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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τις επιπτώσεις της εξωτερικής οικονομικής
βοήθειας στην οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών. Κατασκευάζουμε ένα
υπόδειγμα μικρής ανοιχτής οικονομίας σε συνεχή χρόνο και ερευνούμε την άριστη
οικονομική πολιτική προκειμένου η εξωτερική οικονομική βοήθεια να είναι
αποτελεσματική.
Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται ορισμένα στοιχεία από έρευνες για τη
συσχέτιση

της

διμερούς

επίσημης

αναπτυξιακής

βοήθειας

και

της

αποτελεσματικότητάς της στις χώρες που την λαμβάνουν. Εξετάζεται κατά πόσο αυτή
θεωρείται ότι επιδρά θετικά ή αρνητικά στις χώρες σύμφωνα και με εμπειρικές
μελέτες.
Στη συνέχεια παρατίθεται πιο συγκεκριμένα η επίδραση της βοήθειας στον
εκδημοκρατισμό των αναπτυσσόμενων χωρών και στην οικονομική ανάπτυξή τους.
Επιπλέον εξετάζεται η αποτελεσματικότητά της ανάλογα με τη μορφή που αυτή
διανέμεται, δηλαδή ως χορηγία ή δάνειο. Ακόμη παρατίθενται στοιχεία και απόψεις
για εναλλακτικές μορφές εισροών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες
απευθύνονται άμεσα στον ιδιωτικό τομέα των χωρών. Στο τέλος της ενότητας
εξετάζεται η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης με τη φύση και τα χαρακτηριστικά
των δωρητών.
Στη συνέχεια εισάγουμε το υπόδειγμα μικρής ανοιχτής οικονομίας με
εξωτερική βοήθεια και το οποίο λύνουμε για την ανταγωνιστική ισορροπία και
υπολογίζουμε την άριστη οικονομική πολιτική. Στην τέταρτη ενότητα εισάγουμε στο
αρχικό υπόδειγμα επιδράσεις στη χρησιμότητα των οικονομικών παραγόντων. Για
τον υπολογισμό της ανταγωνιστικής ισορροπίας και της άριστης οικονομικής
πολιτικής

χρησιμοποιούμε

τόσο

αναλυτικές

λύσεις,

όσο

και

αριθμητικά

παραδείγματα. Στην πέμπτη ενότητα μελετάμε τις ιδιότητες της μακροχρόνιας
ισορροπίας

και

στην

έκτη

ενότητα

παρατίθενται

τα

συμπεράσματα.

Τα

συμπεράσματα αφορούν τόσο στα αποτελέσματα του υποδείγματος, όσο και στη
θεωρητική προσέγγιση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής
οικονομικής βοήθειας.

2

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο ερώτημα που τίθεται για το αν η εξωτερική οικονομική βοήθεια
λειτουργεί όντως ως αρωγή για τις αναπτυσσόμενες χώρες, προσπαθούν να
απαντήσουν διάφορες μελέτες τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα οι Sachs et al. (2004)
τάχθηκαν υπέρ μεγάλης αύξησης εξωτερικής οικονομικής βοήθειας στην Αφρική
ώστε να ξεφύγει από τις συνθήκες φτώχειας. Συγκεκριμένα για την αύξηση
αποθέματος κεφαλαίου πρότειναν την αύξηση των επενδύσεων και ειδικά στο
δημόσιο τομέα, ώστε το ποσό της οικονομικής βοήθειας να μη χρησιμοποιηθεί για
κατανάλωση. Για την σωστή διοχέτευση της βοήθειας πρότειναν ακόμη την ενίσχυση
μηχανισμών ελέγχου και τη βοήθεια από μη κυβερνητικές τοπικές οργανώσεις ώστε
να διασφαλιστεί η αποφυγή σπατάλης. Εξωτερική βοήθεια χωρίς περιορισμούς και
μηχανισμούς ελέγχου, είναι πιθανότερο να καταναλωθεί παρά να επενδυθεί ενώ ο
σωστός σχεδιασμός μπορεί να αποτρέψει αυτή την πιθανότητα.
Από την άλλη πλευρά τα εμπειρικά στοιχεία όσον αφορά στην
αποτελεσματικότητα

της

εξωτερικής

οικονομικής

βοήθειας

είναι

μάλλον

αποθαρρυντικά. Τα αποτελέσματα που παρατίθενται από πρόσφατες μελέτες είναι
αμφιλεγόμενα για το αν η εξωτερική βοήθεια λειτουργεί θετικά ή τελικά
παρεμποδίζει την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Οι επιδράσεις της διακρίνονται τόσο
σε άμεσες, όσο και σε έμμεσες. Οι άμεσες επιδράσεις της εξωτερικής οικονομικής
βοήθειας εντοπίζονται στη διαφοροποίηση του μεριδίου του ΑΕΠ που αφορά στις
επενδύσεις, ενώ οι έμμεσες στην επιρροή στην κυβερνητική κατανάλωση, η οποία
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Η έμμεση αυτή επίδραση δε
φαίνεται να αντικατοπτρίζεται σε καμία μελέτη που αφορά στην αποτελεσματικότητα
της οικονομικής βοήθειας και κατά συνέπεια η ανάλυση του άμεσου αποτελέσματός
της στην ανάπτυξη, μόνο μεμονωμένα στοιχεία μπορεί να δώσει. Καθώς η εξωτερική
οικονομική βοήθεια μοιάζει σαν ξαφνική αύξηση πρώτων υλών και αποθεμάτων,
γίνεται αντικείμενο προσοδοθηρίας.
Πέραν των υποθετικών πλεονεκτημάτων της εξωτερικής οικονομικής
βοήθειας στην οικονομική ανάπτυξη, κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα ακόμη
πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό αναφέρεται στην προώθηση και ενίσχυση των
διαδικασιών εκδημοκρατισμού στις χώρες τις οποίες προσφέρεται η βοήθεια.
Σύμφωνα με άρθρο των Simeon Djankov, Jose G. Montalvo και Marta
Reynal-Querol, η εξωτερική οικονομική βοήθεια όχι μόνο δε λειτουργεί θετικά, αλλά
έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη δημοκρατική υπόσταση των χωρών στις οποίες
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προσφέρεται, όσο και στην οικονομική τους ανάπτυξη, μειώνοντας τις επενδύσεις και
αυξάνοντας την κυβερνητική κατανάλωση.
Τα εμπειρικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν θετικές επιδράσεις ούτε στον
εκδημοκρατισμό, ούτε στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Κατά συνέπεια
προτείνονται και αναλύονται εναλλακτικοί τρόποι βοήθειας στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Ο τρόπος που διανέμεται η εξωτερική βοήθεια μπορεί να επηρεάσει την
αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή η μορφή της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας,
δανείου ή χορηγίας, είναι ακόμη ένα στοιχείο που φαίνεται να επηρεάζει την
αποτελεσματικότητά της. Στην ανάλυση των προαναφερθέντων συγγραφέων,
διακρίνονται πέραν της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας και άλλες πηγές εισροών
για τις χώρες αυτές, όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις και εμβάσματα, εισροές οι
οποίες απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη.
Στον παρακάτω πίνακα είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της
διμερούς επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), αποτελεί χορηγία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ(ΕΑΒ)
ΕΑΒ/ΑΕΠ(%)
24.88
24.76
24.46
22.19
21.70
19.69
19.69
19.67
18.33
17.05
16.94
16.05
15.69
15.56
14.65
14.56
14.32
14.19
13.90
13.82

Χορηγίες/ΑκαθάριστηΕΑΒ
0.86
0.90
0.97
0.74
0.94
0.95
0.87
0.90
0.70
0.64
0.82
0.65
0.69
0.87
0.98
0.81
0.22
0.73
0.68
0.88

ΠΗΓΗ: OECD DAC International Development Statistics.
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Χώρα και περίοδος
Cape Verde, 1990–95
Cape Verde, 1985–89
Jordan, 1960–64
Cape Verde, 1995–99
Vanuatu, 1975–79
Seychelles, 1970–74
Cape Verde, 1975–79
Cape Verde, 1980–84
Comoros, 1985–89
Comoros, 1980–84
Comoros, 1990–94
Guinea-Bissau, 1990–94
Mauritania, 1975–79
Vanuatu, 1990–94
Vanuatu, 1995–99
Jordan, 1985–89
Liberia, 1960–64
Guinea-Bissau, 1995–99
Guinea-Bissau, 1985–89
Botswana, 1965–69

2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
2.1 Βοήθεια και Εκδημοκρατικσμός
Πρόσφατες μελέτες καταγράφουν μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της
οικονομικής ανάπτυξης και φυσικών πηγών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι κακές
οικονομικές επιδόσεις των χωρών που είναι πλούσιες σε φυσικές πηγές αναφέρονται
συχνά ως «η κατάρα των φυσικών πηγών». Παρόλα αυτά η αφθονία των φυσικών
πηγών ίσως να μην είναι η μόνη πηγή του κακού. Στις αναπτυσσόμενες χώρες το
ποσό της διεθνούς οικονομικής βοήθειας είναι γενικά πολύ μεγάλο τόσο σε όρους
κυβερνητικής δαπάνης, όσο και σε όρους ΑΕΠ. Επομένως τα ίδια επιχειρήματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το στοιχείο που δεν προέρχεται από φυσικές
πηγές.
Οι Sachs και Warner (2001) δείχνουν ότι οι χώρες με αφθονία φυσικών
πηγών αναπτύσσονται πιο αργά από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό συμβαίνει
ανεξάρτητα από γεωγραφικές μεταβλητές των χωρών, κατά κεφαλήν πόρους, και
μεταλλεύματα έναντι αγροτικών πηγών. Στο συμπέρασμα της αργής οικονομικής
ανάπτυξης αυτών των χωρών έχουν καταλήξει και πολλές άλλες μελέτες.
Ενδιαφέρον ακόμη παρουσιάζει η σχέση μεταξύ εξωτερικής οικονομικής
βοήθειας με το θεσμικό σύστημα. Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η εξωτερική
βοήθεια αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Αυτή η ξαφνική εισροή μπορεί
να δημιουργήσει συνθήκες προώθησης της διαφθοράς, προσοδοθηρίας και εμφύλιων
πολέμων. Η ιστορία έχει τέτοιες αποδείξεις, όπως στην περίπτωση της Παγκόσμιας
Τράπεζας όπου παραχώρησε ένα μεγάλο ποσό για τον πετρελαιαγωγό ΤσαντΚαμερούν, με σκοπό τα έσοδά του να διοχετευτούν στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας
και αναπτυξιακών έργων για το κράτος του Τσαντ. Όταν τα έσοδα από το πετρέλαιο
έφτασαν στην κυβέρνηση του Τσαντ όμως, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά όπλων
και πολεμικού εξοπλισμού τελικά, αφού το κράτος προέβη στην εξασθένιση της
δέσμευσης απέναντι στην Παγκόσμια Τράπεζα για τη διαχείρηση των εσόδων.
Υφιστάμενες μελέτες εξηγούν το γιατί η ξαφνική αύξηση πόρων σε
αναπτυσσόμενες χώρες οδήγησε σε μείωση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξής τους.
Υποστηρίζουν ότι αυτό συνδέεται με συγκεκριμένους μηχανισμούς οι οποίοι
ενεργοποιούνται με την ξαφνική αύξηση αποθεμάτων κεφαλαίου. Οι οικονομικοί
παράγοντες επιδίδονται σε δραστηριότητες προσοδοθηρίας ώστε να επωφεληθούν
μέρος των κεφαλαίων και μέσω αυτής της κατάστασης μειώνονται οι ρυθμοί
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ανάπτυξης της οικονομίας. Όλο αυτό φαίνεται ότι σχετίζεται με την επονομαζόμενη
«τραγωδία των κοινών». Δηλαδή αν τα κονδύλια είναι ανοιχτής πρόσβασης για
αρκετούς φορείς, τότε κάθε φορέας προσπαθεί να αποσπάσει όσο μεγαλύτερο μερίδιο
μπορεί προς όφελός του. Οι Lane και Tornell (1996) περιγράφουν ένα τέτοιο
υπόδειγμα και καταλήγουν στην επιβεβαίωση της ύπαρξης αυτού του φαινομένου.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι αν υπάρχουν ισχυρές ομάδες οικονομικών φορέων και
η διαχρονική υποκατάσταση ελαστικότητας είναι όχι και τόσο μικρή, τότε ο ρυθμός
ανάπτυξης της οικονομίας θα μειωθεί αν σημειωθεί ξαφνική αύξηση των πόρων.
Σε επέκταση αυτών των ερευνών, ο Svensson (2000) εξετάζει συγκεκριμένα
την επίπτωση της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας στις οικονομίες που
απαρτίζονται από ισχυρές κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με την έρευνά του οι
διάφοροι οικονομικοί φορείς έχουν κοινή πρόσβαση στον κρατικό προϋπολογισμό
και η συνάρτηση χρησιμότητας των ατόμων αποτελείται από την ιδιωτική
κατανάλωση και το δημόσιο αγαθό που αντιστοιχεί στην τοποθεσία τους. Τα άτομα
μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωσή τους δραστηριοποιούμενα σε διαδικασίες
προσοδοθηρίας ώστε να επωφεληθούν μερίδιο εσόδων της κυβέρνησης. Κατ’ αυτό
τον τρόπο όμως μειώνουν το ποσό των δημοσίων αγαθών που τους παρέχεται τοπικά.
Ο Svensson καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παροχή των δημοσίων αγαθών δεν
αυξάνεται απαραίτητα με την αύξηση των κυβερνητικών εσόδων. Συγκεκριμένα η
συμμετρική ισορροπία κατά Nash υποννοεί ότι οι φορείς αποσπούν το σύνολο των
κυβερνητικών εσόδων και επομένως η παροχή δημοσίων αγαθών γίνεται μηδενική.
Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες εισροές οικονομικής βοήθειας δεν αυξάνουν
απαραίτητα

την

ευημερία

της

χώρας

καθώς

ταυτόχρονα

αυξάνονται

οι

δραστηριότητες προσοδοθηρίας οι οποίες αποτελούν κόστος τελικά για την
οικονομία. Επιπροσθέτως οι συμπεριφορές που προκαλούνται και ενισχύονται με την
ύπαρξη

εξωτερικής

βοήθειας,

μόνο

προαγωγή

του

εκδημοκρατισμού

δε

συνεπάγονται.
2.2 Βοήθεια και Ανάπτυξη
Η αποτελεσματικότητα της διεθνούς εξωτερικής βοήθειας έχει απασχολήσει
τελευταία αρκετά. Τα περισσότερα άρθρα βέβαια καταλήγουν σε αρνητικά
συμπεράσματα, υποστηρίζουν δηλαδή ότι η διεθνής βοήθεια είναι αναποτελεσματική
στην ενίσχυση οικονομικής ανάπτυξης. Το μοντέλο του Boone (1996) για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας βρίσκει ότι η εξωτερική βοήθεια ούτε αυξάνει τις
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επενδύσεις ούτε οποιοδήποτε άλλο αναπτυξιακό δείκτη, αλλά φαίνεται να αυξάνει το
μέγεθος του δημοσίου τομέα.
Οι Burnside και Dollar (2000) εστιάζουν στο διαφοροποιημένο αποτέλεσμα
που δίνουν οι πολιτικές πρακτικές σε σχέση με τους πολιτικούς θεσμούς, για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η εξωτερική
βοήθεια λειτουργεί θετικά σε περιβάλλον καλών πολιτικών πρακτικών, συγκεκριμένα
καλές δημοσιονομικές, νομισματικές και εμπορικές πρακτικές. Τα αποτελέσματά
τους υποννοούν ότι βάζοντας όρους όσον αφορά στις πολιτικές πρακτικές, η
αποτελεσματικότητα της βοήθειας βελτιώνεται.
Και ο τρόπος όμως που διανέμεται το ποσό της εξωτερικής οικονομικής
βοήθειας φαίνεται ότι έχει μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητά της. Μια
βαθύτερη ανάλυση για την επίδραση των ξαφνικών χρηματικών εισροών στην
οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τις έμμεσες επιρροές,
είτε θετικές είτε αρνητικές. Για παράδειγμα, αν η κυβέρνηση δαπανά χρήμα χωρίς
επενδυτικούς σκοπούς, τότε αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική
ανάπτυξη μέσω της αύξησης της κυβερνητικής κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά,
αν η εξωτερική οικονομική βοήθεια ενισχύσει τη δημόσια και ιδιωτική επένδυση τότε
αυτό μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για την οικονομική ανάπτυξη, αυξάνοντας το
ποσοστό των επενδύσεων. Δηλαδή υποστηρίζεται ότι ανάλογα με τον τρόπο που
διανέμεται η βοήθεια (χορηγία ή δάνειο), το κίνητρο για κατανάλωση ή επένδυση
μπορεί να διαφοροποιείται.
Θεωρητικά η βοήθεια χωρίς περιορισμούς ενισχύει περισσότερο την
δημόσια κατανάλωση και όχι την επένδυση. Φαίνεται ότι τα δάνεια συνοδεύονται κι
από ένα δεσμευτικό μηχανισμό ο οποίος δε συναντάται στην περίπτωση των
χορηγιών. Αν αυτό ισχύει πραγματικά, τότε πρέπει να παρατηρηθεί ότι η επίδραση
της βοήθειας στην οικονομική ανάπτυξη μέσω των αποτελεσμάτων της στην
επένδυση και τη δημόσια κατανάλωση, μπορεί να εξαρτάται από το ποσοστό δανείων
και χορηγιών στο σύνολο της ΕΑΒ. Έτσι οι Simeon Djankov, Jose G. Montalvo και
Marta Reynal-Querol, αναλύουν στο άρθρο τους αυτό το άμεσο και έμμεσο
αποτέλεσμα των εσόδων από τη βοήθεια στην οικονομική ανάπτυξη, ανάλογα με τον
τρόπο που δίνεται η ΕΑΒ. Η οικονομετρική έρευνά τους καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι η ΕΑΒ επιδρά άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη με αρνητικό τρόπο.
Συγκεκριμένα, η ΕΑΒ δεν φαίνεται να αυξάνει τις επενδύσεις, αλλά έχει θετική και
συγκεκριμένη επίπτωση στην άυξηση της κυβερνητικής κατανάλωσης.
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Το ερώτημα που γεννάται μετά από αυτά τα συμπεράσματα είναι το γιατί η
εξωτερική βοήθεια αυξάνει την κυβερνητική κατανάλωση αλλά δεν αυξάνει τις
επενδύσεις. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι ότι η ξαφνική αυτή αύξηση
αποθεμάτων μπορεί να προωθήσει δραστηριότητες προσοδοθηρίας μεταξύ των
ισχυρών ομάδων. Αυτό φυσικά υποννοεί τη μη παραγωγική χρήση αυτών των πόρων,
οι οποίοι τελικά αφιερώνονται στην προσοδοθηρία και σαν αποτέλεσμα οι επενδύσεις
επηρεάζονται αρνητικά. Επιπλέον η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει τη δαπάνη
αυτών των πόρων ευνοώντας συγκεκριμένες ομάδες ως αποτέλεσμα προσοδοθηρικής
συμπεριφοράς. Αυτό συνεπάγεται άυξηση της κυβερνητικής κατανάλωσης, κάτι που
δεν είναι σύμφωνο με τα κριτήρια αποτελεσματικής κατανομής των πόρων.
2.3 Βοήθεια και αποτελεσματικότητα
Μια σχετική με την αποτελεσματικότητα της οικονομικής βοήθειας απορία
αφορά στο πως αυτή διανέμεται, δηλαδή μέσω δανείων ή χορηγιών και κατά πόσο
αυτό επηρεάζει. Σαν αποτέλεσμα της προηγούμενης μελέτης, το ερώτημα που
γεννάται είναι αν υπάρχει τρόπος να μειωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα της
προσοδοθηρικής συμπεριφοράς σε επίπεδο ανάπτυξης και εκδημοκρατισμού. Οι
Sachs et al. (2004) πρότειναν να διερευνηθεί το γεγονός ύπαρξης μηχανισμών οι
οποίοι προάγουν τη δημόσια επένδυση και όχι την κατανάλωση. Η πρόταση αυτή
στηρίζεται στα ευρήματά τους σύμφωνα με τα οποία βοήθεια χωρίς περιορισμούς
είναι πιθανότερο να αυξήσει την κυβερνητική κατανάλωση, παρά την επένδυση. Μια
υπόθεση είναι ότι η οικονομική βοήθεια σε μορφή δανείων έναντι χορηγιών μπορεί
να ενεργοποιήσει μηχανισμούς που προωθούν τις επενδύσεις. Εφόσον οι χώρες θα
καλούνται να επιστρέψουν μέρος του δανείου, είναι πιθανό να επιλέξουν την πιο
αποδοτική χρήση του. Βεβαίως προκειμένου για τη διατήρηση αξιοπιστίας του
μηχανισμού, η αθέτηση πληρωμών δε θα ‘πρεπε να αποτελεί επιλογή.
Είναι

λογικό

να

σκεφτεί

κάποιος

ότι

αυτές

οι

δραστηριότητες

προσοδοθηρίας εντείνονται όταν πρώτες ύλες, χρήματα και άλλες μορφές βοήθειας
δίνονται δωρεάν. Αν η εξωτερική βοήθεια οφείλει να επιστραφεί, είτε σαν σύνολο
είτε μέρος αυτής, τότε αυτό μπορεί να επηρεάσει τις χώρες στο πως θα
χρησιμοποιήσουν αυτή τη βοήθεια. Φαίνεται γενικά ότι αν η εξωτερική βοήθεια
διανεμηθεί με τη μορφή χορηγίας, τότε θα πρέπει να περιμένουμε ότι τα χρήματα θα
χρησιμοποιηθούν λιγότερο αποδοτικά από την περίπτωση στην οποία μέρος της
βοήθειας πρέπει να επιστραφεί. Αν αυτό αληθεύει όντως, η ιδέα ότι οι χορηγίες είναι
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πιο ανθρωπιστικές σε σχέση με τα δάνεια, θα πρέπει να συνεξεταστεί με το γεγονός
ότι οι πρώτες ύλες και τα χρήματα που προσφέρονται δεν φτάνουν στον τελικό
προορισμό τους και χάνονται σε διαδικασίες προσοδοθηρίας. Αν η ΕΑΒ δίνεται με τη
μορφή δανείου, τότε υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο ώστε να χρησιμοποιηθούν οι
πόροι αποτελεσματικά. Η χώρα που λαμβάνει την ΕΑΒ θα χρειαστεί να διασφαλίσει
τουλάχιστον κάποιες αποδόσεις μέσω επενδύσεων, ώστε να μπορέσει να είναι εντάξει
στις πληρωμές της, αυξάνοντας επομένως τις επενδύσεις και όχι τη δημόσια
κατανάλωση.
Αναλύοντας οικονομετρικά την επίπτωση της ΕΑΒ και του ποσοστού
χορηγιών της ΕΑΒ στην ανάπτυξη, την επένδυση και την κυβερνητική κατανάλωση
προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα. Σύμφωνα με αυτά η ΕΑΒ δε φαίνεται να έχει
καμία επίδραση στην επένδυση, αλλά έχει συγκεκριμένη θετική επίπτωση στην
κυβερνητική κατανάλωση και αυτή η επίπτωση αυξάνει όσο αυξάνει και το ποσοστό
χορηγιών της εξωτερικής βοήθειας την οποία λαμβάνει η χώρα. Το άμεσο αρνητικό
αποτέλεσμα που διαπιστώνεται στην οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να μην
μεταβάλλεται αναλογικά με το ποσοστό χορηγιών της ΕΑΒ, αλλά λειτουργεί
ανεξάρτητα.
Τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι αν η ΕΑΒ έχει οποιοδήποτε θετικό
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, αυτό θα είναι μέσω της αύξησης επένδυσης
όταν το ποσοστό των χορηγιών είναι χαμηλό. Τα συμπεράσματα όμως γύρω από αυτό
είναι στατιστικά ασήμαντα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν
το φαινόμενο. Μια πιθανή εξήγηση γι’αυτό ίσως είναι ότι τα δάνεια
συμπεριλαμβάνουν πολλά στοιχεία και τύπους δανείων που συμπεριφέρονται σαν
χορηγίες. Η ΕΑΒ συμπεριλαμβάνει δάνεια τα οποία αποτελούν σε ποσοστό
τουλάχιστον 25% χορηγία.
Διαχωρίζοντας τώρα αυτά τα δάνεια και υπολογίζοντας ορισμένα στην
κατηγορία των χορηγιών τα αποτελέσματα αλλάζουν. Τώρα η ΕΑΒ φαίνεται να έχει
ένα θετικό αντίκτυπο στην επένδυση αν το ποσοστό χορηγιών είναι χαμηλό αρκετά.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι αν η βοήθεια δίνεται στη μορφή δανείων, η
επένδυση αυξάνει. Όμως, αν το ποσοστό χορηγιών στην ΕΑΒ είναι υψηλό αρκετά,
τότε η ΕΑΒ θα έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις.
Το ερώτημα που γεννάται τώρα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της
εξωτερικής οικονομικής βοήθειας είναι αν αλλάζοντας τη μορφή της βοήθειας από
χορηγίες σε δάνεια, η οικονομική ανάπτυξη βελτιώνεται. Δε φαίνεται όμως να τίθεται
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τέτοιο ζήτημα στην πράξη. Παρά το ότι οι χορηγίες θεωρούνται περισσότερο
ανθρωπιστικές, δεν είναι στην πραγματικότητα, επειδή οι πόροι δίνονται στις
κυβερνήσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα κίνητρο να τους χρησιμοποιήσουν σε
παραγωγικές δραστηριότητες, εκτός αν δεσμεύονται να επιστρέψουν μέρος αυτής της
βοήθειας. Τα δάνεια από την άλλη πλευρά φαίνεται να διαθέτουν δεσμευτικό
μηχανισμό

για

τις

κυβερνήσεις

των

αναπτυσσόμενων

χωρών,

ώστε

να

χρησιμοποιήσουν τους πόρους σε επενδύσεις και όχι για κατανάλωση.
2.4 Ο ρόλος των άλλων οικονομικών παραγόντων: Ιδιωτικός τομέας
Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να λαμβάνουν πέραν της εξωτερικής
οικονομικής βοήθειας και άλλες εισροές παραγωγικών πόρων, οι οποίες φθάνουν
άμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τις οικογένειες (εμβάσματα). Επιπλέον και οι
κυβερνήσεις λαμβάνουν εισροές από ιδιωτικούς παράγοντες. Αυτό που πρέπει λοιπόν
να μελετηθεί είναι το αν αυτές οι εισροές που αφορούν και στον ιδιωτικό τομέα
βελτιώνουν το αναπτυξιακό επίπεδο των χωρών περισσότερο από την εξωτερική
οικονομική βοήθεια.
Μελετώντας τα ενδεχόμενα αυτά οικονομέτρικά, τα συμπεράσματα που
προκύπτουν καταδεικνύουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο εισροών προς τον
ιδιωτικό τομέα, τόσο μεγαλύτερη είναι η θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.
Από την άλλη πλευρά και οι τρεις εναλλακτικοί αυτοί τρόποι εισροών έχουν ένα
θετικό αποτέλεσμα στις επενδύσεις, χωρίς να εμφανίζουν καμία επίδραση στην
κυβερνητική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι και οι εισροές της κυβέρνησης από τον
ιδιωτικό τομέα ενισχύουν περισσότερο τις επενδύσεις, παρά τη δημόσια κατανάλωση.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αυτές οι εισροές έχουν επίσης κάποιους
μηχανισμούς δέσμευσης, παρόμοιους με αυτούς των δανείων σε σχέση με τις
χορηγίες. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την ιδέα ότι οποιοσδήποτε δεσμευτικός
μηχανισμός σίγουρα προωθεί τις επενδύσεις περισσότερο παρά την δημόσια
κατανάλωση.
Τελικά, ίσως οι ιδιωτικές εισροές να αποτελούν ένα καλύτερο εργαλείο για
την οικονομική ανάπτυξη από την εξωτερική οικονομική βοήθεια. Οι εισροές πόρων
στις κυβερνήσεις μπορεί να αποτελέσουν κόστος για την οικονομική ανάπτυξη αν
κατευθυνθούν στην δημόσια κατανάλωση και όχι στις επενδύσεις. Εάν η ΕΑΒ
διανεμηθεί με μορφή χορηγιών το πιο πιθανό είναι ότι οι παραλήπτες θα
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αποφασίσουν να την χρησιμοποιήσουν για δημόσια κατανάλωση και κατά συνέπεια
θα επιδράσουν αρνητικά στην οικονομική ανάπτυξη.
Εαν σε αντίθεση η ΕΑΒ διανέμεται με τη μορφή δανείων αυτά τα αρνητικά
φαινόμενα μπορούν να εξαληφθούν. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι εισροές από
τον ιδιωτικό τομέα προς τις κυβερνήσεις αφού έχουν παρόμοιο μηχανισμό δέσμευσης
με αυτόν των δανείων, αυξάνοντας την επένδυση και όχι τη δημόσια κατανάλωση.
Φαίνεται ακόμη, ότι οι εισροές προς τον ιδιωτικό τομέα και τις οικογένειες δίνουν τα
καλύτερα δυνατά κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη. Τα συμπεράσματα αυτά
δείχνουν ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο το πως θα αναγκαστούν οι κυβερνήσεις
να χρησιμοποιήσουν τους πόρους όσο αποδοτικότερα γίνεται, αλλά και το γιατί οι μη
κυβερνητικοί παράγοντες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους
αποτελεσματικότερα.

2.5 Αντικρουόμενοι στόχοι και ετερογένεια των δωρητών
Μπορούμε να σκεφτούμε τους δωρητές και την εξωτερική βοήθεια σαν μια
αγορά (Klein και Hardford 2005), όπου οι δωρητές ανταγωνίζονται για την παροχή
κεφαλαίων στη διεθνή αγορά εξωτερικής βοήθειας. Στα πλαίσια αυτής της σκέψης
υποτίθεται ότι όσο μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός τόσο το καλύτερο, κάτι το οποίο
συνεπάγεται και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εξωτερικής βοήθειας. Όμως
φαίνεται ότι η αγορά της οικονομικής βοήθειας είναι μια αγορά με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και αυτές οι διαπιστώσεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή της.
Οι περισσότερες μελέτες μέχρι σήμερα εστιάζουν στους προσδιοριστικούς
παράγοντες της αποτελεσματικότητας που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των
χωρών-ληπτών εξωτερικής βοήθειας, όπως καλές πολιτικές πρακτικές και θεσμοί.
Από ότι φαίνεται όμως η καλή λειτουργία αυτών των χαρακτηριστικών δεν επαρκεί
και αυτό γίνεται εμφανές αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι επιλέγοντας διαφορετικές
χρονικές περιόδους με καλές πολιτικές πρακτικές, τα στοιχεία που παίρνουμε για την
αποτελεσματικότητα της ΕΑΒ είναι τελείως διαφορετικά. Επιπλέον, αν και το
χαρακτηριστικό της μορφής που η εξωτερική βοήθεια δίνεται επηρεάζει την
αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματά αυτά είναι ευαίσθητα σε κατηγοριοποιήσεις,
μέγεθος δείγματος και τις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα.
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Μια εναλλάκτική εξήγηση λοιπόν, η οποία έχει ερευνηθεί πολύ λιγότερο,
είναι ότι η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας μπορεί να
εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά των δωρητών.
Αυτό που μελετάται δεν είναι η ταυτότητα των δωρητών, αλλά η δομή της
αγοράς, δηλαδή το επίπεδο συγκέντρωσης της προσφοράς. Αν το επίπεδο
συγκέντρωσης των δωρητών είναι πολύ υψηλό, τότε προβλήματα συνεργασίας
μπορεί να καταστήσουν την βοήθεια αναποτελεσματική και να εξηγηθεί γιατί είναι
τόσο δύσκολο να βρεθεί θετική επίδραση της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας στην
οικονομική ανάπτυξη. Τα συνεργασιακά προβλήματα μεταξύ των δωρητών τα οποία
γεννώνται από τα ευρέως γνωστά προβλήματα της συλλογικής ενέργειας, είναι
σημαντικά. Η κατανομή των δωρητών φαίνεται να είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο
για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ακόμα και όταν έχουν ληφθεί υπόψη τα
χαρακτηριστικά των χωρών-ληπτών και ο τρόπος διανομής της βοήθειας. Πολλοί
δωρητές, συνεπάγονται υψηλά κόστη συναλλαγών με κάθε χώρα-λήπτη και κατά
συνέπεια μειώνεται η αξία της βοήθειας.
Οι Acharya, Fuzzo de Lima, και Moore (2004), συνοψίζουν τα διαφορετικά
ήδη κόστους συναλλαγών τα οποία γεννώνται στις κυβερνήσεις-λήπτες. Αυτά
διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα κόστη συναλλαγών. Ένα από τα άμεσα κόστη
σχετίζεται με το γεγονός ότι η εξωτερική βοήθεια προέρχεται από μια ποικιλία
δωρητών, το οποίο σημαίνει ότι το κυβερνητικό προσωπικό της αναπτυσσόμενης
χώρας, απασχολείται αναποτελεσματικά στην καθιέρωση και διατήρηση καλών
σχέσεων με πολλά πρακτορεία δωρητών, στην προσαρμογή των διαφορετικών
διαδικασιών που ακολουθούνται από το καθένα, διαφορετικών γλωσσών, πολιτικών
ιδιωμάτων και χρηματοοικονομικών περιόδων.
Ένα από τα έμμεσα κόστη συναλλαγών είναι ο ανταγωνισμός που υφίσταται
μεταξύ των δωρητών όταν ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Αυτό μπορεί να
λειτουργήσει αρνητικά γιατί οι δωρητές εστιάζουν περισσότερο στη χρηματοδότηση
ελκυστικών έργων, στη βοήθεια από καλούς δημόσιους υπαλλήλους ή στην επιρροή
πολιτικών πρακτικών της χώρας-λήπτη. Αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μια έλλειψη
υπευθυνότητας για τα αποτελέσματα της βοήθειας. Όσο περισσότεροι οι δωρητές,
τόσο πιο εύκολο να μεταβιβαστούν οι ευθύνες σε άλλους όταν η πρόοδος δεν είναι
αρκετή.
Κατά συνέπεια ο ανταγωνισμός ίσως να μην είναι ιδανική συνθήκη για την
αγορά της βοήθειας, διότι υπάρχουν αρνητικές εξωτερικότητες που μπορούν να
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αντιστρέψουν το αποτέλεσμα της εξωτερικής βοήθειας στην οικονομική ανάπτυξη.
Τα δύο τρίτα της οικονομικής βοήθειας προέρχονται από χορηγίες. Έτσι αυτό
διαφοροποιεί ιδιαίτερα την αγορά της βοήθειας σε σχέση με κάθε άλλη αγορά στην
οποία ο ανταγωνισμός μειώνει τις τιμές και οι καταναλωτές επιλέγουν το προϊόν που
προτιμούν. Εφόσον η εξωτερική βοήθεια έχει κατά κύριο λόγο μηδενικό κόστος, η
αγορά διαφέρει και φαίνεται τελικά ότι όσο πιο πολλοί είναι οι δωρητές τόσο
μικρότερη η θετική επίδραση της οικονομικής βοήθειας στην ανάπτυξη.
Παρακάτω κατασκευάζουμε ένα απλό υπόδειγμα μικρής ανοιχτής
οικονομίας με εξωτερική βοήθεια, ώστε να εξετάσουμε ποιά θα ήταν η άριστη
συμπεριφορά μιας χώρας, ως προς τη χρήση της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας.
3. ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε ένα απλό υπόδειγμα οικονομικής
μεγέθυνσης και διεθνούς οικονομικής βοήθειας. Πιο συγκεκριμένα, το υπόδειγμα
περιγράφει τη δομή μιας μικρής ανοιχτής οικονομίας που αποτελείται από τον
ιδιωτικό τομέα και την κυβέρνηση. Ο ιδιωτικός τομέας απαρτίζεται από πλήθος
όμοιων νοικοκυριών και πλήθος όμοιων επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια μελετάται η
συμπεριφορά του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού και της αντιπροσωπευτικής
επιχείρησης.

Ο

ρόλος

της

κυβέρνησης

αφορά

στην

παροχή

δημόσιων

υπηρεσιών/αγαθών, κάτι το οποίο επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα της
ιδιωτικής επιχείρησης καθότι υπεισέρχεται σαν συντελεστής παραγωγής στη
συνάρτηση παραγωγής. Η χρηματοδότηση του δημοσίου αγαθού προέρχεται απο
εγχώρια φορολόγηση και κάποια χρηματική ενίσχυση εξωτερικού.
Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό επιλέγει πόσο θα καταναλώσει, πόσο θα
εργασθεί και πόσο θα αποταμιεύσει, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της διαχρονικής
του ευημερίας και σεβόμενο τους εισοδηματικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει.
Τις αποταμιεύσεις του τις επενδύει σε φυσικό κεφάλαιο το οποίο δανείζει στην
επιχείρηση και για το οποίο λαμβάνει απόδοση. Επιπλέον ως αγοραστής των μετοχών
της επιχείρησης το εισόδημά του συμπληρώνεται από τα μερίσματα της επιχείρησης.
Η

αντιπροσωπευτική

επιχείρηση

παράγει

ένα

μοναδικό

προϊόν

χρησιμοποιώντας κεφάλαιο και εργασία. Η παραγωγικότητά της επηρεάζεται από τη
δημόσια παροχή αγαθών η οποία υπάρχει στην οικονομία. ΄Οσο μεγαλύτερη η
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παροχή, τόσο βελτιώνεται η παραγωγικότητά της επιχείρησης επομένως αυτή η
σχέση είναι θετική.
Η κυβέρνηση τρέχει έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή οι
δαπάνες της για την παροχή δημόσιας υποδομής ισούνται με τα έσοδά της απο τη
φορολόγηση και την εξωτερική οικονομική βοήθεια.
Η οικονομία είναι τόσο μικρή ώστε παίρνει σαν δεδομένο τον υπόλοιπο
κόσμο και δεν επηρεάζει μεγέθη του. Η μόνη σύνδεσή της με αυτόν είναι οι
εξωτερικές μεταβιβάσεις που λαμβάνει με τη μορφή οικονομικής βοήθειας για τη
συμπληρωματική χρηματοδότηση της δημόσιας παροχής υπηρεσιών και αγαθών.
Υποτίθεται συνεχής χρόνος, άπειρος χρονικός ορίζοντας και πλήρης βεβαιότητα.

3.1 Το πρόβλημα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού
Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό επιλέγει πόσο θα καταναλώσει, πόσο θα εργασθεί
και πόσο θα αποταμιεύσει, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της διαχρονικής του
ευημερίας σύμφωνα με τη σχέση:

∞

(1)

max ∫ log ce − ρt dt
0

όπου ρ > 0 είναι ο συντελεστής χρονικής προεξόφλησης που δείχνει το βαθμό στον
οποίο το νοικοκυριό ενδιαφέρεται για τη μελλοντική του ευημερία σε σχέση με τη
σημερινή και c η κατανάλωση.
Σε κάθε χρονική στιγμή το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό καταναλώνει c και
αποταμιεύει στη μορφή περιουσιακού στοιχείου που συμβολίζεται με k . Ο
εισοδηματικός περιορισμός που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό περιγράφεται από την
παρακάτω σχέση:

(2)

k + c = rk + wl + d
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Όπου r ,η αμοιβή του περιουσιακού στοιχείου σε κάθε χρονική στιγμή, l η ποσότητα
εργασίας την οποία προσφέρει το νοικοκυριό,

w

ο μισθός που λαμβάνει για την

εργασία του, d τα μερίσματα που λαμβάνει από τη λειτουργία της επιχείρησης. Για
λόγους απλοποίησης και χωρίς απώλεια γενικότητας, υποτίθεται ότι το νοικοκυριό
προσφέρει ανελαστικά μία μονάδα εργασίας, δηλαδή l = 1 , συνεπώς δεν τίθεται
δίλημμα μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Το νοικοκυριό συμπεριφέρεται
ανταγωνιστικά και λαμβάνει τις αποφάσεις του παίρνοντας σαν δεδομένα το ύψος της
αμοιβής του περιουσιακού στοιχείου, το μισθό, τα μερίσματα και την οικονομική
πολιτική. Κάτω από αυτές τις υποθέσεις και εφαρμόζοντας συνθήκες πρώτης τάξης
για τη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης προκύπτει:
H CV = log c + λ (rk + w + d − c)

c
∂H CV
1
= 0 , άρα λ = και λ = − 2
∂c
c
c
−

∂H CV
= λ − ρλ , αντικαθιστώντας κατάλληλα καταλήγουμε:
∂k

c
=r−ρ
c

(3)

Η εξίσωση (3) είναι η γνωστή εξίσωση Euler η οποία δίνει τον διαχρονικό λόγο
υποκατάστασης της κατανάλωσης ή ρυθμό μεγέθυνσης της κατανάλωσης για κάθε
χρονική στιγμή, συναρτήσει της απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου r και του
συντελεστή χρονικής προεξόφλησης ρ .

3.2 Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης
Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση επιλέγει τους συντελεστές παραγωγής, ώστε να
μεγιστοποιεί τα κέρδη της π , σε κάθε χρονική στιγμή, σύμφωνα με την εξίσωση:

(4)

π = (1 − θ ) y − rk − wl
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Όπου 0 < θ < 1 είναι ένας κοινός αναλογικός φόρος εισοδήματος, y το προϊόν που
παράγει η επιχείρηση και k, l οι παραγωγικοί συντελεστές κεφάλαιο και εργασία
κατ’αντιστοιχία, ενώ r, w συμβολίζουν το ενοίκιο του κεφαλαίου και το μισθό δηλ.
το ενοίκιο της εργασίας.

Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση χρησιμοποιεί κεφάλαιο και εργασία προκειμένου να
παράγει το αγαθό, ενώ αντλεί θετικές εξωτερικότητες απο τις δημόσιες παροχές στην
οικονομία απο την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ακόλουθη συνάρτηση παραγωγής:

(5)

y = Ak al1− a g 1− a

Όπου A > 0 εκφράζει το συντελεστή τεχνολογίας και είναι μια σταθερά, 0 < a < 1
είναι η σταθερά που καθορίζει την παραγωγικότητα του φυσικού κεφαλαίου και g η
δημόσια υποδομή.
Η επιχείρηση συμπεριφέρεται ανταγωνιστικά παίρνοντας τις τιμές και τις δημόσιες
παροχές σαν δεδομένα. Επομένως, εφαρμόζοντας συνθήκες πρώτης τάξης ως προς το
κεφάλαιο και τη εργασία για τη μεγιστοποίηση των κερδών προκύπτουν οι παρακάτω
σχέσεις:

∂π
y
= 0 , r = (1 − θ )a
∂k
k

(6a )

∂π
y
= 0 , w = (1 − θ )(1 − a )
∂l
l

(6b )

Οι σχέσεις (6a ) και (6b ) αν αντικατασταθούν στη συνάρτηση κερδών υποννοούν ότι
σε κάθε χρονική στιγμή π = 0 . Δηλαδή η επιχείρηση στην ισορροπία δεν μπορεί
παρά μόνο να έχει κανονικά κερδη.
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3.3 Ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση περιορίζεται από έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό όπου τα έσοδά
της από τη φορολογία στο εγχώριο εισόδημα αλλά και η ενίσχυση που δέχεται από το
εξωτερικό σε μορφή χρηματοδότησης πρέπει να ισούνται με τα έξοδά της για την
παροχή δημόσιας υποδομής. Η εξίσωση που περιγράφει αυτή τη σχέση είναι η
ακόλουθη:

(7 )

g = θy + Τ

Το αριστερό σκέλος εκφράζει τη δαπάνη ενώ το δεξί τα έσοδα όπου Τ είναι το ποσό
οικονομικής ενίσχυσης από το εξωτερικό και θy το ποσό που προκύπτει από τη
φορολόγηση.

3.4 Ανταγωνιστική ισορροπία
Τώρα μπορούμε να λύσουμε για μια αποκεντρωμένη ανταγωνιστική ισορροπία σε μια
μικρή ανοιχτή οικονομία η οποία αναφέρεται σε κάθε είδους εξωτερική βοήθεια και
οποιαδήποτε εγχώρια οικονομική πολιτική. Ως ανταγωνιστική ισορροπία ορίζεται η
κατανομή των πόρων {c, k , l , y}t =0 , τιμών {r , w}t =0 και οικονομικής πολιτικής {θ , g }t =0
∞

∞

∞

η οποία προκύπτει όταν: (i) Τα νοικοκυριά μεγιστοποιούν την ευημερία τους, (ii) Οι
επιχειρήσεις

μεγιστοποιούν

τα

κέρδη

τους,

(iii)

Όλοι

οι

περιορισμοί,

συμπεριλαμβανομένου και του περιορισμού της οικονομίας, ικανοποιούνται και (iv)
Όλες οι αγορές καθαρίζουν.
Για τις μεταβιβαστικές πληρωμές από το εξωτερικό υποθέτουμε χωρίς
απώλεια γενικότητας την εξής σχέση:

(8)

T = µ ( y − y)

όπου µ > 0 είναι μια παράμετρος ανακατανομής. Αυτό που προκύπτει από την
εξίσωση (8) είναι ένας κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το ύψος μεταβιβαστικών
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πληρωμών από το εξωτερικό, T , είναι ανάλογο της απόκλισης του εισοδήματος της
χώρας y , από το μέσο όρο εισοδήματος του υπόλοιπου κόσμου y . Αυτό σημαίνει
ότι αν y > y , η χώρα είναι αποδέκτης εξωτερικής βοήθειας ενώ το αντίστροφο
συμβαίνει αν y > y . Καθώς η οικονομία που εξετάζεται είναι μικρή σε σχέση με τον
κόσμο και παίρνει τα μεγέθη ως δεδομένα υποθέτουμε y = λy όπου για λ > 1 έχουμε
ανισότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και συγκεκριμένα η χώρα θα είναι
λήπτης οικονομικής βοήθειας. Αντικαθιστώντας στη σχέση (8) προκύπτει:

(9)

T = µ ( y − y ) = µ (λy − y ) = µ (λ − 1) y = τy

τ ≥ 0 είναι μια αποτελεσματική παράμετρος ανακατανομής. Χρησιμοποιώντας τις
σχέσεις που προκύπτουν απο τη μεγιστοποιητική συμπεριφορά κάθε τομέα και τους
περιορισμούς του καταλήγουμε στα εξείς:
Η αγορά εργασίας ισορροπεί δηλαδή η ποσότητα εργασίας που ζητείται
απο τις επιχειρήσεις ισούται με αυτή που προσφέρεται από τα νοικοκυριά: l d = l s .
Αφού l s = 1 , καθώς υποθέσαμε ότι το νοικοκυριό προσφέρει ανελαστικά μια μονάδα
εργασίας, θα ισχύει και l d = 1.
Στην ανταγωνιστική ισορροπία το προϊόν υπολογίζεται από τη συνάρτηση
παραγωγής σε συνδυασμό με τον κυβερνητικό προϋπολογισμό το οποίο
χρησιμοποιώντας και τη σχέση (9) είναι:
(7 ),(9 )

y = Ak a g 1− a ⇒ y = Ak a (θ + τ )
y

cde

1
a

= A k (θ + τ )

1− a

y 1− a ⇒ y a = Ak a (θ + τ )

1−α

1− a
a

(10)

Το ενοίκιο του κεφαλαίου στην ισορροπία θα είναι όπως προκύπτει από
την (6a ) και τη σχέση (10 ) :
1

1− a
a

r cde = (1 − θ )αΑ α (θ + τ )
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Ο μισθός ισορροπίας από τις σχέσεις (6b ) , (10 ) και από το ότι l d = 1 , θα
είναι:
w cde = (1 − a )(1 − θ ) y cde
Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (3) , (6a ) και (10 ) , κάνοντας διαδοχικές
αντικαταστάσεις προκύπτει η σχέση:
1
1−α


c = c (1 − θ )αΑ α (θ + τ ) α − ρ 



(10α )

Από το συνδυασμό των σχέσεων

(6a ) , (6b )

και

(2) ,

δηλαδή τον

εισοδηματικό περιορισμό του νοικοκυριού και τις συνθήκες πρώτης τάξης για τη
μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων καταλήγουμε ότι:
1

1−α

k = (1 − θ )Α α (θ + τ ) α k − c

(10b )

Οι σχέσεις (10α) και (10b) συνοψίζουν τα μονοπάτια του κεφαλαίου και
της κατανάλωσης για οποιαδήποτε εγχώρια πολιτική με φορολογικό συντελεστή
0 < θ < 1 και εξωτερική βοήθεια με παράμετρο ανακατανομής τ ≥ 0 .

3.5 Άριστη οικονομική πολιτική
Προκειμένου να επιλέξουμε την άριστη οικονομική πολιτική, δηλαδή τον
καταλληλότερο φορολογικό συντελεστή ο οποίος ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις στα
κίνητρα των οικονομικών παραγώντων, επιλέγουμε να μεγιστοποιήσουμε το ρυθμό
μεγέθυνσης της κατανάλωσης. Μια εναλλακτική προσέγγιση της άριστης
φορολογικής πολιτικής θα ήταν η μεγιστοποίηση της διαχρονικής ευημερίας του
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. Στο συγκεκριμένο ωστόσο υπόδειγμα και οι δυο
επιλογές οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.
Συνεπώς

η

κυβέρνηση

μεγιστοποιεί

το

ρυθμό

μεγέθυνσης

της

κατανάλωσης, όπως αυτός δίνεται από τη σχέση (10a ) , ως προς το φορολογικό
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συντελεστή θ. Συγκεκριμένα οι συνθήκες πρώτης τάξης δίνουν τα εξής
αποτελέσματα:
1− a
(1 − θ )(1 − a ) (θ + τ )1−a2 a  = 0 ,

aΑ (− 1)(θ + τ ) a +

a

1
a

1− a
(θ + τ ) a  (1 − θ )(1 − a ) (θ + τ )−1 − 1 = 0

0<θ <1,τ ≥ 0



a



και αφού ολοκληρωθεί η παραγώγιση καταλήγουμε στο εξής αποτέλεσμα:

(11)

θ ∗ = 1 − α (1 + τ )

Μελετώντας το κλασσικό υπόδειγμα άριστης οικονομικής μεγέθυνσης του
Barro με δημόσια υποδομή, η άριστη φορολογική πολιτική που προκύπτει από την
αντίστοιχη μεγιστοποίηση ρυθμού μεγέθυνσης της κατανάλωσης του υποδείγματος
προκύπτει το εξής:

(12)

θ Β = 1− a

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τ ≥ 0 , αυτό που παρατηρούμε συγκρίνοντας τις
δύο σχέσεις, (11) και (12), είναι ότι θ ∗ ≤ θ Β . Κατά συνέπεια η οικονομική ενίσχυση
της κυβέρνησης από το εξωτερικό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη φορολόγηση
του εγχώριου εισοδήματος σε σχέση με την κλειστή οικονομία του Barro. Η
κυβέρνηση δηλαδή σ’αυτή τη μικρή ανοιχτή οικονομία, καλείται να θέσει
φορολογικό συντελεστή μικρότερο (ή ίσο στην περίπτωση που τ = 0 ), από την
παραγωγικότητα της δημόσιας υποδομής, αφού θ ∗ ≤ 1 − α .
Ως τώρα είχαμε υποθέσει ότι η εξωτερική οικονομική βοήθεια δεν
υπεισέρχεται στη συνάρτηση χρησιμότητας του νοικοκυριού και ότι ήταν μια
σταθερά για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Στη συνέχεια θα
παρουσιάσουμε ένα απλό υπόδειγμα μικρής ανοιχτής οικονομίας όπου και το
νοικοκυριό αντλεί θετικές εξωτερικότητες από την ύπαρξη του δημοσίου τομέα.
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4. ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η οικονομία αποτελείται από τον ιδιωτικό τομέα και την κυβέρνηση. Ο
ιδιωτικός τομέας απαρτίζεται από πλήθος όμοιων νοικοκυριών και πλήθος όμοιων
επιχειρήσεων. Θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού
και της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης. Ο ρόλος της κυβέρνησης αφορά στην
παροχή

δημόσιων

υπηρεσιών/αγαθών,

τα

οποία

επηρεάζουν

θετικά

την

παραγωγικότητα της ιδιωτικής επιχείρησης καθότι υπεισέρχονται σαν συντελεστής
παραγωγής στη συνάρτηση παραγωγής, αλλά και τη χρησιμότητα του νοικοκυριού. Η
χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών προέρχεται απο εγχώρια φορολόγηση και
κάποια χρηματική ενίσχυση από το εξωτερικό. Τα δημόσια αγαθά ο ιδιωτικός τομέας
δεν τα λαμβάνει υπόψη του όταν λύνει τα προβλήματα μεγιστοποίησης που
αντιμετωπίζει.
4.1 Το πρόβλημα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού
Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό επιλέγει πόσο θα καταναλώσει, πόσο θα εργασθεί
και πόσο θα αποταμιεύσει, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της διαχρονικής του
ευημερίας σύμφωνα με τη σχέση:
∞

(13a )

max ∫ (log c + v log h )e − ρt dt
0

Όπως καθίσταται εμφανές από τη μορφή της σχέσης η χρησιμότητα του
νοικοκυριού δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την κατανάλωσή του αλλά και από τη
χρησιμότητα που λαμβάνει άμεσα από την ύπαρξη της εξωτερικής βοήθειας. Το v
παριστάνει το πόσο αποτιμά το νοικοκυριό τη χρησιμότητα h που αντλεί από την
εξωτερική βοήθεια σε σχέση με αυτή της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ο εισοδηματικός
περιορισμός του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού παραμένει ίδιος με αυτόν που
περιγράφηκε στο πρώτο υπόδειγμα, δηλαδή:

(13b )

k + c = rk + wl + d

Όμοια, σε κάθε χρονική στιγμή το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό
καταναλώνει c και αποταμιεύει στη μορφή περιουσιακού στοιχείου που συμβολίζεται
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με k . Κατά αντιστοιχία r ,η αμοιβή του περιουσιακού στοιχείου σε κάθε χρονική
στιγμή, l η ποσότητα εργασίας την οποία προσφέρει το νοικοκυριό, w ο μισθός που
λαμβάνει για την εργασία του και d τα μερίσματα που λαμβάνει από τη λειτουργία
της επιχείρησης. Χωρίς απώλεια γενικότητας θεωρούμε ότι το νοικοκυριό προσφέρει
ανελαστικά μία μονάδα εργασίας, δηλαδή l = 1 . Το νοικοκυριό συμπεριφέρεται
ανταγωνιστικά και λαμβάνει τις αποφάσεις του παίρνοντας σαν δεδομένα το ύψος της
αμοιβής του περιουσιακού στοιχείου, το μισθό, τα μερίσματα και την οικονομική
πολιτική. Κάτω από αυτές τις υποθέσεις και εφαρμόζοντας συνθήκες πρώτης τάξης
για τη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης προκύπτει:
H CV = log c + v log h + µ (rk + w + d − c)

c
∂H CV
1
= 0 , άρα µ = και µ = − 2
∂c
c
c

−

∂H CV
= µ − ρµ
∂k

και αντικαθιστώντας κατάλληλα καταλήγουμε:

c
=r−ρ
c

(14)

Η εξίσωση αυτή είναι η εξίσωση Euler η οποία παραμένει ίδια με εκείνη που
περιγράφηκε στο αρχικό υπόδειγμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι λογικό αφού έχουμε
υποθέσει ότι το νοικοκυριό δεν αντιλαμβάνεται το όφελος που αντλεί από την ύπαρξη
εξωτερικής οικονομικής βοήθειας και το αντιμετωπίζει ως δεδομένο επιλέγοντας
μόνο κατανάλωση και αποταμίευση για τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του.
4.2 Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης
Όμοια με πριν, η αντιπροσωπευτική επιχείρηση επιλέγει τους συντελεστές
παραγωγής, ώστε να

μεγιστοποιεί τα κέρδη της π , σε κάθε χρονική στιγμή,

σύμφωνα με την εξίσωση:

(15)

π = (1 − θ ) y − rk − wl
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Όπου 0 < θ < 1 είναι ένας κοινός αναλογικός φόρος εισοδήματος, y το
προϊόν που παράγει η επιχείρηση και k, l οι παραγωγικοί συντελεστές κεφάλαιο και
εργασία κατ’αντιστοιχία, ενώ r, w συμβολίζουν το ενοίκιο του κεφαλαίου και το
μισθό δηλ. το ενοίκιο της εργασίας. Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση χρησιμοποιεί
κεφάλαιο και εργασία προκειμένου να παράγει το αγαθό, ενώ αντλεί θετικές
εξωτερικότητες απο τις δημόσιες παροχές στην οικονομία απο την κυβέρνηση,
σύμφωνα με την ακόλουθη συνάρτηση παραγωγής:

(16)

y = Ak al1− a g 1− a

Όπου A > 0 εκφράζει το συντελεστή τεχνολογίας και είναι μια σταθερά, 0 < a < 1
είναι η σταθερά που καθορίζει την παραγωγικότητα του φυσικού κεφαλαίου και g η
δημόσια υποδομή.
Η επιχείρηση συμπεριφέρεται ανταγωνιστικά παίρνοντας τις τιμές και τις
δημόσιες παροχές σαν δεδομένα. Επομένως, εφαρμόζοντας συνθήκες πρώτης τάξης
ως προς το κεφάλαιο και τη εργασία για τη μεγιστοποίηση των κερδών προκύπτουν
οι παρακάτω σχέσεις:

∂π
y
= 0 , r = (1 − θ )a
∂k
k

(17a )

∂π
y
= 0 , w = (1 − θ )(1 − a )
∂l
l

(17b )

Οι σχέσεις (17 a ) και (17b ) αν αντικατασταθούν στη συνάρτηση κερδών υποννοούν
ότι σε κάθε χρονική στιγμή π = 0 . Δηλαδή η επιχείρηση στην ισορροπία δεν μπορεί
παρά μόνο να έχει κανονικά κερδη κατά τρόπο αντίστοιχο με πριν.
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4.3 Ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση περιορίζεται από έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό όπου τα έσοδά
της από τη φορολογία στο εγχώριο εισόδημα αλλά και η ενίσχυση που δέχεται από το
εξωτερικό σε μορφή χρηματοδότησης πρέπει να ισούνται με τα έξοδά της για την
παροχή δημοσίων αγαθών. Δηλαδή:

g + h = θy + T
Το αριστερό σκέλος εκφράζει τη δαπάνη ενώ το δεξιό τα έσοδα όπου Τ είναι το ποσό
οικονομικής ενίσχυσης από το εξωτερικό και θy το ποσό που προκύπτει από τη
φορολόγηση.
Πιο αναλυτικά μπορούμε να δούμε ότι η σχέση αυτή μπορεί να εκφραστεί ως
ακολούθως:

(18)

g = θy + bΤ

και h = (1 − b )Τ , όπου b είναι η παράμετρος που δείχνει το ποσοστό εξωτερικής
οικονομικής βοήθειας που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών.
Το g εκφράζει δημόσια υποδομή όπως δρόμους, γέφυρες και άλλες παραγωγικές
επενδύσεις, ενώ το h εκφράζει δημόσιες παροχές όπως υπηρεσίες υγείας,
νοσοκομεία.
4.4 Ανταγωνιστική ισορροπία
Λύνουμε για μια αποκεντρωμένη ανταγωνιστική ισορροπία σε μια μικρή
ανοιχτή οικονομία η οποία αναφέρεται σε κάθε είδους εξωτερική βοήθεια και
οποιαδήποτε εγχώρια οικονομική πολιτική. Ως ανταγωνιστική ισορροπία ορίζεται η
κατανομή των πόρων

{θ , b, g}t∞=0

{c, k , l , y}t∞=0 ,

τιμών

{r , w}t∞=0

και οικονομικής πολιτικής

η οποία προκύπτει όταν: (i) Τα νοικοκυριά μεγιστοποιούν την ευημερία

τους, (ii) Οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, (iii) Όλοι οι περιορισμοί,
συμπεριλαμβανομένου και του περιορισμού της οικονομίας, ικανοποιούνται και (iv)
Όλες οι αγορές καθαρίζουν.
Και εδώ θα ισχύει η σχέση T = µ ( y − y ) = µ (λy − y ) = µ (λ − 1) y = τy
κατ’αντίστοιχο τρόπο. Επίσης η αγορά εργασίας ισορροπεί δηλαδή η ποσότητα

24

εργασίας που ζητείται απο τις επιχειρήσεις ισούται με αυτή που προσφέρεται από τα
νοικοκυριά: l d = l s . Αφού l s = 1 , καθώς υποθέσαμε ότι το νοικοκυριό προσφέρει
ανελαστικά μια μονάδα εργασίας, θα ισχύει και l d = 1.

Για τις σχέσεις που αφορούν στον κυβερνητικό προϋπολογισμό θα ισχύει:
g = θy + bτy = (θ + bτ ) y

(19a )

h = (1 − b )τy

(19b )

Στην ανταγωνιστική ισορροπία το προϊόν υπολογίζεται από τη συνάρτηση
παραγωγής σε συνδυασμό με τον κυβερνητικό προϋπολογισμό το οποίο είναι:
y = Ak a g 1− a ⇒ y = Ak a (θ + bτ )

1−α

1

y 1− a δηλαδή,

1− a
a

y cde = A a k (θ + bτ )

(20)

Το ενοίκιο του κεφαλαίου στην ισορροπία θα είναι όπως προκύπτει από
την (17 a ) και τη σχέση (20 ) :
1

1− a
a

r cde = (1 − θ )αΑ α (θ + bτ )

Ο μισθός ισορροπίας από τις σχέσεις (17b ) , (20 ) και από το ότι l d = 1 , θα
είναι:
w cde = (1 − a )(1 − θ ) y cde
Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (14 ) , (17 a ) και (20 ) , κάνοντας διαδοχικές
αντικαταστάσεις προκύπτει η σχέση:
1
1−α


c = c (1 − θ )αΑ α (θ + bτ ) α − ρ 



(21α )
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Από το συνδυασμό των σχέσεων (17 a ) , (17b ) και (13b ) , δηλαδή τον
εισοδηματικό περιορισμό του νοικοκυριού και τις συνθήκες πρώτης τάξης για τη
μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων καταλήγουμε ότι:
1

1−α

k = (1 − θ )Α α (θ + bτ ) α k − c

(21b )

Οι σχέσεις (21α) και (21b) συνοψίζουν τα μονοπάτια του κεφαλαίου και
της κατανάλωσης για οποιαδήποτε εγχώρια πολιτική με φορολογικό συντελεστή
0 < θ < 1 και εξωτερική βοήθεια με παράμετρο ανακατανομής τ ≥ 0 .

4.5 Άριστη οικονομική πολιτική
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την άριστη οικονομική πολιτική, όταν η
τελευταία παίρνει τη μορφή είτε μεγιστοποίησης του ρυθμού μεγέθυνσης της
κατανάλωσης,

είτε

μεγιστοποίησης

της

διαχρονικής

ευημερίας

του

αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού.
4.6 Μεγιστοποίση ρυθμού μεγέθυνσης της κατανάλωσης
Με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του ρυθμού μεγέθυνσης της κατανάλωσης
όπως αυτός δίνεται από τη σχέση (21α ) , για δεδομένο b, θα περιγράφεται όπως
παρακάτω:

F.O.C. of (21α ) w/r/t θ :

1− a
(1 − θ )(1 − a ) (θ + bτ )1−a2 a  = 0 ,

aΑ a (− 1)(θ + bτ ) a +

a

1

(θ + bτ )

1− a
a

0<θ <1,τ ≥ 0 , 0<b <1

και καταλήγουμε στο εξής:

26

 (1 − θ )(1 − a )
(θ + bτ )−1 − 1 = 0

a


θ ∗∗ = 1 − α (1 + bτ )

(22)

Αν προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε το ρυθμό μεγέθυνσης της
κατανάλωσης ως προς το b τότε το αποτέλεσμα της παραγώγισης δίνει κάτι ασαφές
και όχι μια αναλυτική λύση όπως αυτή που δίνει η σχέση (22 ) για το θ ∗∗ . Γι’αυτό το
λόγο θα δώσουμε τιμές στο b ώστε να πάρουμε μια αριθμητική προσέγγιση για τη
βέλτιστη τιμή αυτού του ποσοστού.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Καθώς το b αποτελεί ποσοστό, οι τιμές του κυμαίνονται στο διάστημα

[0.1,0.9] . Με τη βοήθεια των σχεσεων (21a )

και (22 ) , θα υπολογιστεί τόσο η τιμή

του θ ∗∗ για τις διάφορες τιμές του b , όσο και ο αντίστοιχος ρυθμός μεγέθυνσης της
κατανάλωσης

c
. Έτσι για a = 0.75 , ρ = 0.04 και τ = 0.1 , μεταβάλλοντας το b
c

προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

b

θ ∗∗

c
c

0.1

0.2425

0.007817

0.2

0.235

0.008768

0.3

0.2275

0.009729

0.4

0.22

0.0107

0.5

0.2125

0.01168

0.6

0.205

0.01267

0.7

0.1975

0.01367

0.8

0.19

0.01468

0.9

0.1825

0.0157
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Από τα αριθμητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι όσο αυξάνεται το b, τόσο
αυξάνεται το

c
, δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εξωτερικής οικονομικής
c

βοήθειας που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του δημοσίου αγαθού τόσο
αυξάνει ο ρυθμός μεγέθυνσης της κατανάλωσης.
Αντίθετα, καθώς αυξάνει το b, τόσο μειώνεται το άριστο ύψος της
φορολογικής πολιτικής. Επομένως η αύξηση του b αυξάνει το ρυθμό μεγέθυνσης της
κατανάλωσης μέσω δυο διαφορετικών τρόπων. Αφενός αυξάνοντας το g , δηλαδή τη
δημόσια υποδομή και αφετέρου μειώνοντας το θ ∗∗ , το οποίο στρεβλώνει τα κίνητρα.
Χρησιμοποιώντας τα ίδια αριθμητικά δεδομένα για τον υπολογισμό της
άριστης φορολογικής πολιτικής που προκύπτει από την αντίστοιχη μεγιστοποίηση
ρυθμού μεγέθυνσης της κατανάλωσης στο κλασσικό υπόδειγμα άριστης οικονομικής
μεγέθυνσης του Barro με δημόσια υποδομή προκύπτει ότι:

θ B = 0.25
Σε κάθε περίπτωση θ ∗∗ < θ B , δηλαδή το ύψος της άριστης φορολογικής
πολιτικής που προκύπτει από το υπόδειγμα με εξωτερική οικονομική βοήθεια και
επιδράσεις στη χρησιμότητα, είναι χαμηλότερο από αυτό του υποδείγματος του
Barro.
Μεταβάλλοντας τώρα την παράμετρο τ
ποσοστό

εξωτερικής

οικονομικής

βοήθειας

και κρατώντας σταθερό το

που

χρησιμοποιείται

για

τη

χρηματοδότηση δημοσίων παροχών b = 0.5 , βρίσκουμε τις τιμές του άριστου φόρου
και του ρυθμού μεγέθυνσης της κατανάλωσης. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες σχέσεις
καταλήγουμε:

τ

θ ∗∗

c
c

0.1

0.2125

0.01168

0.2

0.175

0.01671

0.3

0.1375

0.022

0.4

0.1

0.0275

0.5

0.0625

0.03324

0.6

0.025

0.03922

(Τα αριθμητικά αποτελέσματα για τις τιμές του τ ∈ [0.7,0.9] παραλείπονται γιατί δεν
οδηγούν σε καλά ορισμένη λύση)
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Όσο αυξάνονται οι τιμές του τ , τόσο μειώνεται το ύψος της άριστης
φορολογικής πολιτικής, ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης της κατανάλωσης αυξάνεται.
4.7 Μεγιστοποίηση διαχρονικής ευημερίας του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού
Για την εύρεση της άριστης οικονομικής πολιτικής χρησιμοποιούμε τώρα
το κριτήριο μεγιστοποίησης της διαχρονικής ευημερίας του αντιπροσωπευτικού
νοικοκυριού. Έτσι μεγιστοποιούμε την διαχρονική ευημερία του νοικοκυριού, υπό
τους περιορισμούς της κίνησης κεφαλαίου και της κατανάλωσης ως εξής:

1
a

H = log c + v log(1 − b)τA (θ + bτ )
cv

1− a
a

1
a

k + λ c [(1 − θ )aA (θ + bτ )

∂H CV
v(1 − a )(θ + bτ ) −1
=0⇒
+ λc caAa (θ + bτ )
∂θ
a
1

1

+ λ k kAa (θ + bτ )

1− a

a

[

v(1 − a )
+ (θ + bτ )
a (θ + bτ )

(1 − a )(1 − θ )

a
1− a

1

a

Aa 

1− a

a

1− a
a

1
a

− ρ ]c + λ k [(1 − θ ) A (θ + bτ )

1− a
a

k − c]

 (1 − a )(1 − θ )

(θ + bτ ) −1 − 1

a


(θ + bτ ) −1 − 1] = 0


 (1 − a )(1 − θ )
(θ + bτ ) −1 − 1 (λc ca + λ k k ) = 0
a



(23)

1

1− a
1− 2 a


1− a
a
a
b
b
b
(
−
1
)(
θ
+
τ
)
+
(
θ
+
τ
)
τ
(
1
−
)


1
1− a
a


a
a
(1 − b)τA (θ + bτ ) k

vτAa k

∂H CV
=0⇒
∂b

1

+ λC c(1 − θ )aAa

1− a

a

(θ + bτ )

1− 2 a

a

1

τ + λ K k(1 − θ ) Aa

1− a

a

(θ + bτ )

1− 2 a

a

τ =0

⇒

v  (1 − a )(1 − b)τ
 (1 − a )(1 − θ ) a
(θ + bτ ) −1 − 1 +
A τ (θ + bτ )

1− b 
a
a

1
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1− 2 a

a

(λC ca + λ K k ) = 0

(24)

∂H CV
−
= λC − ρλC
∂c

1

1
λC = − − λC (1 − θ )aAa (θ + bτ )

⇒

∂H CV
−
= λK − ρλK
∂b

c

1− a

a

+ 2λ C ρ + λ K

(25)

1
1− a


ν
a

λ K = − + λ K  ρ − (1 − θ ) A (θ + bτ ) a 
k



⇒

Ορίζουμε τώρα τις μεταβλητές: ψ ≡ λC c , φ ≡ λ K k , z ≡

v(1 − a )
+ (θ + bτ )
(23) ⇒
a (θ + bτ )

1− a

1

a

Aa 

(26)

c
k

 (1 − a )(1 − θ ) 
− 1 (a ψ + φ ) = 0
 a (θ + bτ )


(27)

1
1− 2 a
v  (1 − a )(1 − b)τ  (1 − a )(1 − θ ) a
(24) ⇒
− 1 +
A τ (θ + bτ ) a (a ψ + φ ) = 0
1 − b  a (θ + bτ )
a


Επιπλέον θα ισχύει ότι:
⇒

⇒

ψ = λC c + λC c

ψ = −1 + λ K c + ψρ

Ισχύει ακόμα ότι:

(28)

⇒

ψ = −1 + φz + ψρ

(29)

φ = λK k + λ K k

φ = −v + φρ − φz

Και τέλος θα ισχύει:

(30)

z c k
= −
z c k

1
1− a


⇒ z = z(a − 1)(1 − θ ) Aa (θ + bτ ) a − ρ + z



(31)

5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τις ιδιότητες της μακροχρόνιας ισορροπίας,
δηλαδή της κατάστασης εκείνης στην οποία η οικονομία μεγεθύνεται με ένα σταθερό ρυθμό.
Στη μακροχρόνια ισορροπία, οι ρυθμοί μεγέθυνσης των νέων μεταβλητών καθώς
και του b και θ, θα είναι μηδενικοί. Δηλαδή τα μεγέθη των διάφορων μεταβλητών θα
συνεχίσουν να μεταβάλλονται, αλλά με σταθερό ρυθμό.
Κατά συνέπεια στη μακροχρόνια ισορροπία θα πρέπει να ισχύει: z = ψ = φ = θ = b = 0
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Οι προηγούμενες σχέσεις παίρνουν την εξής μορφή:
1

z = (1 − a )(1 − θ ) Aa (θ + bτ )

(31) ⇒

1− a

a

+ρ

1

1− a

a

a

(29) ⇒

ψρ = 1 − φ (1 − a )(1 − θ ) A (θ + bτ )

(30) ⇒

φ=

− φρ

−v
1

(1 − a )(1 − θ ) Aa (θ + bτ )

Άρα από τις (iii) και (iv) προκύπτει ότι ψ =

1− a

a

1

ρ

+

v
+
ρ

v
1

(1 − a )(1 − θ ) Aa (θ + bτ )

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στις εξής σχέσεις:
1

1. z = (1 − a )(1 − θ ) Aa (θ + bτ )

1− a

+ρ

−v

2. φ =

1

1− a

a

a

(1 − a )(1 − θ ) A (θ + bτ )

3. ψ =

a

1+ v

ρ

v

+

1

(1 − a )(1 − θ ) Aa (θ + bτ )

v(1 − a )
+ (θ + bτ )
4.
a (θ + bτ )

1− a

1

a

Aa 

1− a

a

 (1 − a )(1 − θ ) 
− 1 (a ψ + φ ) = 0
 a (θ + bτ )


1
1− 2 a
v  (1 − a )(1 − b)τ  (1 − a )(1 − θ ) a
− 1 +
5.
A τ (θ + bτ ) a (a ψ + φ ) = 0
1 − b  a (θ + bτ )
a
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1− a

a

Λύνοντας αριθμητικά το παραπάνω σύστημα εξισώσεων για a = 0.75 , ρ = 0.04 , v = 0.3
και A = 1 , προκύπτουν για τ ∈ [0.1,0.3] τα εξής:

τ

θ ∗∗

b

z

φ

ψ

c
c

0.1

0.19

0.80

0.17

-2.29

34.79

0.35

0.2

0.12

0.90

0.18

-2.03

34.53

0.40

0.3

0.04

0.94

0.20

-1.82

34.32

0.45

(Για τιμές τ > 0.3 δεν έχουμε καλά ορισμένη λύση)
Παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι όσο αυξάνεται το τ , τόσο
αυξάνεται το b , δηλαδή το ποσοστό εξωτερικής οικονομικής βοήθειας που
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών που ενισχύουν τις
παραγωγικές διαδικασίες. Επιπλέον μειώνεται το άριστο επίπεδο φορολόγησης, η
οποία είναι γνωστή για την στρέβλωση των κινήτρων των παραγώντων μιας
οικονομίας. Δηλαδή η άριστη χρήση της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας, αφορά
στη διοχέτευσή της σε παραγωγικές διαδικασίες και στη χρηματοδότηση μέρους της
φορολογίας. Αυτό όμως όπως αναλύθηκε αρχικά δε συμβαίνει στην πραγματικότητα.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υποδείγματος, η αποδοτική χρήση της
οικονομικής βοήθειας συνεπάγεται τη διοχέτευσή της σε παραγωγικές διαδικασίες.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή η πρόταση της χρήσης της ΕΑΒ σε επενδύσεις για την
αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Η αύξηση του ποσοστού της ΕΑΒ που
χρησιμοποιείται σε παραγωγικές διαδικασίες, αυξάνει την οικονομική ανάπτυξη.
Κατά παρόμοιο τρόπο παρατηρείται αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της
μείωσης των φόρων που στρεβλώνουν τα οικονομικά κίνητρα.
Οι Sachs et al. (2004) πρότειναν μια πολύ μεγάλη αύξηση στην εξωτερική
βοήθεια ώστε να υπερβούν οι αναπτυσσόμενες χώρες την παγίδα της φτώχειας. Όμως
αυτή η θέση εξασθενεί από δύο συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, χρησιμοποιώντας
τα ίδια μοντέλα, νεότεροι συγγραφείς και μελετητές βρήκαν ότι οι τιμές των
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παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμά τους δε φαίνεται να είναι
επαρκώς

δικαιολογημένες.

Δεύτερον,

η

μεγάλη

βιβλιογραφία

της

αποτελεσματικότητας της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας έχει καταλήξει στο ότι η
ΕΑΒ έχει ελάχιστη επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον ένα αναπάντεχο
αποτέλεσμα της ΕΑΒ είναι ότι μειώνει το επίπεδο εκδημοκρατισμού στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής
οικονομικής βοήθειας. Οι μηχανισμοί δέσμευσης δε φαίνεται να εφαρμόζονται σωστά
εξαιτίας της απουσίας αξιόπιστης ποινής. Οι εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι τα
δάνεια μπορεί να βοηθήσουν στην εφαρμογή πειθαρχίας και στην αποδοτικότερη
χρήση των πόρων μιας και αυτοι θα πρέπει να επιστραφούν.
Επιπλέον, άλλες πηγές κεφαλαίων από το εξωτερικό όπως εμβάσματα ή
άλλες εισροές από ιδιωτικούς φορείς στον ιδιωτικό τομέα (ή και το δημόσιο τομέα
ακόμη) των αναπτυσσόμενων χωρών, αποδεικνύονται αποτελεσματικές μέθοδοι για
την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων.
Τέλος, η αυξανόμενη πρόσβαση στην αγορά της βοήθειας νέων μετόχων και
η δυνητική σύγκρουση μεταξύ των στόχων των δωρητών, συμβάλλουν στην
αναποτελεσματικότητα της βοήθειας.
Συνεπώς, αυξάνοντας την υπευθυνότητα των χωρών-ληπτών (παρέχοντας
δάνεια έναντι χορηγιών σε περιβάλλον με καλές πολιτικές πρακτικές), μειώνοντας το
κόστος των εμβασμάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και βελτιώνοντας τη
συνεργασία μεταξύ των δωρητών, φαίνεται ότι είναι ένας καλός τρόπος για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας.

33

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Acharya A., Fuzzo de Lima A. and Moore M. (2004) “Aid Proliferation: How Responsible
Are the Donors?” IDF Working Paper 214.
Alesina A. and Weder B. (2002) “Do corrupt governments receive less foreign aid?” American
Economic Review 92, 1126–1137.
Angelopoulos K. and Philippopoulos A. (2007) “The growth effects of fiscal policy in Greece
1960–2000.” Public Choice, 131, 157–175.
Barro R. and Lee J. W. (2002) “IMF Programs: Who Is Chosen and What
Are the Effects?” NBER Working Paper No. 8951.

Barro R. (1991) “Economic Growth in a Cross Section of Countries.” Quarterly
Journal of Economics 106: 407–43.
Barro R. (1990) “Government spending in a simple model of economic growth.” Journal of Political
Economy, 98, S103–S125.
Barro R. and Sala-i-Martin X. (2004) “Economic growth (2nd ed.).” Cambridge: MIT.
Baumol, W. (1990) “Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive.” Journal of
Political Economy, 98, 893–921.
Bhagwati N. J. (1982) “Directly unproductive, profit-seeking (DUP) activities.” Journal of
Political Economy 90, 988–1002.
Boone P. (1996) “Politics and the effectiveness of foreign aid.” European Economic Review,
40, 289–329.
Boone P. (1996) “Politics and the Effectiveness of Foreign Aid.” European
Economic Review 40 (2): 289–329.
Brumm H. J. (2003) “Aid, Policies, and Growth: Bauer Was Right.” Cato
Journal 23 (2): 167–74.
Burnside C., and Dollar D. (2000) “Aid, Policies, and Growth.” American
Economic Review 90 (4): 847–88.
Chang C., Fernandez-Arias E. and Serven, L. (1998) “Measuring aid flows: A new approach.”
Working paper Development Research Group, World Bank.
Chatterjee S., Sakoulis G. and Turnovsky S. (2003) “Unilateral capital transfers, public
investment and economic growth.” European Economic Review, 47, 1077–1103.
Clemens M. A., Radelet S. and Bhavnani R. (2004) “Counting chickens when they hatch: The
short-term effect of aid on growth.” Center for Global Development, Working paper No. 44.
Collier P. and Dollar D. (2004) “Development effectiveness: What have we learned?”
Economic Journal, 114, F244–F271.

34

Collier P. and Hoeffler A. (2005) “Democracy and resource rents.” Working paper.
University of Oxford.
Conlon R. J. and Pecorino P. (2004) “Policy reform and the free-rider problem.” Public
Choice, 120, 123–142.
Dalgaard C. J. and Hansen H. (2001) “On aid, growth and good policies.” Journal of
Development Studies, 37, 17–41.
Dalgaard C. J., Hansen H. and Tarp F. (2004) “On the empirics of foreign aid and growth.”
Economic Journal, 114, F191–F216.
Drazen A. (2000) “Political economy in macroeconomics.” Princeton: Princeton University
Press.
Easterly W. (2001) “The elusive quest for growth.” Cambridge: MIT.
Easterly W. and Levine R. (1997) “Africa’s growth tragedy: Policies and ethnic divisions.”
Quarterly Journal of Economics, 112, 1203–1250.
Fredriksson P. G. and Svensson, J. (2003) “Political instability, corruption and policy
formation: The case of environmental policy.” Journal of Public Economics, 87, 1383–1405.
Grossman H. and Mendoza, J. (2003) “Scarcity and appropriative competition.” European
Journal of Political Economy, 19, 747–758.
Hansen H. and Tarp, F. (2001). Aid and growth regressions. Journal of Development
Economics, 64, 547–570.
Heston A., Summers R. and B. Aten, (2002) “Penn world table, Version 6.1.” Center for
International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP).
Jensen P. S. and Paldam M. (2006) “Can the two new aid-growth models be replicated?”
Public Choice, 127, 147–175.
Knack S. (2001) “Aid dependence and the quality of governance.” Southern Economic
Journal, 68, 310–329.
Knack S. and Keefer P. (1995) “Institutions and economic performance: Cross-country tests
using alternative institutional measures.” Economics and Politics, 7, 207–227.
Knack S. and Keefer P. (1997) “Does social capital have an economic payoff? A crosscountry investigation.” Quarterly Journal of Economics, 112, 1251–1287.
Krueger A. (1974) “The political economy of the rent seeking society.” American Economic
Review, 64, 291–303.
Leite C. and Weidmann J. (2002) “Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption
and economic growth.” Washington: International Monetary Fund.
In G. Abed and S. Gupta (Eds.) “Governance, corruption and economic performance.”
Washington: International Monetary Fund.
Lensink R. and White H. (2001). “Are there negative returns37 to aid?” Journal of
Development Studies, 37, 42–63.

35

Mauro P. (1995) “Corruption and growth.” Quarterly Journal of Economics, 110, 681–712.
Mauro P. (1998) “Corruption and the composition of government expenditures.” Journal of
Public Economics, 69, 263–279.
Mauro P. (2002) “The persistence of corruption and slow economic growth.” IMF Working
Paper 02/213, Washington, DC.
Mehlum H., Moene K. and Torvik R. (2006) “Institutions and the resource curse.” Economic
Journal, 116, 1–20.
Mohtadi, H., & Roe, T. (1998) “Growth, lobbying and public goods.” European Journal of
Political Economy, 14, 453–473.
Mohtadi H. and Roe T. (2003) “Democracy, rent seeking, public spending and growth.”
Journal of Public Economics, 87, 445–466.
Moreira S. (2003) “Evaluating the impact of foreign aid on economic growth: A crosscountry study (1970–1988).” Paper presented at the 15th Annual Meeting on SocioEconomics.
Morrison M. K. (2007) “Natural resources, aid, and democratization: A best-case scenario.”
Public Choice, 131, 365–386.
Mosley P., Hudson J. and Horrell, S. (1987) “Aid, the public sector and the market in less
developed countries.” Economic Journal, 97, 616–641.
Mosley P., Hudson J. and Verschoor A. (2004) “Aid, poverty reduction and the ‘new
conditionality’.” Economic Journal, 114, F217–F243.
Murphy K., Shleifer A. and Vishny R. (1991) “The allocation of talent: Implications for
growth.” Quarterly Journal of Economics, 106, 503–530.
Neeman Z., Paserman D. and Simhon A. (2003) “Corruption and openness.” CEPR
Discussion Paper, no. 4057, London.
Park H. and Philippopoulos, A. (2003) “On the dynamics of growth and fiscal policy with
redistributive transfers.” Journal of Public Economics, 87, 515–538.
Park H., Philippopoulos A. and Vassilatos, V. (2005) “Choosing the size of the public sector
under rentseeking competition from state coffers.” European Journal of Political Economy,
21, 830–850.
Persson T. and Tabellini G. (2000) “Political economics: Explaining economic policy.”
Cambridge: MIT.
Persson T. and Tabellini G. (2003) “The economic effects of constitutions.” Cambridge: MIT.
Rodrik D. (1998) “Why do more open economies have bigger governments?” Journal of
Political Economy, 106, 997–1032.
Svensson J. (1999) “Aid, growth and democracy.” Economics and Politics, 11, 275–297.
Svensson J. (2000) “Foreign aid and rent-seeking.” Journal of International Economics, 51,
437–461.

36

Svensson J. (2003) “Why conditional aid does not work and what can be done about it?”
Journal of Development Economics, 70, 381–402.
Tornell A. and Lane P. (1999) “The Voracity Effect.” American Economic Review 89: 22–46.
Vásquez I. (2003) “The New Approach to Foreign Aid: Is the Enthusiasm Warranted?” Cato
Institute Foreign Policy Briefing, no. 79.

37

