη).
Μολονότι η ζήτηση χρήματος για σκοπούς
προφύλαξης μπορεί να κινηθεί διαφορετικά
από την αντίστοιχη των συναλλαγών (σε
περιόδους ύφεσης, δηλαδή μείωσης του
εισοδήματος, μπορεί να αυξάνεται, ενώ σε
άνοδο να ελαττώνεται), εν τούτοις χάριν
απλότητος η κεϋνσιανή και νεοκλασική
προσέγγιση εμφανίζει σταθερή καμπύλη
ζήτησης Μ1.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν αρκετοί – όπως ο
Hansen – που υποστήριζαν ότι η ζήτηση
χρήματος και για σκοπούς συναλλακτικούς
εξαρτάται και από το επιτόκιο (βλέπε Hansen
A. (1949), Monetary Theory and Fiscal
Policy, McGraw-Hill)
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Η ζήτηση χρήματος για συναλλαγές και πρόνοια Μ1
εξαρτάται εκ του εισοδήματος και όχι εκ του
επιτοκίου -περίπτωση (α). Η ζήτηση χρήματος για
κερδοσκοπία -περίπτωση β- αντιθέτως είναι
συνάρτηση του επιτοκίου. Το μέγεθος των ρευστών
που θα κρατήσει κάποιος εξαρτάται από το
«κόστος» παρακράτησής των. Οι οικονομολόγοι
υπεστήριξαν ότι το χρήμα ή θα διοχετευθεί στην
κατανάλωση ή θα τοποθετηθεί στις πλέον
υψηλότοκες χρήσεις.

Ο Keynes – κρίνοντας, όχι μόνον εξ ιδίων, αφού ήταν κερδοσκόπος, αλλά από την τεράστια
μάζα του χρήματος που διακινείτο καθημερινώς στα χρηματιστήρια, εκτός των άμεσων
επενδύσεων, σε πάγιο κεφάλαιο κυρίως- ισχυρίσθηκε ότι το ύψος του εισοδήματος61 που θα
διατηρεί κάποιος62 σε χρήμα, προσδιορίζεται από το κόστος του. Εφ’ όσον την καλύτερη
εναλλακτική λύση αποτελούσαν οι ομολογίες (μακροχρόνιοι τίτλοι σταθερού εισοδήματος), εάν
το επιτόκιο της αγοράς ήταν υψηλό, η τιμή των θα ήταν χαμηλή63· το αντίθετο εφ’ όσον το
επιτόκιο εκυμαίνετο σε χαμηλά επίπεδα. Ανακύπτει τουτέστιν αντίστροφος σχέση μεταξύ
αγοραίου επιτοκίου και τιμής κτίσης των ομολογιών. Τα άτομα λοιπόν δραστηριοποιούνται,
ανάλογα με τις προσδοκίες περί μελλοντικού ύψους του επιτοκίου της αγοράς.
Στο σχήμα 3.1. (περίπτωση β) σε ύψος επιτοκίου r1 δεν εμφανίζεται ζήτηση χρήματος για
κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αντίστοιχα συμβαίνουν σε μια οικονομία που δεν υφίσταται
αβεβαιότητα για το ύψος του τόκου64.
Σε επιτόκιο r0 (εξαιρετικά χαμηλό) η ζήτηση χρήματος65 για κερδοσκοπία είναι (θεωρητικά)
άπειρη. Η περίπτωση αυτή ονομάσθηκε παγίς ρευστότητος (liquidity trap). Ο Keynes πίστευε ότι
61
62

63

64

65

Θα ενίσχυε την επιχειρηματολογία του εάν αναφέρετο στον πλούτο
Είναι πρόδηλο ότι αυτοί οι οποίοι εσκέπτοντο (το 1930) έτσι, ήταν ένα μέρος της μεσαίας τάξης και
φυσικά η ανώτερη. Εκτός ειδικών περιπτώσεων η εργατική και μικροαστική τάξη ούτε γνώριζαν
αλλά ούτε διέθεταν το κίνητρο προς κερδοσκοπία
Η τρέχουσα τιμή αγοράς μίας ομολογίας (Ρb) ευρίσκεται ως: Ρb =V*n/r,
όπου r το αγοραίο επιτόκιο, V η ονοματική αξία της ομολογίας, n το ετήσιο ονομαστικό εισόδημα
που αποφέρει η ομολογία.
Έτσι, εάν μία ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 δολαρίων αποφέρει ετησίως 5%, τότε το ετήσιο
εισόδημα, ο τόκος, είναι 50 δολάρια. Στην περίπτωση που το επιτόκιο είναι 7% (η ομολογία
ονομαστικής αξίας 1.000 δολάρια) θα έχει τρέχουσα τιμή:
P = 1.000*5%/7% = 1.000%0,05/0,07 = 714 δολάρια.
Εφ’ όσον το αγοραίο επιτόκιο καμφθεί από 7% στο 4% θα τιμάται 1.250 δολάρια (1.000*0,05/0,04)
«Εις μιαν στατικήν οικονομίαν, ή εις μιαν οικονομίαν εις την οποίαν ουδείς αισθάνεται οιανδήποτε
αβεβαιότητα ως προς τους μέλλοντας τόκους, η συνάρτησις ρευστότητας L2 ή η διάθεσις προς
αποθησαυρισμόν, όπως δυνάμεθα να την αποκαλέσωμεν, θα είναι επί ισορροπίας μηδέν …», Keynes
ε.α σελ 197
Θα πρέπει, ίσως, να επισημανθεί ότι οι συμβολισμοί που αναφέρονται από τον Keynes διαφέρουν από
αυτούς στο παρόν σύγγραμμα. Ως M1 λόγου χάριν συμβολίζεται η προσφορά χρήματος με την στενή
έννοια του όρου κλπ
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σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επιτοκίου οι κερδοσκόποι κρίνουν ότι οι τιμές των ομολογιών
είναι υπερβολικά υψηλές και ως εκ τούτου διατηρούν ρευστά, με την προσμονή ότι η αύξηση
του επιτοκίου θα μειώσει αισθητά τις τιμές των. H ζήτηση χρήματος λοιπόν για κερδοσκοπία66
εξαρτάται τόσο από το τρέχον όσο και από το προσδοκώμενο επιτόκιο.
Τα «άτομα», συνεπώς, αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα: εάν έχουν δεσμεύσει τα χρήματα τους σε
ομολογίες μεγάλης διάρκειας θα υποστούν ζημιές, εφ’ όσον ανέλθει το επιτόκιο και θελήσουν
να πωλήσουν τις ομολογίες. Όθεν η απόφαση να διατηρήσει ένα άτομο χρήμα ή ομολογίες
προσδιορίζεται από τη σχέση τρέχοντος επιτοκίου και προσδοκώμενου κατά το διάστημα της
μετατροπής
Άρα Μ2=L(r). Ο Keynes υποστηρίζει, κάτι που αμφισβητείται, ότι σε περιόδους ύφεσης
παρατηρείται η παγίς ρευστότητος. Στην περίπτωση γ του σχήματος 3.1. αποτυπώνεται η
συνολική ζήτηση χρήματος ή προτίμηση ρευστότητος (Μd=Μ1+Μ2).

3.6 Ισορροπία στην αγορά χρήματος: η καμπύλη LM
Εάν Μs = ΜD (όπου Μs και ΜD η συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης χρήματος) τότε
επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά χρήματος. Το σημείο στο οποίο η καμπύλη ζήτησης
τέμνεται με την καμπύλη προσφοράς χρήματος προσδιορίζει το επιτόκιο67. Στο σχήμα 3.2
χαρτογραφείται η συνολική ζήτηση χρήματος ΜD (βλέπε επίσης περίπτωση γ, σχήματος 3.1).
Σχήμα 3.2: Ισορροπία στην αγορά χρήματος
Στο επιτόκιο r1 η ΜD γίνεται
απείρως ελαστική (παγίς
ρευστότητος). Η προσφορά
χρήματος Ms ρυθμίζεται από
τις
νομισματικές
αρχές
(κυβέρνηση) και ως εκ τούτου
θεωρείται ως δεδομένη και
πλήρης ανελαστική ως προς
το επιτόκιο (μεταβάλλεται για
λόγους
γενικότερης
πολιτικής).

66

Σε «κανονικά» επίπεδα επιτοκίου (π.χ. στο ύψος r) εφ’ όσον αυτό παραμένει μακροχρονίως σταθερό,
έπεται ότι τα άτομα θα κρατούν μάλλον ομολογίες και όχι ρευστά διαθέσιμα.
67
Είναι προφανές ότι το υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει το ύψος του επιτοκίου από τη ζήτηση και
προσφορά χρήματος, ανήκει στις επονομαζόμενες νομισματικές θεωρίες, δηλαδή αυτές που
υποστηρίζουν ότι ο τόκος είναι ένα νομισματικό φαινόμενο (κεϋνσιανή και μετακεϋνσιανές απόψεις).
Προ του Keynes υπεστηρίζετο ότι ο τόκος σχετίζεται αποκλειστικά από την αποδοτικότητα του
κεφαλαίου ή γενικότερα αποτελεί την αμοιβή του κεφαλαίου (κλασική σχολή, Αυστριακοί, κ.λπ.).
Αναλυτικότερα βλέπε: Παπαηλίας Θ. (2006) Παραδόσεις Πολιτικής Οικονομίας ε.α, κεφ. 5
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Σε ύψος επιτοκίου r2, με δεδομένο το εισόδημα, η προσφορά και η ζήτηση χρήματος
εξισώνονται68.
Αύξηση της προσφοράς χρήματος (μέσω μείωσης των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων των
εμπορικών τραπεζών κλπ) μετατοπίζει την καμπύλη Μs δεξιά και, με δεδομένη τη ζήτηση
χρήματος, το επιτόκιο ισορροπίας είναι χαμηλότερο· στη μείωση της προσφοράς ισχύει το
αντίθετο. Εάν η μείωση της προσφοράς Μs είναι αριστερά της Μ1 (ζήτηση χρήματος για
σκοπούς συναλλακτικούς και πρόνοιας), τότε δεν υπάρχει επιτόκιο το οποίο θα μπορεί να
εξισώσει την προσφορά και τη ζήτηση χρήματος (δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή ζήτηση
χρήματος για κερδοσκοπία). Δεξιά του σημείου Β δεν επηρεάζεται το επιτόκιο.
Εφ’ όσον μεταβληθεί το εισόδημα, τουλάχιστον η ζήτηση χρήματος για σκοπούς
συναλλακτικούς και πρόνοιας εξαρτάται από αυτό, τότε η συνάρτηση ζήτησης χρήματος θα
είναι η Μ΄D εάν αυτό μειωθεί και η M΄΄D εφ’ όσον αυξηθεί69 (θα μετακινηθεί προς τα αριστερά
ή τα δεξιά αντιστοίχως).
Σχήμα 3.3: Ισορροπία όταν μεταβάλλεται το εισόδημα
Υποθέτοντας ότι η
προσφορά
χρήματος
Ms
παραμένει
σταθερή
(αφού
εξαρτάται από την
νομισματική
πολιτική
της
κυβέρνησης), τότε
τα
επιτόκια
ισορροπίας
θα
είναι αντίστοιχα
τα r΄ και r΄΄.
Τεκμαίρεται ότι μείωση του εισοδήματος επιφέρει ισορροπία σε χαμηλότερο επίπεδο επιτοκίου·
το αντίθετο συμβαίνει με την αύξηση70. Μεταβολή της προσφοράς χρήματος από το ύψος Μs

68

69

70

Όταν το επιτόκιο είναι r3 η ζήτηση χρήματος είναι r3 Γ και η προσφορά r3 Δ. Το μη τραπεζικό κοινό θα
βρίσκεται με επιπρόσθετα ρευστά ίσον με ΓΔ, τα οποία πιθανότατα θα τα διαθέσει για αγορά
ομολογιών κ.λπ. Συνεπώς η άνοδος της ζήτησης ομολογιών θα ωθούσε προς τα άνω την τιμή τους, με
αποτέλεσμα την κάμψη της απόδοσής τους, ωθώντας το επιτόκιο προς τα κάτω
Υποτίθεται ότι η αύξηση του εισοδήματος, ceteris paribus της διανομής, θα επιτρέψει στα άτομα
μεγαλύτερες αγορές (διόγκωση των συναλλαγών)
Ανάλογες μεταβολές θα συμβούν εφ’ όσον μειωθεί ή αυξηθεί ο συσσωρευμένος πλούτος ή ο γενικός
δείκτης τιμών καταναλωτή.
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συνεπάγεται διαφορετικό επίπεδο ισορροπίας στην αγορά του χρήματος.
Έτσι, εάν η ζήτηση είναι η MD και αυξηθεί η προσφορά χρήματος (μετατόπιση στη θέση Μ΄S)
το νέο σημείο είναι το Κ (επιτόκιο r1). Τουτέστιν, αύξηση της προσφοράς χρήματος επιφέρει
πτώση του επιτοκίου· το αντίθετο πραγματοποιείται στην μείωση. Στην περίπτωση που
διαφοροποιηθεί και η ζήτηση χρήματος και η προσφορά τότε διαμορφώνεται καινούργιο σημείο
ισορροπίας. Εάν λόγου χάριν αυξηθεί η προσφορά χρήματος Μs και μετατοπισθεί και η ζήτηση
MD δεξιά, τότε (σχήμα 3.3) το νέο σημείο ισορροπίας, είναι το Κ΄΄. Ανάλογα συμβαίνουν όταν
υπάρξει μείωση και στις δυο συναρτήσεις (ζήτησης και προσφοράς χρήματος) ή μείωση της
μίας και αύξησης της άλλης.
Από την συσχέτιση της μεταβολής του εισοδήματος και του επιτοκίου ο Hicks71, και εν
συνεχεία ο Hansen και οι ακολουθούντες την προσέγγισή των, εξήγαγε την καμπύλη LM.
Σχήμα 3.4: Προσδιορισμός της καμπύλης LM

Αν μειωθούν οι τιμές (ο
τιμάριθμος) με σταθερούς
τους μισθούς, τότε το
εισόδημα θα αυξηθεί. Όθεν,
αν οι τιμές από Ρ που
αντιστοιχούν σε ζήτηση
χρήματος
επιπέδου
ΜD
μειωθούν,
το
αυξημένο
εισόδημα θα ανταποκρίνεται
στη ζήτηση M’’D (το
επιτόκιο ισορροπίας θα είναι
r’’). Αντίθετα θα συμβούν
εάν αυξηθεί ο τιμάριθμος

71

Hicks J. (1937) "Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation," Econometrica.
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Στο σχήμα 3.4α αποτυπώνονται οι μεταβολές της συνάρτησης ζήτησης (προτίμησης
ρευστότητος) για τις διαδοχικές αλλαγές στο εισόδημα. Η καμπύλη LM στο σχήμα 3.4β
εξάγεται ως ο γεωμετρικός τόπος των συνδυασμών επιτοκίου και εισοδήματος, που
αντιστοιχούν στα επίπεδα ισορροπίας στην αγορά χρήματος. Σε επιτόκιο r και εισόδημα Υ
αντιστοιχεί το σημείο L, σε r΄΄ και εισόδημα Υ΄΄ το L΄΄, κ.ο.κ. Το επιτόκιο rm είναι το μέγιστο
στο οποίο εκδηλώνεται ζήτηση για κερδοσκοπία· άνωθεν αυτού η συνάρτηση ζήτησης είναι
ανελαστική. Κατ’ ουσίαν το M΄DΑ1Μ0 αποτελεί την συνάρτηση ζήτησης για σκοπούς
συναλλαγών και προφύλαξης, η οποία είναι ανεξάρτητη του επιτοκίου. Αντίστοιχα ισχύουν με
το ΜDA2 κλπ. Ο συνδυασμός επιτοκίου rm και εισοδήματος Υm αποτελεί το σημείο Β. Άνωθεν
του σημείου η καμπύλη LM είναι, όπως και η συνάρτηση ζήτησης, ανελαστική.
Μεταβολές της προσφοράς χρήματος με ή χωρίς μεταβολές της συνολικής ζήτησης για χρήμα
επιφέρει μετατόπιση της καμπύλης LM72.
Διερευνώντας την ισορροπία στην αγορά του χρήματος και την καμπύλη LM προκύπτουν τα
ακόλουθα:
1. Ενώ κατά τον προσδιορισμό ισορροπίας στην αγορά προϊόντος ελήφθη ως δεδομένο το ύψος
του επιτοκίου, προκειμένου να προσεγγισθεί το μέγεθος του εισοδήματος, στην αγορά
χρήματος θεωρείται δεδομένο το ύψος του εισοδήματος (προκειμένου να προσεγγισθεί το
επιτόκιο ισορροπίας)
2. Η καμπύλη LM μέχρι του σημείου Α είναι απείρως ελαστική73. Στο τμήμα ΑΒ έχει θετική
ελαστικότητα και άνω του Β είναι πλήρως ανελαστική, τουτέστιν η κλίση της καμπύλης
72

Η καμπύλη LM προήλθε από όλα τα σημεία των συνδυασμών της μεταβολής του εισοδήματος και του
επιτοκίου. Η καμπύλη LM μετατοπίζεται δεξιά στη θέση LM΄΄, εάν αυξηθεί η προσφορά χρήματος από
Μs σε M΄΄s. Τα σημεία ισορροπίας από Α, Β, Γ κ.λπ. είναι πλέον τα Α΄΄, Β΄΄, Γ΄΄ κ.λπ., τα οποία
αντιστοιχούν σε διαφορετικά επιτόκια r1΄΄ κ.ο.κ.

Οι συνδυασμοί μεταξύ επιτοκίου και εισοδήματος αποτυπώνουν την LM΄΄. Ανάλογα θα συμβούν εάν
υπάρξει μείωση στη ζήτηση του χρήματος. Εφ’ όσον η προσφορά χρήματος μειωθεί (στη θέση Μ΄s) ή
αυξηθεί η ζήτηση χρήματος, τότε η νέα καμπύλη LM θα είναι η LM΄
73
Μολονότι η παγίς ρευστότητος έχει συνδεθεί με το όνομα του Keynes, ο ίδιος πίστευε ότι μόνο σε
ειδικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί παρόμοια κατάσταση. Οι τιμές που λαμβάνει η LM
σχετίζονται με τη συνάρτηση ζήτησης χρήματος και δη με το τμήμα εκείνης που αφορά κερδοσκοπία
LM΄ (μετατόπιση προς τα αριστερά)
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κυμαίνεται μεταξύ απείρου και μηδέν. Η μορφή της καμπύλης LM προσδιορίζεται από τη
συνάρτηση ζήτησης-χρήματος.74
3. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ποσοτική θεωρία σύμφωνα με την παραλλαγή της σχολής του
Cambridge ισχύει: M*V=Y και εφ’ όσον k=1/V τότε M=k*Y (όπου Μ η προσφορά χρήματος,
Υ το εισόδημα και k το μέρος του εισοδήματος που κρατείται ως χρήμα). Εφ’ όσον υπάρχει
ισορροπία, όταν η προσφορά (Ms) ισούται με τη ζήτηση (MD), τεκμαίρεται ότι η μεταβολή της
ποσότητος του χρήματος (ΔΜ) προς την μεταβολή του εισοδήματος (ΔΥ) ισούται με V ή 1/k,
ήτοι ΔΥ/ΔΜ=V=1/k ή ΔΥ=1/k*ΔΜ. Συνεπάγεται λοιπόν ότι το μέγεθος της μετατόπισης της
LM στη θέση LM’’ (λόγω της αύξησης της προσφοράς χρήματος) θα ισούται με 1/k*ΔΜ
Ένας άλλος συνηθισμένος τρόπος αποτύπωσης διαγραμματικώς της καμπύλης LM είναι η
ταυτόχρονη παρακολούθηση στα τέσσερα τεταρτημόρια της ζήτησης και της προσφοράς
χρήματος. Στο πρώτο τεταρτημόριο – το α – (εφ’ όσον ορισθεί αυτό του Σχήματος 3.5 τότε
κινείται κανείς αντίστροφα από τους δείκτες του ρολογιού) αποτυπώνεται η ζήτηση για
κερδοσκοπία. Στο β (δεύτερο τεταρτημόριο) παρακολουθείται η προσφορά (σταθερή, αφού
καθορίζεται εξωγενώς), η οποία ισούται με τη ζήτηση χρήματος MD (M2+M1). Στο τμήμα γ
δείχνεται η ζήτηση χρήματος για σκοπούς συναλλαγών και πρόνοιας (Μ1). Το μέγεθος της
καθορίζεται από το ύψος του εισοδήματος. Το άθροισμα συνεπώς Μ1+Μ2=MD=MS. Ομοίως
M΄1+M΄2=MD+MS. Στο τέταρτο τεταρτημόριο σχηματίζεται η καμπύλη LM˙ στο ύψος
επιτοκίου που ορίζει η ζήτηση για κερδοσκοπία – τμήμα α – και στο επίπεδο εισοδήματος που
προκύπτει από το τμήμα γ (ζήτηση χρήματος για σκοπούς συναλλαγών και πρόνοιας).
Τοιουτοτρόπως μέσω της ισορροπίας της αγοράς χρήματος (δεύτερο τεταρτημόριο)
απεικονίζεται η καμπύλη LM.

74

Η ελαστικότης της καμπύλης M2 = L(r) είναι μηδενική μέχρι το επίπεδο επιτοκίου r1 (δεν υφίσταται
ζήτηση για κερδοσκοπία· τα άτομα προτιμούν ομολογίες αντί ρευστών).
Από το σημείο Α και εντεύθεν είναι οριζόντια,
δηλαδή απείρως ελαστική (τα άτομα διατηρούν
ρευστά και όχι ομολογίες). Στο τμήμα r1Α η κλίση
είναι αρνητική. Συνεπώς, η ζήτηση χρήματος για
κερδοσκοπικούς σκοπούς υφίσταται μόνο εντός
ορισμένου ύψους επιτοκίου (μεταξύ r1 και r2).
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Σχήμα 3.5
Εξαγωγή της καμπύλης IS

3.7. Ισορροπία στην αγορά προϊόντων
3.7.1 Η Καμπύλη IS
Ο Keynes εκτιμώντας, όπως και ο Wicksell, ότι ο τόκος είναι ένα νομισματικό φαινόμενο75,
υπεστήριζε ότι η «κλασική» άποψη ήταν ανεπαρκής στο να εξηγήσει το ύψος του τόκου
Σύμφωνα με τους περισσότερους οικονομολόγους η τομή της καμπύλης ζητήσεως για
επενδύσεις και της αντίστοιχης προσφοράς προσδιορίζει το επιτόκιο76. Εφ’ όσον, όμως, γίνει
75
76

Αναλυτικά περί θεωριών τόκου βλέπε: Παραδόσεις, ε.α. μέρος Α’ κεφάλαιο 5
Keynes, ε.α. σελ. 170
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δεκτόν ότι η αποταμίευση εξαρτάται και από το εισόδημα, τεκμαίρεται ότι μεταβολή αυτού
μετακινεί και την καμπύλη προσφοράς (αποταμιεύσεις). Συνεπώς, δεν είναι δυνατός ο
εντοπισμός του νέου σημείου ισορροπίας.
Αντίστοιχα περίπου ισχύουν και για την νεοκλασική θεωρία των δανειακών κεφαλαίων, η
οποία διαφέρει της κλασικής θεωρίας στο ότι τα δανειακά κεφάλαια περιλαμβάνουν το νέο
χρήμα (το δημιουργούμενο υπό των τραπεζών) και τον αντιθησαυρισμό.
Σχήμα 3.6 Θεωρία δανειακών κεφαλαίων
Στο σχήμα 3.6 σε επιτόκιο r1 η
προσφορά S1 και η ζήτηση δανειακών
κεφαλαίων συμπίπτει στο σημείο Α. Εάν
τα προσφερόμενα κεφάλαια αυξηθούν (η
καμπύλη S1 θα μετατοπιστεί στη θέση S2),
αλλά η ζήτηση (Ι1) παραμείνει η ίδια, η
ισορροπία
στο
σημείο
Β
θα
πραγματοποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα
(r’1) επιτοκίου, κ.ο.κ.
Με την εισαγωγή όμως της προτίμησης
ρευστότητας και της ποσότητας του
χρήματος, ο Keynes υποστηρίζει ότι
λύεται
η
απροσδιοριστία77.
78
Παρατηρήθηκε αμέσως , ότι και η λύσις
του ήταν απροσδιόριστος79.
O Hicks80 πρότεινε, ακολουθούμενος υπό του Hansen81, ένα υπόδειγμα σύνδεσης της
νεοκλασικής θεωρίας και της κεϋνσιανής (υπόδειγμα Hicks-Hansen).
Στο Σχήμα 3.7.στην περίπτωση (α), στον οριζόντιο άξονα μετρώνται οι επενδύσεις και
αποταμιεύσεις (I και S), ενώ στον κατακόρυφο το επιτόκιο (r).
Σε ύψος επιτοκίου r1 το σημείο ισορροπίας είναι το Α όπου η καμπύλη της επενδύσεως Ι
τέμνεται από την Υ1 που αντιπροσωπεύει την αποταμίευση S1, που δημιουργείται όταν το
εισόδημα είναι Y1. Άνοδος του εισοδήματος σε επίπεδο Υ2, επιφέρει αύξηση των
αποταμιεύσεων σε μέγεθος S2, και κάμψη του επιτοκίου στο ύψος r2 (σημείο ισορροπίας Β),
αφού όπως υποστηρίζει ο Keynes οι αποταμιεύσεις είναι συνάρτηση του εισοδήματος, και
τοιουτοτρόπως θετική μεταβολή του τελευταίου συνεπάγεται μεγέθυνση των αποταμιεύσεων.
77

Keynes, ε.α. σελ. 174
Hicks J.R. (1937), Mr. Keynes and the “classics”, Econometrica
79
«Αλλά η αυτή ακριβώς επιχειρηματολογία ισχύει και δια τη θεωρίαν του Keynes, εις την απλουστέραν
αυτής μορφήν. Κατά την Κεϋνσιανήν θεωρίαν το επιτόκιον προσδιορίζεται υπό της τομής της
καμπύλης προσφοράς χρήματος (η οποία είναι ενδεχομένως ανελαστική ως προς το επιτόκιον, εάν η
προσφορά ρυθμίζεται απολύτως υπό των νομισματικών αρχών) και της καμπύλης ζητήσεως χρήματος
(της καμπύλης προτιμήσεως ρευστότητος). Η ανάλυσις αυτή είναι επίσης απροσδιόριστος, διότι η
καμπύλη προτιμήσεως ρευστότητος μετατοπίζεται προς τα άνω ή προς τα κάτω ακολουθούσα τας
μεταβολάς του επιπέδου εισοδήματος. ……Επομένως, η κριτική την οποίαν ήσκησεν ο Κέϋνς δια την
κλασικήν θεωρίαν, ισχύει επίσης και δια την ιδικήν του θεωρίαν.» Hansen, σελ. 136-137
80
Hicks, ε.α. σελ. 153-155
81
Hansen A. (1949) Monetary Theory and Fiscal Policy, McGraw-Hill
78
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Αντίστοιχα, ισχύουν για τα σημεία Γ, Δ κ.ο.κ.
Σύμφωνα με τους Hicks-Hansen, εάν συνδυάσουμε το επιτόκιο με το εισόδημα, όπως στην
περίπτωση (β) του ίδιου σχήματος, τότε προκύπτει η καμπύλη IS. Σε επιτόκιο r1 αντιστοιχεί
εισόδημα Υ1 -σημείο Α΄-ενώ σε χαμηλότερο (r2) το εισόδημα είναι μεγαλύτερο (Υ2) -σημείο Β΄-.
Τα σημεία Α΄, Β΄΄ κλπ. δημιουργούν την καμπύλη IS82 (κατ’ ουσίαν, η καμπύλη IS αποτελεί το
γεωμετρικό τόπο των «άπειρων» σημείων που συσχετίζουν το επίπεδο ισορροπίας του
εισοδήματος στις διάφορες τιμές του επιτοκίου).
Μετά την επικράτηση των κεϋνσιανών απόψεων, και τη συρρίκνωση ή την εξαφάνιση της
σύγκρισης του κλασικού υποδείγματος με αυτό του Keynes, η καμπύλη IS εξάγεται συνήθως
από την διαγραμματική απεικόνιση κατανάλωσης, επένδυσης, εισοδήματος. Στην περίπτωση
αυτή (σχήμα 3.8) ισχύει: Y=C+I,
όπου C= a + bY και I = Io – dr (τουτέστιν οι επενδύσεις σχετίζονται με το επιτόκιο r).
Σχήμα 3.7 Ανάλυση Hicks-Hansen (καμπύλη IS)

82

Δηλαδή, την καμπύλη επενδύσεως (Ι) – αποταμιεύσεως (S).
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Σχήμα 3.8. Εξαγωγή της καμπύλης IS από την αντίστοιχη κατανάλωσης και επένδυσης

Μείωση του επιτοκίου από r1 σε r2 έχει ως συνέπεια την άνοδο των επενδύσεων από Ι σε Ι’
και το νέο σημείο ισορροπίας είναι το Β όπου Υ2 = C+I΄. Αντίστοιχα, περαιτέρω ελάττωση του
επιτοκίου στο επίπεδο r3 επιφέρει διόγκωση των επενδύσεων στο επίπεδο Ι’’ (το σημείο
ισορροπίας είναι το Γ, όπου Υ3=C+I΄΄). Η αντίστροφη σχέση επιτοκίου και εισοδήματος σχήμα β -, σχηματίζει την καμπύλη ΙS83

3.7.2 Η καμπύλη IS με δημόσιο τομέα
Περισσότερο γενικευμένη αποτυπώνεται η καμπύλη IS (επενδύσεως – αποταμιεύσεως) με
την εισαγωγή του δημόσιου τομέα. Εάν οι δημόσιες δαπάνες και η άμεση φορολογία - για
λόγους απλότητος – θεωρηθούν ως αυτόνομα μεγέθη, δηλαδή G=Go, T=To τότε το εισόδημα
ισορροπίας ευρίσκεται από την:
Υ=

(1)

που αποτελεί τη συνθήκη ισορροπίας.
Στο σχήμα 3.9. περιγράφεται σε τέσσερα τεταρτημόρια η εξαγωγή της καμπύλης IS.

83

Στην περίπτωση που οι επενδύσεις είναι αυτόνομες (Ι = Ι ο) το εισόδημα ισούται με:

Υ = a+bY+I ο , ή

Y

∙

Όταν όμως αυτές σχετίζονται με το ύψος του επιτοκίου (r) δηλαδή: Ι = Ι ο –dr τότε:Y =

(1΄)
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Σχήμα 3.9 Καμπύλη IS με δημόσιο τομέα

Στο πρώτο τεταρτημόριο (Ι) σχηματίζεται η καμπύλη επενδύσεως Ι(r) και η καμπύλη
επενδύσεως των δημοσίων δαπανών μαζί Ι(r) + Goˑ στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται το
επιτόκιο, ενώ στον οριζόντιο το άθροισμα των δύο μεγεθών. Η γραμμή Ι(r) + Go αποτελεί
παράλληλη μετατόπιση της Ι(r) τέτοιας έκτασης όσο το Go (το οποίο είναι ανεξάρτητο από το
ύψος του επιτοκίου).
Στο τεταρτημόριο ΙΙ στον οριζόντιο άξονα μετρώνται οι επενδύσεις και οι δημόσιες δαπάνες
και στον κατακόρυφο το άθροισμα φόρων και αποταμιεύσεων. Η διαγώνιος δείχνει τη συνθήκη
ισορροπίας. Όταν η ζήτηση είναι Ι + Go τότε η προσφορά γίνεται S + To .
Στο επόμενο τεταρτημόριο αποτυπώνεται η σχέση αποταμιεύσεων και φορολογίας
(αυτόνομη, δηλαδή οι φόροι είναι ανεξάρτητοι του εισοδήματος). Αρχικά, δεδομένου ότι οι
αποταμιεύσεις S είναι συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματος (S=f(Yd)), το ύψος των
αποταμιεύσεων ελαττώνεται και έτσι αυτές μετατοπίζονται στη θέση S1 . Η προσθήκη των
φόρων μετακινεί την καμπύλη S1 στη θέση S1 +Το .
Στο τελευταίο τεταρτημόριο εμφανίζεται η καμπύλη IS. Σε επιτόκιο ȓ οι επενδύσεις και οι
δημόσιες δαπάνες είναι Ι+Gο, οι αποταμιεύσεις και οι φόροι S+Tο και το εισόδημα ισορροπίας
Ŷˑ έτσι το επίπεδο του επιτοκίου ȓ και του εισοδήματος Ŷ συνδυάζονται στο σημείο Α της ΙS.
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Οι μεταβολές του επιτοκίου από τη θέση ȓ σε εκείνες r0 , r1, r2 κ.λπ., έχουν ως συνέπεια τη
μεταβολή των επενδύσεων, τη διαφοροποίηση των αποταμιεύσεων, λόγω της αλλαγής του
εισοδήματος και συνεπώς την αντιστοίχιση στα σημεία Β, Γ, Δ κ.λπ. και τη δημιουργία της
καμπύλης IS.
Μια ακόμη λεπτή διαφορά μεταξύ της κλασικής και κεϋνσιανής αντίληψης είναι η
ακόλουθη: Ο Hicks, υπό την επήρεια της νεοκλασικής αντίληψης - του συστήματος της γενικής
ισορροπίας, τουτέστιν της σχολής του Walras - επιχειρώντας σύζευξη αυτής της θεώρησης των
πραγμάτων με την προσέγγιση του Keynes μίλησε για την καμπύλη SI, δηλαδή αποταμίευσης επένδυσης (Hicks (1937) όπ.π.). Αντιθέτως ο Hansen ευρισκόμενος υπό την επιρροή του
Keynes επέβαλε την αλλαγή, δίνοντας προβάδισμα στη συνιστώσα της ενεργούς ζητήσεως την
επένδυση (στον Hansen οφείλεται η ορολογία IS). Τοιουτοτρόπως, ενώ οι κλασικοί θεωρούσαν,
κάπως αυτόματα, αυτό άλλωστε ήταν και η πεμπτουσία του νόμου του Say, ότι τα
αποταμιευόμενα κεφάλαια, υπό κατάλληλες συνθήκες, κυρίως εάν το επιτόκιο ήταν χαμηλό, θα
διοχετεύονταν στην παραγωγή, μετατρεπόμενα μέσω του τραπεζικού συστήματος σε
επενδύσεις ο Keynes ανέτρεψε αυτή τη σειρά, υποστηρίζοντας ότι η επένδυση παίζει τον
αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη ισορροπίας. Οι αποταμιεύσεις, τα κεφάλαια, είναι δυνατόν
να υπάρχουν αλλά για ποικίλους λόγους να μην διοχετεύονται στην παραγωγή.
Περαιτέρω εφ’ όσον γίνει δεκτόν ότι οι φόροι εξαρτώνται από το εισόδημα, αλλά κατ’
αναλογική σχέση, δηλαδή T = To+gY
(2)
τότε η (1) γίνεται: Y =

(3)

Στην περίπτωση αυτή η κλίση της καμπύλης IS προκύπτει ως η παράγωγος της (3), δηλαδή
είναι:
=
(4)

3.7.3. Παράγοντες που μετατοπίζουν την καμπύλη IS
α. Γενικά
Στην περίπτωση που μεταβληθεί μια από τις συνιστώσες της συνολικής ζητήσεως θα
προκληθεί παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης IS. Το ύψος της μετατόπισης εξαρτάται από
την τιμή του πολλαπλασιαστή και το μέγεθος της μεταβολής στη δαπάνη.
Συγκεκριμένα: αύξηση λόγου χάριν, της επενδύσεως κατά ΔΙ θα επιφέρει αύξηση του
εισοδήματος ίση με: ΔΥ=k*ΔΙ84.
Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζεται γραφικώς η μετατόπιση προς τα δεξιά της καμπύλης IS, λόγω
αυτόνομης αύξησης των επενδύσεων85, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές της εξίσωσης (1)

84

Ως γνωστόν ΔΥ/ΔΙ = 1/1-b = k
Πλήρη εικόνα αποκτάται με τη χρήση και των τεσσάρων τεταρτημορίων (Σχήμα 3.8.). Στο Σχήμα 3.9
για χάριν απλότητος, απαλείφθηκε το δεύτερο και το τρίτο τεταρτημόριο.
85
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παραμένουν σταθερές. Αντίστοιχα ισχύουν για τη μεταβολή των δημοσίων δαπανών86.

Σχήμα 3.10. Μετατοπίσεις της καμπύλη IS

Εφ’όσον όμως οι φόροι δεν είναι αυτόνομοι αλλά εξαρτώνται από το εισόδημα, τότε το
μέγεθος της μετατόπισης, όπως δείχνει η εξίσωση (3), της καμπύλης IS θα είναι μικρότερο87.
Στην περίπτωση μείωσης των δημοσίων δαπανών ή της επενδυτικής δαπάνης τότε η καμπύλη
των δημοσίων δαπανών, των επενδύσεων και η IS θα μετακινηθεί προς τα κάτω και αριστερά.
Αντίστροφες μεταβολές θα υπάρξουν, εάν διαφοροποιηθεί το μέγεθος των φόρων.

β. Αυτόνομη φορολογία
Εάν οι φόροι είναι αυτόνομοι και επιβληθεί αύξηση αυτών, τότε το διαθέσιμο εισόδημα θα
ελαττωθεί (Υd = Y-Td ). Αυτό σημαίνει εφ’ όσον η κατανάλωση παραμείνει σταθερή θα
μετατοπισθεί η συνάρτηση αποταμίευσης (θα μετακινηθεί προς τα αριστερά). Στο Σχήμα 3.11,
περίπτωση (α), η καμπύλη αποταμίευσης είναι η S1. Το άθροισμα φόρων και αποταμίευσης
είναι S1 +T1 . Η αύξηση των φόρων (οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι αυτόνομοι) επιφέρει τη
μετακίνηση της καμπύλης S1 +T1 προς τα αριστερά, στη θέση S2 +T2 . Η μείωση του
εισοδήματος από το επίπεδο Υ1 σε Υ2 συνεπάγεται, με σταθερό επιτόκιο, την παράλληλη
μετατόπιση της καμπύλης ΙS1 στη θέση ΙS288, περίπτωση β. Τα αντίθετα συμβαίνουν όταν
86

Εξυπακούεται ότι τα αναφερθέντα ισχύουν όταν το μέγεθος του πολλαπλασιαστή παραμένει σταθερό.
Στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί η οριακή ροπή για κατανάλωση, τότε η μετατόπιση δεν θα είναι
παράλληλη.
87
Στην περίπτωση που οι φόροι είναι αυτόνομοι (Τ = Το) και οι δημόσιες δαπάνες επίσης (G = G ο) τότε
ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων δαπανών είναι:
=
Όταν όμως οι φόροι εξαρτώνται από το εισόδημα, τότε σύμφωνα με την (3) η τιμή του πολλαπλασιαστή
είναι
=
88

Η μεταβολή του εισοδήματος υπολογίζεται από τον πολλαπλασιαστή φορολογίας:

=-

. Άρα η
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μειωθούν οι αυτόνομοι φόροι.
Σχήμα 3.11 Μετατοπίσεις της καμπύλης IS λόγω μεταβολής της φορολογίας (αυτόνομη)

γ. Αναλογική φορολογία
Παρόμοια περίπου διαδικασία πραγματοποιείται, εάν υφίσταται αναλογικός φορολογικός
συντελεστής. Με την υπόθεση, όπως και προηγουμένως, ότι δεν διαφοροποιείται –
βραχυχρονίως- το καταναλωτικό πρότυπο και άρα η οριακή ροπή για κατανάλωση (b)
παραμένει σταθερή, τότε η νέα μεταβολή του εισοδήματος θα επιφέρει, με δεδομένο το
επιτόκιο, μετατόπιση μεν προς τα δεξιά ή αριστερά της καμπύλης IS, εάν μειωθεί η αυξηθεί η
φορολογία αντίστοιχα, αλλά όχι παράλληλα89.

κάμψη του εισοδήματος από Υ1 σε Υ2 (ΔΥ) ισούται με 89

Η μεταβολή ευρίσκεται από την

= -

,

όπου Υ1 το αρχικό επίπεδο ισορροπίας του

εισοδήματος και g1 ο νέος αναλογικός (μικρότερος ή μεγαλύτερος) φορολογικός συντελεστής.
Μετατόπιση της καμπύλης IS (αρχική θέση IS1, τελική IS2, εάν ο φορολογικός συντελεστής αυξηθεί.
Αυτό σημαίνει ότι εφ’ όσον μειωθεί ο
φορολογικός συντελεστής η κλίση
της
καμπύλης
IS
καθίσταται
περισσότερο ελαστική (μεγαλώνει).
Αντίθετα συμβαίνουν εάν αυξηθεί ο
φορολογικός συντελεστής

.
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δ. Επιτόκιο και εισόδημα: κεϋνσιανές και μετακεϋνσιανές απόψεις
Μολονότι ο Keynes θεωρούσε ότι οι απόψεις του ήταν ανατρεπτικές, σε σχέση με το
«κλασικό» σύστημα, στην πραγματικότητα ήταν πολύ λιγότερο επαναστάτης από όσο νόμιζε.
Ανάλυε και εκείνος, όχι είναι αλήθεια τόσο έντονα, την υφιστάμενη κατάσταση δίνοντας
έμφαση σχεδόν αποκλειστικά, ο Ricardo λόγου χάριν αποκλειστικά, στις αγορές των
προϊόντων. Θεωρούσε ότι το χρήμα έπαιζε δεύτερο ρόλο και κατ’ ουσίαν αντανακλούσε τις
μεταβολές στην παραγωγή και ζήτηση των αγαθών. Έτσι, παρά τη συνάφειά του με τον
Wicksell και την σημασία που απέδιδε στον τόκο και γενικώτερα στο χρήμα και παρά τη
συμβολή του στους παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση του χρήματος και στον τόκο
στην Γενική Θεωρία, μολαταύτα ως βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της ανισορροπίας στην
οικονομία (ύφεση, ανεργία) θεωρούσε τη μη επαρκή ενεργό ζήτηση, τουτέστιν την υστέρηση
των επενδύσεων έναντι των αποταμιεύσεων (Ι<S). Δια τούτο επρότεινε την επέκταση των
δημοσίων δαπανών. Για τριάντα και πλέον έτη η πολιτική των ελλειματικών προϋπολογισμών
(G>T) ήταν η κλασική συνταγή των εργατικών και σοσιολδημοκρατικών κυβερνήσεων.
Αντιθέτως οι πλείστοι οπαδοί του, χρησιμοποιώντας την τεχνική του Hikcs προσπάθησαν,
με πρωτοπόρο τον Alvin Hansen, να συνενώσουν σε ένα ενιαίο σώμα την αγορά των προϊόντων
με εκείνη του χρήματος. Έτσι, όπως εδείχθη, μεταβολή ενός εξωγενούς παράγοντος
(επενδύσεων, δημοσίων δαπανών κλπ.) έχει ως απόρροια την μετατόπιση της καμπύλης ΙS και
την μεταβολή του εισοδήματος. Όμως, αυτό έχει συνέπεια τη βέβαιη κατά τη μακροχρόνια,
πιθανή κατά την μεσοχρόνια περίοδο, διαφοροποίηση του επιτοκίου90.
Στη επόμενη ενότητα (3.8) αναλύεται ο τρόπος σύζευξης αγοράς προϊόντων και αγοράς
90

Έστω, όπως δείχνεται στο Σχήμα (α) ότι η επένδυση εξαρτάται από το επιτόκιο, ενώ οι δημόσιες
δαπάνες είναι αυτόνομες. Μετατόπιση της καμπύλης από τη θέση I+G1 στη θέση I+G2, λόγω αυτόνομης
αύξησης των επενδύσεων από G1 σε G2 , επιφέρει μετακίνηση της καμπύλης IS1 στη θέση IS2 λόγω
αύξησης του εισοδήματος από Υ1 σε Υ2 . Το μέγεθος ΔΥ(Υ2 -Υ1 ), όπως ελέχθη, υπολογίζεται από το
γινόμενο του πολλαπλασιαστή δημοσίων δαπανών επί τη μεταβολή των δημοσίων δαπανών, τουτέστιν:
ΔΥ=ΔG( ). Η μεγέθυνση όμως του εισοδήματος και της συνολικής ζήτησης είναι δυνατόν, είναι βέβαιο
κατά τη μακροχρόνια περίοδο, να διαφοροποιήσουν το ύψος του επιτοκίου. Στην περίπτωση που το
επιτόκιο ανέλθει, πιθανότερη περίπτωση, λόγου χάριν από r1 στη θέση r2 , τότε όπως φαίνεται στο Σχήμα
(γ) το νέο σημείο ισορροπίας θα αποτελεί το Γ και η τελική μεταβολή του εισοδήματος δεν θα είναι η
ΔΥ(Υ2 -Υ1 ) αλλά η ΔΥ΄(Υ3 -Υ1 )
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χρήματος.
Είναι επίσης δυνατόν, κατά τους μετακεϋνσιανούς οικονομολόγους, να μην υφίσταται
ισορροπία στην αγορά ή διότι οι αποταμιεύσεις είναι μεγαλύτερες των επενδύσεων ή το
αντίθετο.
Εάν, για παράδειγμα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 3.12, το επίπεδο εισοδήματος είναι Υ1
και το επιτόκιο r1 τότε, αφού το Α αποτελεί σημείο της καμπύλης IS, υφίσταται ισορροπία.
Εάν όμως το τρέχον επιτόκιο βρίσκεται σε επίπεδο r’1 (χαμηλότερο από αυτό που θα
εξασφάλιζε ισορροπία), δηλαδή το r1, τότε η συνολική ζήτηση θα είναι μικρότερη της
συνολικής προσφοράς (οι επενδύσεις υπολείπονται των αποταμιεύσεων).

Σχήμα 3.12 Ανισορροπία στην αγορά προϊόντος
Στην περίπτωση αυτή το σημείο Α΄
δεν αποτελεί τμήμα της καμπύλης IS
και θα πρέπει να αυξηθεί η συνολική
(αθροιστική) ζήτηση σε σχέση με την
συνολική προσφορά σε τέτοιο βαθμό,
ώστε το εισόδημα να ανέλθει στο
επίπεδο του Υ2
και το σημείο
ισορροπίας με επιτόκιο r’1 καθίσταται
το Α΄΄ (το οποίο είναι τμήμα της IS).

Ομοίως αν το εισόδημα ευρίσκεται στο επίπεδο Υ3 και το επιτόκιο r2 τότε υπάρχει ισορροπία
(αφού το Β αποτελεί σημείο της IS). Αν όμως το επιτόκιο κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα,
έστω r’2 τότε το σημείο Β΄ δεν αποτελεί σημείο ισορροπίας. Η συνολική προσφορά υπερβαίνει
τη ζήτηση και ακολουθεί η αντίθετη της αναφερθείσας πορείας. Τεκμαίρεται από τα
αναφερθέντα ότι το επιτόκιο αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα ύπαρξης ισορροπίας, αφού η
σχέση του με το ύψος του εισοδήματος ορίζει την υπερβάλουσα συνολική ζήτηση ή προσφορά.

3.8. Ισορροπία στις Αγορές Προϊόντος και Χρήματος
3.8.1 Το υπόδειγμα IS – LM
Ο Hicks και αργότερα ο Hansen και οι υπόλοιποι μακροοικονομολόγοι προσπάθησαν να
¨εναρμονίσουν¨ την «κλασική» και την κεϋνσιανή προσέγγιση. Για να το επιτύχουν αυτό
χρησιμοποίησαν τις καμπύλες IS (που αφορά στην ισορροπία των προϊόντων και την LM (που
αφορά την ισορροπία στην αγορά χρήματος). Η καμπύλη IS αποτυπώνει το εισόδημα στα
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διάφορα επίπεδα επιτοκίου ή ακριβέστερα η IS συνιστά τον γεωμετρικό τόπο των άπειρων
(συνδυασμών) επιτοκίου και εισοδήματος που αντιστοιχούν σε ισορροπία στην αγορά αγαθών,
ενώ η LM δημιουργείται από τους συνδυασμούς επιτοκίου και εισοδήματος, που αντιστοιχούν
σε ισορροπία στην αγορά χρήματος91. Στο σχήμα 3.13 επεξηγείται ο μηχανισμός:
Σχήμα 3.13: Υπόδειγμα IS – LM
Το σημείο τομής Α των καμπυλών IS
και LM δείχνει τον μοναδικό
συνδυασμό του επιτοκίου ȓ και του
εισοδήματος Ỹ, στον οποίο ισορροπεί
ταυτόχρονα και η αγορά προϊόντος και
εκείνη του χρήματος. Σε διαφορετικό
ύψος επιτοκίου, έστω r2 το σημείο Δ
της καμπύλης LM αντιστοιχεί σε
επίπεδο εισοδήματος Y2 , στο οποίο
υπάρχει ισορροπία στη ζήτηση και στη
προσφορά χρήματος. Στο σημείο Ε της
καμπύλης IS, στο ίδιο ύψος επιτοκίου r2
και σε εισόδημα Υ΄2 ισορροπεί η
προσφορά και η ζήτηση προϊόντων.92

3.8.2. Μετατοπίσεις της καμπύλης IS με σταθερή την καμπύλη LM

1. Διαφοροποιήσεις στις επενδύσεις.
Στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί το μέγεθος των επενδύσεων η καμπύλη IS
μετατοπίζεται κατά την ίδια φορά.

91

Η αλγεβρική διατύπωση της ισορροπίας είναι:
IS
Y= C+I
όπου C=a+by και
I=Io-dr
LM
I=L(r,Y)
92
Κατά τον Hansen: ΄΄Ούτω, η θεωρία του τόκου, η οποία έχει λύσιν (η οποία είναι προσδιοριστική ΄΄
βασίζεται επί 1) της συναρτήσεως ζητήσεως δι΄επενδύσεις, 2) της συναρτήσεως αποταμιεύσεων (ή
αντιστρόφως επί της συναρτήσεως καταναλώσεως), 3) της συναρτήσεως προτιμήσεως ρευστότητας και 4)
της ποσότητας του χρήματος. Η θεωρία του Κέϋνς, λαμβανομένη εν τω συνόλω της, περιέχει όλες τις
ανωτέρω συναρτήσεις. Υπό την έννοιαν δε ταύτην ο Κέϋνς, αντιθέτως προς τους κλασικούς, πράγματι μας
έδωσε προσδιοριστικήν θεωρίαν του τόκου. Αλλ΄ούτως ουδέποτε συνέθεσε άπαντα τα στοιχεία ταύτα κατά
τρόπον ώστε να διαμορφώσει ρητώς ολοκληρωμένην θεωρία του τόκου. Παρέλειψε να αναφέρει
συγκεκριμένως ότι η Προτίμησις ρευστότητος εν συνδυασμόν μετά της ποσότητος του χρήματος δύναται να
μας δώσουν, ουχί το επιτόκιον, αλλά μόνον την καμπύλη LM. Εναπόκειτο πλέον εις τον Hicks να
χρησιμοποιήσει τα όργανα ανά λύσεις, τα οποία εισήγαγεν ο Κέϋνς, και να δείξει κατά τρόπον όστις
καθιστά αλησμόνητον την όλην εικόνα, ότι παραγωγικότης, αποθησαυρισμός, προτίμησις ρευστότητος και
προσφορά χρήματος, πάντα ταύτα, είναι αναγκαία στοιχεία μιας ολοκληρωμένης και προσδιοριστικής
θεωρίας του τόκου ΄΄. Hansen σελ 142-143.
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Σχήμα 3.14: Μετατόπιση της καμπύλης IS λόγω μεταβολής επενδύσεων
Μείωση των επενδύσεων
μετακινεί την καμπύλη IS
στην θέση I΄΄S΄΄ -σχήμα
3.14. Το επιτόκιο μειώνεται
στο επίπεδο r΄΄ και το
εισόδημα στο ύψος Υ΄΄.
Αντίθετες διαφοροποιήσεις
φέρνουν την καμπύλη στη
θέση I΄S΄. Στο νέο σημείο
ισορροπίας αντιστοιχεί
αυξημένο επιτόκιο (r΄) και
εισόδημα (Υ ΄).

2. Διαφοροποιήσεις στη δημοσιονομική πολιτική
Αντίστοιχες μετακινήσεις δημιουργούνται, εάν εμφανισθούν αλλαγές στις δημόσιες δαπάνες.
Αύξηση αυτών μετατοπίζει την καμπύλη IS στη θέση I΄S΄. Αντίθετα ισχύουν για τη μείωση (νέα
θέση I΄΄S΄΄) –σχήμα 3.15.
Σχήμα 3.15 Μετατόπιση της καμπύλης IS λόγω μεταβολής της δημοσιονομικής πολιτικής
Σημειώνεται ότι, το ίδιο ισχύει και
για τη μετατόπιση της IS ένεκα
μετακίνησης της καμπύλης των
επενδύσεων, εάν δεν ελαμβάνετο
υπ’ όψιν η αγορά του χρήματος
(καμπύλη LM), τότε η μεταβολή του
εισοδήματος θα ήταν Υ-Υ1 = κ∙ΔG93
Όμως η πραγματική μεταβολή είναι
μικρότερη (Υ-Υ΄), διότι η άνοδος
του εισοδήματος επισύρει αύξηση
της
ζήτησης
χρήματος
για
συναλλαγές, L=M(Y), και συνεπώς
μειώνεται η ζήτηση του χρήματος
για κερδοσκοπία..
Τοιουτοτρόπως, το επιτόκιο αυξάνεται στη θέση r΄, οι δαπάνες κάμπτονται και άρα
ελαττώνεται η τελική μεγέθυνση.
93

Αφού ο πολλαπλασιαστής ισούται με ΔΥ/ΔG =κ, έπεται ότι ΔΥ = κ∙ ΔG
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Τα αντίθετα συμβαίνουν εφ’ όσον υπάρξει περιοριστική δημοσιονομική πολιτική (κάμψη των
δημόσιων δαπανών). Στην περίπτωση που αυξηθούν οι φόροι θα εμφανισθούν οι αντίθετες με
την αύξηση των δημόσιων δαπανών επιδράσεις (αντίστοιχα ισχύουν για τη μείωση της
φορολογίας). Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις το πλήρες υπόδειγμα μακροοικονομικής ισορροπίας
(περιλαμβάνει αγορά αγαθών και χρήματος) ορίζεται ως:
Y=C+I+G
(1) Ενεργός ζήτηση
C=a+bYd
(2) Συνάρτηση κατανάλωσης
Yd =Y-Td +F (3) Διαθέσιμο εισόδημα (Td = οι φόροι, F=μεταβιβαστικές πληρωμές)
I=Io –dr
(4) Επενδύσεις εξαρτώμενες από το επιτόκιο
G= GO
(5) Δημόσιες δαπάνες
T=to+tΥ
(6) Φορολογία σχετιζόμενη προς το εισόδημα
Md=kY-mr (7) Ζήτηση χρήματος
Md= Ms
(8) Ισορροπία ζήτησης – προσφοράς χρήματος
Ms = Mo
(9) Προσφορά χρήματος

3. Διαφοροποιήσεις στη νομισματική πολιτική
Σε περίπτωση που μετατοπισθεί η καμπύλη LM, λόγω μεταβολής της προσφοράς χρήματος, ή
της ζήτησης χρήματος (για κερδοσκοπία ή για συναλλαγές ή για πρόνοια) εμφανίζονται
ανάλογες επιδράσεις.
Σχήμα 3.16Διαφοροποιήσεις στη νομισματική πολιτική
Εφ’ όσον μετακινηθεί η καμπύλη
στη θέση LM΄ (εξαιτίας αύξησης
λόγου χάριν της προσφοράς
χρήματος)
το
εισόδημα
ισορροπίας δεν μεταβάλλεται
στη θέση Υ΄ο, αλλά στη θέση Υ΄ ,
ήτοι ΔΜ (1/κ). Η μείωση του
επιτοκίου από το rο στο επίπεδο
r΄ ελάττωσε την αύξηση του
εισοδήματος (ΔΥ=Υο –Υ΄).
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Κεφάλαιο Τέταρτο
Ο Δημόσιος Τομέας και η Οικονομική Πολιτική

4.1 Έσοδα και Έξοδα του δημοσίου
Τα έσοδα είναι τακτικά (πραγματοποιούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα) και
έκτακτα (π.χ. επιβολή φόρου για αποκατάσταση σεισμοπαθών). Επειδή συνήθως τα έσοδα του
δημοσίου δεν καλύπτουν τα έξοδά του (λόγω επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής), το
δημόσιο δανείζεται είτε από την εγχώρια είτε τη ξένη αγορά.
Οι δύο βασικές πηγές εσόδων του δημοσίου είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι.
Ως άμεσοι θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
επιβαρύνουν το ίδιο, ενώ ως έμμεσοι αυτοί που επιβάλλονται σε κάποιο πρόσωπο αλλά τελικά
επιβαρύνεται ο τρίτος. Ο φόρος εισοδήματος είναι άμεσος φόρος, ενώ οι φόροι στα προϊόντα
είναι έμμεσοι φόροι, διότι ο υπόχρεος τον μεταβιβάζει στον καταναλωτή (αυξάνοντας την τιμή
του προϊόντος) και άρα λειτουργεί ως ενδιάμεσος, αφού τον εισπράττει από τους αγοραστές και
τον αποδίδει στο δημόσιο.
Οι δανειακές δαπάνες καλύπτονται είτε από τον εσωτερικό δανεισμό (εσωτερική αγορά)
είτε κατόπιν προσφυγής σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

4.2. Ο ρόλος του δημοσίου τομέα σε περιόδους πληθωρισμού και ύφεσης
Μέχρι το 1936, με μικρές εξαιρέσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός των οικονομολόγων πίστευε
ότι το κράτος δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνει στη λειτουργία της οικονομίας. Η κρίση της
περιόδου 1929 - 33 δημιούργησε ζωηρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα απρόσκοπτης
ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος χωρίς σοβαρούς κλυδωνισμούς. Η κυρίαρχη
άποψη υποστήριζε ότι οι μηχανισμοί της αγοράς κατανέμουν άριστα τους παραγωγικούς
πόρους και η οικονομία διαθέτει αυτόματους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς (άρα κάθε
επιχειρηματική δράση του κράτους θα επιφέρει στρεβλώσεις στην οικονομική ζωή). Η κρίση
του 1929 με τις επακόλουθες συνέπειες - new deal στις ΗΠΑ, άνοδος του Χίτλερ στη Γερμανία,
λαϊκό μέτωπο στην Γαλλία κλπ. - προετοίμασε το έδαφος για τη θεωρητική τεκμηρίωση αυτού
που απεκλήθη "κρατικός παρεμβατισμός". Οι θέσεις του J. M. Keynes (1936), για τη μη ύπαρξη
αυτομάτων μηχανισμών στην οικονομία, έδωσαν νέα ώθηση στις απόψεις για τον οικονομικό
ρόλο του κράτους, το οποίο θα πρέπει να επεμβαίνει δραστήρια - τουλάχιστον σε περιόδους
ύφεσης - σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απασχόληση, και άρα η ισορροπία
του εισοδήματος σε υψηλότερα επίπεδα. Η αντικυκλική πολιτική συνίσταται στη διόγκωση των
δημοσίων δαπανών (ελλειμματικός προϋπολογισμός).
Ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα οι δημόσιες δαπάνες συνεχώς αυξάνονταν. Ο
Wagner είχε επισημάνει (ο ίδιος το υποστήριζε ενθέρμως) ότι οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονταν
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ταχύτερα από την αύξηση του εισοδήματος.
Το κράτος παρεμβαίνει με δύο βασικούς στόχους:
Πρώτο: Να αναδιανείμει το εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της προοδευτικής
φορολογίας μεταφέρει πόρους από τους ευπορότερους στους πλέον αδύναμους και αμβλύνει
την ανισοκατανομή του εισοδήματος.
Γι’ αυτή την πολιτική έχουν διατυπωθεί ισχυρές επιφυλάξεις από τους φιλελεύθερους
(τους αντιπάλους των παρεμβατιστών). Οι τελευταίοι ισχυρίζονται ότι η ροπή για αποταμίευση
είναι υψηλή στα υψηλά εισοδήματα, άρα το ύψος των επενδύσεων, που εξαρτάται από τις
αποταμιεύσεις, θα περιορισθεί, με συνέπεια να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.
Δεύτερο: Να αναλάβει επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή να προχωρήσει σε
εκτεταμένα δημόσια έργα σε περίοδο ύφεσης.
Επειδή τα άτομα που αποταμιεύουν κινούνται από άλλα κίνητρα σε σχέση με εκείνα που
επενδύουν σπανίως, η αποταμίευση είναι ίση με την επένδυση94. Ως εκ τούτου εάν οι
αποταμιεύσεις είναι μεγαλύτερες των επενδύσεων εμφανίζεται ύφεση (αντιπληθωριστικό κενό),
ενώ το αντίθετο πληθωρισμός ζήτησης. Ο πληθωρισμός ζήτησης είναι η υπερβάλλουσα
ρευστότητα των οικοκυριών.

Α. Δημοσιονομικά μέτρα καταπολέμησης της ύφεσης και του πληθωρισμού
ζήτησης
Συνήθως, οι συντηρητικές κυβερνήσεις –στην προ το 1990 περίοδο-διαχειρίζονται το
σκέλος των δημοσίων εσόδων (κύρια τους φόρους). Ειδικότερα σε περίοδο ύφεσης αντί να
αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες είναι δυνατόν να μειωθούν οι φόροι τόσο των φυσικών
προσώπων όσο και των εταιρειών. Αυτό είναι σύμφωνο με τη γενικότερη θεωρία περί
περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας του κράτους.
Αντίθετα οι παρεμβατιστές αυξάνουν τις δημόσιες δαπάνες95. Τα αντίθετα μέτρα είναι
δυνατόν να ληφθούν για την καταπολέμηση του πληθωρισμού ζήτησης.

Β. Νομισματικά μέτρα καταπολέμησης της ύφεσης και του πληθωρισμού ζήτησης
Οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι τα καταλληλότερα εργαλεία για άσκηση οικονομικής
πολιτικής σε περίοδο ύφεσης ή πληθωρισμού σχετίζονται με την υλοποίηση κατάλληλης
νομισματοπιστωτικής πολιτικής.

94

95

Η αποταμίευση θεωρείται ως μια παθητική ενέργεια (μη κατανάλωση). Αντίθετα η επένδυση
προϋποθέτει κίνδυνο (να απολέσει κάποιος το επενδυόμενο ποσό κλπ)
Προοδευτική φορολόγηση υπάρχει στα περισσότερα σύγχρονα κράτη. Το σύστημα αυτό στηρίζεται
στον σταδιακά αυξανόμενο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή ο φορολογικός συντελεστής δεν
παραμένει ο ίδιος (όπως στο αναλογικό σύστημα) σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Στα χαμηλά
είναι μηδενικός και ανέρχεται κλιμακωτά αυξανομένου του εισοδήματος.
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Ειδικότερα:
i) Με τη μεταβολή του ύψους του προεξοφλητικού επιτοκίου καθίσταται ανάλογα και
το χρήμα "φτηνό" ή "ακριβό", επηρεάζεται δηλαδή η ζήτησή του.
ii) Με τη μεταβολή στα υποχρεωτικά διαθέσιμα επηρεάζεται ανάλογα η ρευστότητα των
τραπεζών άρα και η χρηματοδότηση της οικονομίας.
iii) Με την πολιτική ανοικτής αγοράς (αγορά ή πώληση τίτλων) - υπό την προϋπόθεση
ότι λειτουργεί αποτελεσματικά το χρηματιστήριο - επιτυγχάνονται ανάλογα
αποτελέσματα.
iv) Τέλος με τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά μέτρα (επιβολή περιορισμών και
προσανατολισμού από την Κεντρική Τράπεζα στις Εμπορικές) είναι δυνατό σε μεγάλο
βαθμό να προσδιορισθεί το επιθυμητό ύψος επέκτασης της οικονομίας.
Έτσι σε συνθήκες ύφεσης προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μία ή και όλες οι παρακάτω τεχνικές:
μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου, μείωση των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, αγορά
χρεογράφων από την Κεντρική Τράπεζα, ελάττωση ή διαφοροποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών
περιορισμών. Γενικά χρησιμοποιούνται μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της κυκλοφορίας του
(φθηνού) χρήματος και άρα στη διευκόλυνση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών. Τ΄ αντίθετα
μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση πληθωρισμού (ζητήσεως).

Γ.

Μέτρα καταπολέμησης του πληθωρισμού κόστους
Η τιμή κάθε εμπορεύματος συνίσταται από το κόστος των συντελεστών παραγωγής.

Ρ= πυ + μ + u…
όπου p = τιμή, πυ = πρώτη ύλη και u = αμοιβή του κεφαλαίου και μ η αμοιβή της εργασίας.
Λόγω των ισχυρών εργατικών ενώσεων ή των εργοδοτικών ενώσεων είναι δυνατόν να
ανέλθει η τιμή του αγαθού (οι μισθοί -και τα κέρδη- τείνουν να είναι ανελαστικά κάτω από ένα
όριο).
Μια αύξηση της τιμής του ημερομισθίου έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Οι παραγωγοί θα
μεταβιβάσουν το κόστος στο τελικό προϊόν με συνέπεια να ανέβουν οι τιμές όλων των αγαθών.
Η άνοδος αυτή πυροδοτεί νέες απαιτήσεις για αυξήσεις, με συνέπεια νέες αυξήσεις στις τιμές,
κοκ.
Ο πληθωρισμός κόστους δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με νομισματικά μέτρα. Παλαιότερα
μια συνήθης τακτική ήταν το "πάγωμα" μισθών και τιμών μέχρις ότου να επέλθει συμφωνία
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Η πλέον αποτελεσματική λύση είναι αυτή της παροχής
κινήτρων (επιδοτήσεις επιτοκίων, επιδοτήσεις επενδύσεων, αύξηση λογιστικών αποσβέσεων,
μείωση φορολογίας αδιανεμήτων κερδών, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αγορά
μηχανημάτων ή γενικότερα για εκσυγχρονισμό, κλπ.). Με αυτά βελτιώνεται η παραγωγικότητα
και συνεπώς είναι δυνατόν να ελαττωθεί το κόστος.
Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 και τη δεύτερη του 1979 εμφανίσθηκε το
φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού (δηλαδή στασιμότητα και πληθωρισμός κόστους).
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Τα μέτρα καταπολέμησης του στασιμοπληθωρισμού εντοπίζονται στην αυστηρή
εισοδηματική πολιτική (να μειωθούν ή να συγκρατηθούν οι αμοιβές των εργαζομένων) λιτότητα - και παροχή κινήτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

4.3. Θεώρημα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
Ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών δείχνει το βαθμό μεταβολής του εισοδήματος ο
οποίος θα προέλθει από αντίστοιχη μεταβολή των δημοσίων δαπανών.
ΔY/ΔG=1/(1-b)……(1), όπου b είναι η οριακή ροπή για κατανάλωση.
Ο πολλαπλασιαστής φορολογίας αποτυπώνει τη μεταβολή του εισοδήματος σε ενδεχόμενη
μεταβολή της φορολογίας. Έχει αρνητικό πρόσημο διότι κάθε αύξηση της φορολογίας επιφέρει
μείωση του εισοδήματος.
ΔY/ΔT= -b/(1-b)
Σύμφωνα με τον Havelmoo, εάν οι δημόσιες δαπάνες και η φορολογία αυξηθούν ισόποσα,
τότε και το εισόδημα θα αυξηθεί στον ίδιο βαθμό.
Δηλαδή, αν ΔG=ΔT τότε ΔG=ΔT=ΔY (θεώρημα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού)96.

4.4. Φόροι
4.4.1. Γενικά
Τα έσοδα του δημοσίου αποτελούν τους πόρους, με τους οποίους αυτό λειτουργεί. Τόσο
στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα όσο και κατά τη διάρκεια των νέων χρόνων προέρχονται
αυτά κυρίως από φόρους και επιτάξεις.

Οι επιτάξεις, που επιβάλλουν οι αρχές, στηρίζονται στην εξουσία που διαθέτουν και
αποτελούν αναγκαστικές εισφορές, που καλύπτουν επείγουσες ανάγκες. Η επίταξη
είναι «αυθαίρετη» ενέργεια, κατά κανόνα υλοποιείται χωρίς προειδοποίηση, σε
συνθήκες είτε πολεμικές είτε άμεσης ανάγκης όθεν και στα κοινοβουλευτικά
καθεστώτα είναι εξαιρετικώς σπάνια η εμφάνιση του φαινομένου97.

Οι φόροι είναι το κύριο έσοδο του δημοσίου, το οποίο παρέχουν οι φορείς που
συμμετέχουν στο εισοδηματικό κύκλωμα.
Οι δημόσιες αρχές ελαττώνοντας το εισόδημα του κάθε μέλους προσπαθούν κατά την
«κρίσιν» των να επηρεάσουν την όλη οικονομική συμπεριφορά των ατόμων. Με το
96

97

Σύμφωνα με τον πολλαπλασιαστή δημοσίων δαπανών, το εισόδημα θα αυξηθεί κατά 1/(1-b), ενώ
ταυτόχρονα θα μειωθεί κατά -b/(1-b) (πολ/στης φορολογίας). Δηλαδή:
1/(1-b) + (-b/(1-b)) = 1
Συνήθως η επίταξη αφορά πάγιο εξοπλισμό όπως μεταφορικά μέσα (άλογα, τρακτέρ, πλοία,
αυτοκίνητα κ.λπ.) αλλά και αποθήκες και κατοικίες.
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φόρο δηλαδή μεταβιβάζονται πόροι από τον ιδιωτικό τομέα (οικοκυριά –
επιχειρήσεις) στο δημόσιο. Ο φόρος διαφέρει της χρηματικής ποινής η οποία
αποτελεί και αυτή έσοδο, αφού οι στόχοι του είναι διαφορετικοί. Δεν αποτελεί ειδική
αλλά γενική αντιπαροχή (οι πόροι, που αντλούνται από τις οικονομικές μονάδες,
επιστρέφουν στο σύνολο αυτών μέσω των έργων και πληρωμών που εκτελεί το
Δημόσιο)98.
Οι φόροι κατά κανόνα αποδίδονται εις χρήμα. Στην αρχαία Αθήνα ένα μέρος των
φόρων συγκεντρώνετο εμμέσως, χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση του δημόσιου
ταμείου. Με τις λειτουργίες ο εύπορος Αθηναίος ανελάμβανε αντί να δώσει χρήματα
στην πολιτεία, να δαπανήσει αντ’ αυτής. Έτσι στη Γυμνασιαρχία π.χ. η υποχρέωση
συνίστατο στην κάλυψη της δαπάνης του αγώνα.

Ενίοτε το δημόσιο εκδίδει χρήμα (προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του)
περισσότερο από την απαραίτητη ποσότητα, με συνέπεια την απόκτηση άμεσων
πόρων. Στην περίπτωση αυτή ο πληθωρισμός, που δημιουργείται αποτελεί τη
χειρότερη μορφή φορολογίας (σε σχέση με οιονδήποτε φόρο ή επίταξη), αφού
πλήττει τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα, οξύνοντας την ανισοκατανομή του
εισοδήματος99.

Το αντικείμενο επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος αποτελεί τη φορολογική βάση. Ο
φόρος μπορεί να επιβάλλεται με διάφορα κριτήρια (σε αυτούς που έχουν κατοικία, ή
κατ΄ άτομο ή κατά περιουσία κ.λπ.). Στα πρόσφατα έτη οι φορολογικές βάσεις είναι
το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη των ατόμων.
Ο φόρος που αποδίδει κάθε μονάδα (η οποία ανήκει στη φορολογική βάση) στο δημόσιο
ρυθμίζεται από τον φορολογικό συντελεστή.
Εφ’ όσον ο φορολογικός συντελεστής διαβαθμίζεται θετικά σε σχέση με τη φορολογική
βάση καλείται προοδευτικός (το ποσό του φόρου μεγεθύνεται με την άνοδο του εισοδήματος).
Η αντιστρόφως προοδευτική φορολογία παρουσιάζεται, όταν ο φόρος μειώνεται
αυξανομένου του εισοδήματος.
Εάν ο φορολογικός συντελεστής παραμένει ο αυτός, ανεξάρτητα της φορολογικής βάσης,
ο φόρος λέγεται αναλογικός.
Υπό την επήρεια του σοσιαλισμού από καθέδρας (ex cathedra sozialismus ) και ιδιαίτερα
του Adolf Wagner100 το κράτος μέσω της φορολογικής πολιτικής πρέπει να παρεμβαίνει στην
98

99

100

Η δημιουργία ενός σχολείου, η κατασκευή ενός αποχετευτικού δικτύου δεν σχετίζεται με τις
συγκεκριμένες μονάδες αλλά με το σύνολο όθεν ο φόρος δεν είναι ούτε αντάλλαγμα, ούτε τιμή.
Συνεπώς πλάι στον φόρο και την επίταξη θα πρέπει ως έσοδο να υπολογισθεί και η έκδοση
χρήματος.
Wagner Adolph. Γερμανός οικονομολόγος (Erlangen, 25 Μαρτίου 1835 - Βερολίνο, 8 Νοεμβρίου
1917). Σπούδασε οικονομικά στο Göttingen. Διδάκτωρ το 1857. Καθηγητής στο Dorpat (1865), στο
Freiburg (1868), στο Βερολίνο (1870). Ιδεολογικός σύμμαχος του Bismarck υπήρξε ένας από τους
βασικούς υποστηρικτές της ιδέας περί Staatssozialismus (Κρατικός Σοσιαλισμός) και του
Kathedersozialismus (Σοσιαλισμός από καθέδρας). Διέκειτο ευμενώς, χωρίς όμως να καταστεί
ενεργό μέλος, προς τη Γερμανική Ιστορική Σχολή (στην οποία κυριαρχούσε ο Schmoller). Οι
οικονομικές του απόψεις περί χρήματος και πίστης επηρέασαν την οικονομική πολιτική των χωρών
της Κεντρικής Ευρώπης πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μολονότι για μικρό διάστημα υπήρξε
μέλος της Πρωσικής Βουλής (1882-85), εντούτοις καθόρισε με το έργο του μεγάλο μέρος της
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κατανομή του εθνικού εισοδήματος, προκειμένου να συρρικνώσει τις ανισότητες
(κοινωνικοπολιτική αρχή του φόρου).
Για λόγους «δικαιοσύνης»101 τα περισσότερα των κρατών χρησιμοποιούν κατά την
επιβάρυνση του εισοδήματος προοδευτικό φορολογικό συντελεστή102. Αναλογικός είναι
συνήθως ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.

4.4.2. Διακρίσεις φόρων103
4.4.2.1. Οι διακρίσεις των φόρων ως προς την φορολογική βάση είναι:
α. Φόροι εισοδήματος
Οι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με το αποκτώμενο εισόδημα, συνήθως στη διάρκεια
μιας φορολογικής περιόδου των υποχρέων (φυσικών ή νομικών προσώπων).
Παρά τις προσπάθειες, που κατεβλήθησαν κατά τον 19ο αιώνα (στην Αγγλία από τα τέλη
του 18ου), εντούτοις μόνο στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα εγενικεύθη στις χώρες της
Δύσης ο φόρος εισοδήματος104.
Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται πόροι, οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος του
εθνικού εισοδήματος – όπως οι μεταβιβαστικές πληρωμές (επιδόματα ανεργίας, κ.λπ.) – ή το

101

102

103
104

οικονομικής πολιτικής του κράτους κατά την μετά το 1870 περίοδο. Μοναρχικός,
αντικοινοβουλευτικός (όπως αυτός εκπροσωπείτο από τους φιλελεύθερους) και παγγερμανιστής,
έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα της κοινότητας έναντι του ατόμου.
Έργα: Grundlegung der politischen Őkonomie, 1893, Allgemeine und theoretische
Volkswirtschaftslehre oder Sozialőkonomik (1900), Finanzwissenschaft und Staatssozzialismus
(1948).
Ορισμένοι (βλέπε: Clark Evalyn, 1940, Adolf Wagner: From National Economist to National
Socialist, Political Science Quarterly, vol 55, no 3, pp. 378-411) εκτιμούν ότι ο Wagner και
γενικότερα ο κρατικός σοσιαλισμός υπήρξε η μήτρα του εθνικoσοσιαλισμού (Hitler).
Είναι αμφισβητήσιμη η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ορισμένοι, όπως ο N. Kaldor,
υποστηρίζουν ότι η φορολόγηση δεν θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα
του καθ’ ενός, αλλά ανάλογα με τις ετήσιες δαπάνες του.
Παρ’ όλα αυτά αν ληφθεί υπ’ όψιν η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η μετακύλιση φόρων, τότε θα
πρέπει ίσως να ομιλεί κάποιος για αντίστροφη προοδευτικότητα στο ελληνικό τουλάχιστο
φορολογικό σύστημα.
Ανάλογα με την φορολογική βάση.
Στην Ελλάδα μεταπολεμικά με το Ν.Δ. 3823/1955 καθορίσθηκαν οι αρχές φορολόγησης, οι οποίες
με τροποποιήσεις, ισχύουν μέχρι σήμερα. Τα εισοδήματα, που φορολογούνται, ταξινομούνται στις
ακόλουθες πηγές:
- από ακίνητα (ενοίκια από οικόπεδα, κτίρια κ.λπ.)
- από κινητές αξίες (δηλαδή μερίσματα μετοχών, κ.λπ.)
- από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.)
- από εμπορικές επιχειρήσεις (κέρδη από επιχειρηματική δράση)
- από γεωργικές επιχειρήσεις
- από ελευθέρια επαγγέλματα.
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αντίθετο, δηλαδή δεν φορολογείται τμήμα του εθνικού εισοδήματος (όπως η αυτοκατανάλωση
κ.λπ.).

β. Φόροι περιουσίας
Πριν την καθιέρωση του φόρου εισοδήματος το δημόσιο αντλούσε το μεγαλύτερο μέρος
των πόρων του από τους φόρους αυτούς. Ο φόρος περιουσίας – κατά κανόνα χρησιμοποιείται
αναλογικός φορολογικός συντελεστής – σχετίζεται με την κατοχή ή μεταβίβαση περιουσιακού
στοιχείου.
Διακρίνεται σε:

προσωπικό φόρο περιουσίας, ο οποίος επιβαρύνει τα περιουσιακά στοιχεία του
φυσικού προσώπου στην εναπομένουσα περιουσία μετά την αφαίρεση των πάσης
φύσεως οφειλών

γενικό φόρο περιουσίας, ο οποίος επιβάλλεται επί φυσικών και νομικών προσώπων

ειδικό φόρο περιουσίας, ο οποίος αφορά σε συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχεία π.χ.
οικοδομές

φόρος μεταβίβασης (ο οποίος καλύπτει είτε τις μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιών, είτε
λόγω πώλησης).
γ. Φόροι δαπάνης
Οι φόροι αυτοί καλύπτουν είτε την καταναλωτική δαπάνη του υποχρέου, είτε συνηθέστερα
επιβάλλονται επί των προϊόντων (κατά κανόνα χρησιμοποιείται αναλογικός συντελεστής). Ως
εκ της φύσεώς τους οι φόροι αυτοί επιβάλλονται επί των παραγωγών, εμπόρων ή εισαγωγέων,
οι οποίοι μετακυλούν τον φόρο στους καταναλωτές (φόρος στα τσιγάρα). Ο γνωστότερος φόρος
δαπάνης είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.)105.

4.4.2.2. Διακρίσεις φόρων σε αμέσους και εμμέσους
Η διάκριση αυτή αποτελούσε – ιδιαίτερα παλαιότερα – την κλασική περιγραφή των
φόρων. Οι άμεσοι φόροι είναι αυτοί οι οποίοι ευθέως επιβαρύνουν τις οικονομικές μονάδες
φόροι στο στάδιο της απόκτησης του εισοδήματος, της απόκτησης περιουσίας ή της
προσαύξησής της, ή της κατοχής της. Οι έμμεσοι επιβαρύνουν πλαγίως (όπως οι φόροι
κατανάλωσης, χαρτόσημα, κ.λπ.), δηλαδή είναι φόροι που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της
δαπάνης του εισοδήματος, ή επί των συναλλαγών.
105

Τα πλεονεκτήματα του ΦΠΑ εντοπίζονται:
1.
Απαλλάσσει τα κεφαλαιουχικά αγαθά, άρα προωθεί τις επενδύσεις (αφού ο φόρος επιβαρύνει
μόνο τα καταναλωτικά αγαθά).
2.
Δεν επιβαρύνει αθροιστικά τα εμπορεύματα, όπως άλλοι φόροι, αλλά μόνο εφ’ άπαξ.
3.
Μπορεί εύκολα να επιστραφεί ο φόρος, αν πρόκειται για εξαγωγές, και γενικότερα καθιστά
πλέον ευδιάκριτο το ύψος της επιβάρυνσης του προϊόντος.
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Οι άμεσοι φόροι ελαττώνουν το χρηματικό εισόδημα (το διαθέσιμο εισόδημα ισούται με
το χρηματικό μείον τους αμέσους φόρους), ενώ οι έμμεσοι μειώνουν το πραγματικό (αφού
αυξάνουν την τελική τιμή των αγαθών αποτελώντας έτσι κόστος παραγωγής).
i)

Τα πλεονεκτήματα των αμέσων φόρων έναντι των εμμέσων είναι ότι:

Η φορολογική επιβάρυνση σχετίζεται με το εισόδημα ή τον πλούτο του
υποχρέου. Ως εκ τούτου δύναται να υπάρχει διακριτική πολιτική (π.χ.
προοδευτικός φορολογικός συντελεστής) και συνεπώς να προσδιορίζεται η
φορολογητέα ύλη με γενικότερους στόχους οικονομικής πολιτικής.

Μέσω των αμέσων φόρων είναι σε θέση η κυβέρνηση να ασκήσει
αποτελεσματική αντικυκλική πολιτική (καταπολέμηση του πληθωρισμού και
της ύφεσης).

Μέσω των αμέσων φόρων δικαιολογείται η δραστηριότητα του δημοσίου ως
φορέα, που μειώνει τις αδυναμίες της αγοράς (αμβλύνεται η εισοδηματική
ανισότητα).

ii)

Τα μειονεκτήματα των αμέσων εντοπίζονται στα ακόλουθα:

Καθίσταται σαφής και αντιδημοφιλής η φορολογική πολιτική. Από αρχαιοτάτων
χρόνων η μείωση του εισοδήματος και εν γένει του πλούτου, πολλές φορές καθ’
υπερβολήν, επέφερε αντιπαλότητα μεταξύ πολιτών και κράτους.

Το κόστος είσπραξης είναι σημαντικά υψηλό.

Δημιουργούν συχνά αντικίνητρα τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στα φυσικά
άτομα. Έτσι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν είναι ανεκτοί και ενισχύουν
τις τάσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

iii) Τα πλεονεκτήματα των εμμέσων έναντι των αμέσων είναι:

Εύκολη και ολιγοέξοδη είσπραξη. Επιπροσθέτως, είναι περισσότερο ευέλικτη η
θέσπιση και μείωση των εμμέσων φόρων.

Φορολόγηση ολόκληρου του πληθυσμού (σημαντικό γεγονός εφ’ όσον η χώρα
είναι υπανάπτυκτη και αδυνατεί να συλλάβει τη φορολογητέα ύλη).

Δεν γίνεται ευκόλως αντιληπτό από το κοινό το μέγεθος της φορολογικής
επιβάρυνσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι περιπτώσεις πιέσεων από διάφορα
κοινωνικά στρώματα για φοροαπαλλαγές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να
ελαχιστοποιείται η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
iv) Τα μειονεκτήματα των εμμέσων είναι:

Πλήττουν αδιακρίτως εισοδηματικής τάξης αυτό σημαίνει ότι η έμμεσος
φορολογία επιδρά αντιστρόφως προοδευτικά στον πληθυσμό και άρα οξύνει την
ανισοκατανομή του εισοδήματος.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ελαστικότητα ζήτησης είναι μικροτέρα της
μονάδος στα αγαθά πρώτης ανάγκης, το δημόσιο προκειμένου να εισπράξει
σίγουρα και γρήγορα τα έσοδα, που ζητεί, επιβάλλει φόρους στα αγαθά αυτά.
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Αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες δυσκολεύοντας την επιβίωση στα άτομα
χαμηλού εισοδήματος (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, ανειδίκευτοι εργάτες
κ.λπ.).

4.4.2.3. Φόροι επί της κοινωνικής ασφάλισης
Οι φόροι αυτοί είναι ειδικής μορφής ο εργαζόμενος αλλά και ο εργοδότης κατά μερίδιο,
που καθορίζεται είτε από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε εκ σχετικού νόμου,
καταβάλλουν σε Ταμείο ασφάλισης εισφορά (κατ’ ουσίαν φόρο) προκειμένου να καλύψουν
μέρος ή τον όλο του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας του ταμείου.

4.5. Δημόσιος Δανεισμός
4.5.1. Γενικά
Το δημόσιο καλύπτει τα έξοδά του με φόρους παρ’ όλα αυτά είναι σύνηθες να αποκτά
έσοδα μέσω δανεισμού (εσωτερικού ή εξωτερικού). Οι λόγοι, για τους οποίους προχωρούν σε
παρόμοιες ενέργειες οι Αρχές, προέρχονται από τις αυξημένες ανάγκες των σε σχέση με τα
έσοδά των. Κατά κανόνα τα έξοδα καθορίζουν στην πολιτεία τα έσοδα αυτό συνέβαινε τόσο με
τους μονάρχες όσο και με το κοινοβούλιο. Εξυπακούεται ότι ο δανεισμός δεν αποτελεί κατ’
ουσίαν έσοδο, αφού σε δεδομένη στιγμή θα πρέπει να επιστραφεί το κεφάλαιο εντόκως. Εάν
μάλιστα ο τόκος είναι υψηλός, τότε η επιβάρυνση γίνεται πλέον επαχθής106. Η δικαιολόγηση
του δανεισμού σχετίζεται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ή γενικότερα επειδή αυτές είναι
υψηλότερες της φοροδοτικής ικανότητας του πληθυσμού107.
Κατ’ ουσίαν ο δανεισμός, με όποια μορφή και αν αυτός εκδηλώνεται, αποτελεί μετάθεση
φορολογικού βάρους από τον παρόντα χρόνο σε επόμενους ή από την παρούσα γενεά στην
επομένη (ή επόμενες)108. Η εξήγηση, που δίνεται εν τέλει για παρόμοιες ενέργειες, είναι ότι εφ’
όσον μελλοντικώς αναμένεται αύξηση του προϊόντος, σημαίνει ότι θα διευρυνθεί ανάλογα και η
φοροδοτική ικανότης του πληθυσμού. Περαιτέρω, όταν μια χώρα είναι ολιγότερο ανεπτυγμένη
ή αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας – και άρα απαιτούνται υψηλότερες δημόσιες δαπάνες – ο
δανεισμός αποτελεί συχνά μονόδρομο.

106

107

108

Στον Μεσαίωνα αλλά και στους Νεώτερους Χρόνους δεν ήταν ασύνηθες το φαινόμενο της
πτώχευσης των ιπποτών ή και των αυτοκρατόρων, με συνέπεια η αδυναμία της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών των, οδηγούσε τους μεν στη χρεωκοπία, τους δε τραπεζίτες στην καταστροφή.
Στην ύστερη αρχαιότητα οι Αρχές ενοικίαζαν τους φόρους σε φοροεισπράκτορες, αποφεύγοντας
έτσι εκτεταμένο δανεισμό. Επειδή η φοροδοτική ικανότητα του πληθυσμού ήταν μικρότερη,
απαιτούνταν συχνάκις εκστρατείες προκειμένου να συγκεντρωθούν οι φόροι (από τους τελώνες). Η
καταστροφή της τάξης των βουλευτών, η οποία αδυνατούσε να επωμισθεί παρόμοιο βάρος,
απετέλεσε βασική – ίσως τη βασικότερη – αιτία της πτώσης του Αρχαίου Κόσμου.
Ακόμη και σήμερα (1998) πληρώνονται δάνεια που συνάφθησαν πριν από 50 και πλέον έτη.
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4.5.2. Διακρίσεις Δανεισμού
α. Διάκριση ως προς την πηγή
Ο δανεισμός μπορεί να προέλθει είτε εκ του εξωτερικού (εξωτερικός δανεισμός), είτε εκ
του εσωτερικού (εσωτερικός). Εκτός από την πρακτική διαφορά υφίσταται και ουσιώδης. Με
τον εσωτερικό δανεισμό αντλούνται πόροι από οικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίοι άλλως θα
διοχετεύονταν είτε στην κατανάλωση, είτε στις τράπεζες (ως αποταμίευση), είτε στις
επενδύσεις109. Ωστόσο στην περίπτωση του εσωτερικού δανεισμού δεν πρέπει να παραβλέπεται
ότι όχι σπανίως τα υπάρχοντα κεφάλαια «αργούν» εάν ο δανεισμός χρηματοδοτεί έργα
υποδομής (κοινωνικό κεφάλαιο), ή εν γένει αναπτυξιακά έργα, τότε είναι βέβαιο ότι η
δημιουργία κεφαλαίου θα επιφέρει θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Οι αρνητικές
επιπτώσεις γεννώνται όταν το δάνειο διοχετεύεται σε καταναλωτικούς σκοπούς, οι οποίοι
αυξάνουν προσωρινώς το εθνικό εισόδημα.
Αντιθέτως με τον εξωτερικό δανεισμό δεν υπάρχει παρέμβαση του δημοσίου στο
εισοδηματικό εθνικό κύκλωμα ή εξ ίσου σημαντική διαφοροποίηση έγκειται στις
συναλλαγματικές συνέπειες. Αρχικώς με το δάνειο αυξάνονται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
η πληρωμή όμως αποτελεί μεγαλύτερου ύψους εκροή, καθ’ ότι πληρώνονται και οι
αναλογούντες τόκοι.
β. Διάκριση ως προς τη διάρκεια
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός συνήθως καλύπτει επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες και
η διάρκεια του – κατά κανόνα – είναι μικροτέρα του έτους110.
Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός διοχετεύεται κυρίως σε παραγωγικά έργα (υποδομής) και
αφορά περίοδο άνω του έτους (συνήθως 2 – 10 έτη συχνά όμως και μεγαλυτέρας διαρκείας)111.
Αρκετές φορές το δημόσιο προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μετατρέπει
το βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε μακροπρόθεσμο (ο οποίος έχει μεν μεγαλύτερους τόκους, αλλ’
όμως δίνει τη δυνατότητα στην πολιτεία να εξεύρει τους αναγκαίους πόρους)112.

4.6. Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των φόρων και των δημοσίων δαπανών
4.6.1. Ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων δαπανών

109

110

111

112

Το επιτόκιο των ομολόγων, το οποίο είναι υψηλότερο του αντιστοίχου των καταθέσεων, αποτελεί
για τις περισσότερες των οικονομικών μονάδων το κόστος ευκαιρίας του χρήματος συνεπώς
συνιστά για αρκετούς πρόκριμα ανάληψης επενδυτικής δραστηριότητας.
Τα έντοκα γραμμάτια διαρκείας τριών, έξι ή δώδεκα μηνών αποτελούν μια τυπική βραχυπρόθεσμη
δανειοδότηση.
Τα ομόλογα διετούς και άνω διαρκείας αναφέρονται στον μεσοπρόθεσμο δανεισμό (μέχρι 10 έτη),
ενώ τα δάνεια εκ του εξωτερικού είναι επίσης μέσης ή μακράς περιόδου.
Υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθεί το δημόσιο χρέος με έκδοση νέου χρήματος ο
δημιουργούμενος ή ενισχυόμενος πληθωρισμός καθιστά απαγορευτική την χρήση της μεθόδου
αυτής σε μεγάλη έκταση, τουλάχιστον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
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Εάν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι b ο πολλαπλασιαστής επενδύσεων είναι:

  1
G 1  b

(1),

υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται με την αύξηση του εισοδήματος τα φορολογικά
έσοδα (  

G
)
1 b

(2)

Επειδή όμως αυξάνεται το εισόδημα σημαίνει ότι θα διευρυνθεί η φορολογητέα ύλη (με
σταθερούς τους φορολογικούς συντελεστές). Αλλά η αύξηση της φορολογίας ελαττώνει σε ένα
δεύτερο στάδιο το εισόδημα.
Εάν – προς χάριν απλότητος – θεωρηθεί ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι αναλογικός,
έστω t, τότε η αύξηση του εισοδήματος είναι113:  

G
1  b  bt

(3).

4.6.2. Ο πολλαπλασιαστής φορολογίας
Ο πολλαπλασιαστής άμεσης φορολογίας (φόρου εισοδήματος) χωρίς να λαμβάνεται
υπόψιν ο εξωτερικός τομέας είναι:

  

b
Tx
1 b

(4),

αφού μια αύξηση των αμέσων φόρων μειώνει το εισόδημα κατά b  Tx .
Αντιθέτως, αν μεταβληθούν οι έμμεσοι φόροι τότε ο πολλαπλασιαστής εμμέσων φόρων
είναι:   

1
T
1 b

(5).

Αυτό διότι αύξηση της έμμεσης φορολογίας καθιστά τα προϊόντα πιο ακριβά, άρα μειώνει
ceteris paribus το πραγματικό εισόδημα των καταναλωτών. Η μείωση του εισοδήματος θα είναι
T . Από την σύγκριση της (4) και (5) συνάγεται ότι ο πολλαπλασιαστής των εμμέσων φόρων
113

Η (3) αποδεικνύεται ως ακολούθως: Η μεγέθυνση των δημοσίων δαπανών κατά ΔG (οι οποίες
θεωρούνται αυτόνομες, δηλαδή G=G0) προκαλεί αρχικώς αύξηση του εισοδήματος:

1 

1
G .
1 b

(1΄)

(α) Η αύξηση αυτή θα επιφέρει μεγέθυνση των φορολογικών εσόδων κατά t  Y .

(2΄)

(β) Η άνοδος αυτή θα περιορίσει την κατανάλωση κατά b  t  Y ,

(3΄)

(γ) η οποία θα συρρικνώσει το εθνικό εισόδημα κατά:
(δ)

Άρα

τελικώς

–λόγω

της

G b  t  Y

,
1 b
1 b
G
(ε) ή  
.
1  b  bt

(1΄)

και

της

2  
(4΄)

-

b  t  Y
1 b
το

εισόδημα

(4΄)
θα

μεταβληθεί:

1  2 
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είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου των αμέσων (φόρου εισοδήματος).

4.6.3. Ο πολλαπλασιαστής των μεταβιβαστικών πληρωμών
Εάν αυξηθούν οι δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές κατά Tr και δεν μεταβληθούν
τα φορολογικά έσοδα, τότε λόγω της μεγέθυνσης του εισοδήματος (το διαθέσιμο εισόδημα θα
διευρυνθεί κατά το ποσό των μεταβιβαστικών πληρωμών114), θα αυξηθεί η κατανάλωση κατά

b  Tr . Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο πολλαπλασιαστής της οικονομίας είναι

1
προκύπτει
1 b

ότι το εθνικό εισόδημα Y θα ανέλθει κατά:

b
Tr
1 b
όπου Tr το ποσό των μεταβιβαστικών πληρωμών.

 

(6),

Συνάγεται – από την σύγκριση των (1) και (6) ότι ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών
είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των μεταβιβαστικών πληρωμών.
Εάν ληφθεί υπ’ όψιν και η μεταβολή των φορολογικών εσόδων, τότε ο πολλαπλασιαστής
μεταβιβαστικών πληρωμών ισούται με:  

114

b
Tr
1  b  bt

(7).

Το διαθέσιμο εισόδημα ορίζεται Yd  Y  Td  F , όπου Y, Yd , Td και F το χρηματικό
εισόδημα, το διαθέσιμο, η άμεση φορολογία και οι μεταβιβαστικές πληρωμές αντιστοίχως.
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Κεφάλαιο Πέμπτο
Εξωτερικό Εμπόριο - Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
5.1. Ορισμοί
Ως εξωτερικό (διεθνές) εμπόριο ορίζεται η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των
κρατών. Η αξία των εξαγωγών - πωλούμενα αγαθά και υπηρεσίες υπό των μονίμων κατοίκων
της χώρας εις το εξωτερικό - εκτιμάται σε τιμές F.O.B., δηλαδή σε τιμές οι οποίες
περιλαμβάνουν και τα έξοδα από τον τόπο παραγωγής μέχρι τα εθνικά σύνορα. Η αξία των
εισαγωγών - αγορές αγαθών και υπηρεσιών των μονίμων κατοίκων της χώρας τα οποία
παράγονται στο εξωτερικό - εκτιμάται σε τιμές C.I.F. (περιλαμβάνουν τα έξοδα δι΄ ασφάλιστρα
και μεταφορικά από τα σύνορα της χώρας προέλευσης μέχρι τα αντίστοιχα εθνικά).
Σημειώνεται ότι το μεν αγαθό θεωρείται ότι εισήχθη κατά τη στιγμή που διέρχεται το τελωνείο,
η δε υπηρεσία τη στιγμή που καταβάλλεται η αμοιβή της μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.
Η συνάρτηση της συνολικής ζήτησης είναι: Y=C+I+G+X, όπου Υ = εισόδημα, C, I, G και
X κατανάλωση, επένδυση, δημόσιες δαπάνες και εξαγωγές αντίστοιχα. Το εισόδημα
θεωρούμενο από πλευράς διαθέσεως ισούται με C+S+T+M όπου, C, S, T και M είναι η
κατανάλωση, η αποταμίευση, οι φόροι και οι εισαγωγές. Αν δε ληφθεί υπόψιν ο δημόσιος
τομέας (ή αν θεωρηθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος) τότε το επίπεδο ισορροπίας
επιτυγχάνεται όταν Y=C+I+G+X=C+S+T+M ή I+X=S+M ή S-I =X-M. Αυτό σημαίνει ότι το
κενό της αποταμίευσης (διαφορά μεταξύ εγχωρίου αποταμιεύσεως και επενδύσεων) ισούται με
τη διαφορά του εμπορικού ισοζυγίου.

5.2 Ισοζύγιο Πληρωμών
Η διαφορά εξαγωγών και εισαγωγών αποτελεί το εμπορικό ισοζύγιο.
Το ισοζύγιο των αδήλων πόρων είναι η διαφορά μεταξύ αδήλων εισπράξεων και αδήλων
πληρωμών. Οι άδηλες εισπράξεις είναι:
 Τα μεταναστευτικά εμβάσματα
 Το τουριστικό συνάλλαγμα
 Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα
 Οι εισροές από την Ε.Ε., κλπ
Λέγεται άδηλη είσπραξη διότι το εισόδημα αυτό δημιουργείται στο εξωτερικό αλλά
καταναλώνεται στην ημεδαπή. Έτσι ο μετανάστης εργάζεται και αμείβεται με ένα εισόδημα,
τμήμα του οποίου στέλνεται στην οικογένειά του (στην πατρίδα του). Ο τουρίστας καταναλώνει
μέρος του εισοδήματός του σε τόπο άλλο, από αυτόν στον οποίο το απέκτησε.
Ανάλογα, άδηλη δαπάνη είναι η εκροή του εισοδήματος, π.χ:
 Φοιτητικό συνάλλαγμα
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 Τουριστικό συνάλλαγμα
 Πληρωμές στην Ε.Ε, κλπ.
Το αλγεβρικό άθροισμα των αδήλων πόρων και του εμπορικού ισοζυγίου είναι το ισοζύγιο
των τρεχουσών συναλλαγών.
Ως ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων εννοούνται τα επιχειρηματικά και επενδυτικά κεφάλαια
που έρχονται (εισροή) και φεύγουν (εκροή) από τη χώρα. Η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης
με αλλοδαπά κεφάλαια αποτελεί εισροή κεφαλαίου. Η μεταφορά μέρους ή όλων των κερδών
στη μητρική εταιρεία αποτελεί την εκροή του κεφαλαίου.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το ισοζύγιο κεφαλαίου συνθέτουν το ισοζύγιο
πληρωμών.

5.3. Διεθνές Εμπόριο
Με εξαίρεση συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους το εμπόριο μεταξύ των κρατών υπήρξε
ανέκαθεν ένα σύνηθες γεγονός, μια ανάγκη η οποία προήρχετο είτε από την έλλειψη (και των
προσπαθειών απόκτησης) των αναγκαίων πρώτων υλών, είτε από τη δημιουργία πλεονασμάτων
ή την εν γένει προσπάθεια διεύρυνσης των αγορών.
Αναλόγως της χρονικής περιόδου και του είδους του καθεστώτος που επικρατούσε, η
οικονομική ανταλλαγή πραγματοποιείτο από συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.
Το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εμπορίου συνάγεται από το αν εξετασθεί σε ποια
κατάσταση ήταν αυτό στην αρχή και στο τέλος του Μεσαίωνος στη Δύση. Στις αρχές του αυτό
είχε εξαφανισθεί, ενώ στο τέλος του η εμπορική δραστηριότητα είχε κορυφωθεί. Το Laisser
passer των φυσιοκρατών, που έκαναν λάβαρό τους (μαζί με το Laisser faire) οι φιλελεύθεροι
και οι αστοί εν γένει, κυριάρχησε παρά τις σημαντικές αντιδράσεις (ιδιαίτερα από την
Γερμανική Ιστορική Σχολή). Σήμερα φαίνεται ότι καταρρέουν συνεχώς τα υπολείμματα από τα
τείχη, που παρέμεναν στις διεθνείς συναλλαγές115.

5.4 Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα
Με την άνοδο της οικονομικής ισχύος των πόλεων (εμπορικός καπιταλισμός) το εμπόριο
διευρύνθη (υπήρξε διαλεκτική σχέση: η επέκταση του εμπορίου είχε ως επακόλουθο την
ενίσχυση των πόλεων και τ’αντίθετο). Παρ΄ όλα αυτά η εμφάνιση του εθνικού κράτους μείωσε
τους περιορισμούς εντός των ορίων του αλλά όχι μεταξύ των χωρών. Οι ανακαλύψεις του 15ου
αιώνα και οι νέοι εμπορικοί οδοί δημιούργησαν την επονομασθείσα εμποροκρατία
(μερκαντιλισμός) σύνολο δηλαδή απόψεων μέσω των οποίων επρεσβεύετο ότι η συσσώρευση
πολυτίμων μετάλλων (χρυσού και αργύρου) δημιουργούσαν τον ισχυρό ηγεμόνα, ή
διαφορετικά: το θετικό εμπορικό ισοζύγιο αντανακλάτο στο πλεόνασμα του χρυσού. Συνεπώς
το κάθε εθνικό κράτος επέβαλε υψηλούς δασμούς σε προϊόντα, τα οποία θεωρούσε υψίστης
115

Συνήθως ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα επέβαλαν αυτάρκεια η τάση αυτή ήταν γενικότερη αφού
οτιδήποτε το ξένο έφερνε πάντα το φόβο και τον σπόρο της ανατροπής.
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σημασίας για την δυνατότητα παραγωγής των εγχωρίων, ενώ συχνά απαγόρευε τις εξαγωγές
πρώτων υλών (υπελόγιζε δηλαδή ότι θα έπρεπε να έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών του)116.
Σταδιακά άρχισε να διαφαίνεται το υπερβολικό των θέσεων αυτών και ήδη στον αιώνα
των Φώτων οι φυσιοκράτες υπεστήριξαν μετά πάθους το laisse passer. Ο A. Smith θα
εμφανισθεί σφοδρός πολέμιος των εμποροκρατικών αντιλήψεων. Μολονότι η επιτυχία των
απόψεών του ήταν καθολική, εντούτοις οι εμποροκρατικές αντιλήψεις παρέμεναν τόσο ισχυρές,
που παρέλυαν τη δυνατότητα αντίδρασης. Ο D. Ricardo το 1817 με το κλασικό του έργο117
απέδειξε και θεωρητικώς – μάλλον συστηματοποίησε τις απόψεις των φιλελευθέρων – με ποιο
τρόπο, λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος, το εμπόριο αποβαίνει προς όφελος και των δύο
ανταλλασσόμενων μερών. Παρ΄ όλα αυτά – το κύρος του Ricardo ήτο τεράστιο – τα κεκτημένα
συμφέροντα των γαιοκτημόνων, που κυριαρχούσαν στην Βουλή, προβάλουν πεισματική
αντίδραση. Έμενε στον Sir Robert Peel (Πηλ), έναν συντηρητικό άνδρα,– από τους
σπουδαιότερους πολιτικούς του 19ου αιώνα – να επιβάλλει τις νέες απόψεις με τους νόμους
περί σιτηρών το 1846. Ο Πηλ, ωστόσο, παρά την υψηλή δημοτικότητα, που διέθετε,
κατεποντίσθη έκτοτε από την βρετανική πολιτική σκηνή.

i. Απόλυτο πλεονέκτημα (αποδίδεται στον A. Smith)
Έστω δύο χώρες, οι οποίες παράγουν δύο μόνον αγαθά: λάδι και σιτάρι. Υποτίθεται ότι οι
συναρτήσεις παραγωγής είναι οι ίδιες για την παραγωγή των δύο εμπορευμάτων και στις δύο
χώρες. Στον πίνακα 5.1 αποτυπώνεται η παραγωγή για το κάθε προϊόν.

Είδος
Έλαιον
Σίτος

Πίνακας 5.1
Απόλυτο Πλεονέκτημα
Χώρα Χ
10
7

Χώρα Ψ
6
8

Συνάγεται ότι η χώρα Χ έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή ελαίου σε σχέση με
τη χώρα Ψ (10 μονάδες έναντι 6). Αντιθέτως η χώρα Ψ διαθέτει πλεονέκτημα στην παραγωγή
σίτου εν συγκρίσει προς την χώρα Χ (8 μονάδες προς 7). Τεκμαίρεται ότι κάθε χώρα θα
ειδικευθεί στην παραγωγή του προϊόντος στο οποίο παρουσιάζει απόλυτο πλεονέκτημα και
μέσω του διεθνούς εμπορίου η τελική παραγωγή θα αυξηθεί. Η χώρα Ψ θα εισάγει έλαιο, ενώ η
χώρα Χ σίτο.

116

117

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος επί του τεϊου απετέλεσε τη θρυαλλίδα της αμερικανικής ανεξαρτησίας
έναντι της βρετανικής κυριαρχίας.
Principles of Political Economy and Taxation 1817, (Αρχές Πολιτικής, Οικονομίας και
Φορολογίας), Γκοβόστης 1938.
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ii. Συγκριτικό πλεονέκτημα (συνδέθηκε με το όνομα του D. Ricardo)
Στις πλείστες των περιπτώσεων η πραγματική κατάσταση διαφέρει ουσιωδώς. Η χώρα Χ
έχει απόλυτο πλεονέκτημα κατά την παραγωγή και των δύο αγαθών. Ο πίνακας 5.2
αποσαφηνίζει τα δεδομένα.
Πίνακας 5.2
Συγκριτικό Πλεονέκτημα
Είδος
Χώρα Χ
Χώρα Ψ
Έλαιον
15
6
Σίτος
10
8
Προκύπτει ότι η χώρα Χ πλεονεκτεί απόλυτα ως προς την χώρα Ψ τόσο στην παραγωγή
ελαίου (15 έναντι 6 μονάδων), όσο και προς την παραγωγή του σίτου (10 έναντι 8). Ωστόσο
από τη σύγκριση των δεδομένων φαίνεται ότι το πλεονέκτημα της χώρας Χ είναι μεγαλύτερο
στην παραγωγή του ελαίου (15 προς 6) έναντι του σίτου (10 προς 8). Συμφώνως προς τον
Ricardo, σε αυτήν την περίπτωση κάθε χώρα θα έδει να εντείνει τις προσπάθειές της εκεί που
διαθέτει μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Επί του προκειμένου στην περίπτωση του ελαίου,
το κόστος ευκαιρίας του προϊόντος αυτού σε σχέση με τον σίτο για τη χώρα Χ είναι
10:15=0,67, ενώ για την χώρα Ψ 1,33. Ομοίως το κόστος του σίτου σε σχέση με το έλαιο στη
χώρα Χ είναι 15:10=1,5118, ενώ στη χώρα Ψ 0,75119.
Συνεπώς φαίνεται ότι η χώρα Χ αν μειώσει την παραγωγή του σίτου κατά 1 μονάδα θα
118

Χώρα Χ

Χώρα Ψ

Έλαιον
Σίτος

0,67
1,5

1,33
0,75

ποσότης σίτου

Το παράδειγμα του πίνακα 9.2 δύναται να αποτυπωθεί διαγραμματικώς με τη χρήση των καμπυλών
αδιαφορίας και παραγωγικών δυνατοτήτων. Έστω –προς χάριν απλότητας- ότι και οι δύο χώρες Χ
και Ψ έχουν τις ίδιες καμπύλες αδιαφορίας, αλλά διαφόρους καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων.

ποσότης σίτου

119

Είδος

Α

Γ

μ
ν

0

ποσότης ελαίου

Χώρα Χ

Β

0

ποσότης ελαίου

Δ

Χώρα Ψ

Η χώρα Χ διαθέτουσα την καμπύλη μετασχηματισμού ΑΒ βρίσκεται σε ισορροπία προ των
συναλλαγών στο σημείο μ, ενώ η χώρα Ψ στο σημείο ν (εκεί δηλαδή που εφάπτονται οι καμπύλες
ΑΒ και ΓΔ των υψηλοτέρων δυνατών καμπυλών αδιαφορίας).
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αυξηθεί η παραγωγή ελαίου κατά 1,5 ενώ στη χώρα Ψ μείωση της τιμής του ελαίου κατά 1
μονάδα επιφέρει αύξηση του σίτου κατά 1,33 δηλαδή η χώρα Χ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα
στην παραγωγή του ελαίου ενώ η χώρα Ψ στην παραγωγή σίτου.

5.5 Το θεώρημα των Hecksher-Ohlin
Ο σουηδός οικονομολόγος Ohlin αναπτύσσοντας τις ιδέες του συμπατριώτη του Hecksher
υπεστήριξε ότι ο βαθμός σπανιότητας των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ των διαφόρων
χωρών είναι αυτός που ευνοεί τις ανταλλαγές. Εφ’όσον ο συντελεστής εργασίας είναι πλέον
ευφθηνός στην χώρα Χ σημαίνει ότι στη χώρα αυτή θα υπάρχει τάση προς παραγωγή αγαθών
εντάσεως εργασίας ενώ εφ’όσον ο συντελεστής κεφαλαίου ευρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία
στη χώρα Ψ θα παράγονται εκεί εμπορεύματα εντάσεως κεφαλαίου120. Κατ’ουσίαν δηλαδή –
θεωρώντας ότι δεν υφίστανται δυνατότητα μετακίνησης του συντελεστή εργασίας και εδάφουςμέσω του διεθνούς εμπορίου γεννάται τάση προς εξίσωση των τιμών των παραγωγικών
συντελεστών (υποθέτοντας ότι ο συντελεστής που ευρίσκεται σε μεγάλη αφθονία είναι και
μικρότερης τιμής σε σχέση με αυτόν που ευρίσκεται σε σπανιότητα).

5.6. Όροι εμπορίου
Οι όροι εμπορίου είναι ο λόγος μεταξύ τιμών των εξαγομένων και των εισαγομένων
(Px/Pm),
(1).
Συχνά χρησιμοποιείται η σχέση μεταξύ όγκου εισαγομένου προς τον όγκο εξαγομένων
(Qm/Qx)
(2).
Εφ΄ όσον υπάρξει ισότητα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών (το εμπορικό ισοζύγιο είναι
ισοσκελισμένο) έπεται ότι PmQm=PxQx
(3).
Από την (3) διαιρώντας και τα δύο μέλη της με PmQx – προκύπτει η ισότης της (1) και (2)
δηλαδή: Px/Pm=Qm/Qx
(4).
Επί των όρων εμπορίου ανεπτύχθη ευρύτατη συζήτηση στη δεκαετία 1960 και έλαβε νέα
τροπή κατά την επόμενη δεκαετία. Μετά το 1980 όμως αυτή ατόνισε, ενώ ύστερα από την
κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού και την παγκοσμιοποίηση των αγορών φαίνεται να
έκλεισε.
Ο Prebish – το κύρος που διέθετε στα Ηνωμένα Έθνη έκανε σεβαστή τη διαφωνία του –
υποστήριξε ότι μακροχρονίως οι όροι εμπορίου επιδεινώνονται για τις ολιγώτερο ανεπτυγμένες
περιοχές συνεπώς το διεθνές εμπόριο λειτουργεί ως ένας ανισσοροποιητικός μηχανισμός
διευρύνοντας την ανισότητα.
120

Το θεώρημα αυτό αμφισβητήθη από τον W. Leondief, ο οποίος υπεστήριξε ότι οι εξαγωγές των
ΗΠΑ σε σχέση με τις εισαγωγές τους περιλαμβάνουν περισσότερο εργασία (παράδοξο του
Leondief), δηλαδή ότι οι ΗΠΑ εξάγουν προϊόντα περισσότερο εντάσεως εργασίας και εισάγουν
εντάσεως κεφαλαίου.
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Κατ΄ ουσίαν η αντιπαράθεση επαναλάμβανε τη συζήτηση για τη σχέση γεωργίας –
βιομηχανίας. Οι υποανάπτυκτες περιοχές εξήγαγαν πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα, ενώ οι
ανεπτυγμένες βιομηχανικά. Όπως ακριβώς οι σχέσεις μακροχρονίως αποβαίνουν σε βάρος των
αγροτών, τοιουτοτρόπως και μέσω του διεθνούς εμπορίου οι κάτοικοι των φτωχών περιοχών
βρίσκονται ολιγώτερο ευνοημένοι από αυτήν των πλουσίων121.
Το 1969 ο Α. Εμμανουήλ122 προσπάθησε μέσω των μαρξικών σχημάτων αναπαραγωγής να
αποδείξει τη μεταφορά πλούτου από τον φτωχό Νότο στον πλούσιο Βορρά. Κάτω από την
επίδραση του βιβλίου αυτού και εκείνου του P. Baran123 ανεπτύχθη τεράστια βιβλιογραφία, η
κορύφωση της οποίας ήταν η δημιουργία της σχολής της εξάρτησης (A. G. Frank, S. Amin,
Cardoso κ.λπ.). Η συζήτηση έλαβε έντονες πολιτικές διαστάσεις και φάνηκε να νεκρώνεται
όταν κατέρρευσε ο «δεύτερος» κόσμος.

5.7. Πολλαπλασιαστής διεθνούς εμπορίου
Το πλήρες μακροοικονομικό υπόδειγμα περιλαμβάνει το εξωτερικό εμπόριο. Οι εξαγωγές
(Χ) αποτελούν τμήμα της ενεργούς ζήτησης και το επίπεδο ισορροπίας μετατοπίζεται στη θέση
Yx από αυτή της YG124. Η μεταβολή αυτή προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιαστή ο οποίος
είναι: Y 

1
 I (υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις είναι αυτόνομες).
1 b  x

5.8 Ανακεφαλαίωση: Συνθήκες Ισορροπίας
1. Περίπτωση κλειστής οικονομίας χωρίς δημόσιο τομέα
Όπως έχει ήδη λεχθεί ισχύουν: Υ
121

122

123

(1)

Η θεματολογία αυτή είναι παράλληλος εν πολλοίς της διαμάχης περί προστατευτικών δασμών. Ήδη
από τον 19ο αιώνα ο List είχε επιχειρηματολογήσει δοκίμως περί προστατευτικού πλέγματος της
βιομηχανίας, που ευρίσκετο σε νηπιακό στάδιο, αποκτώντας ισχυρή απήχηση.
Αργύρης Εμμανουήλ: «L’ echange inegal» (1969) (Η άνιση ανταλλαγή), ελληνική μετάφραση
1978, Παπαζήσης.
P. Baran: On the political economy, ε.α..

C+I+G+X
C+I+G

C+I

C=a+bY

45o

124

0

ΥG

ΥX
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εφ’ όσον γίνεται δεκτή η κεϋνσιανή άποψη περί συνάρτησης κατανάλωσης
C
(2) ,
οι επενδύσεις θεωρούνται ως αυτόνομες (τουτέστιν αποτελούν εξωγενή μεταβλητή)
Ι=Ιο
(3)
Αντικαθιστώντας την (2) στην (1) συνάγεται:
Υ= α+ bY + I
(4)
(5)

2. Περίπτωση κλειστής οικονομίας με δημόσιο τομέα
Διακρίνονται δυο υποπεριπτώσεις:
α. Στην περίπτωση που οι δημόσιες δαπάνες είναι αυτόνομοι και το ύψος της φορολογίας
εξαρτάται από το εισόδημα η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον προσδιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος (Υd) οι
μεταβατικές πληρωμές συνάρτηση φορολογικών εσόδων. Στην συνάρτηση T=d+tY οι φόροι d
δηλώνουν επίπεδο φόρου χωρίς αυτοί να συσχετίζονται με το εισόδημα (φόροι ακίνητης
περιουσίας, κληρονομιάς κλπ). Ο συντελεστής t υποτίθεται για λόγους απλότητας ότι είναι
αναλογικός φόρος (δεν διαβαθμίζεται σε σχέση με το ύψος του εισοδήματος).
(11)
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συναρτήσεις (9), (10) και (11) η (6) γράφεται:
(12)
125
ή
(13)
Στην περίπτωση αυτή ο πολλαπλασιαστής υπολογίζεται σε

(14),

ενώ ο πολλαπλασιαστής φορολογίας
Εφ’ όσον συμπεριληφθούν και οι μεταβιβαστικές πληρωμές η (10) γράφεται
όπου F οι μεταβιβαστικές πληρωμές.

,

(α) Σε αυτήν την περίπτωση η (13) γράφεται:
(13’)
και ο πολλαπλασιαστής μεταβιβαστικής πληρωμής είναι
Ο πολλαπλασιαστής αυτός είναι ίσος, αλλά έχει αντίθετο πρόσημο από τον πολλαπλασιαστή
φορολογίας
125

Συχνά η (13) με παραγοντοποίηση του παρανομαστή γράφεται:
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(β) Όταν η φορολογία δεν εξαρτάται από το εισόδημα (ορίζεται εξωγενώς) τότε η ισορροπία
επιτυγχάνεται όταν:
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Κατόπιν αντικατάστασης της (16) και (17) στην (15) προκύπτει:
(21) ή
(22)
Ο πολλαπλασιαστής δημοσίων επενδύσεων είναι
και φορολογίας

(23)

(24)

3. Περίπτωση ανοικτής οικονομίας με δημόσιο τομέα
Η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν:
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
Υποτίθεται ότι τόσο οι φόροι (T), όσο και οι εισαγωγές (Μ) είναι συνάρτηση του εισοδήματος.
Γίνεται δεκτό ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες και οι εξαγωγές είναι αυτόνομες.
Αντικαθιστώντας στην (25) τις υπόλοιπες σχέσεις βρίσκεται:
α
(28) ή
(29),
ή παραγοντίζοντας τον παρανομαστή

(30)

Στην περίπτωση αυτή ο πολλαπλασιαστής τόσο των δημοσίων επενδύσεων, όσο και των
ιδιωτικών ισούται με:
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Κεφάλαιο Έκτο
Οικονομικές διαταραχές
6.1 Ύφεση
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία μιας πολιτείας είναι η πλήρης
απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών και πάνω από όλα η απασχόληση του εργατικού
του δυναμικού. Διαχρονικώς οι λύσεις που ακολουθούνταν εποίκιλαν. Στην αρχαιότητα αλλά
και σήμερα η συνήθης μέθοδος ήταν και παραμένει η μετανάστευση (στην Ελλάδα λόγου χάριν
ενεφανίσθη ο α΄ και β΄ αποικισμός, το παροικιακό φαινόμενο και η μεταπολεμική
μετανάστευση). Η γενικευμένη πτώχεια προβάλλει ως άλλη εναλλακτική λύση με όλες τις
αναπόφευκτες επιπτώσεις (ταξικοί αγώνες και πολιτικές διαμάχες).
Μετά το 1933 και την κρίση που είχε δημιουργηθεί το αστικό καθεστώς κινδύνευσε.
Απόρροια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε η επικράτηση των ,Μπολσεβίκων, του
Δευτέρου Πολέμου η επέκταση του κομμουνιστικού συστήματος στην Κίνα, Ανατολική
Ευρώπη κλπ, ενώ ενισχύθηκαν ή ανεδύθησαν δεκάδες αυταρχικά ή φασιστικά καθεστώτα
(Μουσολίνι το 1922, Χίτλερ 1933, Φράνκο 1939, Λατινοαμερικανικές μπανανίες,
στρατοκρατικά καθεστώτα στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, Ασία κλπ). Είναι οφθαλμοφανές
ότι αυτό που καλείται κοινοβουλευτικό σύστημα αποτελεί ακόμη και σήμερα νησίδα στον
σύγχρονο κόσμο. Η βασική αιτία γι’αυτό, εν πολλοίς, ανιχνεύεται στο ιστορικό παρελθόν
(φιλελευθερισμός) και στην οικονομική ανάπτυξη.
Τα αίτια που μπορεί να δημιουργήσουν ύφεση είναι πολυποίκιλα. Συμφώνως προς την
κλασική ανάλυση λόγω της έλλειψης καλλιεργήσιμων εδαφών και του υπερπληθυσμού το
ποσοστό του κέρδους μειώνεται - άρα και η επενδυτική δραστηριότητα – με συνέπεια το
σύστημα να ευρεθεί σε κατάσταση στασιμότητας. Κατά τους κεϋνσιανούς θα συμβεί το αυτό
λόγω ανεπαρκούς ενεργού ζητήσεως. Κατά τις σουμπετεριανές απόψεις λόγω
γραφειοκρατικοποίησης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας θα μειωθούν οι τάσεις για
νεωτερισμούς. Κατά τις μαρξικές απόψεις λόγω συγκεντροποίησης του κεφαλαίου και
εξαθλίωσης της εργατικής τάξης (καταναλωτικού κοινού) κλπ.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ύφεσης, είναι η (ακουσία) ανεργία. Ωστόσο πέρα από
την κυκλική ανεργία υπάρχει και η διαρθρωτική126 (ανεργία που αφορά κάποιους κλάδους, είτε
ανεργία σε ορισμένες ειδικότητες). Η υποαπασχόληση είναι επίσης ένα συνηθισμένο
χαρακτηριστικό της ύφεσης127. Με μειωμένες ώρες εργασίας ορισμένα άτομα προσπαθούν να
αποκτήσουν ένα στοιχειώδες εισόδημα.
Τέλος ως ανεργία τριβής θεωρείται το «φυσικό» ποσό ανεργίας μιας οικονομίας σε
126

127

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατ΄ ουσίαν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διαρθρωτική
ανεργία ενώ τα διάφορα επενδυτικά σχέδια την τοπική ανεργία (ανεργία που σχετίζεται με τις
ιδιαιτερότητες κάποιας τοπικής αγοράς). Η διαρθρωτική σχετίζεται με τις ευκαιρίες απασχόλησης
κυρίως των νέων και των γυναικών.
Είναι δυνατόν ωστόσο να υφίσταται υποαπασχόληση και σε καθεστώς ¨πλήρους¨ απασχόλησης.
Στην περίπτωση αυτή υποαπασχολούνται άτομα που αλλιώς θα ευρίσκονταν σε καθεστώς
συγκαλυμμένης ανεργίας (φοιτητές, κλπ).
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καθεστώς ¨πλήρους¨ απασχόλησης. Εκτιμάται σε ένα ποσοστό 2-5% (αναλόγως των
χαρακτηριστικών της οικονομίας) και σχετίζεται με την προσαρμογή της ζήτησης εργασίας
στην προσφορά.

6.2 Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός ορίζεται ως η συνεχής άνοδος του γενικού επιπέδου των τιμών. Ο
πληθωρισμός είναι μια πληγή γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων (ταλάνισε τις αρχαίες ελληνικές
πόλεις ιδιαιτέρως κατά την περίοδο του 3ου και 2ου πχ αιώνα). Έντονα πληθωριστικά φαινόμενα
έπληξαν ιδιαίτερα την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αποτελώντας μια από τις αιτίες (ή τα
συμπτώματα κατά άλλους) της κατάρρευσης του αρχαίου κόσμου128. Η παραγωγή για
αυτοκατανάλωση, που επικράτησε κατά το μεγαλύτερο μέρος στον Δυτικό Μεσαιωνικό
Κόσμο129, δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια για εμφάνιση εντόνων πληθωριστικών πιέσεων. Μετά
τον 15ο αιώνα, όμως η Ευρώπη επλήγη εντόνως από αυξήσεις τιμών. Εκτιμάται ότι κατά τη
διάρκεια του 16ου αιώνα οι τιμές στα βασικά είδη υπερδεκαπλασιάσθηκαν.
Αναλόγως της εντάσεώς του ο πληθωρισμός μπορεί να ονομασθεί έρπων (2-4%), μέτριος
(6-8%) και καλπάζων ή υπερπληθωρισμός (άνω του 30%)130.
Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στην οικονομία είναι σημαντικές οι συνέπειες του
εξαρτώνται από το μέγεθός του. Ένας μεγάλος και παρατεταμένος πληθωρισμός μπορεί να
εξαρθρώσει όλη την οικονομία αλλά και τον κοινωνικό ιστό (όπως στην προπολεμική
Γερμανία).
Ο πληθωρισμός οξύνει την ανισοκατανομή του εισοδήματος, φαλκιδεύοντας το εισόδημα
των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων131. Τα υψηλότερα εισοδήματα υφίστανται μεν ζημιές,
ωστόσο δύναται να ανταπεξέλθουν ευκολότερα της κρίσης. Η άνοδος του τιμαρίθμου (του
δείκτη των τιμών) αποτελεί το αντίστροφο της αγοραστικής δύναμης. (Ο πραγματικός μισθός
ισούται με το πηλίκο του ονομαστικού (χρηματικού) προς το δείκτη τιμών καταναλωτή)132.
Περαιτέρω η συνεχής άνοδος των τιμών (πληθωρισμός) οξύνει το πρόβλημα του
εμπορικού ισοζυγίου. (Εφ’όσον οι τιμές στην εσωτερική αγορά ανέρχονται σε σχέση με τη
διεθνή, έπεται ότι τα παραγόμενα στην εσωτερική αγορά καθίστανται ακριβότερα και άρα
μειώνονται οι εξαγωγές).
128

129

130

131

132

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το φαινόμενο μέσω των αόκνων προσπαθειών των μεγαλυτέρων
αυτοκρατόρων(νομισματική μεταρρύθμιση του Διοκλητιανού, του Κωνσταντίνου, του
Ιουστινιανού).
Στο Βυζάντιο υπήρξε μια σχετική σταθερότητα, εξ ου και το βυζαντινό νόμισμα (υπέρπυρο)
αποτελούσε το κυρίαρχο νόμισμα του μεσαιωνικού (μέχρι τον 11 ον αιώνα) κόσμου.
Σε πολλές περιπτώσεις – όπως στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις χώρες υπό μετάβαση
(πρώην ΕΣΣΔ) – ο πληθωρισμός ξεπερνά ενίοτε το 1000%.
Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά και δη τα βασικά, έπεται ότι με
το ίδιο – χαμηλό – εισόδημα αγοράζει κάποιος συνεχώς ολιγότερα προϊόντα.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ένας αριθμοδείκτης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις τιμές και
τις ποσότητες επιλεγμένων αγαθών.
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Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού εξαρτάται από το είδος αυτού (πληθωρισμός ζήτησης ή
κόστους) και το εάν χρησιμοποιούνται νομισματικά ή δημοσιονομικά μέσα.
Μετά το 1973 εμφανίσθηκε το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού (συνύπαρξη
στασιμότητος–ανεργίας–και πληθωρισμού). Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί έντονες
ανισορροπίες στην οικονομία και η αντιμετώπιση του είναι εξαιρετικά δύσκολη.

6.3 Σχέση πληθωρισμού και ύφεσης
Ο A. Phillips εξετάζοντας τα στατιστικά δεδομένα, που αφορούσαν την ανεργία και τον
πληθωρισμό (ή ακριβέστερα τη συνάφεια μεταξύ ποσοστού υποαπασχόλησης και ποσοστού
μεταβολής των ημερομισθίων) στην Βρετανία παρετήρησε ότι υφίσταται μια αρνητική σχέση
μεταξύ των δύο μεγεθών. Οι εξηγήσεις, που δόθηκαν προκειμένου να ερμηνευθεί αυτό το
γεγονός, στηρίχθηκαν κατ’ ουσίαν στις ατέλειες της αγοράς και στην ασκούμενη οικονομική
πολιτική.
Στο σχεδιάγραμμα 6.1. αποτυπώνεται μια καμπύλη Phillips.
Στον κατακόρυφο άξονα μετράται η μεταβολή των χρηματικών μισθών (πληθωρισμός) –
με την υπόθεση ότι οι μεταβολές των χρηματικών ημερομισθίων αντανακλούν την αυτή
περίπου μεταβολή με τις τιμές -, ενώ στον οριζόντιο η μεταβολή της ανεργίας.
Σχεδιάγραμμα 6.1.: Καμπύλη Phillips
ΔW/W

% μεταβολή μισθών

E

Σ

0

% ανεργία

u/e

Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι όταν η ανεργία είναι μικρή133 οι εργατικές ενώσεις
πιέζουν για βελτίωση της εισοδηματικής θέσης των μελών τους (στον χρόνο t). Κατά κανόνα,
εφ’όσον αυτό επιτευχθεί, τότε οι επιχειρηματίες (στον χρόνο t+1) μεταβιβάζοντας το κόστος
(της μεταβολής των ημερομισθίων) ανεβάζουν τις τιμές. Εφ’όσον ο πληθωρισμός είναι μικρός,
οι επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι η μεγέθυνση του εισοδήματος θα επιστραφεί σε αυτούς μέσω
133

Περί το 3% ανεργίας εθεωρείτο ως φυσιολογική (διαρθρωτική)
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των νέων αγορών των οικοκυριών.
Αντιθέτως, όταν υφίσταται εκτεταμένη ανεργία οι εργατικές συνομοσπονδίες θέτουν –
κατά κανόνα – ως πρώτιστο μέλημά τους την αντιμετώπισή της και άρα αποδέχονται μικρές ή
και μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς134.
Ανάλογα φαινόμενα φαίνεται ότι δημιουργεί η δομή της αγοράς. Συμβαίνει, για ποικίλους
λόγους, να αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα ορισμένων κλάδων, ενώ για τα υπόλοιπα είναι
δυνατόν να υπάρχει ελάττωση ή και σταθερότητα. Στους πρώτους κλάδους, ως εικός
παρουσιάζεται ελλειμματική προσφορά (ή υπερβάλλουσα ζήτηση) και οι μισθοί μπορεί να
ανέλθουν στους άλλους κλάδους η μειωμένη ζήτηση ενδέχεται να επιφέρει άνοδο της ανεργίας
(απολύσεις) και μείωση ή συγκράτηση των μισθών.
Το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει αναλόγως με το μέγεθος τής μιας ή τής άλλης
κατεύθυνσης.
Γενικότερα παρατηρείται ότι, όταν ευρίσκονται στην εξουσία συντηρητικές (ή
νεοφιλελεύθερες) κυβερνήσεις, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον χαμηλό πληθωρισμό (σημείο Σ
της καμπύλης). Η πολιτική αυτή συνάδει με την αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις, προκειμένου να
προγραμματίζουν επενδύσεις – και άρα άνοδο του εισοδήματος –, χρειάζονται σταθερότητα
τιμών και περιβάλλοντος. Η αύξηση του εισοδήματος θα παρασύρει, σε επόμενα χρονικά
διαστήματα, και σε διεύρυνση της απασχόλησης.
Αντιθέτως, τα σοσιαλδημοκρατικά (εργατικά) κόμματα επιδιώκουν πλήρη απασχόληση
(σημείο Ε), υποστηρίζοντας ότι μακροχρονίως η επέκταση της παραγωγής θα συρρικνώσει ή θα
σταθεροποιήσει τις τιμές.
Σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς ο καθορισμός σε βραχυχρόνιο και μέσο επίπεδο (οι ανά
τετραετία εκλογές πιθανότατα να μην καλύπτουν τη μεσοχρόνιο περίοδο) του στόχου Ε ή Σ
αντανακλά τη βούληση της πλειοψηφίας. Κατά τεκμήριο τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα
και μέρος των μεσαίων υποστηρίζουν την πλήρη απασχόληση (έστω και με τίμημα κάποιον
πληθωρισμό), ενώ μέρος των μεσαίων και τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια τον χαμηλό
πληθωρισμό (πέρα την ύπαρξη υποαπασχόληση).

6.4 Οικονομικοί (Επιχειρηματικοί) κύκλοι
Η εξέλιξη της οικονομίας δεν είναι ούτε γραμμική, ούτε αρμονική. Η οικονομική πρόοδος,
παρατηρήθηκε από πολύ παλαιά ότι συστέλλεται – συχνά αιφνιδίως. Είναι επόμενο ότι
διαχρονικώς συμβαίνουν αλλαγές στη δομή της οικονομίας. Νέοι κλάδοι δημιουργούνται ή
αναπτύσσονται, ενώ άλλοι συρρικνώνονται ή εξαφανίζονται. Ακόμη εντονότερο είναι το
φαινόμενο στην παραγωγή των διαφόρων προϊόντων. Η κατασκευή αμαξών πχ εγκαταλείφθηκε
μετά την εφεύρεση της μηχανής εσωτερικής καύσης (και την γένεση της
αυτοκινητοβιομηχανίας), ενώ τα ναυπηγεία ιστιοφόρων εξαφανίσθηκαν έπειτα από τη
134

Ο Keynes είχε αντιταχθεί στις «κλασικές» θέσεις περί ανελαστικότητος των μισθών. Θεωρούσε ότι
το αίτιο της ανεργίας δεν σχετίζετο με το ύψος του μισθού. (Τ’ αντίθετο χαμηλοί μισθοί σημαίνουν
ανεπαρκή ενεργό ζήτηση, άρα συντήρηση ή διεύρυνση της ανεργίας).
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δημιουργία αρχικώς των ατμοκίνητων και αργότερα των πετρελαιοκινήτων πλοίων.
Ανακατατάξεις δύναται να επέλθουν – παλαιότερα αυτή ήταν η πλέον συνηθισμένη αιτία –
και ένεκα πληθυσμιακών μεταβολών. Η πανώλης του 14ου αιώνα πχ είχε ως απόρροια την
απότομη πτώση του πληθυσμού, με συνέπεια την άνοδο των εργατικών μισθών (αλλά και την
πτώση της κατανάλωσης βραχυχρονίως κλπ).
Γενικότερα, τα αίτια της δημιουργίας των οικονομικών κύκλων ή διακυμάνσεων συνήθως
ταξινομούνται σε: τυχαία (ένεκα θεομηνιών κλπ), εποχικά135 (ο τουρισμός συνήθως στις
μεσογειακές χώρες διευρύνει το εισόδημα κατά τους θερινούς μήνες), εξωγενή (προερχόμενα
εκτός της οικονομίας πχ συνέπειες πετρελαϊκής κρίσης για χώρες που δεν παράγουν πετρέλαιο),
ενδογενή (σχετιζόμενα με τη φύση της ίδιας της οικονομίας).
Η τυπολογία του οικονομικού κύκλου συντίθεται από τέσσερα χαρακτηριστικά:
1. Την περίοδο της προόδου (ή ανόδου) της δραστηριότητας
2. Το διάστημα της κρίσης (αδυναμίας περαιτέρω ανάπτυξης)
3. Τα χρόνια της ύφεσης (πτώσης της δραστηριότητας)
4. Τα έτη της ανάκαμψης τερματίζεται η ύφεση (ή στασιμότητα) και επανέρχεται η
οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά.
Η διάρκεια των κύκλων ποικίλει. Συνήθως διακρίνουν:
α. τους κύκλους μικρής διάρκειας (ή κύκλος Kitchin) ενός ή δύο ετών
β. τους κύκλους μέσης διάρκειας επτά – δέκα ετών, ή κύκλος Juglar
γ. τους μακρούς κύκλους 50 – 55 ετών, ή κύκλους Kondratieff, κ.λπ..
Οι θεωρίες, οι οποίες διετυπώθησαν προκειμένου να ερμηνεύσουν τις οικονομικές κρίσεις,
μπορεί να ταξινομηθούν σε αυτές, που δίνουν έμφαση στα ενδογενή αίτια και σε εκείνες που
υποστηρίζουν ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες του οικονομικού κύκλου ευρίσκονται εκτός
της οικονομίας.

1. Εξωγενείς θεωρίες
 Η πρώτη πλήρως διατυπωθείσα θεωρία ήταν του S. Jevons, ο οποίος υπεστήριξε ότι λόγω
των ηλιακών κηλίδων μεταβάλλεται η θερμότητα και γενικότερα το κλίμα στη γη και άρα
συστέλλεται ή διαστέλλεται η οικονομική δραστηριότητα των αγροτών. Αυξημένη αγροτική
παραγωγή σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων εκ μέρος των αγροτών,
μεγαλύτερες ποσότητες πρώτων υλών στη βιομηχανία (πχ βαμβακιού, λιναριού)136 και άρα
οικονομική άνθηση.
135

136

Υπό ευρύτερη έννοια οι εποχιακές διακυμάνσεις μπορούν θεωρηθούν ότι προέρχονται από
εξωγενή ή και ενδογενή αίτια. Ο πολιτικός κύκλος εμπίπτει και αυτός στην ανωτέρω αιτιολόγηση.
Αρχικά, η νέα κυβέρνηση, υπό το βάρος των προεκλογικών εξαγγελιών, προχωρεί σε σχεδιασμό ή
και ξεκινά ορισμένα έργα. Ακολουθεί μια περίοδο πτώσης της δραστηριότητας – περί το μέσον της
διακυβέρνησης – και ακολούθως εργώδης προσπάθεια προ των εκλογών, ώστε να ξανακερδηθεί η
εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.
Η αυξημένη παραγωγή πρώτων υλών επιφέρει την πτώση των τιμών πώλησης των, με συνέπεια να
καθίστανται οι τιμές των τελικών προϊόντων (πχ βαμβακερών ρούχων) φθηνότερες και άρα να
αυξάνεται η ζήτησή τους.
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Τ΄ αντίθετα συμβαίνουν όταν χειροτερεύουν – λόγω κηλίδων - οι κλιματολογικές συνθήκες.
 Η θεωρία του Schumpeter χρησιμοποιείται για την εξήγηση του οικονομικού κύκλου. Η
οικονομική εκμετάλλευση των καινοτομιών – νέα τεχνολογία – επιτυγχάνεται κατά κύματα. Η
χρησιμοποίηση της νέας τεχνικής διαστέλλει την οικονομία. Έτσι π.χ. η εφεύρεση και
ακολούθως παραγωγή της ατμομηχανής είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Έπρεπε να διανοιχθούν
δρόμοι επί των οποίων θα εστρώνοντο οι σιδηροτροχιές (άρα αύξηση των κατασκευών, της
παραγωγής σιδήρου, ξύλου κ.λπ.), να δημιουργηθούν σταθμοί (και οδοί που οδηγούσαν σε
αυτούς) κ.λπ. με συνέπεια τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, αύξηση της απασχόλησης τόσο σε
προσωπικό που κατασκεύαζε τους σιδηρόδρομους, όσο και σε λοιπό που ήταν ανάλογο για τη
λειτουργία τους.
Μετά από κάποια χρόνια που έχει πραγματοποιηθεί το έργο (απορροφήθηκε η καινοτομία
από την οικονομία) επικρατεί στασιμότητα μέχρις ότου μια νέα καινοτομία (όπως η χρήση
μηχανών εσωτερικής καύσεως) δώσει ένα νέο απότομο ξεκίνημα στην οικονομία.

2. Ενδογενείς θεωρίες
 Η θεωρία περί υποκαταναλώσεως εκτενώς πρωτοδιατυπώθηκε από τον Sismode de Sismodi
Γαλλοελβετό οικονομολόγο στις αρχές του 19ου αιώνα. Απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα
όταν πολλοί μαρξιστές στηριζόμενοι σε ορισμένες θέσεις του Μαρξ προέβαλαν παρόμοιες
απόψεις. Συμφώνως προς την επιχειρηματολογία αυτή η ανισότητα στη διανομή του
εισοδήματος, που παρατηρείται στις σύγχρονες κοινωνίες έχει την τάση να διευρύνεται.
Έτσι το χαμηλό εισόδημα των εργατών δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τα εμπορεύματα,
που παράγονται, με συνέπεια την δημιουργία πλεονασμάτων και άρα την πτώση της
παραγωγής (ή διαφορετικά – με την κεϋνσιανή ορολογία - : οι αποταμιεύσεις είναι
μικρότερες των επενδύσεων).
 Οι θεωρίες υπερεπενδύσεων αντιθέτως εντοπίζουν το αίτιο στην μη ισόρροπη ανάπτυξη των
βιομηχανικών κλάδων137. Συγκεκριμένα η παραγωγή του ενός τομέως δεν προχωρεί
παράλληλα με την αντίστοιχη του άλλου. Έτσι η πλεονάζουσα π.χ. παραγωγή του τομέα Ι
(κεφαλαιουχικός τομέας) δεν απορροφάται από τις ανάγκες του τομέα ΙΙ (καταναλωτικός
τομέας). Η υπερθέρμανση του ενός τομέα – λόγω π.χ. αισιοδοξίας για την ζήτηση –
δημιουργεί κρίση στον τομέα αυτό, η οποία μεταδίδεται στον άλλον. Συνεπώς κατά τους
εκπροσώπους αυτών των θεωριών (von Mises κ.λπ.) η υπερβολική επένδυση είναι το
βασικό αίτιο των κρίσεων.
 Η νομισματική θεωρία υποστηρίζει ότι η νομισματική επέκταση (υπερβολικές πιστώσεις,
κυρίως μέσω υπερβολικής αύξησης της προσφοράς χρήματος) οδηγεί σε εκτεταμένα
επενδυτικά σχέδια αντιθέτως η συρρίκνωση των πιστώσεων καταλήγει στην ύφεση. Η
137

Η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών επιτυγχάνεται με την χρήση κεφαλαιουχικών (μηχανημάτων).
Η βιομηχανία συντίθεται από δύο βασικούς τομείς αυτόν της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών
και τον έτερο παραγωγής καταναλωτικών. Παλαιότερα εχρησιμοποιείτο από ορισμένους ο όχι
ιδιαίτερα προσφυής διαχωρισμός: σε βαρειά και ελαφρά βιομηχανία.
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θεωρία αυτή η οποία ετονίσθη παλαιότερα από τον Hawtrey μετά τα μέσα της δεκαετίας του
΄80 και εντεύθεν έγινε η επικρατούσα θεωρία των νεοφιλελευθέρων. Σύμφωνα με τον
Friedman π.χ. ακόμη και η κρίση του ΄29 οφείλετο κατά βάση σε νομισματικά αίτια.
 Η ψυχολογική θεωρία τονίζει το «κλίμα» που επικρατεί σε μια οικονομία. Εμπιστοσύνη των
επιχειρηματιών προς τα κυβερνητικά μέτρα σημαίνει αύξηση επενδύσεων. Αντιθέτως κύμα
απαισιοδοξίας – για ποικίλους λόγους – οδηγεί σε σύμπτυξη της επιχειρηματικής δράσης.
 Η θεωρία του επιταχυντή – πολλαπλασιαστή (συσχέτιση των επιπτώσεων του ενός επί του
άλλου) επροτάθη εσχάτως. Συμφώνως προς την αρχήν της επιταχύνσεως138 ο όγκος του
κεφαλαίου εξαρτάται από το επίπεδο του εισοδήματος αύξηση του προϊόντος επιφέρει
υψηλότερη αύξηση των επενδύσεων (εφ΄ όσον η μεγέθυνση του προϊόντος σταματήσει,
παύει και η άνοδος των επενδύσεων). Η αλληλεπίδραση επιταχυντή – πολλαπλασιαστή την
οποία επρότεινε αρχικώς ο Samuelson επιδρά ως ακολούθως: Αρχικώς προκαλείται αύξηση
του εισοδήματος (η κευνσιανή συνταγή για μεγέθυνση των δημοσίων δαπανών σε περιόδους
στασιμότητος είναι κλασική). Λόγω του επιταχυντή θα ανέλθει το ύψος των επενδύσεων με
ταχύτερο ρυθμό από αυτό του εισοδήματος. Η πραγματοποιηθείσα διόγκωση όμως του
μεγέθους των καθαρών επενδύσεων (ακαθάριστες επενδύσεις μείον αποσβέσεις κεφαλαίου)
θα έχει ως συνέπεια – λόγω του πολλαπλασιαστή – ακόμη μεγαλύτερη προσαύξηση στο
εισόδημα (φάση ανόδου). Εφ΄ όσον η οικονομία ευρεθεί
στο επίπεδο πλήρους
απασχολήσεως, το εισόδημα δεν αυξάνεται έτσι μειώνονται οι επενδύσεις με ταχύτερο όμως
ρυθμό και λόγω του πολλαπλασιαστή προκαλείται νέα ευρύτερη ελάττωση του εισοδήματος
(φάση καθόδου).

138

K
), ενώ ο πολλαπλασιαστής συσχετίζει
Y
Y
1
την μεταβολή του εισοδήματος προς τις επενδύσεις (
).

I 1  b
Ο επιταχυντής είναι ο λόγος κεφαλαίου προϊόντος ( C 

88

