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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οικονοµική µεγέθυνση θεωρείται ένα από τα κυριότερα αντικείµενα µε το
οποίο ασχολείται η οικονοµική επιστήµη λόγω της ασχολίας του µε το εισόδηµα, τις
µεταβολές του και τους παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά σε αυτό. Το εισόδηµα
και ο καθορισµός του είναι το σηµαντικότερο θέµα της µακροοικονοµικής και αποτελεί
το µέτρο εκείνο µε το οποίο υπολογίζουµε το επίπεδο διαβίωσης. Όσο πιο υψηλό είναι
το εισόδηµα ενός ατόµου, τόσο περισσότερα αγαθά µπορεί να αποκτήσει και τόσο
περισσότερο βελτιώνεται η ευηµερία του.
Το εισόδηµα εξαρτάται από τη διαχρονική επιλογή µεταξύ κατανάλωσης και
επένδυσης ή αποταµίευσης. Εποµένως, όλες οι αποφάσεις για το εισόδηµα και την
ευηµερία αφορούν την επιλογή των νοικοκυριών µεταξύ κατανάλωσης και
αποταµίευσης µε στόχο τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητας τους καθώς επίσης την
επιλογή των επιχειρήσεων µε στόχο τη µεγιστοποίηση των κερδών τους.
Η ανάλυση που αφορά όλα τα παραπάνω γίνεται σε επίπεδο µακροοικονοµικό.
Ωστόσο, τα µέσα και τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε σχετίζονται µε τη
µικροοικονοµική συµπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αυτό
σηµαίνει ότι για να γίνει κατανοητό το οικονοµικό σύστηµα ως προς τη δοµή και τη
λειτουργία του πρέπει να µελετηθούν όλες οι επιδράσεις σε ένα επίπεδο συνολικό
συνδυάζοντας ταυτόχρονα και την αριστοποίηση των αποφάσεων.
Παρόλο που το εισόδηµα είναι το κύριο εκείνο µέτρο που µας βοηθάει να
προσδιορίσουµε την οικονοµική µεγέθυνση, µία οικονοµία µπορεί να έχει µεγάλο
εισόδηµα λόγω του απόλυτου µεγέθους της και όχι επειδή οι κάτοικοί της έχουν στη
διάθεσή τους υψηλό πραγµατικό εισόδηµα.
Η φύση των επιδράσεων της οικονοµικής µεγέθυνσης είναι ο λόγος για τον
οποίο η θεωρητική και εµπειρική µελέτη γίνεται σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Η
θεωρητική ανάλυση σχετίζεται µε την κατάσταση στην οποία τείνει η οικονοµία στον
µακροχρόνιο ορίζοντα και τον τρόπο µε τον οποίο το καταφέρνει αυτό (steady-state και
transitional behavior).
Το σύνολο της ανάλυσης θα επικεντρωθεί σε κλασικά και σύγχρονα
υποδείγµατα οικονοµικής µεγέθυνσης, τα οποία θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε
το µηχανισµό και τους παράγοντες που οδηγούν στην οικονοµική µεγέθυνση, όπως την
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τεχνολογία, το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, που αφορούν την παραγωγική
διαδικασία.
Ο Adam Smith (1776), o David Ricardo (1817), o Frank Ramsey και o Joseph
Schumpeter (1934) προσπάθησαν και έδωσαν τα βασικά στοιχεία της σύγχρονης
θεωρίας της οικονοµικής µεγέθυνσης, όπως τις φθίνουσες αποδόσεις, τη συσσώρευση
του κεφαλαίου, φυσικού και ανθρώπινου, και τις επιδράσεις της τεχνολογικής
βελτίωσης. Η προσπάθεια για την ανάλυση της οικονοµικής µεγέθυνσης απέτυχε για
δύο λόγους: η µελέτη δυναµικών προβληµάτων, όπως το πρόβληµα της διαχρονικής
αριστοποίησης, ήταν σηµαντικά δύσκολη λόγω της απουσίας των κατάλληλων
εργαλείων και η έλλειψη στατιστικών στοιχείων για την επαλήθευση και τον έλεγχο
των θεωριών που αναπτύχθηκαν.
Αφετηρία της σύγχρονης θεωρίας της οικονοµικής µεγέθυνσης αποτέλεσε η
µελέτη που εκπόνησε ο Ramsey (1928) για τη διαχρονική µεγιστοποίηση της
χρησιµότητας των νοικοκυριών και των κερδών των επιχειρήσεων. Έπειτα ακολούθησε
η παράλληλη δουλειά των Solow και Swan (1956) µε τη χρήση της νεοκλασικής
συνάρτησης παραγωγής. Η συνάρτηση αυτή παρήγαγε ένα υπόδειγµα το οποίο
υποθέτει σύγκλιση των εισοδηµάτων και παύση της οικονοµικής µεγέθυνσης όταν δεν
υπάρχει τεχνολογική πρόοδος. Μέσω της ανάλυσης του Ramsey, οι Cass και
Koopmans (1965) κατέστησαν ενδογενή το ρυθµό αποταµίευσης και επέκτειναν µε
αυτό τον τρόπο το υπόδειγµα του Solow παρόλο που η υπόθεση της εξωγενούς
τεχνολογικής προόδου παρέµεινε για να είναι δυνατόν να παραχθεί οικονοµική
µεγέθυνση.
Η οικονοµική µεγέθυνση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών οικονοµολόγων µε
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες µία θεωρία µε χαρακτηριστικό τη
χρήση υποδειγµάτων ενδογενούς µεγέθυνσης. Τα υποδείγµατα αυτά εστίασαν κυρίως
στις αύξουσες αποδόσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την έρευνα και την ανάπτυξη και τις
εξωτερικές οικονοµίες.
Το βασικό στοιχείο της σύγχρονης οικονοµικής µεγέθυνσης είναι ότι η έρευνα
που γίνεται για τεχνολογική πρόοδο είναι µία διαδικασία η οποία απαιτεί κόστος. Γι΄
αυτό και τα άτοµα θα είναι πρόθυµα να αναλάβουν µία τέτοια δραστηριότητα όταν
προσδοκούν ότι θα αποκοµίσουν κάποιο όφελος από αυτή. Έχοντας όλα τα παραπάνω
υπόψη τους, πολλοί επιστήµονες, όπως ο Romer και o Lucas, προσπάθησαν να
δηµιουργήσουν τη σύγχρονη θεωρία της ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης.
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Αρχικά, θα παρουσιαστούν τα υποδείγµατα εξωγενούς οικονοµικής µεγέθυνσης,
και πιο συγκεκριµένα εκείνα των Solow-Swan και Ramsey, ενώ στη συνέχεια, θα
µελετηθούν, το υπόδειγµα ΑΚ, η συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου, οι
εξωτερικότητες σύµφωνα µε τον Romer, το µοντέλο της έρευνας-ανάπτυξης (R & D)
και η πρόοδος που σχετίστηκε µε την περιβαλλοντική µόλυνση, και προσεγγίστηκε
τόσο από το ΑΚ όσο και από το Schumpeterian υπόδειγµα, αλλά και από τον Barro.
Αυτά αποδεικνύουν την ύπαρξη της ενδογενούς µεγέθυνσης.
Είναι γεγονός ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης ανάµεσα στις χώρες διαφέρουν κατά
πολύ στη µακροχρόνια περίοδο και αυτό φαίνεται µέσα από εµπειρικές µελέτες.
Μάλιστα, τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι παρατηρούµενες µεταβολές στους ρυθµούς
ανάπτυξης παρουσίασαν δραµατικές διαφορές ως προς το µέσο όρο ζωής των κατοίκων
µίας χώρας και συσχετίστηκαν µε ένα σύνολο ποσοτικών ερµηνευτικών µεταβλητών.
Ένα από τα στοιχεία αυτού του συνόλου είναι ένας όρος καθαρής σύγκλισης, µε θετική
επίδραση στην ανάπτυξη όταν το αρχικό επίπεδο του πραγµατικού κατά κεφαλήν
ρυθµού βελτίωσης είναι χαµηλό σχετικά µε το αρχικό ποσοστό του ανθρώπινου
κεφαλαίου για τη διαµόρφωση του µορφωτικού επιπέδου και της προσδοκίας για ζωή
αλλά και σχετικά µε όλες τις ερµηνευτικές µεταβλητές που περιλαµβάνουν πολιτικές
και εθνικά χαρακτηριστικά. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί και να τονιστεί ότι οι χώρες
που διαθέτουν υψηλότερο αρχικό κεφάλαιο συγκλίνουν ταχύτερα στο σηµείο της
σταθερής κατάστασης.
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Α. Υποδείγµατα Εξωγενούς Οικονοµικής Μεγέθυνσης

1. Το Νεοκλασικό Υπόδειγµα Solow - Swan
Η πιο βασική πρόταση της θεωρίας της οικονοµικής µεγέθυνσης είναι εκείνη
κατά την οποία για να διατηρηθεί ένας θετικός ρυθµός ανάπτυξης του πραγµατικού
κατά κεφαλήν προϊόντος στην µακροχρόνια περίοδο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
εξάλειψη των φθινουσών αποδόσεων ως προς τις παραγωγικές εισροές που
συσσωρεύονται διαχρονικά. Αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε τη συνεχή εξέλιξη της
τεχνολογικής γνώσης (εξωγενώς προσδιοριζόµενη) προκειµένου να δηµιουργηθούν νέα
αγαθά, νέες αγορές και νέες παραγωγικές διαδικασίες.
Το πρώτο υπόδειγµα που θα εξεταστεί και που ικανοποιεί την παραπάνω
πρόταση είναι το απλό δυναµικό νεοκλασικό υπόδειγµα εξωγενούς οικονοµικής
µεγέθυνσης. Το υπόδειγµα αναπτύχθηκε από τους Solow-Swan το 1956, και για το
λόγο αυτό ονοµάστηκε και υπόδειγµα Solow – Swan αποτελώντας σηµείο αναφοράς
για τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν µετέπειτα.

1.1

Η δοµή του νεοκλασικού υποδείγµατος

Η συνολική συνάρτηση παραγωγής έχει τη µορφή :
Y t = F( K t , L t )

(1.1)

όπου Y t : προϊόν, K t , : απόθεµα φυσικού κεφαλαίου, L t : εργασία

και ικανοποιεί κάποιες υποθέσεις οι οποίες είναι γνωστές ως νεοκλασικές ιδιότητες.
Όταν ισχύουν οι υποθέσεις αυτές τότε η τεχνολογική πρόοδος θα είναι το µοναδικό
µονοπάτι προς την οικονοµική µεγέθυνση. Οι νεοκλασικές ιδιότητες έχουν ως εξής:
i) Η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά
προϊόντα τόσο ως προς το κεφάλαιο όσο και ως προς την εργασία.
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MPK t =

∂F ( K t , Lt )
>0
∂K t

∂MPK t ∂ 2 F ( K t , Lt )
=
<0
2
∂K t
∂K t

MPL t =

∂F ( K t , Lt )
>0
∂Lt

∂MPLt
∂ 2 F ( K t , Lt )
=
<0
2
∂Lt
∂Lt

ii) Η συνάρτηση παραγωγής είναι οµογενής πρώτου βαθµού ως προς το φυσικό
κεφάλαιο και την εργασία ( σταθερές αποδόσεις κλίµακας παραγωγής) :
F (λΚ t , λL t ) = λF (K t , L t )

όπου λ >0

(1.2)

iii) Η συνολική συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί τις Inada Conditions:

lim (MPK t ) = lim (MPL t ) = ∞
Kt →0

Lt →0

lim (MPK t ) = lim (MPL t ) = 0

Kt →∞

Lt → ∞

Η ιδιότητα των σταθερών αποδόσεων µας δίνει την ευχέρεια να εκφράσουµε το
κατά κεφαλήν προϊόν ως συνάρτηση του λόγου κεφαλαίου- εργασίας:
Yt
K
= F ( t , 1 ) ⇒ y t = f (k t )
Lt
Lt

όπου y t =

Yt
K
(κατά κεφαλήν προϊόν), k t = t (λόγος κεφαλαίου- εργασίας )
Lt
Lt

f (k t ) = F (k t , 1)

Μέσω των νεοκλασικών ιδιοτήτων προκύπτει ότι

MPK t =

∂F ( K t , Lt )
∂K t

=

∂[ Lt f (k t )]
= f ‘ (k t ) > 0
∂K t

10

∂f ' (k t )
∂MPK t
1
=
f’’ (k t ) < 0 ⇒ f’’(k t ) < 0
=
∂K t
∂K t
Lt

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το κατά κεφαλήν προϊόν είναι µία
αύξουσα και κοίλη συνάρτηση του λόγου κεφαλαίου-εργασίας. Εποµένως, το κατά
κεφαλήν προϊόν της οικονοµίας µπορεί να αυξάνεται διαχρονικά αν και µόνο αν
αυξάνεται διαχρονικά ο λόγος κεφαλαίου- εργασίας.

1.2

Συσσώρευση κεφαλαίου

Το προϊόν που παράγεται σε µία οικονοµία µπορεί είτε να καταναλωθεί (C t ),
είτε ένα επενδυθεί (I t ), ούτως ώστε να δηµιουργηθεί νέο φυσικό κεφάλαιο. Έχοντας
παραλείψει τις έννοιες της αύξησης του πληθυσµού και της τεχνολογικής αλλαγής η
µόνη πιθανή πηγή της οικονοµικής µεγέθυνσης είναι η συσσώρευση κεφαλαίου. Στο
σηµείο αυτό εισάγεται και η έννοια της απόσβεσης. Το φυσικό κεφάλαιο φθείρεται µε
ρυθµό δ. Αυτό σηµαίνει ότι αν το αρχικό απόθεµά των καταναλωτών είναι Κ t , στο
τέλος της ίδιας χρονικής περιόδου θα έχει αναλωθεί λόγω χρήσης δΚ t ποσότητα
φυσικού κεφαλαίου. Εποµένως, η καθαρή αύξηση κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή θα ισούται µε
•

K = I t - δΚ t ,

•

όπου

K=

(1.3)

dK t
, η µεταβολή στο απόθεµα κεφαλαίου ως προς το χρόνο.
dt

Παραλείποντας την ύπαρξη του δηµοσίου τοµέα και υιοθετώντας τις συνθήκες
µίας κλειστής οικονοµίας, το συνολικό προϊόν ισούται µε το συνολικό εισόδηµα και η
επένδυση µε την αποταµίευση S. Επιπλέον, για να προσδιορίσουµε αν και σε τι
ποσοστό θα αυξηθεί το απόθεµα κεφαλαίου θα θεωρήσουµε ότι οι καταναλωτές
αποταµιεύουν ένα σταθερό ποσοστό s του εισοδήµατος τους, Υ, οπότε και η οριακή
ροπή για αποταµίευση συµβολίζεται µε s και ισχύει ότι 0<s<1. Με τα δεδοµένα αυτά,
ισχύει:
It = St

και

S t = sY t

(1.4)
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ενώ η εξίσωση συσσώρευσης φυσικού κεφαλαίου µπορεί να γραφεί ως:
•

K = sY t - δΚ t .

(1.5)

Η εξίσωση αυτή προσδιορίζει ταυτόχρονα τη δυναµική πορεία της οικονοµίας.

1.3

Ισορροπία σταθερής κατάστασης στο απλό νεοκλασικό υπόδειγµα Solow

– Swan

Το κατά κεφαλήν προϊόν της οικονοµίας δεν προσδιορίζεται από το συνολικό
απόθεµα φυσικού κεφαλαίου αλλά από το λόγο κεφαλαίου–εργασίας. Στα υποδείγµατα
οικονοµικής µεγέθυνσης πρωταρχικό ρόλο έχει η µακροχρόνια ισορροπία, η οποία
δίνεται από τη σταθερή κατάσταση του υποδείγµατος (steady- state). Σταθερή

κατάσταση ονοµάζεται η κατάσταση δυναµικής ισορροπίας στην οποία όλες οι ποσότητες
µεταβάλλονται µε σταθερούς ρυθµούς.
Η ισορροπία σταθερής κατάστασης προκύπτει αν διαιρέσουµε και τα δύο µέλη
της θεµελιώδους εξίσωσης µε L t . Εποµένως,
•

•

Y
K
K
K
=s t -δ t ⇒
= s f(k t ) – δ k t .
Lt
Lt
Lt
Lt

(1.6)

Επειδή,
•

Kt
dK t
dL
•
•
)
Lt
− Kt t
•
Lt
K
L
dt
dt
=
- kt
⇒ k=
dt
Lt
Lt
L2t

d(

k≡

⇒

•

•

L
) kt ,
⇒ k = s f(k t ) – (δ +
L
•

L
όπου
= n και εκφράζει τον ρυθµό αύξησης του
L

πληθυσµού.

(1.7)

12
Εποµένως,
•

k = s f(k t ) – (δ+n)k t

(1.8)

Αυτή είναι η θεµελιώδης διαφορική εξίσωση της συσσώρευσης κεφαλαίου στο

απλό νεοκλασικό υπόδειγµα Solow – Swan. Συγκεκριµένα, δηλώνει ότι η µεταβολή του
λόγου κεφαλαίου–εργασίας σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο ισούται µε την κατά
κεφαλήν επένδυση, sy t , µείον το άθροισµα της κατά κεφαλήν απόσβεσης του
κεφαλαίου δk t και της µείωσης του λόγου κεφαλαίου–εργασίας από την αύξηση του
πληθυσµού, nk t .

Στο διάγραµµα διακρίνονται οι δύο όροι του δεξιού µέρους της θεµελιώδους
διαφορικής εξίσωσης. Η κάθετη απόσταση µεταξύ των δύο καµπυλών δίνει τη
•

µεταβολή του λόγου κεφαλαίου-εργασίας ως προς το χρόνο, k . Αν η καµπύλη s f(k t )
είναι πάνω από τη γραµµή (δ+n)k t , τότε η µεταβολή του λόγου κεφαλαίου-εργασίας
•

ως προς το χρόνο είναι θετική ( k >0), ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι
•

αρνητική( k <0). Λύνοντας τη διαφορική εξίσωση καταλήγουµε στο σηµείο της τοµής
των δύο καµπυλών του διαγράµµατος, όπου k είναι η τιµή ισορροπίας του λόγου
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κεφαλαίου-εργασίας. Αν όµως, για παράδειγµα, βρεθούµε σε κάποιο σηµείο αριστερά
•

του k , όπου ισχύει k >0, την επόµενη χρονική στιγµή περιµένουµε το λόγο κεφαλαίουεργασίας να αυξηθεί. Η διαδικασία της αύξησης θα συνεχιστεί έως ότου φτάσουµε και
πάλι στην τιµή k . Ανεξάρτητα από το σηµείο το οποίο ξεκινάει την πορεία της η
οικονοµία ο λόγος Κ/L θα συγκλίνει στην τιµή ισορροπίας k , η οποία αντιστοιχεί στην
τιµή ισορροπίας σταθερής κατάστασης (steady state)
•

Στο σηµείο τοµής ισχύει k =0, που σηµαίνει ότι ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας θα
παραµείνει σταθερός και ίσος µε k και κατά συνέπεια θα προκύπτει η ισότητα:

s f(k t ) = (δ+n)k t .

(1.9)

Με αυτά ως δεδοµένα µπορώ να προσδιορίσω τις τιµές ισορροπίας του κατά
κεφαλήν εισοδήµατος και της κατά κεφαλήν κατανάλωσης µε τον εξής τρόπο:

y = f (k )

(1.10)

c = (1 – s ) f ( k ), αντίστοιχα.

(1.11)

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι στη µακροχρόνια ισορροπία του
απλού νεοκλασικού υποδείγµατος Solow-Swan χωρίς τεχνολογική πρόοδο δεν υπάρχει
οικονοµική µεγέθυνση, αφού στη σταθερή κατάσταση οι κατά κεφαλήν µεταβλητές y, c
και k παραµένουν σταθερές.
Είναι φανερό ότι η τιµή ισορροπίας του λόγου κεφαλαίου-εργασίας εξαρτάται
από τις τιµές των παραµέτρων d, n και s. Αν για παράδειγµα η οριακή ροπή για
αποταµίευση αυξάνεται από s σε s’ προκύπτει η µετατόπιση της καµπύλης sf(k t ) προς
τα πάνω και η αύξηση της τιµής ισορροπίας του λόγου κεφαλαίου-εργασίας από k σε
k’. Έτσι, θα αυξηθεί και το κατά κεφαλήν εισόδηµα και θα οδηγηθούµε στην καινούρια
ισορροπία σταθερής κατάστασης.
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Μία πολύ σηµαντική επισήµανση στο σηµείο αυτό είναι η εξής: αν δύο χώρες
έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και η µόνη διαφορά είναι το µέγεθος της
οριακής ροπής για αποταµίευση, τότε το υπόδειγµα Solow-Swan τονίζει ότι η χώρα µε
την µεγαλύτερη οριακή ροπή θα έχει και µεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδηµα στην
ισορροπία.

1.4

Ο χρυσός κανόνας της συσσώρευσης κεφαλαίου

Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως σε µία οικονοµία είναι να µπορεί να αποταµιεύει ο
καταναλωτής εκείνο το ποσοστό του εισοδήµατος που θα τον οδηγήσει να επιτύχει τη
µέγιστη δυνατή κατανάλωση συναρτήσει του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Εποµένως, η
κατά κεφαλήν κατανάλωση µε τη βοήθεια των εξισώσεων (9) και (11) µπορεί να
γραφεί ως

c (s) = f [ k (s)] – (n+δ) k (s)

(1.12)

Οι παράµετροι c (s) και k (s) δηλώνουν ότι οι τιµές ισορροπίας της κατά κεφαλήν
κατανάλωσης και του λόγου κεφαλαίου-εργασίας είναι συναρτήσεις της οριακής ροπής
για αποταµίευση. Παραγωγίζοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς s παίρνουµε ότι
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dc
dk
= [f ’( k )- (n+δ)]
ds
ds

Ισχύει ότι

(1.13)

dk
> 0, αφού µία αύξηση στην οριακή ροπή για αποταµίευση αυξάνει την
ds

τιµή ισορροπίας του λόγου κεφαλαίου-εργασίας. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση παίρνει
στη µέγιστη τιµή της όταν:

dc
= 0 ⇒ f’( k ∗ ) = n+δ
ds

(1.14)

Η παραπάνω ισότητα ονοµάζεται χρυσός κανόνας της συσσώρευσης κεφαλαίου
και δηλώνει ότι όταν στην ισορροπία ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας πάρει την τιµή k ∗
τότε τα άτοµα της οικονοµίας φτάνουν στη µέγιστη δυνατή κατανάλωση. Ο χρυσός
κανόνας προσδιορίζει την τιµή της οριακής ροπής για αποταµίευση που εξασφαλίζει τη
µέγιστη κατά κεφαλήν κατανάλωση, στηριζόµενοι στο γεγονός ότι ο άριστος λόγος
κεφαλαίου-εργασίας k ∗ είναι συνάρτηση του ποσοστού αποταµίευσης s.
Το κύριο µειονέκτηµα του υποδείγµατος Solow-Swan είναι ότι δεν µπορεί η
συσσώρευση κεφαλαίου να καταλήξει σε οικονοµική µεγέθυνση χωρίς τεχνολογική
πρόοδο, όταν η συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί τις νεοκλασικές ιδιότητες. Γι΄ αυτό
το επόµενό µας βήµα είναι να συµπεριλάβουµε στο µοντέλο µας την τεχνολογική
εξέλιξη. Η υπόθεση της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου οδηγεί στην εξάλειψη των
φθινουσών αποδόσεων στη συσσώρευση κεφαλαίου και σε οικονοµική µεγέθυνση.

1.5 Το υπόδειγµα Solow-Swan µε εξωγενή τεχνολογική πρόοδο

Η νέα συνολική συνάρτηση παραγωγής περιέχει και την τεχνολογική µεταβλητή
Α t , η οποία ορίζει το επίπεδο τεχνολογίας της οικονοµίας για κάθε χρονική στιγµή t
και αυξάνεται από περίοδο σε περίοδο µε έναν εξωγενή και σταθερό ρυθµό g.
•

A
=g>0
A

Ο όρος εξωγενής τεχνολογική πρόοδος προσδιορίζει τη βελτίωση της
τεχνολογίας ως ένα φαινόµενο έξω από τα πλαίσια λειτουργίας της οικονοµίας. Αυτό
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σηµαίνει ότι οι οικονοµικές αποφάσεις δε µπορούν να επηρεάσουν το ρυθµό
τεχνολογικής προόδου. Ωστόσο, στις σύγχρονες οικονοµίες η τεχνολογική εξέλιξη είναι
αποτέλεσµα συστηµατικής ερευνητικής προσπάθειας και απαιτείται η διάθεση
σηµαντικών οικονοµικών πόρων. Οι κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
δαπανούν τεράστια χρηµατικά ποσά για έρευνες µε κριτήριο τα πιθανά οφέλη που
προκύπτουν από τη βελτίωση της τεχνολογίας. Οι έρευνες, λοιπόν, και η τεχνολογική
πρόοδος ως οικονοµικά φαινόµενα θα έπρεπε να προσδιορίζονται ενδογενώς από τη
λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος.
Η καινούρια συνάρτηση παραγωγής, λοιπόν, είναι
Y t = F (K t , Α t L t )

(1.15)

όπου ο όρος Α t L t δίνει την εργασία σε µονάδες αποτελεσµατικότητας. Η τεχνολογική
πρόοδος εξοικονοµεί εργασία γιατί απλοποιεί σηµαντικά το υπόδειγµα και γιατί στην
ισορροπία ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας είναι σταθερός.
Και αυτή η συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί τις νεοκλασικές ιδιότητες
i)

θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς το κεφάλαιο και την εργασία

∂Υt
>0
∂Κ t

ii)

∂Yt
>0 ,
∂Lt

∂ 2Yt
<0
∂K t2

∂ 2Yt
<0
∂L2t

σταθερές αποδόσεις κλίµακας παραγωγής

F (λK t , A t (λL t )) = λF(K t , A t L t ),

iii)

lim
Kt →0

λ>0

(1.16)

Inada conditions

∂Yt
∂Y
= lim t = ∞
L
t →0 ∂L
∂K t
t

lim

Kt →∞

∂Yt
∂Y
= lim t =0
L
t → ∞ ∂L
∂K t
t

Η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων κλίµακας παραγωγής µας βοηθάει να
εκφράσουµε το προϊόν της οικονοµίας σε όρους αποτελεσµατικής εργασίας:
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≈
≈
 K

Yt
= F  t ,1 ⇒ y = f( k t )
At Lt
 At Lt 

≈

όπου y =

Yt
At Lt

(1.17)

≈

προϊόν ανά µονάδα αποτελεσµατικής εργασίας, k t =
≈

κεφάλαιο ανά µονάδα αποτελεσµατικής εργασίας και

Kt
At Lt

≈

f( k t )= F( k t ,1). Στη

συγκεκριµένη περίπτωση οι µεταβλητές εκφράζονται σε όρους αποτελεσµατικής
εργασίας και όχι σε κατά κεφαλήν όρους όπως πριν.
Και τώρα όπως και στο απλό υπόδειγµα ισχύουν οι ισότητες
•

K = I t - δΚ t

(1.3)

It = St

(1.4)

και S t = sY

µε αποτέλεσµα να προκύπτει:
•

K = sY t - δΚ t

(1.5)

Η παραπάνω εξίσωση µπορεί να γραφεί σε όρους αποτελεσµατικότητας
διαιρώντας και τα δύο της µέλη µε το A t L t :
•

•

≈
≈
Y
Kt
K
K
=s t -δ
= s y t -δ k t
⇒
At Lt t
At Lt t
At Lt
At Lt

(1.18)

Επιπλέον ισχύει ότι
 K
d  t
≈
AL
k≡  t t
dt
•

•
•
 •
 K At Lt − K t  A Lt + At L 
•
•
•
•

≈
≈  A
K
L


=

 ⇒ k=
k
+
t
2

At Lt
 A L 
( At Lt )



(1.19)
•

L
Γνωρίζοντας ότι ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι σταθερός,
=n
L

προκύπτει ότι
•

≈

•

≈
K
k=
- (g + n) k t
At Lt

(1.20)
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Από τις εξισώσεις (17), (18) και (19) παίρνουµε τη βασική διαφορική εξίσωση
του απλού νεοκλασικού υποδείγµατος µε εξωγενή τεχνολογική πρόοδο:
•

≈

≈

≈

k =s f( k t )-(n + g + δ) k t

(1.21)

Η ισορροπία βρίσκεται και πάλι στο σηµείο τοµής των καµπυλών και αποτελεί
την ισορροπία σταθερής κατάστασης του υποδείγµατος. Το κεφάλαιο ανά µονάδα
≅

•

≈

αποτελεσµατικής εργασίας παραµένει σταθερό στο επίπεδο k , όπου ισχύει k =0.
∆ηλαδή,
•

≈

≅

≅

k =0 ⇒ sf( k )=(n+g+δ) k

(1.22)

Λύνοντας την εξίσωση αυτή προκύπτει η σταθερή τιµή ισορροπίας του κεφαλαίου ανά
µονάδα αποτελεσµατικής εργασίας η οποία σε συνδυασµό µε την (17) µας φανερώνει
ότι στην ισορροπία σταθερής κατάστασης το προϊόν ανά µονάδα αποτελεσµατικής
≅

εργασίας y θα είναι σταθερό. Εποµένως,

≅

≅

y = f( k )=

Yt
y
= t = σταθερά.
At Lt At

(1.23)
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Για να µείνει σταθερός ο λόγος αυτός θα πρέπει οι µεταβλητές y t και A t να
•

A
µεταβάλλονται µε τον ίδιο ρυθµό και αφού
= g > 0, το κατά κεφαλήν προϊόν της
A

οικονοµίας θα αυξάνεται µε ρυθµό g.
Με λίγα λόγια, στη µακροχρόνια ισορροπία του υποδείγµατος Solow-Swan µε
τεχνολογική πρόοδο, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης ισούται µε το ρυθµό
µεταβολής της τεχνολογίας. Η οικονοµική µεγέθυνση που προβλέπει το υπόδειγµα
•

•

y
A
οφείλεται στην εξωγενή τεχνολογική πρόοδο, αφού
=
= g. Πρέπει όµως να
y t At

επισηµανθεί ότι επειδή η τεχνολογική πρόοδος διαφέρει από χώρα σε χώρα, οι ρυθµοί
οικονοµικής µεγέθυνσης θα διαφέρουν σηµαντικά.

1.6 Η σύγκλιση στο νεοκλασικό υπόδειγµα Solow-Swan

Για να µελετήσουµε τη σύγκλιση θα χρησιµοποιήσουµε το απλό νεοκλασικό
υπόδειγµα χωρίς τεχνολογική πρόοδο. Έστω ότι η συνάρτηση παραγωγής έχει τη
µορφή Cobb-Douglas:
Y t =AK ta L 1t −a

(1.24)

O λόγος κεφαλαίου-εργασίας στο σηµείο µακροχρόνιας ισορροπίας είναι:
1

 sA  1−α
kt = 
 n + δ 

(1.25)

Το κατά κεφαλήν εισόδηµα ισορροπίας δίνεται από τη σχέση

y t =Α

1
1− a

α

 s  1−α
 n + δ 

(1.26)
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Ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης g y , έχοντας τη σχέση y t =Ak ta , έχει ως εξής:
g yt =ag kt

(1.27)

Στο απλό νεοκλασικό υπόδειγµα χωρίς τεχνολογική πρόοδο στο σηµείο
ισορροπίας ισχύει g y = g k =0, αφού ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας k αυξάνεται ε
φθίνοντα ρυθµό όταν πλησιάζει στο σηµείο ισορροπίας k .
Έστω ότι υπάρχουν δύο οικονοµίες µε συνάρτηση παραγωγής της εξίσωσης
(24) και χαρακτηρίζονται από τις ίδιες παραµέτρους s, n, δ. Οι οικονοµίες αυτές θα
έχουν το ίδιο κατά κεφαλήν εισόδηµα στο σηµείο µακροχρόνιας ισορροπίας (26). Αυτή
η περίπτωση είναι από τις πιο χαρακτηριστικές της εξωγενούς οικονοµικής µεγέθυνσης
και τονίζει ότι παρόµοιες οικονοµίες στη µακροχρόνια περίοδο θα καταλήξουν στο ίδιο
σηµείο εισοδήµατος.
Επιπροσθέτως, στο υπόδειγµά µας µία οικονοµία τείνει να µεγεθύνεται
ταχύτερα όταν έχει χαµηλό λόγο κεφαλαίου-εργασίας σε σχέση µε κάποια άλλη που
έχει υψηλό λόγο. Η υπόθεση αυτή ονοµάζεται ‘Απόλυτη Σύγκλιση’. Το φαινόµενο αυτό
ισχύει γιατί η οικονοµία µε το χαµηλότερο λόγο κεφαλαίου-εργασίας θα έχει
υψηλότερο οριακό προϊόν ως προς το κεφάλαιο και εποµένως µεγαλύτερους ρυθµούς
οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι φτωχές λοιπόν χώρες µε χαµηλό αρχικό κεφάλαιο και
εισόδηµα θα έχουν µεγαλύτερο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Με το πέρασµα των
χρόνων οι διαφορές εξαλείφονται, το κατά κεφαλήν εισόδηµα και ο ρυθµός ανάπτυξης
θα συγκλίνουν και στην ισορροπία θα προκύψει πλήρης σύγκλιση.
Τέλος, χαρακτηριστική για το απλό νεοκλασικό υπόδειγµα εξωγενούς
οικονοµικής µεγέθυνσης είναι και η ‘Κατά Συνθήκη Σύγκλιση’ σύµφωνα µε την οποία
οι οικονοµίες τείνουν να συγκλίνουν τόσο γρηγορότερα στο µακροχρόνιο σηµείο
ισορροπίας όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση από το σηµείο αυτό.
Η σύγκλιση είναι ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία του υποδείγµατος Solow-Swan
και κατάφερε όχι µόνο να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των οικονοµολόγων και των
επιστηµόνων που µελετούν την πορεία των χωρών αλλά και να αποτελέσει ένα ισχυρό
κίνητρο για την υποστήριξη και την κριτική στο νεοκλασικό υπόδειγµα.
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Συµπέρασµα

Μέσα από την εξέταση του υποδείγµατος Solow-Swan παρατηρήσαµε ότι η
οικονοµική µεγέθυνση δεν επιτυγχάνεται απλά και µόνο µε τη συσσώρευση κεφαλαίου
και εργασίας αν δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και, επιπλέον, ότι η εξάλειψη των
φθινουσών αποδόσεων µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος
στην οικονοµία.
Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του νεοκλασικού υποδείγµατος είναι ότι η
ερµηνεία της οικονοµικής µεγέθυνσης γίνεται µε τη βοήθεια εξωγενών παραγόντων ως
προς το οικονοµικό σύστηµα. Η τεχνολογική εξέλιξη προέρχεται µέσα από µία
δραστηριότητα που απαιτεί σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους και προσδιορίζεται από
οικονοµικά κριτήρια. Ο ενδογενής, λοιπόν, προσδιορισµός της τεχνογνωσίας είναι ένα
πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε από πολλά άλλα υποδείγµατα. Παρά,
όµως, το µειονέκτηµα αυτό της ανάλυσης των Solow-Swan, η συµβολή τους στην
ανάπτυξη των οικονοµικών υποδειγµάτων είναι εξαίρετης σηµασίας, αφού κατάφερε να
αποτελέσει αντικείµενο ενασχόλησης, κριτικής αλλά ταυτόχρονα και έµπνευσης για
πολλούς οικονοµολόγους.
Η σηµαντικότερη επέκταση του µοντέλου αυτού είναι η εισαγωγή της
τεχνογνωσίας. Η τεχνολογική πρόοδος στην οικονοµία µεταβάλλεται µε σταθερό και
εξωγενή ρυθµό και µάλιστα τονίζεται ότι ο ρυθµός µεταβολής της ισούται µε το ρυθµό
της οικονοµικής µεγέθυνσης. Εποµένως, µιλώντας για ανάπτυξη και πρόοδο σε µία
οικονοµία αντιλαµβανόµαστε ότι προέρχεται από τη βελτίωση της τεχνολογίας. Επειδή,
όµως, η οποιαδήποτε ανάπτυξη διαφέρει από χώρα σε χώρα, ουσιαστική διαφορά θα
προκύπτει και στον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης.
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2.

Το υπόδειγµα Cass-Koopmans-Ramsey
Το υπόδειγµα αριστοποιητικής συµπεριφοράς του καταναλωτή αναπτύχθηκε

από τον Ramsey, το 1928. Μία υπόθεση που συναντήσαµε στο απλό νεοκλασικό
υπόδειγµα ήταν ότι ο ρυθµός αποταµίευσης είναι σταθερός και εξωγενής. Ωστόσο, στη
συγκεκριµένη περίπτωση που θα εξετάσουµε, η προσέγγιση µας γίνεται πιο ρεαλιστική,
αφού ο ρυθµός αποταµίευσης σε µία οικονοµία προσδιορίζεται ενδογενώς από την
άριστη συµπεριφορά των ατόµων. Από τη µία πλευρά ,τα νοικοκυριά επιλέγουν την
κατανάλωση και την αποταµίευση τους

µε κριτήριο την µεγιστοποίηση της

χρησιµότητας τους βάσει του εισοδηµατικού τους περιορισµού. Οι επιχειρήσεις, από τη
δική τους πλευρά, επιλέγουν τις ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας µε τις οποίες θα
παράγουν το αγαθό τους επιδιώκοντας να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Με άλλα
λόγια, τα νοικοκυριά προσδιορίζουν τη ζήτηση για το προϊόν την οικονοµίας, ενώ οι
επιχειρήσεις την προσφορά. Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών στοιχείων µας δίνει την
ισορροπία στην αγορά προϊόντος. Η ισορροπία είναι άριστη κατά Pareto και σηµαίνει
ότι αν κάποιος ρυθµιστής, κοινωνικός σχεδιαστής, έχει την εξουσία και διαχειρίζεται
όλους τους πόρους µε στόχο τη µεγιστοποίηση της ευηµερίας όλων των ατόµων, το
καλύτερο αποτέλεσµα που µπορεί να επιτύχει είναι αυτό της αποκεντρωµένης
οικονοµίας.

2.1

Η πλευρά της ζήτησης από τα νοικοκυριά

Έστω, λοιπόν, ότι, από την πλευρά της ζήτησης, η οικονοµία αποτελείται από
νοικοκυριά τα οποία υπόκεινται στον εισοδηµατικό περιορισµό:
•

B =w t L t + r t B t - C t

(2.1)

όπου B t :τα περιουσιακά στοιχεία, w t :ο µισθός και r t :το επιτόκιο.

Αν υποθέσουµε ότι ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι σταθερός και ίσος
µε n και η οικονοµία αποτελείται από ένα µόνο άτοµο, L 0 =1, τότε ο συνολικός
πληθυσµός δίνεται από τη σχέση
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L t =e nt

(2.2)

Σε κατά κεφαλήν όρους ο εισοδηµατικός περιορισµός µπορεί να γραφεί ως
•

b = w t + b t (r t -n) -c t

όπου

bt =

Bt
,
Lt

ct =

(2.3)

Ct
.
Lt

Με όλα τα παραπάνω δεδοµένα, η διαχρονική συνάρτηση χρησιµότητας του
νοικοκυριού είναι της µορφής:
∞

∞

0

0

U= ∫ u (ct ) Lt e − ρt dt = ∫ u (ct )e nt e − ρt dt

όπου c t : η κατανάλωση ανά άτοµο,

(2.4)

u( . ): η στιγµιαία συνάρτηση χρησιµότητας µε

θετική και φθίνουσα οριακή χρησιµότητα και ρ: ο συντελεστής διαχρονικής
προτίµησης. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του ρ τόσο µικρότερη αξία έχει η µελλοντική
χρησιµότητα για το νοικοκυριό σε σχέση µε την τρέχουσα κατανάλωση.
Με τη χρήση της εξίσωσης Hamilton και των προαναφερθέντων περιορισµών
:
Η= u(c t )e − ( ρ − n)t +v t [w t +b t (r t -n)-c t ]

(2.5)

όπου ο πολλαπλασιαστής v t δίνει την παρούσα αξία της τιµής του εισοδήµατος σε
µονάδες χρησιµότητας. Οι συνθήκες πρώτης τάξης για τη µεγιστοποίηση της αρχικής
εξίσωσης του Hamilton έχουν ως εξής:

∂J
=0 ⇒ v = u’(c)e − ( ρ − n)t
∂c

(2.6)

•
•
∂J
= - v ⇒ v = -(r-n)v
∂b

(2.7)

Ο κατά κεφαλήν πλούτος δεν πρέπει να αυξάνεται µε ρυθµό µεγαλύτερο από r-n.
Επιπροσθέτως, ισχύει η συνθήκη:
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lim (v t b t )=0

(2.8)

t →∞

Η παραπάνω συνθήκη ονοµάζεται τερµατική συνθήκη και δηλώνει ότι η αξία
των περιουσιακών κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά τείνει προς το µηδέν όταν ο χρόνος
τείνει στο άπειρο. ∆ιαφορετικά, η πρόταση αυτή υποδηλώνει ότι τα άτοµα δεν
επιθυµούν να έχουν καθόλου περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της ζωής τους, αφού το
άπειρο θεωρείται το τέλος της ζωής των νοικοκυριών. Οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά
πέρα από αυτή που δε συµπορεύεται µε τη διαχρονική αριστοποίηση είναι αντίθετη
προς τη µεγιστοποίηση της διαχρονικής χρησιµότητας.
Από τις συνθήκες πρώτης τάξης προκύπτει η εξίσωση:
•

 u ' ' ( c )c  c
r =ρ- 

 u ' ( c)  c

(2.9)

Η συγκεκριµένη εξίσωση είναι ευρέως γνωστή στον κόσµο των οικονοµικών ως
εξίσωση του Euler. Σύµφωνα µε αυτήν, τα νοικοκυριά επιλέγουν το µέγεθος της
κατανάλωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξισώσουν την απόδοση των αποταµιεύσεών
τους r µε την απόδοση της κατανάλωσης, που εκφράζεται από το δεξιό µέλος. Όταν οι
δυο αυτές αποδόσεις είναι ίσες µεταξύ τους, τότε τα νοικοκυριά είναι αδιάφορα µεταξύ
αποταµίευσης και κατανάλωσης. Όταν η απόδοση της αποταµίευσης είναι µεγαλύτερη,
τότε οι καταναλωτές αυξάνουν την τρέχουσα αποταµίευση. Ωστόσο, όσο υψηλότερη
είναι η απόδοση της κατανάλωσης, τόσο περισσότερη κατανάλωση µεταφέρουν τα
νοικοκυριά από το µέλλον στο παρόν µειώνοντας ταυτόχρονα την τρέχουσα
αποταµίευση. Αυτό γίνεται γιατί τα άτοµα εκτιµούν πιο πολύ την παρούσα
χρησιµότητα σε σύγκριση µε τη µελλοντική και επιπλέον, γιατί η µελλοντική αύξηση
της κατανάλωσης αυξάνει την οριακή τους χρησιµότητα.
Η πιο πολυσυζητηµένη συνάρτηση χρησιµότητας είναι η συνάρτηση
χρησιµότητας µε σταθερή σχετική αποστροφή ως προς τον κίνδυνο. (Constant relative
risk aversion, CRRA).

u(c) =

c 1−θ
1−θ

Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση του Euler λαµβάνει απλούστερη µορφή:

(2.10)
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•

c 1
= (r − ρ )
c θ

Ο συντελεστής

(2.11)

1

θ

δίνει την ελαστικότητα υποκατάστασης της κατανάλωσης σε

διαφορετικές χρονικές περιόδους και ορίζει µε άλλα λόγια το πόσο εύκολα τα άτοµα
µεταφέρουν κατανάλωση από τη µία περίοδο στην άλλη. Όσο µικρότερο είναι το θ,
τόσο πιο αργός είναι ο ρυθµός µε τον οποίο µειώνεται η οριακή χρησιµότητα τη στιγµή
που η κατανάλωση αυξάνεται. Εποµένως, τα νοικοκυριά είναι πρόθυµα να δεχθούν
αποκλίσεις από την οµοιόµορφη κατανοµή της κατανάλωσης.
Ο ρυθµός µεταβολής της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ισούται µε το γινόµενο
της ελαστικότητας υποκατάστασης επί τη διαφορά µεταξύ επιτοκίου. Όταν το επιτόκιο
είναι αρκετά υψηλό, τότε τα άτοµα αποταµιεύουν περισσότερο, αφού είναι λιγότερο
ανυπόµονα και έτσι ο ρυθµός µεταβολής της κατανάλωσης είναι µεγαλύτερος.

2.2

Η πλευρά της προσφοράς από τις επιχειρήσεις

Υποθέτουµε ότι στην αποκεντρωµένη οικονοµία υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και παράγουν ένα οµοιογενές
καταναλωτικό αγαθό Υ. Η τεχνολογία παραγωγής που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις
είναι:
Υ= F(K ,L )

(2.12)

και ικανοποιεί τις νεοκλασικές ιδιότητες όπως και το υπόδειγµα Solow-Swan.
Οι επιχειρήσεις πληρώνουν τιµή R για την ενοικίαση µίας µονάδας κεφαλαίου.
Η καθαρή απόδοση, λοιπόν, είναι R-δ, λόγω της απόσβεσης του κεφαλαίου από τη
χρήση. Γνωρίζοντας επίσης ότι το επιτόκιο δανεισµού είναι r και τα δάνεια και το
κεφάλαιο είναι τέλεια υποκατάστατα µεταξύ τους, ισχύει r =R-δ. Οι επιχειρήσεις
επιλέγουν το κεφάλαιο και την εργασία µε τα οποία θα καταφέρουν να
µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Θέτοντας την τιµή του προϊόντος ίση µε τη µονάδα,
για λόγους απλούστευσης, µία αντιπροσωπευτική επιχείρηση θα έχει κέρδη ίσα µε
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π i = F(K i , L i ) – ( r+δ) K i - wL i

(2.13)

από τις συνθήκες πρώτης τάξης παίρνουµε

∂π ι
=0 ⇒ f’(k)=r+δ
∂Κ ι

(2.14)

∂π ι
=0 ⇒ f(k)–kf’(k)=w,
∂Κ ι

(2.15)

µε k=

Ki K
=
(όµοιες επιχειρήσεις στην ισορροπία.
Li L

Οι δύο συνθήκες υποδηλώνουν ότι στην ισορροπία το οριακό προϊόν κάθε συντελεστή
ισούται µε το κόστος του.

2.3

Η ισορροπία του υποδείγµατος αριστοποιητικής συµπεριφοράς (Ramsey)

Στο σηµείο ισορροπίας, τα κατά κεφαλήν περιουσιακά στοιχεία των
νοικοκυριών θα ισούνται µε το λόγο κεφαλαίου-εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα ισχύει
b=k και το κατά κεφαλήν θα είναι:
•

k = f(k) –(n+δ)k – c

(2.16)

Η εξίσωση Euler µε αυτά τα δεδοµένα παίρνει τη µορφή:
•

c 1
=
c θ

( f ' (k ) − δ − ρ )

(2.17)

Οι δύο αυτές εξισώσεις αποτελούν ένα σύστηµα µέσω του οποίου µπορούµε να
προσδιορίσουµε την ισορροπία στην οικονοµία. Στη σταθερή κατάσταση έχουµε
•

•

k = c =0, γι΄ αυτό:
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c = f( k ) – (n+δ) k

και

(2.18)

f΄( k ) = δ + ρ

(2.19)

Έτσι, στην ισορροπία σταθερής κατάστασης ο ρυθµός µεταβολής της κατά
κεφαλήν κατανάλωσης, ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας και ο ρυθµός µεταβολής του κατά
κεφαλήν προϊόντος είναι µηδενικός.
Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι και στο υπόδειγµα
Ramsey, όπως και στο απλό νεοκλασικό υπόδειγµα Solow-Swan, δε διατηρείται
θετικός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης χωρίς την ύπαρξη τεχνολογικής προόδου.

Η ισορροπία του απλού νεοκλασικού υποδείγµατος µεγέθυνσης βρίσκεται στο
•

•

σηµείο τιµής των γεωµετρικών τόπων c =0 και k =0. Το παραπάνω σύστηµα
διαφορικών εξισώσεων (2.16) και (2.17) µας βοηθάει να προσδιορίσουµε τη δυναµική
πορεία των µεταβλητών c και k. Για να παρουσιάσουµε οποιαδήποτε αλλαγή των δύο
αυτών µεταβλητών µας βοηθούν οι γεωµετρικοί τους τόποι. Τα κάθετα βέλη δείχνουν
την κατεύθυνση προς την οποία µεταβάλλεται η κατά κεφαλήν κατανάλωση, ενώ τα
οριζόντια τη µεταβολή του λόγου κεφαλαίου-εργασίας. Για κάθε επίπεδο κεφαλαίου
υπάρχει ένα µοναδικό επίπεδο κατανάλωσης που οδηγεί την οικονοµία στην
ισορροπία.(saddle path)
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2.4

O τροποποιηµένος ΄χρυσός κανόνας΄ συσσώρευσης κεφαλαίου

Στο υπόδειγµα αριστοποιητικής συµπεριφοράς κατά Ramsey το άριστο επίπεδο
του λόγου κεφαλαίου-εργασίας δίνεται από τη σχέση
f΄( k ) = δ + ρ

(2.19)

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι στη µακροχρόνια ισορροπία του υποδείγµατος
Ramsey, ο άριστος λόγος κεφαλαίου-εργασίας είναι χαµηλότερος σε σχέση µε αυτόν
στο υπόδειγµα Solow-Swan. (ρ > n).
f΄( k ∗ ) = δ + n
Στον Ramsey, οι καταναλωτές αποταµιεύουν λιγότερο στην τρέχουσα περίοδο
και δε στοχεύουν στη µελλοντική περίοδο γιατί η χρησιµότητα που απολαµβάνουν δεν
είναι ίδια. ∆εν τους συµφέρει, λοιπόν, να θυσιάσουν τρέχουσα κατανάλωση. Το άριστο
επίπεδο µακροχρόνιας ισορροπίας είναι χαµηλότερο λόγω της διαχρονικής προτίµησης
(ανυποµονησίας) των νοικοκυριών, τα οποία προτιµούν την τρέχουσα από τη
µελλοντική κατανάλωση.

2.5

Το πρόβληµα του κοινωνικού σχεδιαστή

Ο κοινωνικός σχεδιαστής θεωρείται ως ένα ‘φανταστικό΄ πρόσωπο το οποίο
έχει την αρµοδιότητα να επιβάλει στο πρόβληµα µία λύση που θα µεγιστοποιήσει την
ευηµερία όλων των ατόµων της οικονοµίας. Όταν η λύση του προβλήµατος της
ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι άριστη κατά Pareto δεν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η
ευηµερία ενός ατόµου της οικονοµίας χωρίς να µειωθεί η ευηµερία κάποιου άλλου
ατόµου. Η προσπάθειά µας καταβάλλεται προκειµένου να συγκρίνουµε τη λύση της
αποκεντρωµένης οικονοµίας µε αυτή του κοινωνικού σχεδιαστή. Αν οι δύο λύσεις είναι
διαφορετικές, τότε υπάρχουν περιθώρια για κρατική παρέµβαση µε στόχο τη βελτίωση
του οικονοµικού αποτελέσµατος.
Ο κοινωνικός σχεδιαστής µεγιστοποιεί τη διαχρονική συνάρτηση χρησιµότητας
των καταναλωτών µε βάση τον εισοδηµατικό τους περιορισµό, ο οποίος µας δείχνει τον
τρόπο που κατανέµεται το προϊόν. Το παραγόµενο προϊόν Υ χρησιµοποιείται είτε για
κατανάλωση είτε για επένδυση:
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•

•

Y= C + I ⇒ F(K, L) = C + K + δK ⇒ k = f (k) – (n + δ) k – c

(2.20)

H εξίσωση του Hamilton στον κοινωνικό σχεδιαστή είναι:

c 1−θ ( n− ρ )t
J=
e
+v [ f (k ) − (n + δ )k − c]
1−θ

(2.21)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης για την κατανάλωση και το κεφάλαιο είναι
αντίστοιχα:
∂J
=0 ⇒ v = c −θ e ( n− ρ )t
∂c

(2.22)

•
∂J •
=- v ⇒ v = v [n + δ − f ' (k )]
∂k

(2.23)

Μετά από ορισµένους υπολογισµούς καταλήγουµε στο:
•

c 1
= [ f ' (k ) − ( ρ + δ )]
c θ

(2.24)

Από τις εξισώσεις (2.20) και (2.24), γνωρίζοντας ότι στην σταθερή κατάσταση
•

•

ισχύει c = k =0, έχουµε:

c = f (k ) − ( n + δ ) k

(2.25)

f’(k) = ρ + δ

(2.26)

Παρατηρούµε ότι η λύση στην οποία κατέληξε ο κοινωνικός σχεδιαστής είναι
ταυτόσηµη µε αυτή που συναντήσαµε στην αποκεντρωµένη οικονοµία. Εποµένως,
αφού η λύση του κοινωνικού σχεδιαστή (social planner) είναι άριστη κατά Pareto, και η
ανταγωνιστική λύση θα είναι άριστη κατά Pareto.
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Συµπέρασµα

Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος Ramsey δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές από το υπόδειγµα Solow-Swan. Και στο υπόδειγµα
αριστοποιητικής συµπεριφοράς οι φθίνουσες αποδόσεις οδηγούν την οικονοµία σε µία
κατάσταση σταθερού εισοδήµατος, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου εισάγεται η
έννοια της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου. Η µοναδική αξιοσηµείωτη διαφορά είναι
ότι το άριστο επίπεδο εισοδήµατος στην µακροχρόνια ισορροπία κατά Ramsey είναι
χαµηλότερο εν συγκρίσει µε το υπόδειγµα Solow-Swan. Αυτό οφείλεται στο
συντελεστή διαχρονικής προτίµησης που εµφανίζεται στη συνάρτηση χρησιµότητας, ο
οποίος κάνει τα νοικοκυριά να είναι λιγότερο ανυπόµονα και να συσσωρεύουν
λιγότερο κεφάλαιο.
Εν κατακλείδι, η µελέτη του υποδείγµατος Ramsey µας οδήγησε στην άριστη
λύση από την πλευρά κατανοµής των πόρων της οικονοµίας µέσα από τη συµβολή του
κοινωνικού σχεδιαστή και µας έδωσε µια λύση άριστη κατά Pareto που συµπίπτει µε
την ανταγωνιστική ισορροπία. Έτσι, η οικονοµία καταλήγει σε µία ισορροπία µε τη
βοήθεια ενός ΄αόρατου χεριού΄, η οποία θα είναι βέλτιστη όσον αφορά την κοινωνική
ευηµερία.
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B. Υποδείγµατα Ενδογενούς Οικονοµικής Μεγέθυνσης
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται υποδείγµατα στα οποία η οικονοµική
µεγέθυνση είναι ενδογενές αποτέλεσµα από τη λειτουργία της οικονοµίας και δεν
οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Στα προηγούµενα κεφάλαια αποδείχθηκε ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει συνεχής µεγέθυνση στα υποδείγµατα µε
φθίνουσες αποδόσεις είναι η ύπαρξη εξωγενούς τεχνολογικής προόδου. Για να είναι,
λοιπόν, εφικτό να κατασκευαστούν υποδείγµατα ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης,
θα πρέπει να επεκταθεί το κλασικό υπόδειγµα προκειµένου να µετατραπεί σε ενδογενής
η διαδικασία βελτίωσης της τεχνολογικής µεταβολής.
Η τεχνογνωσία χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη έννοια και περιλαµβάνει όλες
τις µορφές γνώσης, ξεκινώντας από την επιστηµονική γνώση έως και την απόλυτα
εξειδικευµένη. Ανάµεσα σε αυτές τις δύο µορφές γνώσης υπάρχει ένας µεγάλος
αριθµός µορφών γνώσης, όπως η οργάνωση και το στήσιµο µίας επιχείρησης, η
ανακάλυψη νέων αγαθών και νέων µεθόδων παραγωγής ή η βελτίωση της ποιότητας
των αγαθών. Κάθε µορφή τεχνογνωσίας επηρεάζει µε τον δικό της διαφορετικό τρόπο
τη µεγέθυνση µίας οικονοµίας.

1. Το µοντέλο ΑΚ στην ενδογενή οικονοµική µεγέθυνση

Οι φθίνουσες αποδόσεις στη συσσώρευση του κεφαλαίου είχαν πρωταρχικό
ρόλο στο νεοκλασικό υπόδειγµα και θεωρήθηκαν τροχοπέδη στην ελεύθερη ανάπτυξη.
Αποτέλεσαν µάλιστα ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της οικονοµίας στην οποία
όλοι οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες του συνολικού προϊόντος,

όπως η

τεχνολογία και η εργασιακή δύναµη, θεωρούνται δεδοµένοι.
Στη µετέπειτα µελέτη της οικονοµίας, δηµιουργήθηκε µία νέα οµάδα
υποδειγµάτων, στα οποία ο ένας από αυτούς τους παράγοντες αυξάνεται αναλογικά µε
την αύξηση του κεφαλαίου µε αποτέλεσµα να αντισταθµίζει τις φθίνουσες αποδόσεις
και να οδηγεί το προϊόν να αυξάνεται µε τον ίδιο ρυθµό αύξησης του κεφαλαίου. Αυτά
τα υποδείγµατα είναι γενικά γνωστά ως υποδείγµατα ΑΚ, αφού η συνάρτηση
παραγωγής τους είναι γραµµική, της µορφής:

Υt = ΑΚ t

(2.1)
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όπου Υ t : το παραγόµενο προϊόν, t: ο συνεχής χρόνος, Α: µία τεχνολογική σταθερά και
Κ t : η ποσότητα κεφαλαίου. Η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από σταθερές
αποδόσεις ως προς το κεφάλαιο, ,αφού το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι σταθερό
και ίσο µε Α.
Σε κατά κεφαλήν όρους η συνάρτηση του υποδείγµατος γράφεται ως:

Yt
K
= A t ⇒ yt = Ak t
Lt
Lt

(2.2)

Στο υπόδειγµα Solow-Swan καταλήξαµε σε ένα ρυθµό µεταβολής του λόγου
κεφαλαίου-εργασίας, ο οποίος ισούται µε
•

f (k t )
k
=s
− (n + δ )
kt
kt
Με µία απλή αντικατάσταση προκύπτει ότι:
•

k
= sA − (n + δ )
kt

(2.3)

Στην περίπτωση που ισχύει sA > n+δ, η εξίσωση προσδιορίζει έναν σταθερό και
θετικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Άρα, το υπόδειγµα ΑΚ εξηγεί την οικονοµική
µεγέθυνση ως ένα αποτέλεσµα της συσσώρευσης κεφαλαίου χωρίς τεχνολογική
πρόοδο.

Ξεκινάµε την ανάλυση του υποδείγµατος υποθέτοντας ότι η οικονοµία θα
συσσωρεύει συνεχώς φυσικό κεφάλαιο και ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας θα αυξάνεται
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µε σταθερό ρυθµό. Γι΄ αυτό το λόγο, όλες οι οικονοµίες που περιγράφονται από το
υπόδειγµα ΑΚ θα παρουσιάζουν συνεχή οικονοµική µεγέθυνση.
Ένα δεύτερο γνώρισµα του γραµµικού µοντέλου ΑΚ είναι ότι όλες οι χώρες που
διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά θα έχουν πάντα διαφορετικά κατά κεφαλήν
εισοδήµατα στην περίπτωση που ξεκινήσουν µε διαφορετικό αρχικό λόγο κεφαλαίουεργασίας. Εποµένως, η µόνιµη απόκλιση του εισοδήµατος µεταξύ των οικονοµιών θα
είναι µία πραγµατικότητα.
Μέσω του υποδείγµατος ΑΚ η κυβέρνηση διαθέτει ένα βαρυσήµαντο εργαλείο
οικονοµικής πολιτικής, προσπαθώντας να επιτύχει τον επιδιωκόµενο ρυθµό
οικονοµικής πολιτικής. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί επιλέγοντας το λόγο
κεφαλαίου-εισοδήµατος και να επιλέξει κατάλληλα τη συσσώρευση κεφαλαίου στην
οικονοµία ως σύνολο.
Ας παρουσιάσουµε όµως το γραµµικό υπόδειγµα µεγέθυνσης µε την
αριστοποιητική συµπεριφορά του καταναλωτή. Η συνάρτηση παραγωγής είναι της
µορφής:
Υt = Α t Κ ta L1t− a

(2.4)

όπου 0<a<1 είναι ο συντελεστής έντασης κάθε παραγωγικού συντελεστή. Όπως,
ήδη προαναφέρθηκε, το υπόδειγµα αυτό καταφέρνει να αποµακρύνει τις φθίνουσες
αποδόσεις ως προς τη συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου και να επιφέρει µία συνεχή
µεγέθυνση.
Ως γνωστόν, το εισόδηµα µπορεί είτε να καταναλωθεί, C t , είτε να επενδυθεί,

Ι t . Επιπλέον, το κεφάλαιο θα αυξάνεται µε έναν ρυθµό
Κ ′ = I − δΚ

(2.5)

όπου το δ δηλώνει το ποσοστό φθοράς του φυσικού κεφαλαίου, και δΚ η
ποσότητα του κεφαλαίου που έχει αναλωθεί λόγω χρήσης όταν το αρχικό κεφάλαιο
είναι Κ.
Στην ισορροπία οι επενδύσεις θα είναι ίσες µε τις αποταµιεύσεις. ∆ηλαδή:

sY=I
Η Hamilton εξίσωση του προβλήµατος γράφεται ως:

(2.6)
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C 1−θ
Η=
+ λ (( A − δ )Κ − C )
1−θ

(2.7)

ενώ οι αντίστοιχες συνθήκες πρώτης τάξης είναι:
∂H
= C −θ − λ = 0
∂C

(2.8)

∂H
= λ ( A − δ ) = ρλ − λ ′
∂K

(2.9)

∂Η
= ( A − δ )K − C = K ′
∂λ

(2.10)

Μετά από κάποιους υπολογισµούς προκύπτει ότι ο βέλτιστος ρυθµός αύξησης
της κατανάλωσης είναι ίσος µε:
•

C 1
= (A − δ − ρ)
C θ

(2.11)

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης είναι
σταθερός, διότι δεν εξαρτάται από το λόγο κεφαλαίου-εργασίας. Επιπροσθέτως, ο
λόγος κεφαλαίου-εργασίας και το κατά κεφαλήν εισόδηµα αυξάνονται µε ρυθµό ίσο µε
το ρυθµό αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, στην ισορροπία
του γραµµικού µοντέλου AK θα ισχύει:
•

•

•

k c y 1
= = = (A − δ − ρ) = g
k c y θ

(2.12)

Η σχέση αυτή µας δείχνει ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης εξαρτάται από αρκετές
παραµέτρους της οικονοµίας. Από τη µία πλευρά, συνδέεται θετικά µε την παράµετρο
τεχνολογίας Α, φανερώνοντας τον τρόπο µε τον οποίο το κεφάλαιο µετατρέπεται σε
προϊόν. Όσο µεγαλύτερο είναι το Α στην οικονοµία, τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθµός
οικονοµικής µεγέθυνσης που µπορεί να επιτύχει. Ωστόσο, υπάρχει και µία αρνητική
σχέση µε το ρυθµό απόσβεσης δ, το ρυθµό προεξόφλησης ρ και την ελαστικότητα της
οριακής χρησιµότητας ως προς την κατανάλωση, θ.
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Συµπέρασµα

Λύνοντας το πρόβληµα του κοινωνικού σχεδιαστή αποδεικνύεται ότι η λύση
του γραµµικού υποδείγµατος είναι άριστη κατά Pareto, αφού η αντικατάσταση της
νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής από τη συνάρτηση y=Ak δεν προκαλεί
προβλήµατα στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς. Τέλος, η ύπαρξη σταθερών
αποδόσεων στη συνάρτηση παραγωγής οδηγεί σε σταθερό ρυθµό οικονοµικής
µεγέθυνσης ανεξάρτητα αν τα νοικοκυριά ακολουθούν αριστοποιητική συµπεριφορά.
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2. Ενδογενής µεγέθυνση µε ανθρώπινο κεφάλαιο

Η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρείται ένας εναλλακτικός για την
διατήρηση συνεχούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση διακρίνουµε δύο
κύρια υποδείγµατα ενδογενούς µεγέθυνσης µε συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου. Το
πρώτο υπόδειγµα, που αναπτύχθηκε από τους Kenneth Arrow (1962) και Paul Romer
(1986), υποθέτει ότι η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου επιτυγχάνεται έµµεσα
µέσω της συσσώρευσης φυσικού κεφαλαίου και έµεινε γνωστό ως το υπόδειγµα της
εκµάθησης (learning by doing). Το δεύτερο υπόδειγµα τονίζει ότι η διαδικασία
συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ανάλογη µε εκείνη του φυσικού κεφαλαίου
και αποτελείται από δύο βασικές προσεγγίσεις. Η µία εµπνεύστηκε από τον Becker
(1964) και τον Lucas (1988) και η επόµενη αναπτύχθηκε από τους Nelson και Phelps
(1966).
Ας ξεκινήσουµε όµως τη µελέτη της ενδογενούς µεγέθυνσης αναλύοντας ένα
προς ένα το κάθε υπόδειγµα.

2.1 Το υπόδειγµα της εκµάθησης
Στο παρόν υπόδειγµα οι κύριες εισροές της συνάρτησης παραγωγής είναι το
φυσικό, Κ και το ανθρώπινο κεφάλαιο, Η. Με τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν
εννοούµε µόνο τον αριθµό των εργαζοµένων, αλλά ταυτόχρονα και τις ικανότητες, το
ταλέντο τους και το επίπεδο µόρφωσης τους, ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την
παραγωγικότητά τους. Η εργασία L είναι σταθερή και οποιαδήποτε αλλαγή στο
ανθρώπινο κεφάλαιο φανερώνει το αποτέλεσµα από την συσσώρευσή του.
Η συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί όλες τις νεοκλασικές ιδιότητες και είναι
της µορφής:

Υ = F( K, H)

(1.1)

Πιο συγκεκριµένα, η συνάρτηση παραγωγής για µία επιχείρηση είναι:

Υ i = F( K i , H i )

(1.2)
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όπου H i = A i L i ,

L i = αριθµός εργαζοµένων της επιχείρησης και A i = το

επίπεδο τεχνογνωσίας της επιχείρησης.

Η εκµάθηση επιδρά µέσω της επένδυσης των επιχειρήσεων στο φυσικό
κεφάλαιο. Όλες οι βελτιώσεις στην τεχνογνωσία και την παραγωγικότητα προέρχονται
από την επένδυση και την παραγωγική διαδικασία.
Μία σηµαντική υπόθεση είναι ότι η γνώση θεωρείται δηµόσιο αγαθό, στο οποίο
έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις χωρίς κανένα κόστος και δεν µπορούν να
αποκλειστούν από τη χρήση του. Το επίπεδο τεχνογνωσίας µίας επιχείρησης είναι ίσο
µε το συνολικό επίπεδο τεχνογνωσίας της οικονοµίας και ανάλογο του συνολικού
αποθέµατος κεφαλαίου. Εποµένως, η συνάρτηση παραγωγής µπορεί να γραφεί ως:

Y i =F (K i , KL i )

(1.3)

όπου Κ= το συνολικό απόθεµα κεφαλαίου και Κ i = το κεφάλαιο που
χρησιµοποιεί η επιχείρηση.
Η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις ως προς το
κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, όταν αυξηθεί το απόθεµα κεφαλαίου της, τότε το
συνολικό απόθεµα της οικονοµίας αυξάνεται αναλογικά και το όφελος που προκύπτει
από την αύξηση της παραγωγικότητας αφορά όλες τις επιχειρήσεις.
Και σε αυτή την περίπτωση κάθε οργανισµός στοχεύει στη µεγιστοποίηση των
κερδών της επιλέγοντας κεφάλαιο Κ i και εργασία L i . Το πρόβληµα που καλείται να
αντιµετωπίσει, λοιπόν, είναι:

Max π i = F (K i , KL i ) – (r + δ) K i - wL i

(1.4)

το οποίο σε κατά κεφαλήν όρους παίρνει τη µορφή:
Max π i = L i [F (k i , K ) − (r + δ )k i − w]

Οι συνθήκες πρώτης τάξης µας δίνουν:

(1.5)

38

∂π i
∂F (k i , K )
=0 ⇒
=r+δ
∂K i
∂k i

(1.6)

∂F (k i , K )
∂π i
=0 ⇒ F(k i ,K) - k i
=w
∂Li
∂k i

(1.7)

Έχοντας ως δεδοµένο ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι όµοιες, στην ισορροπία θα
πάρουν τις ίδιες αποφάσεις. Γι΄ αυτό ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας κάθε επιχείρησης θα
ισούται µε το λόγο της οικονοµίας. (k i =k και K=kL).
Λόγω της οµογένειας πρώτου βαθµού στο k,

F (k , K )
 K
= F 1,  = F (1, L) = f ( L)
k
 k

(1.8)

Από την παραγώγιση ως προς k παίρνουµε το οριακό προϊόν ιδιωτικού
κεφαλαίου:
∂

F (k , K )
∂F ( k i , K )
∂f ( L)
k
=
⇒
= f ( L) − Lf ' ( L)
∂k
∂k
∂k i

Το πρόβληµα µεγιστοποίησης

χρησιµότητας παραµένει ίδιο

(1.9)

για ένα

αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό και το σύστηµα εξισώσεων γράφεται ως:
•

k = f ( L ) k − δk − c

(1.10)

•

c 1
= [ f ( L) − Lf ' (l ) − ( ρ + δ )]
c θ

(1.11)

Ο πληθυσµός είναι σταθερός και γι΄αυτό ο ρυθµός αύξησης της κατά κεφαλήν
κατανάλωσης θα είναι και αυτός σταθερός. Επιπλέον, ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας
αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό, ο οποίος είναι ίσος µε το ρυθµό µεταβολής της κατά
κεφαλήν κατανάλωσης. Έτσι, σταθερός θα παραµένει και ο ρυθµός αύξησης του κατά
κεφαλήν εισοδήµατος και θα είναι ανεξάρτητος από το επίπεδο της τεχνολογικής

39
βελτίωσης. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η θετική εξωτερική επίδραση από
τη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου προκαλεί ενδογενή οικονοµική µεγέθυνση.
Ο ρυθµός µεγέθυνσης αποτελεί θετική συνάρτηση του µεγέθους του
πληθυσµού. Επιπροσθέτως, η αύξηση του συνολικού κεφαλαίου συµβάλει στη
βελτίωση της παραγωγικότητας για κάθε άτοµο της οικονοµίας. Αν δύο χώρες
διαθέτουν το ίδιο κεφάλαιο και διαφέρουν ως προς το µέγεθος του πληθυσµού , τότε
εκείνη µε το µεγαλύτερο πληθυσµό θα συσσωρεύει περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο
και θα παρουσιάζει µεγαλύτερο ρυθµό µεγέθυνσης.

Η λύση του κοινωνικού σχεδιαστή

Μέσα από την ανάλυσή µας θα µπορέσουµε να συγκρίνουµε τη λύση του
κοινωνικού σχεδιαστή µε αυτή της αποκεντρωµένης οικονοµίας και να συµπεράνουµε
αν το αποτέλεσµά µας είναι άριστο κατά Pareto ή όχι.
Ο κοινωνικός σχεδιαστής µεγιστοποιεί τη διαχρονική χρησιµότητα των
νοικοκυριών:
∞

∞

c 1−θ
Le − ρt dt
−
θ
1
0

U= ∫ u (c )Le − ρt dt = ∫
0

(1.12)

µε βάση τον εισοδηµατικό περιορισµό της οικονοµίας:
•

•

Υ = C + I ⇒ Y = C + K + δΚ ⇒ k = y − δk − c

(1.13)

Το συνολικό προϊόν της οικονοµίας είναι:
Υ = MYi = MF ( K i , KLi ) = F ( K , KL ) ⇒

Y
K

= F  , K  ⇒ y = F (k , K ) ⇒
L
L


y = F (k , kL) = kF (1, L) ⇒ y = kf ( L)
(1.14)

Αυτό ισχύει γιατί η οικονοµία αποτελείται από Μ όµοιες επιχειρήσεις κάθε µία
από τις οποίες παράγει Υ i µονάδες προϊόντος.
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Αντικαθιστώντας στη συνάρτηση (1.13) του εισοδηµατικού περιορισµού
παίρνουµε τη σχέση:
•

k = kf ( L) − δk − c

(1.15)

Η Hamilton εξίσωση για τον κοινωνικό σχεδιαστή έχει ως εξής:
J =

c 1−θ
Le − ρt + v[kf ( L) − δk − c ]
1−θ

(1.16)

Με τη βοήθεια των συνθηκών πρώτης τάξης:
∂J
= 0 ⇒ c −θ Le − ρt = v
∂c
•
•
∂J
= − v ⇒ v = v[δ − f ( L)]
∂k

(1.17)
(1.18)

καταλήγουµε στην εξίσωση:
•

c 1
= [ f ( L) − δ − ρ ]
c θ

(1.19)

η οποία εκφράζει το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης που επιτυγχάνει ο
κοινωνικός σχεδιαστής. Παρατηρώντας την εξίσωση (1.10) µε το ρυθµό της
αποκεντρωµένης οικονοµίας και διακρίνουµε ότι οι δύο ρυθµοί διαφέρουν. Ο
κοινωνικός σχεδιαστής φτάνει µε τα µέτρα που εφαρµόζει σε µεγαλύτερη ανάπτυξη,
αφού το οριακό προϊόν του συνολικού κεφαλαίου είναι µεγαλύτερο από το οριακό
προϊόν της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

f (L ) > f ( L ) − Lf ' ( L)

(1.20)

Εποµένως, η λύση της αποκεντρωµένης οικονοµίας δεν είναι άριστη κατά
Pareto. Αυτό συµβαίνει λόγω της ύπαρξης θετικών εξωτερικών επιδράσεων στην
παραγωγή από τη συσσώρευση του συνολικού φυσικού κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις δε
λαµβάνουν υπόψη τις θετικές επιδράσεις κατά τη µεγιστοποίηση των κερδών τους µε
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αποτέλεσµα οι επιλογές που κάνουν να µην είναι οι καλύτερες δυνατές για τη συνολική
ευηµερία της οικονοµίας.

Συµπέρασµα

Το υπόδειγµα της

εκµάθησης (learning-by-doing)

υποδηλώνει ότι η

συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου είναι αποτέλεσµα της ενασχόλησης των
εργαζοµένων µε την παραγωγική διαδικασία και την εµπειρία. Είναι αναµφισβήτητο ότι
ένα µεγάλο µέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου δηµιουργείται µέσω της εκµάθησης.
Ωστόσο, το ανθρώπινο κεφάλαιο προέρχεται από τη συστηµατική προσπάθεια των
διαφόρων φορέων της οικονοµίας να κατανείµουν τους παραγωγικούς πόρους µε τέτοιο
τρόπο ώστε να καταστήσουν δυνατή την παραγωγή του.

2.2 Η ενδογενής µεγέθυνση µε παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου

Σε αυτό το σηµείο, θα παρουσιαστούν δύο υποδείγµατα ενδογενούς
οικονοµικής µεγέθυνσης µε άµεση παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου. Μέσα από την
ανάλυσή τους, θα γίνει προσπάθεια να φανεί ότι υπάρχει δυνατότητα να εξαλειφθούν οι
φθίνουσες αποδόσεις και να καταλήξουµε σε οικονοµική µεγέθυνση ακόµα και όταν
δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος µε τη διαδικασία παραγωγής νέου ανθρώπινου
κεφαλαίου.

1.2.1. Ενδογενής µεγέθυνση µε έναν τοµέα παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου

Το πρώτο υπόδειγµα [Nelson – Phelps(1966)] αναλύει µόνο το πρόβληµα του
κοινωνικού σχεδιαστή, αφορά έναν τοµέα παραγωγής και υποθέτει ότι για την
παραγωγή του φυσικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι αρκετή µία και µόνο
τεχνολογία. Εποµένως, η συνάρτηση παραγωγής και για τα δύο κεφάλαια θα είναι η
ίδια.
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Έστω ότι στην οικονοµία η εργατική δύναµη (πληθυσµός) είναι σταθερή
διαχρονικά κι έτσι ο ρυθµός µεταβολής των συνολικών και των κατά κεφαλήν
µεταβλητών είναι ίδιος.
Για λόγους ευκολίας η συνάρτηση παραγωγής έχει τη µορφή Cobb-Douglas µε
σταθερές αποδόσεις κλίµακας ως προς το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Υ = K a H 1− a

όπου 0<α<1

(1.21)

Το ερώτηµα που δηµιουργείται είναι για ποιο λόγο η παρούσα συνάρτηση
παραγωγής µας δίνει ενδογενή οικονοµική µεγέθυνση. Αφού το ανθρώπινο κεφάλαιο
µπορεί να γραφεί ως:
Η = hL ,

µε h=το κατά κεφαλήν ανθρώπινο κεφάλαιο

(1.22)

η συνάρτηση παραγωγής γίνεται:

Υ = K a h1−a L1− a

(1.23)

Η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίµακας ως
προς τις µεταβλητές που συσσωρεύονται, Κ και h. Αυτό σηµαίνει ότι αν διπλασιάσουµε
τις εισροές Κ και h θα παράγουµε διπλάσιο προϊόν, αν και η απασχόληση παραµένει
σταθερή. Εποµένως, η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου εξαλείφει τις φθίνουσες
αποδόσεις και επιφέρει ενδογενή µεγέθυνση.
Όπως είναι γνωστό και έχει ήδη προαναφερθεί, το συνολικό, τελικό προϊόν της
οικονοµίας προορίζεται είτε για κατανάλωση είτε για επένδυση σε φυσικό αλλά και
ανθρώπινο κεφάλαιο, Ι K και Ι H , αντίστοιχα. Ο περιορισµός της οικονοµίας είναι:

Υ = K a H 1− a = C + I K + I H

(1.24)

ενώ, η συσσώρευση φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, αντίστοιχα, είναι:
•

K = I K − δK

(1.25)

•

H = I H − δH

Και τα δύο κεφάλαια αποσβένονται µε τον ίδιο ρυθµό.

(1.26)
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Στόχος του κοινωνικού σχεδιαστή είναι να µεγιστοποιήσει τη διαχρονική
συνάρτηση χρησιµότητας:
∞

∞

C 1−θ − ρt
e dt
1
−
θ
0

U = ∫ u (C )e − ρt dt = ∫
0

(1.27)

Η εξίσωση Hamilton που απευθύνεται στο πρόβληµα του κοινωνικού σχεδιαστή
είναι:

Η=

C 1−θ − ρt
e + v ( I K − δK ) + µ ( I H − δH ) + λ ( K a H 1− a − C − I K − I H )
1−θ

(1.28)

µε ν και µ, οι σκιώδεις τιµές του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου,
αντίστοιχα. Οι συνθήκες πρώτης τάξης από την εξίσωση του Hamilton είναι οι εξής:
∂J
= 0 ⇒ C −θ e − ρt = λ
∂C

(1.29)

∂J
=0⇒v=λ
∂I K

(1.30)

∂J
=0⇒µ =λ
∂I H

(1.31)

•
∂J
K
= − v ⇒ λα  
∂K
H

− (1− a )

•

= − v + δv

(1.32)

a

•
•
∂J
K
= − µ ⇒ λ (1 − a)  = − µ + δµ
∂H
H 

(1.33)

Επιπλέον, ικανοποιούνται οι τερµατικές συνθήκες:
lim(v t K t ) = 0

(1.34)

lim( µ t H t ) = 0

(1.35)

t →∞

t →∞

Από τις συνθήκες πρώτης τάξης παίρνουµε:
K
a
=
H 1− a

(1.36)
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Από την τελευταία εξίσωση συµπεραίνουµε ότι ο λόγος φυσικού-ανθρώπινου
κεφαλαίου είναι ίσος µε το λόγο µεταξύ των ελαστικοτήτων εισοδήµατος ως προς το
φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Όσο υψηλότερη είναι η ελαστικότητα εισοδήµατος
του φυσικού κεφαλαίου, τόσο καλύτερο είναι για την οικονοµία να χρησιµοποιεί
περισσότερο φυσικό κεφάλαιο.
Τέλος, από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης
µε έναν τοµέα παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου είναι σταθερός και ίσος µε:
•

•

•

•

(1− a )

C K H Y 1  1 − a 
= =
= = a
−δ − ρ

C K H Y θ   a 


(1.37)

Όλες οι µεταβλητές θα αυξάνονται µε σταθερό ρυθµό και η παραγωγή
ανθρώπινου κεφαλαίου θα οδηγεί σε ενδογενή οικονοµική µεγέθυνση.

1.2.2. Ενδογενής µεγέθυνση µε δύο τοµείς παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου.

Το υπόδειγµα αυτό είναι ευρέως γνωστό ως το υπόδειγµα του Lucas (1988). Η
προσέγγισή µας σε αυτή την περίπτωση είναι πιο ρεαλιστική, αφού απαιτούνται
διαφορετικές τεχνολογίες για την παραγωγή φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Με
άλλα λόγια, η παραγωγή φυσικού κεφαλαίου είναι εντάσεως φυσικού κεφαλαίου και η
παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου είναι εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό
σηµαίνει ότι για να παράγουµε ανθρώπινο κεφάλαιο απαιτούνται περισσότεροι
εργαζόµενοι παρά κεφαλαιουχικός εξοπλισµός.
Ο

κοινωνικός

σχεδιαστής

µεγιστοποιεί

την

διαχρονική

συνάρτηση

χρησιµότητας
∞

∞

C 1−θ − ρt
e dt
1 −θ
0

U = ∫ u (C )e − ρt dt = ∫
0

µε περιορισµούς:

(1.27)
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•

Υ = C + I K = C + K + δK = A(u K K ) a (u H H )1− a
•

(1.38)

Ι H = H + δΗ = B[(1 − u K ) K ] [(1 − u H ) H ]
β

1− β

(1.39)

όπου u Κ και u Η οι ποσότητες φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που
χρησιµοποιούνται για να παραχθεί το αγαθό , Υ, και Α, Β οι τεχνολογικές σταθερές.
Οι παραπάνω συναρτήσεις παρουσιάζουν µία δυσκολία ως προς τη δοµή τους.
Προκειµένου, λοιπόν, να κάνουµε τη µελέτη µας πιο εύκολη, µπορούν να γραφούν ως
εξής:
•

Υ = C + K + δK = AK a (u H H )1− a

(1.40)

•

H + δΗ = B[(1 − u H ) H ]

(1.41)

Η συνάρτηση Hamilton για τον κοινωνικό σχεδιαστή είναι:

Η=

C 1−θ − ρt
e + v AK a (u H H )1− a − δΚ − C + µ [B(1 − u H ) H − δΗ ]
1−θ

[

]

(1.42)

ενώ οι συνθήκες πρώτης τάξης:
∂J
= 0 ⇒ u ' (C )e − ρt = v
∂C

(1.43)
a

 K 
∂J
 = µΒ
= 0 ⇒ v (1 − a ) A
u
H
∂u Η
 H 
•
 K 
∂J

= − v ⇒ vaA
∂K
 uH H 

− (1− a )

(1.44)
•

= δv − v

(1.45)

a

•
•
 K 
∂J
 + µΒ(1 − u H ) = δµ − µ
= − µ ⇒ v(1 − a)u H A
∂H
 uH H 

(1.46)

Μετά από υπολογισµούς και αντικαταστάσεις καταλήγουµε στην ισότητα:

1

K
 aA  1− a
= uH  
H
 B

(1.47)
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Η ισότητα αυτή φανερώνει ότι στο υπόδειγµα µε δύο τοµείς παραγωγής
κεφαλαίου, ο λόγος φυσικού-ανθρώπινου κεφαλαίου στην ισορροπία προσδιορίζεται
από τις ελαστικότητες του φυσικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου, την ποσότητα
ανθρώπινου κεφαλαίου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή και το επίπεδο
τεχνολογίας σε κάθε τοµέα.
Φτάνοντας στο τέλος του κεφαλαίου, καταλήγουµε στο ρυθµό οικονοµικής
µεγέθυνσης µε δύο τοµείς παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου, ο οποίος ισούται µε:
•

Y 1
= [B − ( ρ + δ )]
Y θ

(1.48)

Ο ρυθµός µεγέθυνσης είναι µία αύξουσα συνάρτηση της τεχνολογικής
παραµέτρου Β.
Όπως και στην προηγούµενη ανάλυση, όλες οι µεταβλητές θα µεταβάλλονται µε
τον ίδιο σταθερό ρυθµό, αφού ο λόγος φυσικού-ανθρώπινου κεφαλαίου είναι σταθερός.
•

•

•

•

C K H Y
= =
=
C K H Y

(1.49)

Η παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου απενεργοποιεί τις φθίνουσες αποδόσεις και
οδηγεί σε ενδογενή µεγέθυνση. Όσο πιο βελτιωµένη είναι η τεχνολογία σε µία
οικονοµία, τόσο πιο µεγάλη είναι η ανάπτυξη και πρόοδος που επιτυγχάνει.

Συµπέρασµα

Τα υποδείγµατα µε παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελούν µία πολύ
σηµαντική βάση για την ενδογενή οικονοµική µεγέθυνση. Κατάφεραν να προσεγγίσουν
και να ερµηνεύσουν την ανάπτυξη από µία πιο ρεαλιστική σκοπιά, τονίζοντας ότι το
ίδιο ατοµικό κεφάλαιο και η ίδια ατοµική εργασία µπορούν να γίνουν πιο παραγωγικά
όταν είναι υψηλότερο το συνολικό απόθεµα φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου.
Εποµένως, µία οικονοµία που είναι ήδη αναπτυγµένη έχει καλύτερες προϋποθέσεις για
επιπλέον ανάπτυξη. Έτσι, ανατρέπεται η υπόθεση των φθινουσών αποδόσεων, αφού η
οικονοµία µπορεί να φτάσει σε συνεχή οικονοµική µεγέθυνση ακόµα και όταν δεν
υπάρχει εξωγενής τεχνολογική πρόοδος.
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3. Οι εξωτερικότητες, η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη
σύµφωνα µε τον Romer

Μία διάσταση του υποδείγµατος ΑΚ υποθέτει ότι η τεχνολογική γνώση είναι
ένας παράγοντας που αυξάνεται αναλογικά µε το κεφάλαιο. Αυτή η ιδέα βασίζεται στο
γεγονός ότι η τεχνογνωσία από µόνη της είναι ένα είδος κεφαλαιουχικού αγαθού.
Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες εισροές για να παράγει ένα τελικό αγαθό,
¨αποθηκεύεται¨ ως απόθεµα, αφού δεν εξαντλείται πάντα κατά τη διάρκεια της
παραγωγής και συσσωρεύεται µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών. Έχοντας δώσει στο Κ
µία ευρύτερη ερµηνεία ως το σύνολο διαφόρων κεφαλαιουχικών αγαθών, µπορούµε µε
τον ίδιο τρόπο να υποθέσουµε ότι η τεχνολογική γνώση περιλαµβάνεται σε αυτή την
οµάδα. Ο Romer έδωσε την βασική ιδέα του ΑΚ υποδείγµατος (1986), η οποία
ταυτίστηκε µε το µοντέλο του Ramsey για τη µεγιστοποίηση της διαχρονικής
χρησιµότητας ενός αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, θεωρώντας ότι οι καταναλωτές
και οι επιχειρήσεις δεν εσωτερικεύουν τις εξωτερικότητες που σχετίζονται µε την
βελτίωση της γνώσης.
Η βασική ιδέα, λοιπόν, διατυπώνει ότι η συσσώρευση κεφαλαίου από µία χώρα
έχει θετικό αποτέλεσµα στην παραγωγικότητα των άλλων χωρών. Ο Romer θεώρησε
ότι η συνάρτηση παραγωγής εµφανίζει εξωτερικότητες, λόγω των διαφορών στο
επίπεδο τεχνογνωσίας, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας του µη ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος του αγαθού-γνώσης.
Ας υποθέσουµε ένα κόσµο, ο οποίος κατοικείται από δύο οικονοµίες, την
εγχώρια, home και την ξένη, foreign. (η foreign πάντα συµβολίζεται µε έναν
αστερίσκο). Σε κάθε οικονοµία υπάρχει µία συνέχεια αγαθών, που εκτείνονται στο
διάστηµα [0,A]. Το κάθε αγαθό παράγεται από έναν τοπικό µονοπωλητή,
χρησιµοποιώντας εργασία και ενδιάµεσες εισροές σύµφωνα µε τη

συνάρτηση

παραγωγής:

A

Υ = L1− a ∫ xia di ,
0

0<α<1

(3.1)
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όπου x i : η εισροή του i th ενδιάµεσου αγαθού. Αν υπάρχει συµµετρία µεταξύ των δύο
χωρών, τότε στην ισορροπία, θα ισχύει x i = x . Αυτό σηµαίνει ότι οι χώρες θα κάνουν
χρήση των ίδιων τεχνολογιών και θα αντιµετωπίζουν τις ίδιες τιµές συντελεστών, µε
αποτέλεσµα να χρησιµοποιούν και τις ίδιες αναλογίες συντελεστών. H αξία του x
προσδιορίζεται από την εξής συνθήκη: το οριακό του κόστος ισούται µε το οριακό
του κέρδος για κάθε µονοπωλητή. Η εργασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την
κατασκευή ενός τελικού αγαθού (L 1 ), είτε για έρευνα (L 2 ), µε τη συνολική εργασία
να συµβολίζεται µε L = L1 + L2 . Η ταχύτητα µε την οποία προκύπτουν τα νέα
προϊόντα εξαρτάται τόσο από τη φύση της έρευνας όσο και από τις ήδη υπάρχουσες
µεθόδους, σύµφωνα µε:
•

A
= δL2
A

(3.2)

Η εξίσωση αυτή υποδηλώνει την ύπαρξη εξωτερικοτήτων στη διεξαγωγή των
ερευνών. Όλοι οι ερευνητές µπορούν να κάνουν χρήση της συσσωρευµένης
τεχνογνωσίας Α των ήδη υπαρχόντων µεθόδων. Με άλλα λόγια, η τεχνολογική γνώση
είναι ένα µη ανταγωνιστικό αγαθό. Αποτελεί όµως ταυτόχρονα και ένα περιοριστικό
αγαθό, µε την έννοια ότι οι εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για την αποκλειστική χρήση
νέων σχεδιασµών.
Οι δύο οικονοµίες είναι όµοιες (συµµετρία). Ωστόσο, το εύρος των ενδιάµεσων
εισροών που παράγονται σε κάθε οικονοµία είναι εντελώς διαφορετικό. Όλες οι νέες
µέθοδοι για την παραγωγή ενδιάµεσων εισροών προκύπτουν από τον τοµέα της
έρευνας µε ένα ρυθµό ίσο µε:
•

A = δL2 A

(3.3)

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο του υποδείγµατός µας είναι ότι σε κάθε οικονοµία η
παραγωγή πραγµατοποιείται σε συνθήκες αυτάρκειας. Είναι πραγµατικότητα ότι οι
ενέργειες κάποιας χώρας µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο δρουν
κάποιες άλλης, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν για παράδειγµα τα µέτρα που επιλέγει και
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ακολουθεί µία οικονοµία είναι αποτελεσµατικά και ωφέλιµα, θα προτιµηθούν και από
άλλες οικονοµίες και θα τα υιοθετήσουν. Όµως, καµία χώρα δε λαµβάνει υπόψη τις
θετικές επιδράσεις που προκαλεί σε άλλες.

Μάλιστα, τείνουν να µειώνουν τις

επενδύσεις τους για τη συσσώρευση κεφαλαίου όταν το οριακό όφελος σε καθεµία
είναι µικρότερο από το συνολικό κοινωνικό οριακό όφελος.
Η γενική ισορροπία προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη συνθήκη ότι ο µισθός
στον κλάδο παραγωγής ισούται µε την απόδοση που λαµβάνουµε συµµετέχοντας στη
ερευνητική διαδικασία ως εξής:

w 1 =w 2

(3.4)

είτε µέσω της ισότητας συµµετρίας:
(1-α) L 1− a Ax a = δPA

(3.5)

όπου Ρ A η τιµή ή η αξία κάθε προϊόντος.
Λύνοντας για την εργασία και το ρυθµό ανάπτυξης της ισορροπίας
καταλήγουµε στο:

L2=L−

r
aδ

και

g=

αδ L − ρ
, αντίστοιχα,
α +ε

(3.6)

όπου το r συµβολίζει το ποσοστό επιτοκίου που πληρώνεται για τα κεφαλαιουχικά
αγαθά, ε την αντίστροφη διαχρονική ελαστικότητα υποκατάστασης και ρ το ποσοστό
προεξόφλησης.
Έστω τώρα ότι οι δύο οικονοµίες δεσµεύονται σε ένα ενδοκλαδικό (intraindustry) εµπόριο µεταξύ διαφοροποιηµένων ενδιάµεσων εισροών, θεωρώντας ότι δεν
υπάρχουν άλλες επιρροές από διεθνείς ιδέες (εξωτερικοί παράγοντες). Αρχικά, η
αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων ενδιάµεσων εισροών επιφέρει άνοδο στο οριακό
προϊόν εργασίας των τελικών εκροών, L 1 . Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του
µισθού από:
w 1 = (1-α) L 1− a A x a σε

(3.7)

w 1 = (1-α) L 1− a ( A+A ∗ ) x a

(3.8)
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Aπό την άλλη πλευρά, το εµπόριο µεταξύ των ενδιάµεσων εισροών δίνει στην
αγορά που θα φιλοξενήσει τα νέα αγαθά ένα µέγεθος δύο φορές µεγαλύτερο από αυτό
που υπήρχε πριν. Έτσι η απόδοση που προκύπτει από τη συµµετοχή µας στην έρευνα
διπλασιάζεται από:
w 2 = δΡ A σε
w 2 = 2δΡ A

(3.9)
(3.10)

Καθώς η απόδοση εργασίας όταν εισέλθουµε στον κλάδο διπλασιάζεται, το
διεθνές εµπόριο δεν έχει καµία επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας, αφού
δεν επηρεάζει το κίνητρό µας να συµµετάσχουµε σε παρόµοιες διαδικασίες. Ωστόσο, το
εµπόριο έχει σηµαντικό ρόλο από άλλες απόψεις. Το οριακό προϊόν εργασίας στην
(3.1) είναι αύξων καθώς αυξάνεται και ο αριθµός των ενδιάµεσων εισροών, µε
αποτέλεσµα να αυξάνεται το επίπεδο της τελικής εκροής όπως επίσης και η συνολική
ευηµερία της οικονοµίας.
∆ιαφοροποιώντας το υπόδειγµά µας, θα θεωρήσουµε ότι πλέον το εµπόριο
µεταξύ των δύο οικονοµιών επηρεάζεται κατά ένα µεγάλο βαθµό από άλλες χώρες
(εξωτερικότητες). Εάν κάθε οικονοµία έχει ήδη ανακαλύψει ένα τελείως διαφορετικό
σύνολο ενδιάµεσων εισροών πριν το εµπόριο, όλες οι τυχόν ιδέες που µένουν
ανεκµετάλλευτες στην έρευνα διπλασιάζονται συγκρινόµενες µε το προηγούµενο
επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον διπλασιασµό της παραγωγικότητας της εργασίας
και από την εξίσωση (3.3) παίρνουµε:
•

A = δL2 2 A

(3.11)

Αυτό επιφέρει δύο αποτελέσµατα στην ισορροπία του ρυθµού ανάπτυξης της
οικονοµίας. Από τη µία πλευρά, η βελτίωση της παραγωγικότητας έχει ένα άµεσο
θετικό αποτέλεσµα στο ρυθµό αύξησης του εγχώριου αποθέµατος τεχνογνωσίας Α, για
κάθε δεδοµένο επίπεδο εργασίας L 2 . Από την άλλη πλευρά, έχοντας βελτιωθεί η
παραγωγικότητα ως προς την έρευνα και έχοντας µείνει στάσιµη στον κλάδο των
τελικών αγαθών, το µέγεθος της εργασίας που απασχολείται για την έρευνα, L 2 , θα
αυξηθεί στην ισορροπία.. Όλα τα παραπάνω θα προκαλέσουν µία επιπρόσθετη έµµεση

51
θετική επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας µέσω της εργασίας που
αφιερώνεται στην έρευνα:
r
2 aδ

(3.12)

2αδ L − ρ
α +ε

(3.13)

L2=L−

g=

Βέβαια, το γεγονός ότι οι εξωτερικές διεθνείς ιδέες αυξάνουν το ρυθµό
ανάπτυξης της οικονοµίας εξαρτάται και από το είδος της τεχνολογικής έρευνας. Στην
εξίσωση (3.3) θεωρήσαµε ότι οι νέες ιδέες εισάγονται άµεσα στην έρευνα τεχνολογίας:
κάθε νέα ανακάλυψη αυξάνει την παραγωγικότητα της προκείµενης έρευνας.
Ο Rivera-Batiz και ο Romer εισήγαγαν και µία εναλλακτική αντίληψη κατά την
οποία η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την έρευνα είναι ίδια µε αυτή του κλάδου
των τελικών αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιάµεσες εισροές µπαίνουν χωρίς
περιστροφές στην έρευνα.
•

A

A = ψ L12− a ∫ x 2 (i ) a di.

0<α<1

0

όπου ψ είναι ο σταθερός λόγος At

Atmax

.

Οι διεθνείς ιδέες ως εξωτερικότητες στο υπόδειγµά µας δεν επιφέρουν από
µόνες τους κάποια αλλαγή στο ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. Ωστόσο όµως η
επιρροή τους ποικίλλει ανάλογα µε τη φύση της τεχνολογικής έρευνας.

Συµπέρασµα

Το διεθνές εµπόριο των ενδιάµεσων εισροών προκαλεί ένα θετικό αποτέλεσµα
για την οικονοµία. Οι ερευνητές όµως σε µία οικονοµία δεν θα είναι σε θέση από ένα
σηµείο και µετά να εξασφαλίσουν θετικά κέρδη όταν αναπαράγουν τους σχεδιασµούς
που έχει ανακαλύψει µία δεύτερη οικονοµία όσον αφορά τις ενδιάµεσες εισροές. Η
χώρα που διαθέτει υψηλότερο επίπεδο γνώσης θα αυξήσει το µέγεθος του ανθρώπινου
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κεφαλαίου που προορίζεται για την διαδικασία της έρευνας και εποµένως κάθε
διαδικασία που οδηγεί στην πρόοδο θα απορροφάται κατά κύριο λόγο από αυτή τη
χώρα.
Εν κατακλείδι, το διεθνές εµπόριο µεταξύ αγαθών καταφέρνει να αυξήσει τον
παγκόσµιο ρυθµό ανάπτυξης. Όταν δεν υπάρχουν εξωτερικότητες, το ελεύθερο εµπόριο
µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της προόδου των µικρότερων χωρών. Βέβαια, υπάρχει η
περίπτωση µία οικονοµία να ¨γευτεί¨ µείωση ως προς την βελτίωσή της, αλλά αυτό δε
θα συνοδεύεται πάντα και από µείωση στην ευηµερία της.
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4. Ενδογενής Μεγέθυνση και Αειφόρος Ανάπτυξη (endogenous
growth and sustainable development)

Μελετώντας τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ενδογενή µεγέθυνση θα
συµπεράνουµε ότι ακόµα και η κατάσταση του περιβάλλοντος αποτέλεσε ένα
σηµαντικό εµπόδιο για τη διαχρονική ανάπτυξη και έδωσε την αφορµή στους
επιστήµονες να ασχοληθούν µε διαφορετικά θέµατα δηµιουργώντας νέες θεωρίες και
νέα µοντέλα.
Πολλοί οικονοµολόγοι τόλµησαν να ερευνήσουν αν και κατά πόσο η ενέργεια,
οι φυσικές πηγές και η µόλυνση του περιβάλλοντος µπορούν να ενταχθούν σε µία
θεωρία που προβλέπει τη διαχρονική βελτίωση της οικονοµίας. Μέσα από τις µελέτες
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαραίτητη είναι η
σταθερή ανακάλυψη νέων τεχνολογιών περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον, που
θα καταφέρουν να αποτρέψουν την µείωση της ποιότητας του νερού και του αέρα σε
πολλές χώρες. Οπωσδήποτε, δε σηµαίνει απαραίτητα ότι οι νέες αυτές ιδέες θα
εξασφαλίσουν τη βελτίωση της οικονοµίας στο διηνεκές, όµως η σωστή εκµετάλλευση
τους και η σωστή τους κατεύθυνση θα µας οδηγήσουν πολύ κοντά στον επιδιωκόµενο
στόχο.
Ο Solow (1993) διευκρίνισε ότι η διαχρονική ανάπτυξη δεν απαιτεί από κάθε
γενιά να αφήνει το απόθεµα όλων των πόρων που εκµεταλλεύεται στην αρχική
κατάσταση που το παρέλαβε. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ανάγκη να µένουν ¨άθικτοι¨
σχεδόν οι πόροι εκείνοι οι οποίοι δε µπορούν να αντικατασταθούν από άλλους. Καθώς
όµως περνούν τα χρόνια παρατηρείται ότι οι οικονοµίες γίνονται όλο και πιο πλούσιες.
Αυτό συµβαίνει γιατί οι νέες γενιές διεξάγουν καθηµερινά ολοένα και πιο
αποτελεσµατικές έρευνες και ανακαλύπτουν καινοτόµες τεχνολογίες. Έτσι, µέσα από
συνεχή εκπαίδευση µαθαίνουν να τις χρησιµοποιούν µε τον κατάλληλο τρόπο για να
παράγουν νέα αγαθά και νέες υπηρεσίες τη στιγµή που είναι διαθέσιµος ο
απαιτούµενος εξοπλισµός.
Οι οικονοµολόγοι αναφέρουν την διαχρονική ανάπτυξη ως την ανάπτυξη εκείνη
που δε λαµβάνει υπόψη µόνο την ευηµερία των σύγχρονων γενεών αλλά ταυτόχρονα
και την ευηµερία των µετέπειτα γενεών που θα ακολουθήσουν, υπολογίζοντας όλες τις
τεχνολογικές υποκαταστάσεις των κεφαλαιουχικών αγαθών όλους τους περιορισµούς
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των φυσικών πόρων και κάθε κόστος που επιβαρύνει το περιβάλλον από την παραγωγή
και την κατανάλωση.
Συµπεραίνουµε, λοιπόν, και πρέπει να έχουµε πάντα στο µυαλό µας ότι η
ευηµερία των ατόµων δεν εξαρτάται µονάχα από την κατανάλωση των υλικών αγαθών,
αλλά και από την ποιότητα του περιβάλλοντος. Μία σηµαντική µελέτη όσον αφορά
αυτού του είδους τα υποδείγµατα πραγµατοποιήθηκε από τους οικονοµολόγους που
ανέπτυξαν τα AK και Schumpeterian υποδείγµατα.

4.1 Η περιβαλλοντική µόλυνση

Οι περισσότερες µελέτες στη σύγχρονη βιβλιογραφία ασχολούνται µε τη
µόλυνση του περιβάλλοντος περισσότερο συγκριτικά µε τις µη ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση της µόλυνσης τόσο
σε όρους του ΑΚ όσο και σε όρους του Schumpeterian υποδείγµατος, και θα
καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η διαχρονική ανάπτυξη διατηρείται µόνο στο
δεύτερο υπόδειγµα ακόµα και όταν παρουσιάζονται σταθερές αποδόσεις και στο
φυσικό κεφάλαιο και στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο Schumpeterian υπόδειγµα γίνεται
διαχωρισµός των δύο ειδών κεφαλαίου. Πιο συγκεκριµένα, η τεχνολογία καινοτοµιών
είναι σχετικά καλύτερη από την τεχνολογία παραγωγής καθαρά κεφαλαιουχικών
αγαθών. Και στις δύο προσεγγίσεις, η αύξηση της παραγωγής σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή θα συνοδεύεται από µείωση του βέλτιστης ποσότητας εκποµπής ρύπων και το
κόστος αυτής της µείωσης θα επιφέρει µία µείωση στο συνολικό οριακό προϊόν
κεφαλαίου. Το οριακό προϊόν, στο τέλος, θα είναι µικρότερο από τα ρυθµό διαχρονικής
προτίµησης όταν η ανάπτυξη δεν έγκειται σε περιορισµούς. Βέβαια, αυτή η τάση
µείωσης του οριακού προϊόντος κεφαλαίου µπορεί να αντισταθµιστεί συγκεντρώνοντας
intellectual capital µε έναν ρυθµό µεγαλύτερο από αυτό που συγκεντρώνει το φυσικό
κεφάλαιο. Τέλος, στην περίπτωση που το intellectual capital παράγεται από µία αµιγή
τεχνολογία, η µόλυνση δεν θα προκαλέσει πτώση του οριακού προϊόντος κεφαλαίου.
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4.1.1 Η προσέγγιση του µοντέλου ΑΚ

Η Stockey, το 1996, θεώρησε ότι το τελικό προϊόν µπορεί να παραχθεί µέσω
µίας ποικιλίας γνωστών τεχνικών, οι οποίες διαφέρουν ως προς την καθαρότητά τους.
Έστω ότι η µεταβλητή z που ανήκει στο διάστηµα [0,1] µετρά την ¨ρυπαρότητα¨ των
υπαρχόντων τεχνικών. Έτσι, η ποσότητα µόλυνσης είναι:
P=Yz γ

(4.1)

όπου το γ>0. Αυτό σηµαίνει ότι όταν χρησιµοποιείται µία τεχνική ¨καθαρή¨, τότε η
µόλυνση θα είναι ανάλογη του επιπέδου παραγωγής, αλλά η χρήση όλων και
περισσότερων τέτοιων τεχνικών θα µειώνει το λόγο µόλυνσης-προϊόντος. Η συνολική
συνάρτηση παραγωγής έχει τη µορφή:

Y=AKz

(4.2)

Το κόστος από την εκµετάλλευση τέτοιων τεχνικών είναι ότι θα παράγεται
ολοένα και λιγότερο προϊόν ανά µονάδα εισροής.
Θεωρούµε ότι Ε είναι το κεφαλαιουχικό αγαθό που επηρεάζεται από τη
µόλυνση και δείχνει την διαφορά µεταξύ της πραγµατικής ποιότητας και του
ανώτερου της ορίου. Εποµένως, το πρόσηµό του θα είναι πάντα αρνητικό. Η
παραγώγιση µας δίνει:
•

E = − P(Y , z ) − θE

(4.3)

όπου θ είναι το µέγιστο ποσοστό ανάπλασης του αγαθού.
Επιπλέον, ισχύει:

Ε min ≤ E (t ) ≤ 0

(4.4)

προσδιορίζοντας ένα όριο κάτω από το οποίο δε µπορεί να πέσει το επίπεδο
του περιβάλλοντος.
Οι δύο παραπάνω συνθήκες λειτουργούν ως περιορισµοί και µας φανερώνουν
ότι το ποσοστό εκποµπής ρύπων ΑΚz γ +1 δε µπορεί να αυξηθεί πάνω από το -θΕ min
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χωρίς να προκληθεί περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτό συνεπάγεται ότι αν το
κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί χωρίς περιορισµούς τότε το µέγεθος της µόλυνσης z θα
είναι µηδενικό στη µακροχρόνια περίοδο.
Η εξίσωση Hamilton που µας οδηγεί στη βέλτιστη ανάπτυξη έχει τη µορφή:

Η = u (c, E ) + λ[ AKz − c ] − ζ [ AKz γ +1 + θΕ]

(4.5)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι:

∂u (c, E ) / ∂c = λ

(4.6)

και
λ=(g+1)z γ ζ

(4.7)

Οι εξισώσεις Euler θα είναι:
•

ρλ=λ Αz - ζΑz γ +1 + λ

(4.8)

και
•

ρζ= ∂u (c, E ) / ∂E − ζθ + ζ

(4.9)

Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει:
•

γ
λ
=ρ−
Az
1+ γ
λ

(4.10)

Αν θεωρήσουµε ότι η χρησιµότητα από την κατανάλωση δίνεται από µία
ανελαστική συνάρτηση όπου
∂u (c, E ) / ∂c = c − ε

(4.11)

η κατανάλωση θα αυξάνεται µε ένα ρυθµό ίσο µε
•

c
γ
= (1 / ε )(
Az − ρ )
c
γ +1

(4.12)
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όπου ο όρος

γ
γ +1

Az είναι το κοινωνικό οριακό προϊόν κεφαλαίου ή διαφορετικά το

καθαρό οριακό προϊόν από το κόστος µόλυνσης.
Ο ρυθµός µεγέθυνσης δε µπορεί να είναι θετικός στη µακροχρόνια περίοδο,
γιατί όπως είδαµε αυτό θα απαιτεί για το z να µηδενιστεί, και αυτό θα κάνει την
κατανάλωση να αποκτήσει ένα ρυθµό µικρότερο ίσο µε –ρ/ε<0. Αυτό σηµαίνει ότι το
κόστος των τεχνικών που απαιτούνται για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική
καταστροφή θα µειώσει το κοινωνικά οριακό προϊόν κεφαλαίου κάτω από το όριο που
χρειάζεται για να υπάρξει διαχρονική µεγέθυνση.

4.1.2 Η ανάλυση του Schumpeterian υποδείγµατος

Το τελικό αγαθό παράγεται χρησιµοποιώντας εργασία και ένα µεγάλο αριθµό
διαφορετικών ενδιάµεσων εισροών, σύµφωνα µε την συνάρτηση παραγωγής:
1

Υ = L1− a ∫ B(i ) x(i) a di

(4.13)

0

όπου το Β η παράµετρος ποιότητας που προσδιορίζει την παραγωγικότητα των
ενδιάµεσων εισροών i. Κάθε αγαθό παράγεται σύµφωνα µε τη συνάρτηση παραγωγής
σταθερών αποδόσεων
x(i)=K(i)/B(i)

(4.14)

Είναι προτιµότερο να παράγουµε την ίδια ποσότητα από κάθε εισροή και έτσι:
x=K/B

(4.15)
1

όπου η παράµετρος Β προσδιορίζει τη µέση ποιότητα Β=

∫ B (i)di .
0

Η συνάρτηση παραγωγής από όλα τα παραπάνω µπορεί να γραφεί ως:
Υ = F ( K , BL) ≡ K a ( BL )1− a

(4.16)
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Προσαρµόζοντάς της στο υπόδειγµα που αναλύουµε µε τη µόλυνση του
περιβάλλοντος η εξίσωση παίρνει τη µορφή:
Υ = K a ( BL)1− a z

(4.17)

Η εξέλιξη του intellectual capital συνεχίζει και η Hamilton εξίσωση που
καλούµε να µεγιστοποιήσουµε είναι:
Η = u (c, E ) + λ[ K a ( B(1 − n))1− a z − c ] + µησΒ n − ζ [ K a ( B(1 − n))1− a z γ +1 + θΕ]

(4.18)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης σύµφωνα µε τις τρεις µεταβλητές ελέγχου c,z,n
είναι:
∂u (c, E ) / ∂c = λ

(4.18)

λ = (γ + 1) z γ ζ και

(4.19)

ησBµ = (1 − a)

γ

λΥ

1+ γ 1− n

(4.20)

Η πρώτη εξίσωση Euler είναι:
•

Υ
ζ
λ
= ρ − α [1 − z γ ]
λ
Κ
λ

(4.21)

Θεωρώντας ότι η συνάρτηση χρησιµότητας έχει µία ανελαστική µορφή και
παίρνοντας τις συνθήκες πρώτης τάξης, η εξίσωση του Euler µπορεί να γραφεί ως:
•

c
γ Υ
= (1 / ε )[a
− ρ]
c
1+ γ Κ

(4.22)

Η εξίσωση αυτή µας δείχνει ότι το κεφάλαιο και το προϊόν αυξάνονται µε τον ίδιο
ρυθµό µακροχρόνια χωρίς να υπάρχουν

φθίνουσες αποδόσεις κεφαλαίου. Αυτό

συµβαίνει γιατί ο λόγος Υ/Κ δεν ισούται πλέον µε το Αz, το οποίο µειώνεται λόγω
του z. Τώρα πλέον ο λόγος αυτός ισούται µε (BL/K) 1−a z, το οποίο παραµένει
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ανεπηρέαστο από τη στιγµή που το intellectual capital συσσωρεύεται µε ένα ρυθµό
µεγαλύτερο από το φυσικό κεφάλαιο, προκειµένου να αντισταθµιστεί η πτώση του z.
Η διαχρονική µεγέθυνση δεν διατηρείται πάντα µε τις παραπάνω υποθέσεις,
αλλά µπορούµε να πούµε ότι η ύπαρξή της είναι πολύ πιθανή. Για κάθε αρχικό επίπεδο
ποιότητας περιβάλλοντος, Ε 0 , υπάρχουν δύο υποθετικές αρχικές αξίες των κεφαλαίων
Κ 0 και Β 0 , µε τις οποίες η βέλτιστη µεγέθυνση ισορροπίας µπορεί να επιτευχθεί εξ΄
αρχής από την αρχική κατάσταση και η κατανάλωση µπορεί να αυξηθεί χωρίς
περιορισµούς. Εποµένως,
ε-1>0

(4.23)

ησ-ρ>0 και

(4.24)

(ε-1) (ησ-ρ) < θ [ε(1+ω)+

ε +ω
(1 − α )γ

(4.25)

Η πρώτη συνθήκη θεωρήθηκε πρώτιστης σηµασίας από τη Stockey ιδιαίτερα
για ένα µοντέλο µε εξωγενή τεχνολογική εξέλιξη, προκειµένου να υπάρξει άριστη
ανάπτυξη στο σηµείο ισορροπίας για µία δεδοµένη ποιότητα περιβάλλοντος. Αν δεν
είχε δοθεί ο περιορισµός για το περιβάλλον, στην (4.4), τότε η καλύτερη λύση θα ήταν
να µειώνουµε το z µε τη πάροδο του χρόνου µε στόχο να αποφύγουµε την ανεξέλεγκτη
περιβαλλοντική επιδείνωση. Ως αποτέλεσµα, η οριακή χρησιµότητα κατανάλωσης θα
µειώνεται µε γρήγορο ρυθµό προσπαθώντας να διατηρήσουµε οικονοµική µεγέθυνση
στο διηνεκές.
Η δεύτερη συνθήκη είναι πιο προσιτή για τα Schumpeterian υποδείγµατα
µεγέθυνσης και καθιστά την τεχνολογίας έρευνας πιο παραγωγική για να αποφευχθεί
οποιαδήποτε άλλη λύση που δε συνοδεύεται από έρευνα, καινοτοµίες και ανάπτυξη.
Η τρίτη και τελευταία συνθήκη απαιτείται για να µην υπάρξει πολύ µεγάλη
πρόοδος σχετικά µε την ικανότητα του περιβάλλοντος να ανανεώνεται, µε το επίπεδο
περιβάλλοντος να βρίσκεται πιο χαµηλά από το όριο καταστροφής.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ελεύθερη ανάπτυξη µπορεί να διατηρηθεί, αλλά δε
µπορεί να εξασφαλιστεί µε τις υποθέσεις του έγιναν στην ανάλυση της θεωρίας
ενδογενούς µεγέθυνσης. Η µόνη ιδιαίτερα ισχυρή υπόθεση είναι ότι η ελαστικότητα της
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οριακής χρησιµότητας κατανάλωσης είναι µεγαλύτερη της µονάδας, παρόλο που
κάποιες αντιδράσεις των ατόµων δεν συµβαδίζουν µε το περιεχόµενο των
µακροοικονοµικών υποδειγµάτων.

4.1.3 Barro

Στο αρχικό υπόδειγµα του Barro (1990) οι δαπάνες της κυβέρνησης συγκροτούν
το µηχανισµό της µεγέθυνσης στην οικονοµία. Σε αυτό το τµήµα, ακολουθείται στενά η
ανάλυση σύµφωνα µε τον Van der Ploeg (1993), ο οποίος θεώρησε ότι η συνάρτηση
της τεχνολογίας είναι της µορφής Cobb-Douglas µε σταθερές αποδόσεις κλίµακας ως
προς το κεφάλαιο και τις δαπάνες της κυβέρνησης. Αρχικά µελετήθηκαν τα
υποδείγµατα στα οποία η µόλυνση αντιµετωπίζεται ως µεταβλητή εισροής.
Η συνάρτηση παραγωγής είναι
Υ = aK

(4.26)

και συνδέεται µε τους µηχανισµούς της κατανάλωσης, των καθαρών επενδύσεων και
των µέσων-τρόπων που ανακαλύπτονται για τη µείωση των ρύπων στο περιβάλλον:

Κ΄=αK –C-A

(4.27)

Το κοινωνικά άριστο µπορεί να βρεθεί σαν µία λύση από τη µεγιστοποίηση της
συνάρτησης ευηµερίας που εξαρτάται από την κατανάλωση και τη µόλυνση.
∞

ρ
∫ e [ψ ln C − (1 − ψ ) ln Ρ ]dt
− t

(4.28)

0

Η παράµετρος ψ, µε 0<ψ<1, δείχνει το βάρος που δίνεται στην κατανάλωση και το 1-ψ
το βάρος που δίνεται για ένα καθαρό περιβάλλον. Το Ρ είναι η µόλυνση, όπου
Ρ = (Υ / Α.)

ε

Η µεγιστοποίηση γίνεται βάσει των περιορισµών:

(4.29)
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Κ ' = aK a G 1− a − G − C − A

(4.30)

Ρ = (Υ / Α.)

(4.29)

ε

Από τις συνθήκες προκύπτει

C/K=ρ

(4.31)

Το άριστο επίπεδο των µέσων αντιρύπανσης ανά µονάδα παραγωγής είναι:

ε(1-ψ)ρ=(Α/Υ)(1-Α/Υ)

1− a
a

ψa

(4.32)

όπου a =α 1 / a (1-α) (1−a ) / a .

Το αποτέλεσµα από µία αύξηση του συντελεστή διαχρονικής προτίµησης στα
µέσα αντιρύπανσης είναι ασαφές. Θα είναι θετικό αν και µόνο αν το µερίδιο κεφαλαίου
είναι µεγαλύτερο από Α/Υ.
Σκεπτόµενοι µία αποκεντρωµένη οικονοµία, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι
υπάρχουν δύο εξωτερικότητες. Από τη µία, η µόλυνση προκαλεί αρνητική
εξωτερικότητα, και από την άλλη, οι κυβερνητικές δαπάνες µία θετική εξωτερικότητα.
Βέβαια, ούτε η µία ούτε η άλλη εσωτερικεύονται από τις επιχειρήσεις. Όταν δεν
υπάρχει κάποιος δυσβάστακτος συνολικός φόρος δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι
το βέλτιστο επιτυγχάνεται στην κλειστή οικονοµία µε την παρουσία ενός και µόνο
φόρου στην παραγωγή. Αυτή η υπόθεση επαληθεύεται από τον Van der Ploeg. Η
µεγιστοποίηση της χρησιµότητας µας δίνει

C’/C=r-ρ

(4.33)

H µεγιστοποίηση των κερδών µετά από τη φορολογία που επιβάλλεται στην
παραγωγή µας δίνει:
αα(1-τ)Κ a −1 G 1− a = r

(4.34)
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Ο εισοδηµατικός περιορισµός της κυβέρνησης είναι
ταΚ a G 1− a = A + G

(4.35)

Οι συνθήκες αυτές όµως δε συµβαδίζουν µε το κοινωνικά άριστο αποτέλεσµα
αν δεν έχω α=1, προκειµένου να ισχύει Υ=αΚ. Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει όταν η
φορολογία απευθύνεται στη χρήση κεφαλαίου. Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι το
κοινωνικά άριστο δεν προκύπτει όταν υπάρχει µόνο ένα είδος φορολογίας και δεν
οδηγούµαστε στην αύξηση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης, αν δεν ισχύει α=1.

Συµπέρασµα

Συνοψίζοντας, µπορούµε να τονίσουµε ότι οι καινοτοµίες είναι απαραίτητη
αλλά όχι ικανή συνθήκη από µόνη της για να διατηρηθεί η απεριόριστη ανάπτυξη ως
προς την κατανάλωση. Όµως, στη θεωρία οικονοµικής µεγέθυνσης για να επιτευχθεί
αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική µόλυνση όπως και οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε τις οποίες ασχολήθηκαν άλλοι οικονοµολόγοι σε
µετέπειτα µελέτες. Η Schumpeterian προσέγγιση αποδείχθηκε πιο αξιόλογη για την
ενδογενή µεγέθυνση σε σχέση µε το υπόδειγµα ΑΚ στα πλαίσια της διαχρονικής
ανάπτυξης, γιατί µας έδωσε να καταλάβουµε ότι οι καινοτοµίες είναι πιο χρήσιµες για
τις δραστηριότητες επένδυσης από άλλες πολιτικές που είναι λιγότερο φιλικές προς το
περιβάλλον.
Η ανάλυση αυτή αποκάλυψε τις συνθήκες υπό τις οποίες υπάρχει η πιθανότητα
να διατηρηθεί η ανάπτυξη διαχρονικά, αλλά δεν απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν
τις πολιτικές που θα οδηγήσουν στην άριστη διαχρονική πρόοδο όταν η ανάπτυξη δεν
διατηρείται στην περίπτωση που η κατανάλωση είναι ανεξέλεγκτη. Η εφαρµογή
πολιτικών διαχρονικής ανάπτυξης απαιτεί διεθνή συνεργασία, προκειµένου οι χώρες να
καταφέρουν σε παγκόσµιο επίπεδο να επιτύχουν αυτό που η κάθε χώρα ξεχωριστά
επιτυγχάνει σε τοπικό επίπεδο, µία ανάπτυξη που θα παραµένει αναλλοίωτη µέσα στο
χρόνο.
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5. Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Το κοινό χαρακτηριστικό των υποδειγµάτων ενδογενούς µεγέθυνσης είναι ότι
όλα προέρχονται µετά από έρευνα και οδηγούν σε µεγέθυνση την οικονοµία. Μάλιστα,
υπάρχει οµογένεια σε αυτές τις δραστηριότητες, µε την έννοια ότι πραγµατοποιούνται
από ένα είδος ερευνητών και καταλήγουν σε ένα είδος καινοτοµίας και ένα είδος
γνώσης. Στην πραγµατικότητα, όµως, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη καινοτόµων
δραστηριοτήτων οι οποίες µας βοηθούν να πολλαπλασιάσουµε τις γνώσεις µας σε
πολλά επίπεδα.
Κάθε νέο προϊόν, διαδικασία ή αγορά που δηµιουργείται προκύπτει µετά από
ένα σύνολο διαδοχικών καινοτοµιών. Κάποιες από αυτές θεωρούνται πιο καίριες από
άλλες αφού ανοίγουν περισσότερα ¨παράθυρα¨ για πιθανή µελλοντική ανάπτυξη. Η πιο
βασική νεωτεριστική δραστηριότητα είναι η R&D ενώ δευτερευούσης σηµασίας
ασχολία είναι το learning-by-doing. Όταν στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να
εκµεταλλευτεί πλήρως τις πληροφορίες που συνέλεξε από την R&D, θα πρέπει να
µεταφέρει τη γνώση στην πράξη και να ασχοληθεί µε ορισµένες περιπτώσεις, όπως
προβλήµατα που πιθανόν παρουσιάζονται, τα οποία µόνο µέσω της εµπειρίας µπορούν
να αντιµετωπιστούν.
Αυτό

που

θα

επιχειρήσουµε

στο

συγκεκριµένο

κεφάλαιο

είναι

να

αντιµετωπίσουµε την έρευνα ως µία διαδικασία που δεν οδηγεί σε µεγέθυνση. Κάθε
ουσιώδης καινοτοµία που προέρχεται από την έρευνα, αποτελείται από ένα σύνολο
νέων προϊόντων, ενώ αυτές που προκύπτουν λόγω ανάπτυξης αποτελούνται από ένα
εκµεταλλεύσιµο σχέδιο παραγωγής ενός από αυτά τα προϊόντα.
Η βασική δοµή της οικονοµίας όσον αφορά τις εισροές και τις εκροές
διαφοροποιείται ως εξής:
Πέρα από την σταθερή ποσότητα Η των εξειδικευµένων εργατών, υπάρχει και
µία άλλη οµάδα L εργατών. Κάθε εξειδικευµένος εργαζόµενος (H) επιλέγει αν θα
απασχοληθεί στον κλάδο της έρευνας ή της ανάπτυξης, ενώ οι υπόλοιποι (L) έχουν τη
δυνατότητα να εργαστούν µόνο στην παραγωγική διαδικασία.
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Η περισυλλογή ενός αγαθού πλέον, δεν προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ανακαλύφθηκε, αλλά από την ηµεροµηνία ανακάλυψης της κατηγορίας
στην οποία ανήκει το προϊόν. Έτσι, όλα τα προϊόντα που ανήκουν σε µία κατηγορία τ
ενσωµατώνουν το ίδιο ποσοστό γνώσης, Ατ. Αν το S α συµβολίζει τον αριθµό των
διαφορετικών ενδιάµεσων αγαθών που έχουν δηµιουργηθεί την χρονική περίοδο α, και
το x α την ποσότητα εργασίας που ενσωµατώθηκε στην παραγωγή, τότε το συνολικό
τελικό προϊόν θα ισούται µε:
t

−∞

όπου

t

a
∫ S t −Τ Α Τ ( xt −T ) dt = ∫ Yt ,T dt

Υt =

Υt ,T = S t −T AT ( x t −T ) a

(5.1)

−∞

το

συνολικό

τελικό

προϊόν

που

παράγεται

χρησιµοποιώντας ενδιάµεσες εισροές τη τάξης τ.
Τα νέα ενδιάµεσα αγαθά µίας δεδοµένης τάξης εφευρίσκονται από τους
εξειδικευµένους εργαζόµενους οι οποίοι έχουν επιλέξει να παράγουν µία σειρά
προϊόντων της τάξης αυτής, µε τη βοήθεια των ερευνητών που ανακάλυψαν αυτή την
κατηγορία. Οι άλλες δευτερογενείς καινοτοµίες που αφορούν την τάξη αυτή της
περιόδου α, προκύπτουν µε ένα ρυθµό
λ d (ha / λr H r )1−v

(5.2)

όπου h a είναι ο αριθµός των ατόµων που αναπτύσσουν όλες τις κατηγορίες της
περιόδου α , H r o αριθµός των ερευνητών, και λ r H r ο αριθµός των νέων προϊόντων
και λ r ο ρυθµός µε τον οποίο δηµιουργούνται οι ουσιώδεις καινοτοµίες . Έτσι,
a

S a = ∫ λ d (hs )1− v (λr H r ) v ds

(5.3)

0

για α ≥ 0 .
Οι απλοί εργαζόµενοι είναι ελεύθεροι να µετακινηθούν µεταξύ διαφορετικών
εταιρειών. Όµως, όλοι εκείνοι που είναι εξειδικευµένοι στον κλάδο της παραγωγής και
απασχολούνται µε τη δηµιουργία µίας νέας κατηγορίας προϊόντων, θα πρέπει να
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παραµείνουν στη θέση που βρίσκονται έως ότου αναβαθµιστούν. Μόνο τότε θα έχουν
την ευκαιρία αν το επιθυµούν να µετακινηθούν στον τοµέα της έρευνας. Έτσι,
h a = h0 e −σα

για α ≥ 0

(5.4)

Η νέα γνώση αποκτάται µέσα από τη διαδικασία της R&D σε όλη την
οικονοµία, κάνοντας χρήση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων από προηγούµενες
περιόδους, µε ένα ρυθµό ίσο µε:
•

A
g= t = G (λr H r , DEV )
At

(5.5)

όπου το G έχει όλες τις υποθέσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω, ενώ το
συνολικό ποσοστό ανάπτυξης στην οικονοµία είναι το ολοκλήρωµα όλων των
δευτερογενών καινοτοµιών της τάξης s.
∞

DEV= ∫ λ r H r λ d (hs / λr H r )1−v ds

(5.6)

0

Ο αριθµός εκείνων που ασχολούνται µε την παραγωγή και την ανάπτυξη νέων
κατηγοριών είναι:
h 0 =σ (H-H r )

(5.7)

Από τις εξισώσεις (5.4) έως (5.7), καταλήγουµε στην εξίσωση µεγέθυνσης:
g=G (λ r H r ,

(λ r ) v λ d
( H r ) v ( H − H r )1−v )
σ v (1 − v)

(5.8)

Έχοντας στόχο να παράγουµε την εξίσωση αρµπιτράζ των ερευνών, θεωρούµε
ότι ο παραγωγός οποιουδήποτε προϊόντος της εποχής α την χρονική περίοδο τ, θα
επιλέξει την ποσότητα εργασίας x a που µεγιστοποιεί τα κέρδη του:
αΑ t −a (x a ) a -w t x a

(5.9)
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Εποµένως, η ζήτηση της επιχείρησης για εργασία και η ροή των κερδών
εκφράζονται ως συναρτήσεις της παραγωγικότητας και του µισθού

wt
. Άρα,
At −a

1

w
w
x a = x( t ) = ( 2 t ) a −1
At −a
a At − a

(5.10)

a

π a ,t

w
w
= At − a π ( t ) = At − aψ (a )( t ) a −1
At − a
At − a

όπου ψ(α)= (1-α)α

(5.11)

1+ a
.
1− a

Ο µισθός ισορροπίας πρέπει να βρει λύση για τη συνθήκη εκκαθάρισης της
αγοράς:
∞

L= ∫ S a x (
0

∞
w

wt
)da = ∫ S a x t e ga da
At = a
 At

0

(5.12)

Η εξίσωση αυτή φανερώνει ότι στο σηµείο ισορροπίας ο µισθός θα αυξάνεται
µε ένα ρυθµό g ίδιο µε αυτόν που αυξάνεται το Α t :
w t =ωe gt

(5.13)

Από τις (5.12) και (5.13) η αναµενόµενη παρούσα αξία των κερδών από τα
κέρδη της νέας κατηγορίας τ, θα είναι:
∞

Αt ∫ e
0

a

− ra

π (ωe )( ∫ λd (ηe −σs )1−v ds )da = At Λ η 1−v
ga

(5.14)

0

όπου η ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολείται στην ανάπτυξη και οι
οποίοι προσελήφθησαν ξεκίνησε η δηµιουργία νέων σειρών και τάξεων και
a

∫λ

d

(ηe −σs )1−v ds ο αριθµός των προϊόντων όταν η κατηγορία είναι της εποχής α.

0

Έστω ότι Α T V d είναι η αναµενόµενη παρούσα αξία των µισθών που
προσφέρονται σε µία ανταγωνιστική αγορά σε κάθε εξειδικευµένο εργαζόµενο

67
(developer) µίας νέας σειράς της κατηγορίας τ. Έπειτα ο ερευνητής επιλέγει το η µε
στόχο να κάνει την εξής µεγιστοποίηση:
W T = Α T W = AT (Λη 1− v − V dη )

(5.15)

Αυτό µας δείχνει ότι το µερίδιο της αµοιβής που δίνεται για δευτερογενείς
καινοτοµίες σε µία σειρά είναι ο εκθέτης του η, που στην προκειµένη περίπτωση είναι
το 1-ν. Άρα,
W=

v
V dη
1− v

(5.16)

Πρέπει να προσέξουµε ότι η αµοιβή των εργαζοµένων που ασχολούνται µε την
ανάπτυξη είναι µικρή, γιατί οι συµβολή τους περιορίζεται µόνο στην εύρεση
δευτερευόντων καινοτοµιών και δεν έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην
παραγωγική διαδικασία.

Οι τιµές στο g και το H r ρ προσδιορίζονται από τις δύο καµπύλες του
διαγράµµατος. Τα οφέλη που οφείλονται στην υλοποίηση των καινοτοµιών που έχουν
ανακαλυφθεί µπορούν και εσωτερικεύονται από τις επιχειρήσεις και κι έτσι το ποσοστό
της έρευνας στο σηµείο ισορροπίας θα πέφτει πάντα σε ένα ποσοστό που θα είναι
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µικρότερο από αυτό που επιτυγχάνει τη µεγέθυνση. Εποµένως, αν θεωρήσουµε ότι
υπάρχει ένα µοναδικό σηµείο ισορροπίας (steady-state equilibrium) αυτό θα βρίσκεται
στο ανοδικό σηµείο της καµπύλης που αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη.
Στην περίπτωση της έρευνας και υλοποίησης για ανάπτυξη (R&D) τόσο ο
ρυθµός µεγέθυνσης, g, όσο και το επίπεδο τη έρευνας Η r θα αυξάνονται όταν θα
αυξάνονται ο ρυθµός µε τον οποίο ανακαλύπτονται καινοτοµίες, λ r , η παραγωγικότητα
του learning-by-doing, λd , και ο αριθµός των εξειδικευµένων εργατών, Η, ενώ θα
µειώνονται όταν θα αυξάνεται ο συντελεστής διαχρονικής προτίµησης, r. Επιπλέον, θα
αυξάνονται καθώς αυξάνεται οι παράµετροι σ και ν, στην περίπτωση κατά την οποία η
ελαστικότητα της συνάρτησης µεγέθυνσης σύµφωνα µε την εισροή των δευτερευόντων
καινοτοµιών ανάπτυξης είναι πολύ µικρή.

Συµπέρασµα.

Το R&D σαν πρακτική εφαρµόζεται είτε σε επιχειρήσεις όπου οι ερευνητές
αντιτίθενται σε περίπλοκα συµβόλαια εργασίας, είτε µέσω συµβατικών ρυθµίσεων
µεταξύ των εργαστηρίων όπου διεξάγονται έρευνες και ατόµων που χρησιµοποιούν τις
ιδέες που ανακαλύπτονται εκεί. Και στις δύο περιπτώσεις ο τρόπος µε τον οποίο θα
χρηµατοδοτηθούν οι έρευνες και θα δηµιουργηθούν οι διάφοροι οικονοµικοί
οργανισµοί καθώς επίσης και τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα είναι θέµατα πρωτίστης
σηµασίας και απαιτούν πιο επισταµένη έρευνα.
Οι εργαζόµενοι µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα µεταξύ των ερευνητικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των ενδιάµεσων αγαθών. Ο αριθµός όµως
όλων εκείνων που συµµετέχουν στην παραγωγή δεν επηρεάζει το ρυθµό ανάπτυξης,
αφού προσδιορίζεται εξ΄ ολοκλήρου από την έρευνα. Στην πράξη, δεν προκύπτουν όλα
τα θετικά φαινόµενα εξ΄ αιτίας της έρευνας. Ένα µεγάλο µέρος της γνώσης που
χρειάζονται οι ερευνητές για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ανακάλυψη, προέρχεται
τυχαία από άλλα άτοµα που προσπαθούν να λύσουν πολλά διαφορετικά προβλήµατα.
Η δεύτερη οµάδα εργαζοµένων που απασχολούνται στην παραγωγή των
ενδιάµεσων αγαθών, µπορούν να επηρεάσουν το ρυθµό µεγέθυνσης. Μέσα από αυτές
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τις διαδικασίες, τα άτοµα αναπόφευκτα αντιµετωπίζουν προβλήµατα που εµφανίζονται
απρόσµενα και τα οποία µαθαίνουν σταδιακά να ξεπερνούν µέσω του καθήκοντος που
έχουν αναλάβει.
Το κλειδί για ένα υψηλό ρυθµό ανάπτυξης είναι η ικανότητα των
εξειδικευµένων εργαζόµενων να µετακινούνται µε ευκολία µεταξύ των δύο κλάδων. Η
αυξηµένη κινητικότητα δεν ενισχύει τη µεγέθυνση επειδή βελτιώνει µόνο την
εκµάθηση, αλλά και επειδή ένας επιτυχηµένος καινοτόµος ωφελείται όταν διαθέτει
περισσότερους εργάτες, ξεκινώντας από τη σειρά την οποία ανακαλύπτει. Τέλος, όταν
η εκµάθηση εσωτερικεύεται από τις επιχειρήσεις, η έρευνα έχει ένα αναµφίβολα θετικό
αποτέλεσµα για την οικονοµική µεγέθυνση στο σηµείο ισορροπίας (steady-state).
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Γ. Εµπειρική ∆ιερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων
της Οικονοµικής Μεγέθυνσης

Μία επισκόπηση της Βιβλιογραφίας

Σε αυτό το κεφάλαιο αυτό που θα µας απασχολήσει είναι οι εµπειρικοί
προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης. Οι µελέτες που εκπονήθηκαν πάνω σε
αυτό το θέµα ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες και τα συµπεράσµατα στα οποία
κατέληξαν οι οικονοµολόγοι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς οι προσδιοριστικοί
παράγοντες διαφέρουν κατά πολύ µεταξύ τους τόσο ως προς το βαθµό που επηρεάζουν
την ανάπτυξη µίας οικονοµίας, ως προς την διάρκεια αλλά και ως προς το γεγονός του
αν η επίδραση αυτή που προκαλούν είναι θετική ή αρνητική για την πρόοδο και την
εξέλιξη.
Μία

αξιοσηµείωτη

έρευνα

που

πραγµατοποιήθηκε

ήταν

αυτή

των

οικονοµολόγων Barro και Sala-i-Martin. Το δείγµα που εξέτασαν αναφέρεται σε 87
χώρες και καλύπτει τόσο τις αναπτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες χώρες. Εκείνο
που θα µας απασχολήσει είναι τα αποτελέσµατα παλινδρόµησης που δίνουν τις αξίες
που φαίνονται στους πίνακες 12.1 και 12.2
Ένα βασικό ερώτηµα που προσπαθούµε να απαντήσουµε είναι αν οι φτωχές
χώρες τείνουν να αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις πλούσιες χώρες. Αυτό το
φαινόµενο ονοµάζεται απόλυτη σύγκλιση, αλλά η πρόταση αυτή δεν είναι τόσο ισχυρή.
Κάποιοι ερευνητές χρησιµοποίησαν αυτή την έλλειψη σύνδεσης µεταξύ προόδου και
αρχικού επιπέδου εισοδήµατος ενάντια στη νεοκλασική µεγέθυνση του υποδείγµατος
των Solow, Swan και του Ramsey. Το νεοκλασικό υπόδειγµα προβλέπει κατά συνθήκη
και όχι απόλυτη σύγκλιση. Κρατώντας σταθερές τις µεταβλητές που προσεγγίζουν το
σηµείο σταθερής κατάστασης, η θεωρία προβλέπει µερική αρνητική σύνδεση µεταξύ
του αρχικού επιπέδου εισοδήµατος και της ανάπτυξης. Όµως αυτό θα πρέπει να το
εξετάσουµε εκτενέστερα για µεταβλητές που είναι χαρακτηριστικές για κάθε χώρα
ξεχωριστά.
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Θα χρησιµοποιήσουµε ένα εµπειρικό υπόβαθρο που συνδέει τον πραγµατικό
κατά κεφαλήν ρυθµό ανάπτυξης µε δύο είδη µεταβλητών: κατά πρώτον, τις αρχικές
τιµές των σταθερών µεταβλητών, όπως το απόθεµα φυσικού και ανθρώπινου
κεφαλαίου για την επίτευξη ενός επιπέδου µόρφωσης και υγείας και κατά δεύτερον τις
ελεγχόµενες ή περιβαλλοντικές µεταβλητές. Όσον αφορά τις σταθερές µεταβλητές, για
κάποιες δεδοµένες τιµές εκπαίδευσης και υγείας, το υψηλότερο επίπεδο της αρχικής
κατά κεφαλήν ανάπτυξης συνδέεται µε το µεγαλύτερο απόθεµα φυσικού κεφαλαίου
ανά άτοµο.
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Μπορούµε να γράψουµε µία συνάρτηση για τον κατά κεφαλήν ρυθµό
βελτίωσης µίας χώρας στην περίοδο t, Dy t , ως

D yt = F ( y

t −1

Όπου y

είναι ο κατά κεφαλήν ρυθµός ανάπτυξης και

t −1

, h t −1 ......)
h t −1 το αρχικό κατά

κεφαλήν ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι υπόλοιπες µεταβλητές που συµβολίζονται µε τα ….
αφορούν

ένα σύνολο

ελεγχόµενων και περιβαλλοντικών

επιδράσεων

που

περιλαµβάνει τις προτιµήσεις µας για αποταµίευση και γονιµότητα, κυβερνητικές
πολιτικές σύµφωνα µε δαπάνες και διαταραχές στην αγορά.
Τα υποδείγµατα των Solow, Swan και του Ramsey προβλέπουν ότι αν
αυξηθούν ισόποσα τα y

t −1

και h t −1 θα µειωθεί το Dy t , όταν έχω δεδοµένες τιµές για

τις ελεγχόµενες µεταβλητές. Αυτό σηµαίνει ότι, εξαιτίας των φθινουσών αποδόσεων
στους παράγοντες που µπορούν να αναπαραχθούν , µία πλουσιότερη χώρα µε
υψηλότερα επίπεδα y και h, τείνει να αναπτύσσεται µε βραδύτερο ρυθµό. Αν προκύψει
οποιαδήποτε αλλαγή στις περιβαλλοντικές και ελεγχόµενες µεταβλητές, όπως για
παράδειγµα ένα υψηλότερο ποσοστό αποταµίευσης, το Dy t θα αυξηθεί.
Οι µεταβλητές αυτές αφορούν τη µέτρηση του διεθνούς ανοίγµατος, το λόγο της
κυβερνητικής κατανάλωσης προς το ρυθµό ανάπτυξης, τον προσδιοριστικό παράγοντα
της δηµοκρατίας, το λογάριθµο του ρυθµού της συνολικής γονιµότητας, το λόγο της
πραγµατικής ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης προς το πραγµατικό ρυθµό ανάπτυξης
και το ποσοστό πληθωρισµού.
Στα προαναφερόµενα υποδείγµατα, τα αποτελέσµατα των ελεγχόµενων
µεταβλητών στο ρυθµό ανάπτυξης συνδέονται µε τις επιδράσεις που επιφέρουν στην
σταθερή κατάσταση. Μπορεί η οποιαδήποτε µεταβολή να επηρεάσει το επίπεδο
σταθερής κατάστασης του προϊόντος ανά αποτελεσµατικό εργαζόµενο, αλλά δεν
αλλάζει τον µακροχρόνιο κατά κεφαλήν ρυθµό µεγέθυνσης. Αυτός προσδιορίζεται από
το ποσοστό εξωγενούς τεχνολογικής προόδου.
Γενικότερα, το βασικό σύστηµα περιλαµβάνει τον µέσο ρυθµό πληθωρισµού ως
µέτρο της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Όµως, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και
εναλλακτικά µέσα µέτρησης που περιλαµβάνουν οικονοµικές µεταβλητές. Στη
συνέχεια θα εξετάσουµε µία προς µία τις µεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω και
θα συµπεράνουµε την πιθανή επίδραση που µπορούν να προκαλέσουν.
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Ο πίνακας 12.3 περιλαµβάνει αποτελέσµατα παλινδρόµησης για το ποσοστό
ανάπτυξης της κατά κεφαλήν µεγέθυνσης. Παρατηρούµε ότι στη στήλη 2, 72 χώρες
περιλαµβάνονται στο 1965-1975, 86 χώρες στο 1975-1985, και 83 χώρες στο 19851995.

Η εκτίµηση χρησιµοποιεί τις µεταβλητές που έχουν προαναφερθεί και επιτρέπει
την ύπαρξη σφαλµάτων µεταξύ των διαφόρων περιόδων, τα οποία παρουσιάζουν
διακυµάνσεις για κάθε περίοδο. Τα σφάλµατα θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητα µεταξύ
των χωρών και οι διακυµάνσεις δεν µπορούν να ποικίλλουν. Το σύστηµα διαθέτει
ξεχωριστές εικονικές µεταβλητές (dummies) για τις διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Εποµένως, η ανάλυση δεν εξηγεί το λόγο για τον οποίο το ποσοστό µεγέθυνσης
αλλάζει διαχρονικά.

Γνωστικό επίπεδο (Educational attainment)

Η µεταβλητή αυτή, που τείνει να είναι σηµαντικά συσχετιζόµενη µε την
µεγέθυνση σε επόµενες περιόδους, .δίνει κατά µέσο όρο τα χρόνια που αναλώνει
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κάποιος άντρας στη δευτεροβάθµια και ανώτερη εκπαίδευση, όπως παρατηρήθηκαν τα
έτη 1965, 1975 και 1985. Οι µεταβλητές αυτές είναι προκαθορισµένες. Όµως τα
προσόντα των γυναικών ή και των δύο ταυτόχρονα φύλων αρχικά δεν φαίνεται να είναι
σχετικό σε ένα ικανοποιητικό βαθµό µε το ποσοστό ανάπτυξης. Οι εκτιµούµενοι
συντελεστές 0,0036 (0,0016) υπονοούν ότι µία αύξηση στην τυπική απόκλιση όσον
αφορά το µέγιστο επίπεδο γνώσεων των αντρών αυξάνει το ρυθµό µεγέθυνσης κατά
0,005. Το διάγραµµα 12.4 εκφράζει τη µερική σχέση που υπάρχει µεταξύ της
οικονοµικής µεγέθυνσης και της µεταβλητής επίπεδο γνώσεων.

Προσδοκία για ζωή (Life expectancy)

Η προκείµενη µεταβλητή αναφέρεται για τις περιόδους 1960, 1970 και 1980,
για τρεις εξισώσεις µεγέθυνσης αντίστοιχα. Η αξία τους αντιστοιχεί στο ποσοστό
θνησιµότητας ανά έτος δεδοµένου ότι η θνησιµότητα είναι ανεξάρτητη από την
χρονική περίοδο. Η αµοιβαία προσδοκία για ζωή την πρώτη περίοδο έχει περισσότερο
ερµηνευτική δύναµη από τις µεταβλητές που βασίζονται στην προσδοκία για ζωή σε
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κάποια περίοδο αργότερα. Ο συντελεστής -5,0 (s.e. = 0.9) είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
και µας δείχνει ότι όσο καλύτερη είναι η υγεία κάποιου ατόµου τόσο µεγαλύτερη
οικονοµική µεγέθυνση µπορούµε να επιτύχουµε. Μία πιθανή µείωση στο τυπικό
σφάλµα της προσδοκίας για ζωή την πρώτη περίοδο θα αυξήσει την ανάπτυξη κατά
0.011. Το διάγραµµα 12.5 δείχνει τη µερική σχέση µεταξύ της µεγέθυνσης και του
επιπέδου υγείας.

Ποσοστό Γονιµότητας

Το επίπεδο γονιµότητας, δηλαδή ο συνολικός αριθµός γεννήσεων των γυναικών
κατά τη διάρκεια της ζωής τους, εισάγεται µε τη µορφή λογαρίθµου τις περιόδους
1960, 1970 και 1980. Αυτές οι µεταβλητές εµφανίζονται και στη λίστα τον οργάνωνµέσων. Ο συντελεστής τους είναι αρνητικός και σηµαντικός: -0,012 (s.e.= 0.005). Μία
µείωση στην τυπική απόκλιση του λογαρίθµου του ποσοστού γονιµότητας κατά 0,53 το
1980 θα αυξήσει το ποσοστό µεγέθυνσης κατά 0,006. Η µερική σχέση φανερώνεται στο
διάγραµµα 12,6.
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Ο Λόγος Κυβερνητικών ∆απανών

Ο λόγος της πραγµατικής κυβερνητικής δαπάνης προς την πραγµατική
µεγέθυνση υπολογίστηκε αφαιρώντας τον εκτιµηµένο λόγο στην πραγµατική ανάπτυξη
από τις δαπάνες για άµυνα και στα µη κεφαλαιουχικά πραγµατικά έξοδα για
εκπαίδευση. Η διαγραφή των εξόδων για άµυνα και εκπαίδευση- τα οποία
υπολογίζονται ως µέρος των δαπανών της κυβέρνησης- πραγµατοποιήθηκε γιατί στην
ουσία δεν θεωρήθηκαν ξεκάθαρα ως µορφή κατανάλωσης. Πιο συγκεκριµένα, είναι
πιθανόν να έχουν άµεσα αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα ή στην διασφάλιση των
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων. Η εξίσωση µεγέθυνσης για τα έτη 1965-1974
χρησιµοποιεί ως εκτιµητή παλινδρόµησης τον ήδη υπολογισµένο λόγο της
κυβερνητικής δαπάνης για τα έτη 1960-1964. Η αντίστοιχη χρονική περίοδος
σχετίζεται µε τις εξισώσεις ανάπτυξης για τις επόµενες δύο δεκαετίες.
Ο συντελεστής του λόγου της κρατικής δαπάνης είναι αρνητικός και
σηµαντικός: -0,062 (0,023). Εποµένως, µία µείωση στο λόγο κατά 0,059 θα αυξήσει το
ρυθµό µεγέθυνσης κατά 0,004. (∆ιάγραµµα 12.7)
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Αρχική Κατά Κεφαλήν Μεγέθυνση

Η µεταβλητή αυτή σε µορφή λογαρίθµου είναι µία παρατήρηση του λογαρίθµου
της πραγµατικής κατά κεφαλήν ανάπτυξης για το 1965 στην παλινδρόµηση 1965-1975,
για το 1975 στην παλινδρόµηση 1975-1985 και για το έτος 1985 στην εξίσωση 19851995. Οι προγενέστερες αξίες – για το 1960, 1970 και 1980,αντίστοιχασυµπεριλαµβάνονται στη λίστα των βοηθητικών µεταβλητών. Η ΄συµβαλλόµενη΄ αυτή
διαδικασία µειώνει την τάση για υπερεκτίµηση του ποσοστού σύγκλισης εξαιτίας της
προσωρινής µέτρησης του µεγέθους σφάλµατος στην οικονοµική µεγέθυνση.
Οι συντελεστές του λογαρίθµου της µεταβλητής µας, -0,025 (s.e. = 0,003)
δείχνει της κατά συνθήκη σύγκλιση που έχει παρατηρηθεί σε πολλές έρευνες, όπως
αυτές του Barro και του Mankiw, του Romer και του Weil. H σύγκλιση είναι κατά
συνθήκη γιατί προβλέπει υψηλότερη µεγέθυνση παρά την χαµηλή αρχική ανάπτυξη
ανά άτοµο. Αυτό ισχύει µόνο στην περίπτωση όπου οι υπόλοιπες ερµηνευτικές
µεταβλητές παραµένουν σταθερές. Το µέγεθος των εκτιµηµένων συντελεστών
υποδηλώνει ότι η σύγκλιση συµβαίνει σε ένα ποσοστό περίπου 2,5% ανά έτος.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι µία µείωση στην τυπική απόκλιση του λογαρίθµου ης κατά
κεφαλήν ανάπτυξης θα αυξήσει το ποσοστό µεγέθυνσης κατά 0,026. το αποτέλεσµα
αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο και πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο.
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Το διάγραµµα 12.3 µας δίνει τη γραφική απεικόνιση της µερικής σχέσης µεταξύ
του ρυθµού µεγέθυνσης και του επιπέδου της κατά κεφαλήν ανάπτυξης. Ο οριζόντιος
άξονας δείχνει τις αξίες του λογαρίθµου της κατά κεφαλήν ανάπτυξης στην αρχή κάθε
µίας από τις τρεις δεκαετίες: 1965, 1975 και 1985. Ο κάθετος άξονας αναφέρεται στο
µεταγενέστερο δεκαετή ρυθµό µεγέθυνσης της κατά κεφαλήν ανάπτυξης- για 19651975, 1975-1985 και 1985-1995. Αυτά τα ποσοστά έχουν φιλτραριστεί για τα
εκτιµηµένα αποτελέσµατα όλων των άλλων ερµηνευτικών µεταβλητών πέρα από το
λογάριθµο της κατά κεφαλήν ανάπτυξης που περιλαµβάνονται στην περίπτωση που
αναλύουµε, την στήλη 2, του πίνακα 12.3.
Με λίγα λόγια, το διάγραµµα δείχνει την επίδραση του λογαρίθµου της κατά
κεφαλήν ανάπτυξης για την ακόλουθη µεγέθυνση όταν όλες οι άλλες ερµηνευτικές
µεταβλητές µένουν σταθερές. Το γράφηµα φανερώνει ότι η σχέση αυτή δεν
επηρεάζεται από άλλες εξωγενείς παρατηρήσεις και δεν ξεφεύγει από την
γραµµικότητα.

Rule of Law

Η µεταβλητή αυτή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Knack και Keefer. Τα
δεδοµένα κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες, οι οποίες προσαρµόζονται

σε µία

κλίµακα που αντιπροσωπεύει το καλύτερο περιβάλλον για τη διατήρηση του κανόνα.
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Αυτά τα στοιχεία ξεκινούν το 1982. Η εκτίµηση που φαίνεται στον πίνακα 12.3
χρησιµοποιεί την πρώτη αξία που διατίθεται για την εξίσωση της µεγέθυνσης για τα έτη
1965-1975 και 1975-1985. Η τρίτη εξίσωση χρησιµοποιεί τον µέσο rule of law για την
περίοδο 1985-1994 σαν παράγοντα παλινδρόµησης και εισάγει την αξία για το έτος
1985 στη στήλη των βοηθητικών µεταβλητών.
Ο εκτιµηµένος συντελεστής είναι θετικός και σηµαντικός: 0,0185 (0,0059).
Αυτή η εκτίµηση δηλώνει ότι µία αύξηση στον rule of law από µία τυπική απόκλιση
(0,26 για την περίοδο 1985-1994) θα αυξήσει το ρυθµό µεγέθυνσης κατά 0,005. Η
µερική σχέση µε την µεγέθυνση φαίνεται στο διάγραµµα 12.8

∆ηµοκρατία

Η µεταβλητή της δηµοκρατίας προέρχεται από µία υποκειµενική µέτρηση που
πραγµατοποιήθηκε από το Freedman House. Η µεταβλητή που χρησιµοποιήθηκε
αναφέρεται σε εκλογικά δικαιώµατα- ένα εναλλακτικό µέτρο που απευθύνεται σε
πολιτικές ελευθερίες που λαµβάνονται υπόψη αργότερα. Τα δεδοµένα χωρίζονται και
εδώ σε επτά κατηγορίες µίας µηδέν προς ένα κλίµακας, µε το ένα να προσδιορίζει µία
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και το µηδέν ένα τέλεια ολοκληρωτικό σύστηµα. Τα
δεδοµένα

συνελέγησαν

το

1972,

αλλά

πληροφορίες

από

άλλες

πηγές

χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουν δεδοµένα για το 1960 και 1965. Στο σύστηµά
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µας το τετράγωνο της δηµοκρατίας επιτρέπει µία µη γραµµική επίδραση στην
οικονοµική µεγέθυνση.
Η πρώτη εξίσωση µεγέθυνσης περιέχει ως παράγοντα παλινδρόµησης το µέσο
όρο της δηµοκρατίας και το µέσο όρο του τετραγώνου της το χρονικό διάστηµα 19651974. Η λίστα των βοηθητικών µεταβλητών διαθέτει το επίπεδο και την τετραγωνική
αξία το 1965. Οι άλλες δύο εξισώσεις µεγέθυνσης χρησιµοποιεί ως παράγοντες
παλινδρόµησης τις µέσες αξίες για τα διαστήµατα 1975-1984 και 1985-1994,
αντίστοιχα, και περιλαµβάνει τις αξίες στην αρχή κάθε περιόδου στη στήλη των
βοηθητικών µεταβλητών.

Τα αποτελέσµατα που εξάγονται δηλώνουν ότι ο γραµµικός και τετραγωνικός
όρος στη δηµοκρατία είναι στατιστικά σηµαντικός: 0,079 (0,028) και -0,074(0,025),
αντίστοιχα. Η p αξία για την από κοινού σηµαντικότητα είναι 0,011. Αυτοί οι εκτιµητές
υπονοούν ότι ξεκινώντας από ένα πλήρως ολοκληρωτικό σύστηµα, οι τυχόν ΄αυξήσεις ΄
στην δηµοκρατία τείνουν παρακινούν την µεγέθυνση. Ωστόσο, η θετική επίδραση
εξασθενεί καθώς αυξάνεται η δηµοκρατία και φτάνει το µηδέν όταν ο προσδιοριστικός
παράγοντας δέχεται µία µέση αξία του 0,53. Εποµένως, ο εκδηµοκρατισµός αυξάνει
την ανάπτυξη για τις χώρες που δεν είναι πολύ δηµοκρατικές και φαίνεται να την
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καθυστερεί για τις χώρες οι οποίες έχουν φτάσει ένα ουσιώδες επίπεδο δηµοκρατίας.
Αυτή η µη γραµµική σχέση διαπιστώνεται από το διάγραµµα 12,9.

∆ιεθνή Ανοίγµατα

Ο βαθµός αυτών των ανοιγµάτων µετράται από το λόγο των εξαγωγών συν τις
εισαγωγές. Βέβαια, αυτός ο λόγος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο µέγεθος της χώρας,
αφού οι µεγαλύτερες χώρες τείνουν να βασίζονται περισσότερο στο εγχώριο εµπόριο.
Για να διαπιστώσουµε περισσότερο αυτή τη σχέση, ο λόγος εξαγωγών και εισαγωγών
προσαρµόστηκε σε µία έννοια παλινδρόµησης των λογαρίθµων του πληθυσµού και της
περιοχής. Έπειτα εξετάζουµε αν το µέγεθος της χώρας σχετίζεται από µόνο του µε την
οικονοµική µεγέθυνση.

Η µεταβλητή του διεθνούς ανοίγµατος εισάγεται σε κάθε εξίσωση ανάπτυξης
ως ένας µέσος όρος για την αντίστοιχη δεκαετία 1965-1974 κοκ. Στο βασικό µας
σύστηµα αυτές οι µεταβλητές εµφανίζονται στην αντίστοιχη στήλη των βοηθητικών
µεταβλητών. Αυτή η προδιαγραφή είναι κατάλληλη όταν ο λόγος εµπορίου είναι
εξωγενής στην οικονοµική µεγέθυνση. Ο εκτιµηµένος συντελεστής της µεταβλητής
ανοίγµατος είναι θετικός αλλά όχι και στατιστικά σηµαντικός, 0,0054 (0,0048). Έτσι,
το γεγονός ότι τα µεγάλα διεθνή ανοίγµατα διεγείρουν την οικονοµική µεγέθυνση είναι
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µία πρόταση πολύ αδύναµη. Μία αύξηση κατά µία µονάδα στην τυπική απόκλιση του
λόγου διεθνούς

ανοίγµατος θα αυξήσει το ποσοστό µεγέθυνσης κατά 0,002.

(∆ιάγραµµα 12.10)

Όροι Εµπορίου

Η µεταβλητή αυτή µετράται από το ρυθµό µεγέθυνσης για τους όρους εµπορίου
(τιµές εξαγωγών προς τιµές εισαγωγών) για µία περίοδο δεκαετίας, πολλαπλασιασµένο
µε το µέσο λόγο των εξαγωγών συν τις εισαγωγές της περιόδου αυτής. Αυτές οι
µεταβλητές εµφανίζονται ταυτόχρονα και στη στήλη των βοηθητικών µεταβλητών. Η
ιδέα σε αυτό το σηµείο είναι ότι οι µεταβολές στους όρους εµπορίου εξαρτώνται
αρχικά από τις παγκόσµιες συνθήκες και έτσι είναι έντονα εξωγενείς σύµφωνα µε την
σύγχρονη οικονοµική µεγέθυνση για µία αντιπροσωπευτική χώρα. Οι συντελεστές που
έχουν εκτιµηθεί είναι θετικοί και σηµαντικοί: 0,130 (0,053). Εποµένως, οι αλλαγές
στους όρους εµπορίου επηρεάζουν σε ένα µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη για περιόδους
δεκαετίας. Μία αύξηση κατά µία µονάδα στην τυπική απόκλιση της µεταβλητής
αυξάνει την οικονοµική µεγέθυνση κατά 0,002. (∆ιάγραµµα 12.11)
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Λόγος Επενδύσεων

Ο λόγος της πραγµατικής ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης για την πραγµατική
ανάπτυξη εισάγεται στην παλινδρόµηση σαν µέσος όρος για κάθε διάστηµα δεκαετίας.
Οι αντίστοιχες βοηθητικές µεταβλητές είναι η µέση αξία του λόγου των προηγούµενων
πέντε χρόνων (1960-1964, 1970-1974 και 1980-1984). Ο συντελεστής της µεταβλητής
είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός, 0,083 (0,024). Μία αύξηση, λοιπόν, κατά µία
µονάδα στην τυπική απόκλιση του λόγου επενδύσεων, αυξάνει το ρυθµό µεγέθυνσης
κατά 0,007. (∆ιάγραµµα 12.12)

Ποσοστό πληθωρισµού

Η µεταβλητή του πληθωρισµού είναι το µέσο ποσοστό της τιµής του
πληθωρισµού για κάθε δεκαετή περίοδο. Η ανάλυση για µία χώρα προτείνει ως
βοηθητικές τις εικονικές µεταβλητές σε ένα επίπεδο αποικιακό. Παλαιότερες αποικίες
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και άλλων χωρών πέρα από τη Βρετανία και τη
Γαλλία είχαν ουσιώδη ερµηνευτική δύναµη στον πληθωρισµό. Τα αποτελέσµατα που
φαίνονται στον πίνακα 12.3 ισχύουν όταν η στήλη των βοηθητικών µεταβλητών
περιλαµβάνουν αυτές τις δύο εικονικές αποικιακές µεταβλητές (colony dummies)- της
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πρώτης αποικίας της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας και της πρώτης αποικίας κάποιας
άλλης χώρας πέρα από τη Βρετανία και τη Γαλλία.
Ο συντελεστής -0,019 (0,010) είναι αρνητικός και οριακά στατιστικά
σηµαντικός. Η κατά µία µονάδα αύξηση της τυπικής απόκλισης του ποσοστού
πληθωρισµού µειώνει το ρυθµό µεγέθυνσης κατά 0,007. Όµως, ο συντελεστής υπονοεί
ταυτόχρονα ότι οι µέτριες µεταβολές στον πληθωρισµό που συµβαίνουν στις
περισσότερες χώρες-αλλαγές της τάξης του 0.05 ανά έτος- επηρεάζουν τα ποσοστά
ανάπτυξης κατά λιγότερο από 0,001. (∆ιάγραµµα 12.13). Το διάγραµµα µας λέει ότι η
κύρια δύναµη που επηρεάζει την σχέση µεταξύ µεγέθυνση και πληθωρισµού είναι τα
µεγάλα ποσοστά του πληθωρισµού.

Η εκτίµηση του συντελεστή για το ρυθµό του πληθωρισµού είναι κοινή, -0,018
(0,005) αν ο επικείµενος πληθωρισµός εµφανίζεται αντί των εικονικών αποικιακών
µεταβλητών στη λίστα των βοηθητικών µεταβλητών. Ο συντελεστής είναι κοντά στο
µηδέν, 0,003 (0.009), αν η λίστα αυτή περιέχει έναν αργό πληθωρισµό, παρά έναν
σύγχρονο πληθωρισµό. Το αποτέλεσµα θα προκαλέσει έκπληξη γιατί ο αργός
πληθωρισµός έχει ουσιώδη ερµηνευτική δύναµη για το φαινόµενο του πληθωρισµού.
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Σταθεροί Όροι

Οι παλινδροµήσεις περιλαµβάνουν έναν συνολικό σταθερό όρο και ξεχωριστές
χρονικές εικονικές µεταβλητές για τις δύο επόµενες περιόδους, 1975-1985 και 19851995. Αυτές οι δύο µεταβλητές είναι σηµαντικά αρνητικές: -0,0078 (0.0026) και 0,0128 (0,0034), αντίστοιχα. Έτσι, το παγκόσµιο ποσοστό οικονοµικής µεγέθυνσης
φαίνεται να έχει µειωθεί από το 1965 στο 1995.

Συµπεράσµατα

Τα εµπειρικά ευρήµατα όσον αφορά την κατά συνθήκη σύγκλιση
συµβαδίζουν µε τη νεοκλασική οικονοµική µεγέθυνση και µε τη µη ισορροπηµένη
επίδραση στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Το αποτέλεσµα σύγκλισης φαίνεται
επίσης και στα υποδείγµατα τεχνολογικής εξέλιξης.
Για τις δεδοµένες αξίες της κατά κεφαλήν ανάπτυξης και του ανθρώπινου
κεφαλαίου, η µεγέθυνση εξαρτάται θετικά από τον rule of law και τα διεθνή
ανοίγµατα και αρνητικά από το λόγο της κυβερνητικής δαπάνης και του ρυθµού του
πληθωρισµού. Η µεγέθυνση αυξάνεται µε ευνοϊκές κινήσεις και µεταβολές στους
όρους του εµπορίου και µειώνεται όταν αυξάνεται το ποσοστό γονιµότητας. Τέλος, οι
σχέση µεταξύ ανάπτυξης και λόγου επενδύσεων είναι θετική αλλά χωρίς ιδιαίτερη
ισχύ όταν οι µεταβλητές που έχουν ήδη αναφερθεί παραµένουν σταθερές και αν ο
αργός ρυθµός των επενδύσεων χρησιµοποιείται ως βοηθητική µεταβλητή.
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Συµπεράσµατα

Μελετώντας τα στοιχεία για την οικονοµική µεγέθυνση παρατηρούµε ότι
εξετάζονται συνήθως µέσοι όροι περιόδων (πενταετίας ή δεκαετίας) χρησιµοποιώντας
κατά προτίµηση µεγάλα χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον τριάντα χρόνια)µε στόχο
την πλήρη κάλυψη της πορείας του εισοδήµατος. Η κύρια δυσκολία που αντιµετωπίζει
η εµπειρική θεµελίωση των θεωρητικών υποδειγµάτων είναι η έλλειψη αξιόπιστων και
συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων για τόσο µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Μόνο για
ορισµένα κράτη υπάρχουν στοιχεία για τέτοιες περιόδους που φτάνουν και τον ένα
αιώνα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα διαθέσιµα στοιχεία περιορίζονται στη
µεταπολεµική περίοδο και αφορούν τις αναπτυγµένες οικονοµίες.
Αυτό το γεγονός θέτει ένα σοβαρό ερώτηµα: η οικονοµική µεγέθυνση
ασχολείται µε όλες τις χώρες ή µόνο µε αυτές για τις οποίες υπάρχουν αξιόπιστα
στοιχεία; Η απάντηση είναι ότι η θεωρία της οικονοµικής µεγέθυνσης ασχολείται µε τη
διαδικασία µεταβολής του εισοδήµατος για όλες τις οικονοµίες. Η θεωρητική
µεθοδολογία µπορεί να εστιάσει σε όλες τις οικονοµίες ανεξάρτητα από την τρέχουσα
κατάστασή τους.
Η οικονοµική µεγέθυνση συνδέεται στενά µε την έννοια της προόδου και της
βελτίωσης. Μάλιστα, πολλές φορές κάθε νέο µοντέλο αποτελεί επέκταση κάποιου
άλλου µε στόχο να διορθώσει ατέλειες και να ενισχύσει την άποψη ότι υπάρχει
πιθανότητα και δυνατότητα για την οικονοµική µεγέθυνση να είναι διαχρονική και να
διατηρείται στο διηνεκές, από γενιά σε γενιά
Η οικονοµική µεγέθυνση αναπτύσσεται εκτενώς και µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µε πολλούς τρόπους. Γι΄ αυτό το λόγο πολλοί οικονοµολόγοι ανέπτυξαν πολλαπλά
υποδείγµατα και προσπάθησαν να επαληθεύσουν την εγκυρότητά τους ακόµα και
εµπειρικά. Είναι όµως γεγονός ότι ορισµένες φορές η εµπειρική έρευνα δεν οδηγεί σε
υποστήριξη της οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι µαθηµατικές και οικονοµετρικές µέθοδοι
που µοντελοποιούν την πρόοδο παρουσίασαν κατά ένα ποσοστό ελλείψεις κι έτσι
αναγκαστήκαµε να σκεφτούµε ότι η ενδογενής, για παράδειγµα, µεγέθυνση δεν µπορεί
να περιγράψει την οικονοµική πραγµατικότητα.
.
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