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ΔΗΑΓΩΓΖ

Η παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 απνηέιεζε έλα θνκβηθφ
γεγνλφο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία. Ο αληίθηππφο ηεο ήηαλ πνιιαπιφο αιιά θαη
πνιπεπίπεδνο. Δμάιινπ, ε αλαηαξαρή πνπ μέζπαζε ζηελ αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ
δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο δελ πεξηνξίζηεθε
εληφο ησλ ζπλφξσλ αιιά κεηαθέξζεθε θαη ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, κε
κία δηαθνξεηηθή κνξθή. Δπί επξσπατθνχ εδάθνπο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ απηφ πνπ
κεηέπεηηα ηηηινθνξήζεθε σο “θξίζε ρξένπο‟‟. Δίλαη άιισζηε παγθνίλσο γλσζηφ φηη
κία ζεηξά ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο βίσζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ, σο
απνηέιεζκα ησλ ρξφλησλ δνκηθψλ αηειεηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο
θαζψο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ. Η ζρέζε ηεο εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθήο
πνιηηηθήο κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα δεκφζηνπ ρξένπο ηέζεθε ζην επίθεληξν αξθεηψλ
αλαιχζεσλ θαη εμαθνινπζεί λα κνλνπσιεί ην ελδηαθέξνλ, ηδηαηηέξσο ζην πεδίν ηεο
πνιηηηθήο δηακάρεο.
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ
πιεξέζηεξε απνηχπσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ αθνξνχλ
ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο αλά πεξίνδν πνιηηηθήο δεκφζηνπ ρξένπο θαζψο θαη
ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ κνηίβσλ κε ην επίπεδν ηνπ
δεκφζηνπ δαλεηζκνχ. Παξάιιεια, ε αλάιπζε επεθηείλεηαη θαη ζην πεδίν ηεο
καζεκαηηθήο απνηχπσζεο ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ελφο
κνληέινπ ελδνγελνχο αλάπηπμεο.
ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο δεκφζηνπ ρξένπο. Ιδηαίηεξε κλεία
πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία, ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ αλάιπζεο πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί ηζηνξηθά.
Βαζηθφ αληηθείκελν αλάιπζεο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε επηινγή
ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, πνπ ζα
εθαξκνζηεί ζε καθξνρξφλην νξίδνληα. Γηαθξηηφ ξφιν ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ
ζρεδηαζκνχ δηαδξακαηίδεη ε αιιειεπίδξαζε ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο δεκφζηνπ
ρξένπο κε άιιεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, ζηνηρείν πνπ δηεξεπλάηαη ελδειερψο
εληφο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
3

ην ηξίην θεθάιαην, ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηελ καζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ δεκφζηνπ ρξένπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη νη ππνζέζεηο ελφο θαηάιιεινπ νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο,
ελψ ζε δεχηεξε θάζε ιακβάλεη ρψξα ε αλαπαξαγσγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο
κνληέινπ θαη ε απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηέζζεξα
δηαθνξεηηθά ζελάξηα. Οπζηαζηηθφ ζηφρν ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζπληζηά ε
θαηαγξαθή ηνπ αληίθηππνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
ηφζν ζην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φζν θαη ζηνπο πξνζδνθψκελνπο ξπζκνχο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Καηαιεθηηθά, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα
ηεο κειέηεο ηνπ ππνδείγκαηνο αιιά θαη ηεο εξγαζίαο ζπλνιηθά.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο
Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ

ΠΡΟΛΟΓΟ

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
πηπρψλ ηεο πνιηηηθήο δεκφζηνπ ρξένπο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεξεχλεζε
ζεσξηψλ, νη νπνίεο εξκελεχνπλ ηελ πνιηηηθή απηή εζηηάδνληαο ζηα ζπκπεξηθνξηθά
ραξαθηεξηζηηθά

ηεο.

Δμεηάδνληαη

δηαδνρηθά

ν

δηαρξνληθφο

εηζνδεκαηηθφο

πεξηνξηζκφο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, ε έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο αιιά θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ ειιεηκκάησλ. εκαληηθή έθηαζε ηεο αλάιπζεο
πνπ αθνινπζεί, θαιχπηνπλ θαη νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο αλαθνξηθά κε ηηο
επηδξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ νηθνλνκία: ε Ρηθαξληηαλή, ε Νενθιαζηθή θαη ε
Κευλζηαλή. Η εμέηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ αιιά θαη ησλ ηξφπσλ εθαξκνγήο
ηεο πνιηηηθήο δεκφζηνπ ρξένπο νδεγεί αλαπφδξαζηα ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
αληίθηππνο ηνπ ρξένπο θαη ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ νηθνλνκία κπνξεί λα πνηθίιεη, σο
απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ ζπλππάξρνπλ. Δμέρνληα ξφιν ζηελ επηινγή
ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο δηαδξακαηίδεη ε αληίιεςε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ε ηδηαίηεξε ζηνρνζεζία ηνπο. ηελ θαηεχζπλζε απηή,
αλαιχνληαη θαηαιεθηηθά νη ζεηηθέο ζεσξίεο δεκφζηνπ ρξένπο θαη επηρεηξείηαη ε
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε δχν κεγάιεο ηζηνξηθέο νκάδεο.
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1.1. ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ
ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Οη πνιηηηθέο δεκφζηνπ ρξένπο ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ κεγάινπ αξηζκνχ
εξεπλεηψλ, ελψ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηηο
επηδξάζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, πνπ ζπλεπάγεηαη ε δεκηνπξγία δεκφζηνπ
ρξένπο. Κνηλφ ζεκείν αθεηεξίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ απνηειεί ν δηαρξνληθφο
εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κία εμίζσζε πνπ
παξέρεη αμηνζεκείσηε πιεξνθφξεζε γηα ην ππφβαζξν ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ
αλαθνξηθά κε ηνλ δεκφζην δαλεηζκφ.
χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιφγν Willem Hendrik Buiter (1990, p.62), κία
κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ελ ιφγσ εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο, είλαη ε αθφινπζε:
Δημιοσργία τρήμαηος + Εκδόζεις τρέοσς = Σρέτοσζες δαπάνες - Φόροι + Σόκοι
ηοσ τρέοσς + Καθαρή μεηαηροπή κεθαλαίοσ - Καθαρό ειζόδημα από δημόζια
περιοσζιακά ζηοιτεία
Απφ ην δεμηφ κέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο, πξνθχπηεη ν νξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Μάιηζηα, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην εθάζηνηε
έιιεηκκα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κε ηελ δεκηνπξγία ρξήκαηνο ή ηελ έθδνζε θαη
πψιεζε λέσλ ηκεκάησλ δεκφζηνπ ρξένπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη θαη ν
ελδεδεηγκέλνο ζε πεξηφδνπο πνπ ε νηθνλνκία εκθαλίδεη κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο
αλάπηπμεο, θαζφηη ηα νηθνλνκηθά άηνκα ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ δήηεζε ρξήκαηνο
θαη ε θπβέξλεζε δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζην γεγνλφο απηφ κέζσ αχμεζεο ηεο
πνζφηεηαο ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απμεηηθή ηάζε ζην
επίπεδν ησλ ηηκψλ, σο επαθφινπζν ηεο εληζρπκέλεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, επηθέξεη
άλνδν ζηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, ζηνηρείν πνπ ελζαξξχλεη ηελ κείσζε ζηε δήηεζε γηα
ρξήκα. Όπσο πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε πηζαλή εθαξκνγή ελφο θφξνπ πιεζσξηζκνχ δε ζα
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Δμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθχπηνπλ κεηά ηελ απάιεηςε
ησλ λνκηζκαηηθψλ παξαγφλησλ απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ
πεξηνξηζκνχ. Η λέα ηεο κνξθή είλαη ε εμήο:
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ΓS/Y = g - t + rS/Y + ΓΚ/Τ – fΚ/Τ,
φπνπ, S: ην χςνο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ρξένπο πνπ θέξεη ηφθν, g: ηξέρνπζεο
θπβεξλεηηθέο δαπάλεο (εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο), t: κέζνο
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, r: επηηφθην, K: απφζεκα θεθαιαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, f:
πνζνζηφ απφδνζεο επί ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οξίδνληαο s = S/Y θαη k
= K/Y, έρνπκε:
(n+1) Γs = (r-n)S + g - t + (1+n) Γk + (n-f) k,
φπνπ, n: ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Αλ ζέζνπκε b = n-k, πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηελ αλαινγία ρξένπο αθνχ αθαηξεζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, έρνπκε:
(1+n) Γb = (r-n) S + g – t + (r-f) k

(1)

Η αθαίξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην δεκφζην ρξένο ζπκβάιεη
πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπκε ζην θαζαξφ επίπεδν πινχηνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αλ ην
επηηφθην είλαη ίζν κε ην πνζνζηφ απφδνζεο επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο (r=f), ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
κε ζηφρν ηελ απνπιεξσκή κέξνπο ηνπ ρξένπο δελ κεηαβάιεη ην θαζαξφ επίπεδν
ρξένπο. Γεληθφηεξα, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ επηπέδνπ πινχηνπ
θαζίζηαηαη δχζθνιν εγρείξεκα ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ δεδνκέλσλ γηα δεκφζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηεμάγνληαη, φκσο, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα
δηαρσξηζηνχλ νη δεκφζηεο επελδχζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ψζηε κφλν νη
ηξέρνπζεο

θπβεξλεηηθέο

δαπάλεο

λα

πθίζηαληαη

κείσζε

ζε

πεξηπηψζεηο

αλαγθαηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζπληζηά ν „‟Υξπζφο Καλφλαο ηνπ
Ιζνξξνπεκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ‟‟, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ν πξνυπνινγηζκφο
νθείιεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο αιιά νη επελδχζεηο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα εμαηξνχληαη απφ απηφλ.
Δπηζηξέθνληαο ζηελ ζρέζε (1), κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα φζνλ
αθνξά ζην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ξπζκφο
αχμεζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο (n) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην επηηφθην ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο (r) – δπλακηθά κε απνδνηηθή πεξίπησζε- θαη δελ εληνπίδεηαη
πξσηνγελέο έιιεηκκα (g-t=0), ην δεκφζην ρξένο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κε
βηψζηκν. Τπφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε θπβέξλεζε δχλαηαη λα
ρξεκαηνδνηήζεη ηηο πιεξσκέο ηφθσλ, δαλεηδφκελε επηπιένλ θεθάιαηα απφ ηηο
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αγνξέο. Δπηπιένλ, φηαλ είλαη δεδνκέλε ε χπαξμε πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο (g-t>0)
θαη ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε δπλακηθά κε απνδνηηθή θαηάζηαζε (n>r), ε θπβέξλεζε
δελ απαηηείηαη λα δεκηνπξγήζεη πξσηνγελή πιενλάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα
ζηαζεξνπνηήζεη ηνλ ιφγν ρξένπο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Γηα αξθεηνχο
εξεπλεηέο, φπσο νη Boadway θαη Wildasin, ζε καθξνρξφληα βάζε ε νηθνλνκία δελ
κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δπλακηθά κε απνδνηηθή θαηάζηαζε θαη ζπλεπψο ηζρχεη φηη
r>n.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά ε ζρέζε (1) φηαλ αληηθαηαζηήζνπκε γηα Σ
κειινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πξνυπνινγηζκνχ. πγθεθξηκέλα πξνθχπηεη φηη:
bt =[(1+n)/(1+r)]Tbt+T+∑
 bt = ∑ [(1+n)/(1+r)]j (t-g)t+j-1/(1+n) = tdt - gdt


(2),

Όπνπ Υdt : παξνχζα αμία ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ επηπέδσλ

ηεο

κεηαβιεηήο Υ. πλεπάγεηαη φηη αλ ν ππάξρσλ ιφγνο ρξένπο ηε ρξνληθή ζηηγκή t
ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ
πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, ε θπβέξλεζε εμππεξεηεί ηνλ δηαρξνληθφ πεξηνξηζκφ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζεσξείηαη θεξέγγπα. χκθσλα κε ηελ ζρέζε (2), έλαο ζεηηθφο
ιφγνο ρξένπο ηε ρξνληθή ζηηγκή t απαηηεί ηε δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ
ζην κέιινλ.
Δπηπξνζζέησο, ε ζρέζε (2) καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχκε ηηο πνιηηηθέο
ρξένπο ζε θαλνληζηηθή βάζε. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξνεμφθιεζε ηνπ
αζξνίζκαηνο ζην δεμηφ κέινο ηεο (2) είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ ιφγν ρξένπο, ηφηε ν
ππάξρσλ ιφγνο ρξένπο δελ είλαη βηψζηκνο ζε καθξνρξφληα βάζε θαη ε ιήςε κέηξσλ
(δεκηνπξγία πιεζσξηζκνχ γηα ηελ απνκείσζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ ρξένπο,
εηζαγσγή κε αλαθνηλσκέλνπ θφξνπ ή απνθήξπμε κέξνπο ηνπ ρξένπο) ζην κέιινλ
θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε. ε θάζε πεξίπησζε, ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ή ε
κείσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.
Γίλεηαη, ινηπφλ, εκθαλέο φηη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί ν δηαρξνληθφο εηζνδεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο θπβέξλεζεο, είλαη ε
θαλνληζηηθή αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ δεκφζηνπ ρξένπο. Μία άιιε νδφ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο θπβέξλεζεο, ηεο
παξνχζαο αμίαο, δειαδή, φισλ ησλ κειινληηθψλ εηζνδεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο. ε
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πεξηφδνπο πνπ ε θαζαξή ζέζε απμάλεηαη, δεκηνπξγείηαη πεξηζψξην γηα αχμεζε
θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ ή κείσζε θφξσλ.
Απφ ηελ ζρεηηθή αλάιπζε αλαθχπηνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα. Έλα απφ απηά αθνξά
ζηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα,
ζηελ πεξίπησζε ελφο απηνθηλεηνδξφκνπ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηεο έθδνζεο
ρξένπο θαη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο, ζα ππάξμεη κείσζε ηεο θαζαξήο
ζέζεο ηεο θπβέξλεζεο ιφγσ ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηιπζεί ε
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδξαζεο ζηελ θαζαξή ζέζε
θξίλεηαη, φκσο, δχζθνινο ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ απφδνζε ησλ δεκφζησλ
επελδχζεσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη
κειινληηθέο γεληέο ζα αμηνινγνχλ ζεηηθά ηηο ελ ιφγσ θπβεξλεηηθέο δαπάλεο θαη ζα
εγθξίλνπλ ηελ ζπλέρηζή ηνπο.
Η ζρέζε (2) είλαη, φκσο, ρξήζηκε θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο
εθάζηνηε θπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε κία ζεηξά απφ εκπεηξηθέο κειέηεο
[Hamilton and Flavin (1986), Kremers (1988)], απμαλφκελνη ιφγνη ρξένπο δελ
ζπλεπάγνληαη αθεξεγγπφηεηα κίαο θπβέξλεζεο. Δπίζεο, απφ ηελ (5) πξνθχπηεη φηη
δελ είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη φιεο νη πιεξσκέο ηφθσλ ηνπ ρξένπο κε ηε
δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. Σνπιάρηζηνλ έλα κέξνο, φκσο, ηνπ ρξένπο
πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κε ηε δεκηνπξγία πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. Σν ζηνηρείν
πνπ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ
νπνία κία θπβέξλεζε νθείιεη λα ηξέμεη ηα ελ ιφγσ πιενλάζκαηα. ε θάζε πεξίπησζε,
πάλησο, έρεη απνδεηρηεί φηη πεξίνδνη πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ ελαιιάζζνληαη κε
πεξηφδνπο

πιενλαζκάησλ. Αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηέιεηαο πξφβιεςεο γηα ηηο

ελαιιαγέο απηέο, ε θπβέξλεζε ζεσξείηαη θεξέγγπα νξηζηηθά. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, ε θεξεγγπφηεηα ηεο θπβέξλεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ αηφκσλ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, νη πνιηηηθνί, πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ, έρνπλ θίλεηξν λα πξνβάινπλ (ζε επίπεδν
αλαθνηλψζεσλ) ηε δηαρξνληθή αμία ησλ πξνγξακκάησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηνπο
πνιίηεο θαη λα δηθαηνινγνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κέζσ
έθδνζεο λένπ ρξένπο. Φπζηθά, νη αλαθνηλψζεηο απηέο ζπλδένληαη κε ζεκαληηθή
αβεβαηφηεηα θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο κειινληηθέο πξνηηκήζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ αηφκσλ.
Βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, ινηπφλ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο πνιηηηθήο
ρξένπο θαηέρνπλ νη πξνζδνθίεο ησλ γελεψλ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ
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ρξένπο, ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα δεκηνπξγήζεη κειινληηθά
πξσηνγελή πιενλάζκαηα, αλ απηά απαηηεζνχλ γηα ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Απηή ε αμηνπηζηία ηεο θπβέξλεζεο είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηε θήκε ηεο, φζνλ αθνξά παξειζνληηθέο ηεο αλαθνηλψζεηο αιιά θαη
ηελ ηειηθή επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηα πξνγξάκκαηα δαπαλψλ
πνπ εθπφλεζε.

1.2. ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ

Σν πξνεγνχκελν ζθέινο ηεο αλάιπζεο θαηέδεημε ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν ηνπ
δηαρξνληθνχ εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ ζηελ θαηάξηηζε ηεο πνιηηηθήο ρξένπο θαζψο
θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο νκαιήο
εμππεξέηεζήο ηνπ. Δλ ζπλερεία, θξίζηκεο ζεκαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία. ην ζρεηηθφ πεδίν, ε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία εληνπίδεη ηξεηο
βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο απηέο παξαηίζεληαη αθνινχζσο:

1.2.1. Ζ ΡΗΚΑΡΝΣΗΑΝΖ ΟΠΣΗΚΖ

Η Ρηθαξληηαλή πξνζέγγηζε, αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ δεκφζηνπ
δαλεηζκνχ ζηελ νηθνλνκία, επαλήιζε ζην πξνζθήλην κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ Robert
Barro

(1974).

χκθσλα

κε

ηα

ζρεηηθά

ζπκπεξάζκαηα

ηνπ

Ακεξηθαλνχ

νηθνλνκνιφγνπ, ε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηεο θνξνινγίαο κε έθδνζε λένπ
δεκφζηνπ ρξένπο δελ ζπλεπάγεηαη νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο γηα ην θξάηνο θαη ηηο
πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (“Ρηθαξληηαλή Ιζνδπλακία‟‟). Θεσξψληαο σο
δεδνκέλν ην επίπεδν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κία κείσζε ηεο θνξνινγίαο πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ειιείκκαηνο, ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε
πςειφηεξν επίπεδν θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, ε παξνχζα
αμία ησλ θφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα επηβιεζνχλ, ζα είλαη ίδηα κε ηελ αμία ησλ θφξσλ
πνπ ζα πεξηθνπνχλ ζήκεξα. Αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή απηή, ηα λνηθνθπξηά
επηρεηξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ θαζαξή ηνπο ζέζε, αθαηξψληαο απφ ην άζξνηζκα ηνπ
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ηξέρνληνο θαη ηνπ πξνεμνθιεκέλνπ κειινληηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπ, ην ηξέρνλ θαη ην
πξνεμνθιεκέλν θνξνινγηθφ κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο
θαζαξήο ζέζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηα λνηθνθπξηά δηφηη κέζσ απηήο, θαζνξίδνπλ
ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε βάζνο ρξφλνπ. Καζψο, ινηπφλ, ε
αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηεο θνξνινγίαο κε ηε δεκηνπξγία ειιείκκαηνο δελ επηδξά
ζηελ αμία ησλ ηξερνπζψλ θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ
επηβαξχλζεσλ, ην θαηαλαισηηθφ κνηίβν ησλ λνηθνθπξηψλ δελ εκθαλίδεη ηάζε
κεηαβνιήο. Σαπηφρξνλα, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο ιφγσ
κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ε εζληθή απνηακίεπζε παξακέλεη
ζηαζεξή. Ίδηα είλαη ηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Barro, θαη γηα ην πξαγκαηηθφ
επηηφθην αιιά θαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Η ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία θαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ γλσξίδνπλ θακία κεηαβνιή,
φπσο άιισζηε ηζρχεη γηα ηε ζπλνιηθή δήηεζε, ην παξαγφκελν πξντφλ θαη ην επίπεδν
ηηκψλ.
ηνλ αληίπνδα ησλ ζεσξεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Barro, έξρνληαη ηα
δεδνκέλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη νη ππνζέζεηο ηνπ δελ
κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Η επηινγή κίαο θπβέξλεζεο
λα δεκηνπξγήζεη δεκφζην ρξένο ή λα επηβάιιεη θνξνινγία, ζπληζηνχλ πνιηηηθέο κε
δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν. Η αληηθαηάζηαζε, δε, ηεο θνξνινγίαο κε ηελ
θαηαθπγή ζε λέν δαλεηζκφ δελ είλαη νπδέηεξε επηινγή, απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο,
φπσο ππνζηεξίδεη ζηελ κειέηε ηνπ ν Robert Barro. Δπηπξνζζέησο, δηαπηζηψλεηαη φηη
νη δεκφζηεο δαπάλεο δελ είλαη κία εμσγελήο κεηαβιεηή θαζψο θαη φηη ν ρξφλνο
εκθάληζεο πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη ειιεηκκάησλ επεξεάδεη ηελ παξνχζα αμία
ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.

1.2.2. ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΡΗΚΑΡΝΣΗΑΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο Ρηθαξληηαλήο Ιζνδπλακίαο, είλαη απαξαίηεηε ε
θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ηεο θαη ελ ζπλερεία, ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ θαηά
ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Οη θχξηεο ππνζέζεηο,
ζχκθσλα κε ην paper ηνπ Barro, είλαη νη εμήο:
1) Σα λνηθνθπξηά, ζε κία νηθνλνκία, δξνπλ κε νξζνινγηθά

θξηηήξηα θαη

έρνπλ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ πνπ εθηείλεηαη ζην άπεηξν.
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2) Οη θεθαιαηαγνξέο είλαη ηέιεηεο (perfect capital markets).
3) Tα κειινληηθά κεξίδηα θφξσλ θαη εηζνδήκαηνο είλαη γλσζηά εθ ησλ
πξνηέξσλ θαη κε βεβαηφηεηα.
4) Οη θφξνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ εηζνδήκαηνο (lump-sum taxes).
5) Σα θφζηε ζπλαιιαγψλ γηα ηελ έθδνζε θαη απνπιεξσκή ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο είλαη κεδεληθά.
Ξερσξηζηή ζεκαζία ζπγθεληξψλεη κία ζεηξά απφ κειέηεο αξθεηψλ
νηθνλνκνιφγσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη εξεπλήζεη ζε βάζνο ηελ εγθπξφηεηα θάζε
κίαο εμ απηψλ.
1) χκθσλα κε ηελ Ρηθαξληηαλή νπηηθή, ηα λνηθνθπξηά ραξαθηεξίδνληαη σο
νξζνινγηθνί παξάγνληεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. ρεηηθή κειέηε ησλ Kotlikoff,
Samuelson θαη Johnson (1988) θαηαξξίπηεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ. Δηδηθφηεξα,
ε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο νδήγεζε ηνπο
παξαπάλσ νηθνλνκνιφγνπο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνβνχλ πάληα ζε ζπλεπείο αιιά θαη κε ζπλνρή δηαρξνληθέο επηινγέο θαηαλάισζεο.
Δπίζεο, δελ δχλαληαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο κειινληηθέο εηζξνέο εηζνδήκαηνο αιιά θαη
ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κε ζσζηφ θαη αθξηβή ηξφπν. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα κία δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ κεηαβάιιεη ην ρξνληθφ ζεκείν επηβνιήο
αιιά φρη ηελ παξνχζα αμία ηεο θνξνινγίαο, λα κελ ζεσξείηαη πιένλ νπδέηεξε.
Αλαθνξηθά κε ηνλ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ, ν Barro
ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα ηζρχεη ε Ρηθαξληηαλή Ιζνδπλακία, αξθεί ηα άηνκα λα
ραξαθηεξίδνληαη απφ αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα λνηθνθπξηά ζε κία νηθνλνκία
λα ζπλδένληαη “αιηξνπηζηηθά ππνθηλνχκελεο, ιεηηνπξγηθέο θαη δηαγελεαθέο
κεηαθνξέο αγνξαζηηθήο δχλακεο‟‟. Αλ ηζρχεη απηή ε πξνυπφζεζε, ηφηε νη γνλείο πνπ
παξάζρνπλ θιεξνδνηήκαηα ζηνπο απνγφλνπο ηνπο, ζα δηάθεηληαη ζεηηθά ζε κηα,
επηβαιιφκελε απφ ηελ θπβέξλεζε, κεηαθνξά εηζνδήκαηνο απφ ηηο λεφηεξεο ζηηο
κεγαιχηεξεο γεληέο κέζσ πεξηθνπήο θφξσλ θαη δεκηνπξγίαο ειιείκκαηνο. Μάιηζηα,
ζα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο ζα απμήζνπλ ηα πνζά ησλ θιεξνδνηεκάησλ
ηνπο. Δπηπιένλ, ν Barro ζεσξεί φηη ε απψιεηα θιεξνδνηεκάησλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ δε
δηαζέηνπλ ηέθλα, αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα θιεξνδνηήκαηα νηθνγελεηψλ κε αξηζκφ
ηέθλσλ πνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν.
Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα [Bernheim, Schleifer, Summers (1985)] [Altonji,
Hayashi, Kotlikoff (1989)] απνδεηθλχνπλ φηη ην αιηξνπηζηηθφ θίλεηξν ησλ
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δηαγελεαθψλ κεηαβηβάζεσλ (intergenerational transfers) δελ κπνξεί λα ηζρχεη πάληα.
Οη γνλείο δχλαληαη λα παξάζρνπλ θιεξνδνηήκαηα είηε ιφγσ αβέβαηνπ νξίδνληα δσήο,
είηε κε ζηφρν ηελ άζθεζε επηξξνήο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνγφλσλ ηνπο. ε
ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
ρξνληθή παξαιιειία κε ηε δεκηνπξγία ησλ ειιεηκκάησλ. Δπίζεο, πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζηηο εθδνρέο απηέο κεηαθέξνληαη κηθξφηεξα πνζά κε ηελ κνξθή
θιεξνδνηεκάησλ θαη έηζη ε ησξηλή γεληά απμάλεη ηνλ πινχην θαη ηελ θαηαλάισζή
ηεο εηο βάξνο ησλ κειινληηθψλ.
Ο ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαγελεαθψλ κεηαβηβάζεσλ αθνξά ζην φηη νη
κεηαθνξέο αγνξαζηηθήο δχλακεο κεηαμχ ησλ γελεψλ πξέπεη λα είλαη κε κεδεληθέο
πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε, δειαδή ακθίδξνκεο. Αλ νη κεηαβηβάζεηο δελ είλαη
ιεηηνπξγηθέο, ηφηε νη αιιαγέο ζηνλ ρξφλν ηεο θνξνινγίαο ζα έρνπλ νηθνλνκηθέο
επηδξάζεηο. πγθεθξηκέλα, ε αλαδηαλνκή θφξσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
δε ζα αληηζηαζκηζηεί απφ αιιαγέο ζηηο ηδησηηθέο κεηαβηβάζεηο. Απφξξνηα απηνχ ζα
είλαη ε αχμεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο εζληθήο
απνηακίεπζεο.
Αμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ν Barro πεξηνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ ελ
ιφγσ κεηαβηβάζεσλ ζηελ κεηαθνξά αγνξαζηηθήο δχλακεο. Αληίζεηα, κειεηεηέο φπσο
ν Drazen (1978) θαηαδεηθλχνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ λεφηεξσλ γελεψλ. Δηδηθφηεξα, ε
δεκηνπξγία ειιείκκαηνο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζπλεπάγεηαη
δπλαηφηεηα

κεγαιχηεξεο

επέλδπζεο

ζην

αλζξψπηλν

θεθάιαην.

Οη

γνλείο

θαηαθέξλνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εληζρχζνπλ ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ
απνγφλσλ ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ην ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ηνπο.
Καηαιεθηηθά, φιεο νη παξαπάλσ κειέηεο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αλ ηα
άηνκα πνπ ζπγθξνηνχλ κηα θνηλσλία, δελ ζπλδένληαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
αιηξνπηζηηθέο δηαγελεαθέο ζρέζεηο κεηαβίβαζεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, ε δεκηνπξγία
ρξένπο γηα ηελ θάιπςε θνξνινγηθψλ πεξηθνπψλ εληζρχεη ηελ επεκεξία ησλ ησξηλψλ
γελεψλ, ππνζθάπηνληαο ηηο πξννπηηθέο ησλ απνγφλσλ ηνπο.
2) Γηα ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηέιεηεο θξίλνληαη εθείλεο νη θεθαιαηαγνξέο
πνπ επηηξέπνπλ ζηα νηθνλνκηθά άηνκα λα δαλείδνπλ θαη λα δαλείδνληαη ζην ίδην
επηηφθην κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, φηαλ ν ζηφρνο ηνπο είλαη ε εμνκάιπλζε ηεο
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο ηνπο. Αξθεηνί
κειεηεηέο, φκσο, ππνζηεξίδνπλ φηη θάηη ηέηνην δελ επζηαζεί ζε πξαγκαηηθέο
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νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηνπο Hubbard θαη Judd (1986), πθίζηαηαη ν ιεγφκελνο
πεξηνξηζκφο ξεπζηφηεηαο (liquidity constraint). Ο πεξηνξηζκφο απηφο εληνπίδεηαη
φηαλ λνηθνθπξηά κε ρακειφ ηξέρνλ εηζφδεκα αδπλαηνχλ λα αληιήζνπλ δαλεηαθά
θεθάιαηα ιφγσ αλεπαξθψλ εγγπήζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ζπγθεθξηκέλα
λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ πςειά επηηφθηα ή αθφκε θαη ηελ έιιεηςε δηάζεζεο απφ
ηελ πιεπξά ησλ δαλεηζηψλ λα ηνπο παξάζρνπλ ηα θεθάιαηα πνπ δεηνχλ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, έλα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ηεο
θνξνινγίαο, ζα ηείλεη λα άξεη ηνλ ελ ιφγσ πεξηνξηζκφ θαη λα ηνλψζεη ηε δήηεζε γηα
αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηελ θαηαλάισζε θαη ελδερνκέλσο ηηο επελδχζεηο. Ιδηαίηεξε
ζεκαζία ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο ζπγθεληξψλεη θαη ε νξηαθή ξνπή πξνο
δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκφ. Απηή εμαξηάηαη: 1) απφ ην
πνζνζηφ ηεο κείσζεο θφξνπ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα λνηθνθπξηά,
2) ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα λνηθνθπξηά απηά επηδηψθνπλ εμνκάιπλζε ηεο
θαηαλάισζεο ηνπ σο αληίδξαζε ζηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, 3) ηνλ
βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πεξηνξηζκφο είλαη δεζκεπηηθφο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηνπο Walters (1967), Leiderman θαη
Blejer (1988), ε πεξηθνπή θνξνινγίαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία
ειιείκκαηνο, πξνθαιεί έλα crowding out γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ
πεξηνξηζκφ ξεπζηφηεηαο θαζψο ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο νδεγεί ζε κείσζε
ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο θαη αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Οπζηαζηηθά, ε
δηακεζνιάβεζε ηεο θπβέξλεζεο επηηξέπεη ζηα λνηθνθπξηά πνπ ππφθεηληαη ζε
πεξηνξηζκφ ξεπζηφηεηαο, λα ιάβνπλ δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηα λνηθνθπξηά ρσξίο
πεξηνξηζκφ.
3) Η δπλαηφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ λα γλσξίδνπλ κε βεβαηφηεηα ηα κειινληηθά
κεξίδηα θφξσλ θαη εηζνδήκαηνο ακθηζβεηείηαη έληνλα απφ κεγάιν αξηζκφ κειεηεηψλ.
Οη Buchanan θαη Wagner (1977) αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο
ςεπδαίζζεζεο (fiscal illusion), δειαδή ηε ζπζηεκαηηθή ππνεθηίκεζε απφ ηα
λνηθνθπξηά ηνπ κειινληηθνχ χςνπο ησλ πιεξσκψλ γηα θφξνπο. Σν γεγνλφο απηφ,
ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο, είλαη πξντφλ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη
ηνπ έκκεζνπ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Chan
(1983) απνδεηθλχεη φηη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ απφιπηε απνζηξνθή ζηνλ
θίλδπλν, κεηψλνπλ ηα ηξέρνληα επίπεδα θαηαλάισζεο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο
αβεβαηφηεηαο γηα ην κειινληηθφ κεξίδην ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.
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4) Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θφξσλ πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν ηνπ
εηζνδήκαηνο (lump-sum taxes), είλαη ζαθέο φηη κία αιιαγή ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο
επηβνιήο θφξνπ (πεξηπηψζεηο θφξσλ εηζνδήκαηνο ή θαηαλάισζεο) επεξεάδεη ηα
θίλεηξα ησλ νηθνλνκηθψλ αηφκσλ γηα πξνζθνξά εξγαζίαο, παξαγσγή, επέλδπζε θαη
θαηαλάισζε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη άξα ζπλεπάγεηαη κε νπδέηεξα,
ζηξεβισηηθά απνηειέζκαηα.
5) Όζνλ αθνξά ζηα θφζηε ζπλαιιαγψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δεκηνπξγία
λένπ δεκφζηνπ ρξένπο αιιά θαη ηελ δηαδηθαζία απνπιεξσκήο ησλ ηφθσλ θαη ησλ
ρξενιπζίσλ, εξεπλεηέο φπσο ν Carmichael (1982, p.211) ηνλίδνπλ φηη απηά δελ είλαη
κεδεληθά, θαηαξξίπηνληαο νπζηαζηηθά ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ππφζεζε ηεο
Ρηθαξληηαλήο Ιζνδπλακίαο. Δπηπξφζζεηα, νη ίδηνη κειεηεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα
ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζην επίπεδν πινχηνπ
ηεο θνηλσλίαο.
Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο απφ φιε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε φηη νη
ππνζέζεηο ηεο Ρηθαξληηαλήο Ιζνδπλακίαο δελ πιεξνχληαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.
Τπφ απηφ ην πιαίζην, κία πεξηθνπή θφξσλ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ λένπ
δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, δελ δχλαηαη λα έρεη νπδέηεξεο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο.
Δμάιινπ, απηή είλαη κία δηαπίζησζε πνπ πηνζεηνχλ θαη νη Νέν-θιαζηθνί αιιά θαη νη
Κευλζηαλνί νηθνλνκνιφγνη.

1.3. Ζ ΝΔΟΚΛΑΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ηα πιαίζηα ηεο Νενθιαζηθήο νπηηθήο γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο ζηελ νηθνλνκία, ηα άηνκα θξίλνληαη σο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξνλνεηηθά
θαη δξνπλ ζηε βάζε νξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Ο νξίδνληαο δσήο ηνπ είλαη
πεξηνξηζκέλνο θαη ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δηθνχ ηνπο
θχθινπ δσήο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Νενθιαζηθήο θαη
Ρηθαξληηαλήο πξνζέγγηζεο. Άιισζηε, ζην ξηθαξληηαλφ πεξηβάιινλ ηα νηθνλνκηθά
άηνκα δελ αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ φξην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
θαηαλαισηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Μία αθφκα ζεκαληηθή ππφζεζε ησλ Νενθιαζηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ. χκθσλα κε απηήλ, νη
αγνξέο εθθαζαξίδνπλ, ζηνηρείν πνπ ζεκαίλεη φηη φινη νη παξάγνληεο απαζρνινχληαη
πιήξσο.
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Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αληίιεςε ησλ Νενθιαζηθψλ γηα ηελ
επίδξαζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ο Diamond (1965)
ππνζηεξίδεη φηη έλα έιιεηκκα πνπ κεηαηνπίδεη ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηηο
επφκελεο γεληέο, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ησξηλήο θαηαλάισζεο θαη ηεο ηδησηηθήο
απνηακίεπζεο. ηνλ αληίπνδα, φκσο, ε εζληθή απνηακίεπζε βαίλεη κεηνχκελε θαζψο
ε άλνδνο ηεο ηδησηηθήο δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηελ πηψζε ηεο θπβεξλεηηθήο
απνηακίεπζεο. ε κία θιεηζηή νηθνλνκία, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ζα απμεζεί εηο
βάξνο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ ζε κία κηθξή αλνηρηή νηθνλνκία ζα
πξνθιεζεί εηζξνή θεθαιαίσλ θαη ζπλεπαθφινπζε αλαηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο
ηζνηηκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. ε
ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα κειινληηθά επίπεδα δηαβίσζεο ππνλνκεχνληαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Bernheim (1989 b) ηζρπξίδεηαη φηη ζα
ππάξρνπλ ειάρηζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ή αθφκα θαη αξλεηηθά ζε βξαρπρξφλην
νξίδνληα απφ ηελ δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ ειιεηκκάησλ.
Δίλαη νκφθσλε, ινηπφλ, ε δηαπίζησζε ησλ Νενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ
αλαθνξηθά κε ηελ αξλεηηθή επίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ πεξηθνπψλ (δεκηνπξγία
ειιεηκκάησλ) ζηελ κειινληηθή επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Αξθεηνί είλαη, επίζεο, απηνί
πνπ εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο αθφκε θαη γηα ηηο επηδξάζεηο πξνζσξηλνχ
ραξαθηήξα απφ ηελ απφθαζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο λα ηξέμεη έλα δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα, κε ζηφρν ηε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ησλ ελ δσή γελεψλ.

1.4. Ζ ΚΔΫΝΗΑΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

Γηα ηνπο Κευλζηαλνχο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ
εκθαλίδεη κπσπηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκφ ξεπζηφηεηαο
(liquidity constraint), κε απνηέιεζκα ε ηξέρνπζα θαηαλάισζε λα είλαη πεξηζζφηεξν
επαίζζεηε ζε απμήζεηο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Η δεχηεξε βαζηθή ππφζεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο- ε νπνία θαη ηελ δηαθξίλεη απφ ηελ Νενθιαζηθή- αθνξά
ζηελ ππναπαζρφιεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή δεκηνπξγίαο
ελφο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. ηε βάζε απηή, ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο
πξνθαιεί απμεηηθέο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο θαη κέζσ ηεο πνιιαπιαζηαζηηθήο νδνχ,
ηάζεηο ελίζρπζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Καζψο ε νηθνλνκία βαδίδεη ζε
αλαπηπμηαθφ κνλνπάηη, ηνλψλεηαη θαη ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Με απηφλ ηνλ
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ηξφπν, έλα θαηαιιήισο ρξνληθά πξνγξακκαηηζκέλν έιιεηκκα επλνεί ηελ ηξέρνπζα
θαη κειινληηθή επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηνλ Eisner (1984), νη
επηπξφζζεηνη θφξνη πνπ ζα επηβιεζνχλ ζην κέιινλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο, αλ θξηζνχλ απαξαίηεηνη, ζα θαιπθζνχλ απφ ηα πςειφηεξα
κειινληηθά εηζνδήκαηα ζηελ νηθνλνκία.
Σαπηφρξνλα, φκσο, νηθνλνκνιφγνη φπσο ν Blanchard (1984) ππνζηεξίδνπλ
φηη ηα καθξνρξφληα επηηφθηα απμάλνληαη ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ κε
απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζκίζεη ηελ
δεκνζηνλνκηθή έθξεμε, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Παξαηεξείηαη, νπζηαζηηθά, έλα
καθξνρξφλην crowding out κε άζρεκν απνηέιεζκα γηα ηελ ηδησηηθή επέλδπζε.
πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ελφο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο δελ είλαη αθξηβψο
απηή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Κευλζηαλή πξνζέγγηζε.

1.5. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΡΔΟΤ

Η κειέηε ησλ επηδξάζεσλ θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηθήο δεκφζηνπ
ρξένπο παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ. Ο Robert Barro (1979) παξνπζίαζε έλα
ζρεηηθφ κνληέιν γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ επηδξάζεσλ, γλσζηφ θαη σο Μνληέιν
Δμνκάιπλζεο ησλ Φνξνινγηθψλ Δπηβαξχλζεσλ. Σν κνληέιν απηφ έρεη ηελ αθφινπζε
κνξθή:
gdt = gp / (r-n),
φπνπ gp: ε κφληκε ηηκή ηνπ ιφγνπ θπβεξλεηηθήο δαπάλεο έηζη ψζηε ε ηηκή ηνπ λα
είλαη ίδηα κε ηελ πξνεμνθιεκέλε ηηκή ηνπ ιφγνπ πξαγκαηηθψλ θπβεξλεηηθψλ
δαπαλψλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ Ρηθαξληηαλή πξνζέγγηζε, νη πεξηθνπέο ζηηο
δεκφζηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα επίπεδα ηνπ ιφγνπ
δαπαλψλ είλαη πνιχ πςειά ζε ζχγθξηζε κε ηελ κφληκε ηηκή ηνπ ιφγνπ θνξνινγίαο.
Δπίζεο, ε πεξηζηνιή δαπαλψλ δελ ηίζεηαη ζε ηζρχ φηαλ ν ιφγνο ρξένπο είλαη πνιχ
πςειφο.
Απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία [Calvo (1988)], πξνθχπηεη φηη κία
αλαθνηλσκέλε πνιηηηθή θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο ζα νδεγήζεη ζε κεγηζηνπνίεζε
ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηηο
κειινληηθέο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη λενθιαζηθνί
νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε
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ελφο ειιείκκαηνο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο πινχηνπ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ην
επηηφθην ηνπ ρξένπο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο
(r>n), ε αληηθαηάζηαζε ηεο θνξνινγίαο κε έθδνζε θαηλνχξηνπ ρξένπο νδεγεί ζε
θαζαξφ θέξδνο γηα ηελ γεληά, θαηά ηελ πεξίνδν δσήο ηεο νπνίαο εθδίδεηαη ην ρξένο
θαη δεκία γηα ηηο επφκελεο γεληέο, ζε πεξίπησζε πνπ απμεζνχλ νη θφξνη κε ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε ζηαζεξνχ ιφγνπ ρξένπο.
πλνπηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο ξηθαξληηαλνχο, ε δεκηνπξγία ρξένπο βειηηψλεη
ηελ επεκεξία αλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε θνξνινγία. Γηα ηνπο
Νενθιαζηθνχο, ε χπαξμε ειιεηκκάησλ δε βειηηψλεη ηελ επεκεξία ελψ γηα ηνπο
θευλζηαλνχο, ε πξνζσξηλή δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ
νηθνλνκία ζε πςειφηεξν επίπεδν επεκεξίαο, εθφζνλ νη παξαγσγηθνί πφξνη
ππναπαζρνινχληαη.
Σν ζηνηρείν πνπ είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ ζρεηηθή αλάιπζε αθνξά
ζηηο πξαγκαηηθέο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο θαη ην ελδερφκελν απηέο λα δηαθέξνπλ απφ
ηελ κφληκε ηηκή ηνπο. Κάηη ηέηνην κεηαηνπίδεη ηελ πξνζνρή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
δνκηθψλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ, εγρείξεκα πνπ πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο (
κειινληηθέο πξνηηκήζεηο, επηζπκεηφ κέγεζνο δεκφζηνπ ηνκέα ζην κέιινλ). ε θάζε
πεξίπησζε, ε χπαξμε θπβεξλεηηθνχ ρξένπο ζεκαίλεη φηη ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο ζα
πξέπεη λα ππεξβνχλ ηηο δαπάλεο θάπνηα ζηηγκή ζε βξαρπρξφλην ή καθξνπξφζεζκν
νξίδνληα. Καηαιεθηηθά, ε θεξεγγπφηεηα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο εμαξηάηαη απφ
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ηελ κειινληηθή
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.

1.6. ΣΔΛΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Πξνζεγγίδνληαο ην ηέινο ηεο αλάιπζεο, έρεη ζεκαζία ε πξαγκαηνπνίεζε
κηαο πεξηιεπηηθήο αλαδξνκήο ζηα ηδηαίηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο. χκθσλα κε ηηο ηξεηο ζρνιέο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν
ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ νηθνλνκία, κία πεξηζηνιή θφξσλ πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ λένπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη είηε
νπδέηεξν, είηε ζεηηθφ, είηε αξλεηηθφ απνηέιεζκα. Γεληθά, ην επίπεδν θαζαξνχ
πινχηνπ θαη θαηαλάισζεο ζα θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε αιιά φρη ζε
κφληκε βάζε. Η ηξέρνπζα θαηαλάισζε θαη ε εζληθή απνηακίεπζε ζα έρνπλ ηελ ηάζε
18

λα θηλνχληαη αληίζεηα. Όζνλ αθνξά ζηελ επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, απηή ζα
επεξεάδεηαη αξλεηηθά ζε πεξηφδνπο επηβξάδπλζεο ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ θαη
ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ. ε έλα επξχηεξν πιαίζην,
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε θνξνινγηθψλ πεξηθνπψλ κέζσ
ειιεηκκάησλ έρεη πξαγκαηηθέο επηδξάζεηο, αληίζεηα κε φζα ππνζηεξίδεη ε
Ρηθαξληηαλή Ιζνδπλακία.
Δμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε είλαη θαη ε πεγή απφ
ηελ νπνία πξνέξρεηαη έλα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Αλ απηφ νθείιεηαη ζε αχμεζε
ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ, νη ζπλνιηθέο επηδξάζεηο ηνπ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ
κέζα απφ ηηο εμήο ζπληζηψζεο:
-

Σελ επίδξαζε ηεο επηπξφζζεηεο θνξνινγίαο ζην παξφλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ δαπαλψλ

-

Σελ επίδξαζε ηεο κεηαθνξάο ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηηο κειινληηθέο
γεληέο
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη, εμάιινπ, θαη ε θχζε ησλ θπβεξλεηηθψλ
δαπαλψλ. χκθσλα κε ηνλ Kormendi (1983), ε κείσζε ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε
είλαη κεγαιχηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηπξφζζεηεο δεκφζηεο δαπάλεο επλννχλ
ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ, ππνθαηάζηαησλ ησλ αγαζψλ ηδησηηθήο θαηαλάισζεο.
Ληγφηεξν δπζκελήο είλαη ν αληίθηππνο φηαλ νη επηπξφζζεηεο δαπάλεο θαηεπζχλνληαη
ζε επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ππνθαζηζηνχλ ηδησηηθά πξνγξάκκαηα επέλδπζεο ή
ζηελ θαηαλάισζε αγαζψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ σο πξνο ηα αγαζά ηδησηηθήο
θαηαλάισζεο.
Κξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ ελ ιφγσ αλάιπζε είλαη θαη νη πξνζδνθίεο ησλ
νηθνλνκηθψλ αηφκσλ γηα ην κειινληηθφ δεκνζηνλνκηθφ θαζεζηψο. Έλα έιιεηκκα γηα
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηξερνπζψλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ πξνθαιεί δηαθνξεηηθέο
πξνζδνθίεο γηα ηελ κειινληηθή θαηάζηαζε. Σα άηνκα δελ δχλαληαη λα γλσξίδνπλ εθ
ησλ πξνηέξσλ αλ ε θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ζα πξνθχςεη απφ κειινληηθέο πεξηθνπέο
δαπαλψλ ή αχμεζε θφξσλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε αβεβαηφηεηα επεξεάδεη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα σο πξνο ηηο επηινγέο ηεο θαηαλάισζεο, ηεο
επέλδπζεο θαη ηεο απνηακίεπζεο.
Δπηπξνζζέησο, νη επηπηψζεηο ελφο λένπ ειιείκκαηνο δε ζα πξέπεη λα
ζπγρένληαη κε εθείλεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, πνπ πθίζηαηαη ήδε. Όηαλ ε εμππεξέηεζε
ηνπ ρξένπο δε ζπλεπάγεηαη πςειφηεξε θνξνινγία ζήκεξα ή δε ζα νδεγήζεη ζε
κειινληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ην δεκφζην ρξένο ζεσξείηαη θαζαξφο
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πινχηνο. Απηή ε επίδξαζε εμαιείθεηαη, φκσο, θαζψο πιεζηάδεη ε εκεξνκελία
απνπιεξσκήο ηνπ.
Σέινο, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνηππψλεη ζε πιήξε έθηαζε ηηο δηαθνξεηηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο. Μεξηθέο απφ
απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
-

Μέζσ ελφο ρξνληθψο θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλνπ ειιείκκαηνο επηηπγράλεηαη
θνξνινγηθή εμνκάιπλζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επλνείηαη κηα πνιηηηθή
δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. Δίλαη, άιισζηε, ζαθέο φηη ην έιιεηκκα ζπληζηά
έλαλ κεραληζκφ δηαγελεαθήο κεηαθνξάο θνξνινγίαο, ε νπνία δχλαηαη λα
δεκηνπξγήζεη ζηξεβιά θίλεηξα θνξναπνθπγήο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ

-

Δπίζεο, ε χπαξμε ελφο ειιείκκαηνο δχλαηαη λα άξεη ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο
ξεπζηφηεηαο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηα άηνκα ζε κία νηθνλνκία

-

Σν θπβεξλεηηθφ ρξένο πνπ δεκηνπξγείηαη, απνηειεί κία ελαιιαθηηθή κνξθή
ξεπζηφηεηαο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ε δηαθξάηεζε θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ
εκπινπηίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ λνηθνθπξηψλ

-

Καηαιεθηηθά, ε δεκηνπξγία ειιείκκαηνο ελζαξξχλεη ηελ επέλδπζε ζε αλζξψπηλν
θεθάιαην, ραιαξψλνληαο ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο
Οινθιεξψλνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη
λα γίλεη ζην γεγνλφο φηη ε απφδνζε αξθεηψλ εθ ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ δχλαηαη
λα ππνινγηζηεί κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφκε θαη κεηά ηνλ ρξνληθφ
νξίδνληα ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηηο απνθαζίδνπλ θαη ηηο πξαγκαηνπνηνχλ. Δπίζεο, είλαη
εκθαλέο φηη ην δεκφζην ρξένο θαη ην έιιεηκκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζε
δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, ζήκεξα αιιά θαη ζε κειινληηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ρξήζε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαηά ηε δηελέξγεηα
ηεο ζρεηηθήο αλάιπζεο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά παξαπιαλεηηθή.
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ην ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πιαίζην, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ πνιηηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθπφλεζε ηεο πνιηηηθήο δεκφζηνπ ρξένπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο
ζπκπεξηθνξηθήο αλάιπζεο γηα ηελ πνιηηηθή ρξένπο είλαη ηα αθφινπζα:
1) Σα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ
2) Οη πξνηηκήζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
παξαγφλησλ
3) Η αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ηελ δηάδξαζε ηνπο
4) Η θνηλσληθή δηαδηθαζία δηάδξαζεο κέζσ ηεο νπνίαο ηα
ζπκθέξνληα απηψλ ησλ παξαγφλησλ κεηαζρεκαηίδνληαη θαη
εγθνιπψλνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
Η θαηαγξαθή ησλ πνιηηηθψλ, πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο, αιιά θαη ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία. Αθελφο κελ, νη ελ ιφγσ ιήπηεο
πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηα ζπκθέξνληα άιισλ παξαγφλησλ ή
άιισλ θνηλσληθψλ ξεπκάησλ, ψζηε λα αληιήζνπλ ρξεζηκφηεηα απφ απηά. Αθεηέξνπ
δε, ππάξρεη έλαο αξηζκφο παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο
εθάζηνηε πνιηηηθήο (Κεληξηθέο Σξάπεδεο, γξαθεηνθξάηεο ηκεκάησλ δαπαλψλ,
ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ).
Δπίζεο, νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, ζπκπεξηθέξνληαη
έρνληαο θαηά λνπ ηα εηδηθά ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ πνπ εθπξνζσπνχλ αληί γηα ηα
θαζαξά πξνζσπηθά ηνπο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη θαζψο ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα
δελ δηαζέηνπλ επαξθέο πνιηηηθφ βάξνο θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζε ζέζε λα
απνηππσζνχλ ζηα ηειηθά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα.
Η αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ζηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά κνληέια
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιηηηθνί παξάγνληεο θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκα
[Frankel θαη Rockett (1988)]. Η απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε δελ είλαη αλαγθαίν λα έρεη
ζπκκεηξηθφ ραξαθηήξα ελψ ηα κνληέια πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςηλ φρη κφλν
ηερλνινγηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο αιιά θαη ηελ νπηηθή ησλ παξαγφλησλ γηα
ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην είδνο ησλ
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πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ νη εκπιεθφκελνη παξάγνληεο αιιά θαη νη πξνζδνθίεο
ηνπο. Η δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζπκβηβάδνληαη ηα
δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, απαηηεί κία πξνζέγγηζε ζεσξίαο παηγλίσλ (Nash,
Stackelberg).
Αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο ζεσξίεο δεκφζηνπ ρξένπο, ππάξρνπλ δχν ζρνιέο
ζθέςεο: ε πξνζέγγηζε δεκφζηαο επηινγήο (Buchanan, 1958) θαη ε πξνζέγγηζε ηεο
καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (Timbergen, 1952, 1956). Η
ηειεπηαία ιακβάλεη ππφςηλ ηηο νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο θαη ηα ζέκαηα ρξνληθήο
αζπλέπεηαο.
Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο, φηη ηα κνληέια πνπ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο
πξνζέγγηζεο δεκφζηαο επηινγήο, ραξαθηεξίδνληαη απφ κπσπηθή, κε ζηξαηεγηθή θαη
αλαδξνκηθή (backward looking) ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα, ηα κνληέια πνπ αλήθνπλ
ζηελ νηθνγέλεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Μαθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο ζηελ Οηθνλνκηθή
Πνιηηηθή, βαζίδνληαη ζηνλ άμνλα ησλ νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ θαη παξνπζηάδνπλ
καθξνπξφζεζκε, ζηξαηεγηθή θαη εκπξνζζνβαξή (forward looking) ζπκπεξηθνξά.
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ηνλ ππξήλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο εληνπίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ
αμηψκαηνο ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκηθηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπκπεξηθνξηθφ
αμίσκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν „‟ην άηνκν είλαη έλα νλ πνπ επηδηψθεη ηελ
κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ κε νξζνινγηθφ αιιά θαη ζπλάκα εγσηζηηθφ
ηξφπν‟‟ (Mueller, 1989). Η πξνζνρή κεηαθέξεηαη απφ ην θξάηνο σο νληφηεηα ζηα
άηνκα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ νξγάλσζή ηνπ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη εζηίαζε
ζηνπο πνιηηηθνχο δξψληεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε ιήςε ησλ ηειηθψλ
απνθάζεσλ. ρεηηθέο κειέηεο γηα ηα αίηηα ησλ θπβεξλεηηθψλ ειιεηκκάησλ έρνπλ
δηελεξγεζεί απφ ηνπο Buchanan θαη Wagner (1977) θαη ηνπο Crain θαη Ekelund
(1978). Σν θχξην ζπκπέξαζκα ησλ δχν πξψησλ κειεηεηψλ είλαη φηη ε αληίιεςε ησλ
αηφκσλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή

πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθή

κεξνιεςία. Δπί ηεο νπζίαο, θαζψο ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέιεηα
πξφβιεςε, ηείλνπλ λα ππνεθηηκνχλ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.
χκθσλα, δε, κε ηνπο Crain θαη Ekelund, ην βάξνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο θάιπςεο ηνπ
ρξένπο γηα ηελ ελ δσή γεληά ζα είλαη δηαθνξεηηθφ αλάινγα κε ην αλ νη θφξνη
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επηβαξχλνπλ ην αλζξψπηλν ή ην κε αλζξψπηλν θεθάιαην. ην κε αλζξψπηλν
θεθάιαην, νη θφξνη δχλαληαη λα θεθαιαηνπνηεζνχλ. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ην
αλζξψπηλν θεθάιαην θαζψο νη ππνρξεψζεηο απνπιεξσκήο δελ κπνξνχλ λα
κεηαθεξζνχλ πέξα απφ ηνλ ρξφλν δσήο. Η δηαπίζησζε απηή δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά
θαη ην θίλεηξν ζηνπο πνιηηηθνχο δξψληεο λα δεκηνπξγνχλ ειιείκκαηα πξνθεηκέλνπ
λα επηηχρνπλ ηελ επαλεθινγή ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ελ ιφγσ κειέηεο δελ εμεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηα ειιείκκαηα απνπζίαδαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξαγκαηηθφηεηα γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζην παξειζφλ. Η έληνλε εκθάληζή ηνπο
πξφζθαηα απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ επηθξάηεζε ηεο θευλζηαλήο πξνζέγγηζεο, πνπ
ππνλφκεπζε ην παξαδνζηαθά απζηεξφ πξφηππν δαπαλψλ. Δπίζεο, γηα ηνπο Crain θαη
Ekelund, θξίζηκε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ σο θνξνινγηθή βάζε θαηά ηνλ 20ν αηψλα, θαζψο θαη ε
απνζχλδεζε ηνπ ρξπζνχ απφ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, πνπ επέηξεςε ηελ ρξήζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ κε ηε κνξθή ελφο θφξνπ.
Σα πξψηα επίζεκα νηθνλνκηθά κνληέια κε αλαθνξά ζην δεκφζην ρξένο (πνπ
εληάζζνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκφζηαο επηινγήο) είλαη ηα γλσζηά πνιηηηθά
κνληέια επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. ην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ, „‟νη
πνιηηηθνί δξψληεο ρεηξαγσγνχλ καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο γηα λα επηηχρνπλ ηελ
επαλεθινγή ηνπο‟‟ (Nordhaus, 1975). Γεληθφηεξα, ην ζχλεζεο κνηίβν πνιηηηθήο
πεξηιακβάλεη ηελ „‟ππεξζέξκαλζε‟‟ ηεο νηθνλνκίαο πξνεθινγηθά θαη ηελ εθαξκνγή
ζπζηαιηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κεηεθινγηθά κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πςεινχ πιεζσξηζκνχ.
Σν ζπκπέξαζκα αξθεηψλ εξεπλψλ είλαη φηη ηα ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκνχ
απμάλνληαη ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο- ζπκπαξαζχξνληαο θαη ην επίπεδν ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο-, θαζψο νη δεκφζηεο δαπάλεο είλαη πηζαλφ λα απμάλνπλ θαη/ ή νη
θφξνη λα βαίλνπλ κεηνχκελνη. Απηφο ν θχθινο πνιηηηθήο ρξένπο επηβεβαηψλεηαη απφ
κειέηεο ησλ Baber θαη Sen (1986), Laney θαη Willet (1983). Δπίζεο, εληνπίδεηαη ε
ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή δηαπίζησζε φηη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ [Allen, Buchanan θαη Wagner (1977), Frey θαη Schneider
(1981), Laney θαη Willet (1983)] κέζσ ηεο αγνξάο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ ε
εθάζηνηε θπβέξλεζε εθδίδεη. Πάλησο, ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία δελ επαξθνχλ γηα λα
ζηνηρεηνζεηεζεί ε εληχπσζε φηη φιεο νη δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο
αθνινπζνχλ θαηά βάζε απηή ηελ ηαθηηθή. Δπηπξνζζέησο, νη πξναλαθεξζείζεο
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κειέηεο δελ εμεγνχλ πιήξσο ηελ εκθάληζε δνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζε πξνεθινγηθέο
πεξηφδνπο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Van Velthoven θαη Van Winden (1990) αλέπηπμαλ
έλα κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη δνκηθά ειιείκκαηα θαη εζηηάδεη ζηελ πνιηηηθή
επηξξνή ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. ην πιαίζην ελφο παηγλίνπ, ε
ζπκπεξηθνξά ηεο θπβέξλεζεο ζεσξείηαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ κεγηζηνπνίεζε κίαο
πνιχπινθεο ζπλάξηεζεο ζπκθεξφλησλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα ζηαζκηζκέλα
ζπκθέξνληα ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ (ηδηνθηήηεο θεθαιαίσλ, εξγαδφκελνη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, ππάιιεινη ηνπ θπβεξλεηηθνχ κεραληζκνχ). Σν θπβεξλεηηθφ
έιιεηκκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα, ηηο δηαρξνληθέο πξνηηκήζεηο ησλ
νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα θαηαλάισζε
δεκφζησλ αγαζψλ θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, θαζψο θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο
επηξξνή. Ωο πξντφλ ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ πξνθχπηεη φηη ην έιιεηκκα ζα είλαη ηφζν
πςειφηεξν φζν πςειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, φζν
ρακειφηεξν είλαη ην επηηφθην θαη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο.
Δπίζεο, ζα είλαη ηφζν κεγαιχηεξν φζν καθξχηεξνο είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο
ζεηείαο ηεο θπβέξλεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Σν
έιιεηκκα ζα αληηδξά είηε πξνθπθιηθά, είηε αληηθπθιηθά ζε αιιαγέο ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο αιιαγήο, αλ δειαδή είλαη δνκηθήο ή παξνδηθήο
θχζεσο.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην κνληέιν πνπ αλέπηπμε ν
Fassbender (1981). Βαζηθφ ηνπ ζπκπέξαζκα απνηειεί ν ηζρπξηζκφο φηη νη
θπβεξλήζεηο ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ πςειά ειιείκκαηα ζε πεξηφδνπο πνπ
δηαπηζηψλνπλ φηη ηα πνζνζηά δεκνθηιίαο ηνπο εκθαλίδνπλ πησηηθέο ηάζεηο. Έλα
αθφκα ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη, αθνξά ζην φηη θπβεξλήζεηο κε πνιηηηθφ θνξκφ
αξηζηεξά θφκκαηα αξέζθνληαη λα απμάλνπλ ηηο δαπάλεο ζε πεξηφδνπο πςειήο
δεκνηηθφηεηάο ηνπο, ελψ ηφζν νη αξηζηεξέο φζν θαη νη δεμηέο θπβεξλήζεηο
πξνθξίλνπλ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή (αχμεζε δεκφζησλ δαπαλψλ), φηαλ
ε δεκνθηιία ηνπο βαίλεη κεηνχκελε. ην ελ ιφγσ κνληέιν δελ πθίζηαηαη δηάθξηζε
κεηαμχ ρξεκαηνδφηεζεο κε εθηχπσζε λένπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο κε έθδνζε
λένπ ρξένπο. Δμάιινπ, ζηα πξνεγνχκελα κνληέια δελ δίλεηαη έκθαζε ζηα
δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ. Σν κνληέιν ηνπ Verbon
(1990), φκσο, ιακβάλεη ππφςηλ ηηο δηαγελεαθέο κεηαθνξέο εηζνδήκαηνο, φπσο θαη ηηο
κεηαβνιέο ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Σν θχξην
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ζπκπέξαζκά ηνπ είλαη φηη „‟πεξίνδνη απμαλφκελνπ θαη κεηνχκελνπ ρξένπο κπνξνχλ
λα ελαιιάζζνληαη ζε πεξηζηάζεηο δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ‟‟.

1.7.2. Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ
ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Η παξνχζα πξνζέγγηζε εζηηάδεη θπξίσο ζηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ
ρξνληθήο αζπλέπεηαο θαη νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ. Με ηνλ φξν „‟ρξνληθή
αζπλέπεηα‟‟, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζε επηινγέο πνιηηηθήο, πνπ παξά ην
γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηνπο θξίλεηαη σο βέιηηζηε ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν,
δελ

ηζρχεη

ην

ίδην

ζε

κειινληηθέο

ρξνληθέο

ζηηγκέο.

πγθεθξηκέλα,

ε

καθξννηθνλνκηθή ζεσξία ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εμεηάδεη ηελ θχζε ηεο δηάδξαζεο
κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ δξψλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ απνθάζεηο αιιά θαη απηή ηεο
δηάδξαζεο κεηαμχ δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο θαη ςεθνθφξσλ. Μειεηεηέο, φπσο νη
Alesina θαη Tabellini (1988), εληνπίδνπλ αξθεηέο πεγέο ρξνληθήο αζπλέπεηαο. Οη
βαζηθφηεξεο αθνξνχλ ζηε θχζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ.
Η εθινγηθή δηαδηθαζία δχλαηαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ρξνληθήο
αζπλέπεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αηειήο πιεξνθφξεζε ησλ ςεθνθφξσλ παξέρεη
ην θίλεηξν ηεο απφθιηζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο ζηνπο
αξκφδηνπο δξψληεο. Καζψο νη ςεθνθφξνη εκθαλίδνπλ κπσπηθή αληίιεςε, αδπλαηνχλ
λα παξαδεηγκαηηζηνχλ απφ ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, κε απνηέιεζκα νη
δηακνξθσηέο πνιηηηθήο λα δηαηεξνχλ ζην αθέξαην ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Όπσο έρεη
απνδεηρηεί απφ ηνπο Cukierman θαη Meltzer (1986) θαη ηνπο Rogoff θαη Sibert (1988),
ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ςεθνθφξσλ ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα
νηθνλνκηθά ζνθ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιηηηθνχο θχθινπο πξνυπνινγηζκνχ, παξά
ην γεγνλφο φηη ηα νηθνλνκηθά άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε
(rational expectations). εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε επάξθεηα (competence)
ησλ πνιηηηθψλ δξψλησλ. Έλαο ππνςήθηνο έρεη θίλεηξν λα επηδεηθλχεη επάξθεηα
πξνεθινγηθά πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζεη ηνπο ςεθνθφξνπο θαη λα αληιήζεη ηηο
επηζπκεηέο ςήθνπο. Μία ηέηνηα ηαθηηθή νδεγεί αλαπφδξαζηα ζηνπο ιεγφκελνπο
εθινγηθνχο θχθινπο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Παξαηεξνχληαη, δειαδή, ρακειά
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επίπεδα θνξνιφγεζεο θαηά ηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο, ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ηεο
νπνίαο απνηππψλεηαη κεηεθινγηθά.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ππφζεζε ησλ κνληέισλ νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ
ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη πνιηηηθνί δξψληεο ππνθηλνχληαη απφ ην θίλεηξν
επαλεθινγήο, δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί ξεαιηζηηθή. Δηδηθφηεξα, ζηα κνληέια
„‟θνκκαηηθήο ζεσξίαο‟‟ ηνλίδεηαη ε ηδενινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ σο
πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. Παξφια απηά, θαη ζηα
πιαίζηα ησλ ελ ιφγσ κνληέισλ παξαηεξείηαη ε χπαξμε πνιηηηθψλ θχθισλ.
Όζνλ αθνξά ζηηο ρξνληθέο αζπλέπεηεο, απηέο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη
απφ ελαιιαγέο ζηνλ ηχπν ησλ θπβεξλήζεσλ. πγθεθξηκέλα, φηαλ κία πνιηηηθή
παξάηαμε ζεσξεί πηζαλή ηε δηαδνρή ηεο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ζψθνπο απφ κία άιιε,
δεκηνπξγείηαη ην θίλεηξν ηεο ρεηξαγψγεζεο κεηαβιεηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε
„‟δεκηνπξγία γεγνλφησλ‟‟. Μία κεηαβιεηή ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη θαη ην δεκφζην ρξένο.
χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Persson θαη Svensson (1989), ηα πςειά
ειιείκκαηα- άξα θαη πςειά δεκφζηα ρξέε- δεκηνπξγνχληαη θπξίσο απφ ζπληεξεηηθέο
θπβεξλήζεηο, ελψ ηα πιενλάζκαηα απφ θηιειεχζεξεο. Γηα ηνπο Alesina θαη Tabellini,
ην δεκφζην ρξένο ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξν φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο
πφισζεο κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ, φζν πην πηζαλφ
είλαη φηη ε θπβέξλεζε δε ζα θαηαθέξεη λα αλαλεψζεη ηε ζεηεία ηεο θαη φζν
πηζαλφηεξν ζεσξείηαη φηη ε θπβέξλεζε ζα αληηκεησπίζεη θάπνην πεξηνξηζκφ ζηελ
παξνρή ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ θάζε θαηεγνξίαο δεκφζηνπ αγαζνχ.
Δπίζεο, ε ρεηξαγψγεζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ζηφρν ηελ δηαγελεαθή αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο. Απφ ην κνληέιν
ησλ Cukierman θαη Meltzer (1989) πξνθχπηεη φηη έλα πςειφηεξν επίπεδν δεκφζηνπ
ρξένπο είλαη πην πηζαλφ λα πθίζηαηαη φηαλ ν αλακελφκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη
κεγαιχηεξνο, φηαλ ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν
εηζνδήκαηνο θαη πινχηνπ κεγεζχλεηαη, φηαλ κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ
πνπ ε θχξηα πεγή εηζνδήκαηφο ηνπο είλαη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο, φηαλ
δηεπξχλεηαη ε δηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο θαη φηαλ ην πξνζδφθηκν
δσήο βαίλεη απμαλφκελν. Κιείλνληαο, είλαη ρξήζηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα δχν βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδηαλνκή
εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ γελεψλ. Πξψηνλ, ην δεκφζην ρξένο ιεηηνπξγεί σο κία
δέζκεπζε κεηαθνξάο επεκεξίαο απφ ηηο κειινληηθέο πξνο ηηο ελ δσή γεληέο θαη
δεχηεξνλ, πξφθεηηαη γηα κία ππφζρεζε ε νπνία δίλεηαη εξήκελ ησλ κειινληηθψλ
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γελεψλ, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπο. ηελ βάζε απηή, ν Tabellini
ηζρπξίδεηαη φηη νη ελ δσή γεληέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
δεκφζην ρξένο γηα λα αλαδηαλείκνπλ ππέξ ηνπο ην εηζφδεκα, γλσξίδνληαο φηη νη
κειινληηθέο γεληέο δε ζα έρνπλ ζπκθέξνλ λα κελ ην απνπιεξψζνπλ θαζψο ζα
ππνζηνχλ ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ελδηαθέξνληα είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ
Roubini θαη Sachs (1989), νη νπνίνη θαηέιεμαλ φηη ηα θπβεξλεηηθά ειιείκκαηα
ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξα ζε ρψξεο φπνπ ε δηαθπβέξλεζε αζθείηαη απφ
ζπλαζπηζκνχο πνιπάξηζκσλ θνκκάησλ. χκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο
νηθνλνκνιφγνπο, ε έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε φηαλ
νη ελ ιφγσ ζπλαζπηζκνί εμνπζίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή ζε δηάξθεηα
θπβεξλεηηθή ζεηεία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΡΔΟΤ

ΠΡΟΛΟΓΟ

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, βαζηθφ αληηθείκελν αλάιπζεο απνηειεί ε
καθξνρξφληα

πνιηηηθή

ρξένπο

ηεο

εθάζηνηε

θπβέξλεζεο.

Πξνθεηκέλνπ

ε

ζπγθεθξηκέλε δηεξεχλεζε λα θαηαζηεί εθηθηή, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο
καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο. εκαληηθή δηαπίζησζε ζπληζηά φηη
νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ρξένπο είλαη „‟εγγελψο‟‟ αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ. Ωο ηέηνηεο, νη ζηξαηεγηθέο ρξένπο ζπλεπάγνληαη
κεηαθνξά επεκεξίαο κεηαμχ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ γελεψλ. Η δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κίαο ζηξαηεγηθήο ζπγθεληξψλεη πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο
γηα ηνπο ιακβάλνληεο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε
ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ ρξένπο κε άιιεο θαηεγνξίεο πνιηηηθψλ, πνπ έρνπλ αλάινγν
αληίθηππν ζε θνηλσλία θαη νηθνλνκία. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο
επηρεηξείηαη ε εμέηαζε ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ρξένπο θαη άιισλ
δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ην ζχλνιν ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπο ζηε δηαρξνληθή επεκεξία ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Αξρηθά, ε αλάιπζε
πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο εξκελείαο ηνπ ρξένπο αιιά θαη ηηο
δπζθνιίεο ζηελ κέηξεζή ηνπ. Αθνινχζσο, θαηαγξάθνληαη νη επηπηψζεηο ηεο
πνιηηηθήο ρξένπο κέζα απφ ηνλ θαθφ ησλ ζεηηθψλ ζεσξηψλ, ελψ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
αλάιπζεο αθηεξψλεηαη ζε δχν εθδνρέο ηεο δηαγελεαθήο δηαλνκήο εηζνδήκαηνο. Δλ
ζπλερεία, δίλεηαη πξνζνρή ζηα δχν είδε αληζνηήησλ πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη ε
πνιηηηθή ρξένπο θαη θαηαιεθηηθά, αλαδεηνχληαη κέζνδνη πνπ λα απνηππψλνπλ ηηο
απφ θνηλνχ επηδξάζεηο ηνπ ρξένπο θαη άιισλ πνιηηηθψλ.
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2.1. ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ

Η εμέηαζε ησλ θχξησλ παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θχζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, έρεη σο απαξαίηεηε αθεηεξία ηελ αλαθνξά ζην
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνζθπγή ζε
δαλεηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο. Ωο έιιεηκκα πξνζδηνξίδνπκε ην
ππφινηπν ζε ηακεηαθή ππνρξέσζε ηεο θπβέξλεζεο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο
δηαθνξάο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα δεδνκέλε
ρξνληθή πεξίνδν. Η επίδξαζε ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηελ
δνκή ηφζν ησλ δαπαλψλ, φζν θαη ησλ θφξσλ αιιά θαη απφ ηελ απφ θνηλνχ επηξξνή
ηνπο ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα κεκνλσκέλα άηνκα.
Σν δεκφζην ρξένο είλαη ε ζπζζψξεπζε παξειζνληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ (ζπζζψξεπζε ειιεηκκάησλ). Η δεκηνπξγία λένπ
δεκφζηνπ ρξένπο αληηθαηνπηξίδεη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη
ζπλεπψο, ε πνιηηηθή ρξένπο ζπλεπάγεηαη κηα αλαβνιή ζηελ ζπιινγή ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ζεσξψληαο ζηαζεξφ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (φρη απαξαίηεηα
ζηαζεξφ ην επίπεδν θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ) θαη ην πξφγξακκα δαπαλψλ. Δπί ηεο
νπζίαο, ε πνιηηηθή ρξένπο είλαη κία πνιηηηθή αλαδηαλνκήο θνξνινγηθψλ
επηβαξχλζεσλ κεηαμχ ησλ γελεψλ. Απηή ε αλαδηαλνκή έρεη ζαθείο επηδξάζεηο ζηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ πνξεία πνπ απηή ζα αθνινπζήζεη αιιά θαη ζε
επίπεδν ζπζζψξεπζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ εθάζηνηε γεληά.
Παξφκνην απνηέιεζκα (αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ γελεψλ) έρνπλ
θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο φπσο ην δεκφζην ζχζηεκα παξνρήο ζπληάμεσλ, ην
θνξνινγηθφ ζχζηεκα (φηαλ ζε απηφ

εθαξκφδνληαη δνκηθέο αιιαγέο, φπσο ε

αληηθαηάζηαζε ελφο θφξνπ επί ησλ πσιήζεσλ κε έλαλ θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο), νη
πνιηηηθέο δεκνζίσλ δαπαλψλ (πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αζθάιηζε
αλέξγσλ, δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηε
δεκηνπξγία ππνδνκψλ). Οη πνιηηηθέο απηέο, ζην ζχλνιφ ηνπο, ελέρνπλ ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαγελεαθήο κεηαθνξάο επεκεξίαο είηε απφ ηηο ησξηλέο ζηηο
κειινληηθέο γεληέο, είηε αληίζηξνθα. Αθφκα θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ θπζηθψλ
πφξσλ- εκπνξεχζηκσλ θαη κε- επεξεάδεη ηε δηαγελεαθή δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο.
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ηελ πεξίπησζε ηεο

πξνζηαζίαο

ηνπ

πεξηβάιινληνο, ν πεξηνξηζκφο

ηεο

πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξνπο πφξνπο κειινληηθά γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, εκθαλέο φηη κία
νηθνλνκηθά νπζηψδεο αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ρξένπο δελ δχλαηαη λα εθπνλεζεί
αλεμάξηεηα απφ άιιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο, κε επηδξάζεηο αλάινγεο θχζεσο.
εκαληηθφ δήηεκα είλαη θαη απηφ ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο. Γηα αξθεηνχο νηθνλνκνιφγνπο [Kotlikoff (1984), Eisner (1986)], νη ηππηθέο
κέζνδνη ππνινγηζκνχ είλαη αηειείο θαη άξα πεξηνξηζκέλεο ρξεζηκφηεηαο γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλάιπζε, εθηφο αλ ππάξμεη ζπκπιήξσζε ή πξνζαξκνγή ηνπο. Δπίζεο,
νξηζκέλνη κειεηεηέο [Boskin θαη Robinson (1987)] ζπκπέξαλαλ φηη ν αθξηβήο
ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη δχζθνιν εγρείξεκα θαη
ελέρεη κεγάιν θίλδπλν ζθαικάησλ. Ο Eisner πξνζζέηεη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
θαζαξήο ζέζεο ηεο θπβέξλεζεο απαηηείηαη θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ κεγεζψλ
ζηελ επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξένπο, ν
πιεζσξηζκφο δηαβξψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία θαη απμάλεη αληηζηαζκηζηηθά ην
νλνκαζηηθφ ηνπ επηηφθην. Αλ ηα δεδνκέλα απηά δελ ιεθζνχλ ππφςηλ, ην απνηέιεζκα
ζα είλαη παξαπιαλεηηθφ.

2.2. Ο ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΟ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ
ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Κξίζηκνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ αληίθηππνπ
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηηο θεθαιαηαγνξέο είλαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη
κειινληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο- πνπ είλαη απφξξνηα ηνπ ρξένπο- ιακβάλνληαη
ππφςηλ απφ ηα ελ δσή λνηθνθπξηά. Σν γεγνλφο απηφ εμαξηάηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ην
καθξνρξφλην ηνπ ραξαθηήξα ησλ απνθάζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ.
ηελ λενθιαζηθή πεξίπησζε, ηα λνηθνθπξηά ιεηηνπξγνχλ νξζνινγηθά αιιά
ζε εγσηζηηθή βάζε θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ απνθάζεψλ ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ
ππνιεηπφκελε δσή ηνπο. Αληίζεηα, ζην κνληέιν ησλ Ricardo- Barro, ε ζπκπεξηθνξά
ησλ λνηθνθπξηψλ ραξαθηεξίδεηαη

απφ αιηξνπηζηηθά θίλεηξα θαη ν ρξνληθφο

νξίδνληαο ησλ απνθάζεψλ ηνπο εθηείλεηαη ζην απξνζδηφξηζην κέιινλ. χκθσλα κε
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ην πιαίζην ηνπ ηειεπηαίνπ κνληέινπ, ηα ελ δσή λνηθνθπξηά κεξηκλνχλ γηα ηελ
επεκεξία

ησλ

κειινληηθψλ

γελεψλ

κέζα

απφ

κία

ζεηξά

ιεηηνπξγηθψλ

θιεξνδνηεκάησλ.
2.2.1 ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΚΛΑΗΚΟΤ
ΜΟΝΣΔΛΟΤ

Αξρηθά, ην ελ ιφγσ κνληέιν θάλεη παξαδεθηφ φηη νη θεθαιαηαγνξέο είλαη
ηέιεηεο. Δπηπιένλ, ε απνηακίεπζε αμηνπνηείηαη κφλν γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ θχθινπ
δσήο ησλ νηθνλνκηθψλ αηφκσλ. Σν δεκφζην ρξένο απνηειεί έλα ελαιιαθηηθφ
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο
δήηεζεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηα λνηθνθπξηά. Ωο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην
ρξένο δελ πξνυπνζέηεη ππνθείκελν απφζεκα θεθαιαίνπ. Όζν πςειφηεξν είλαη ην
επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηφζν ιηγφηεξν είλαη ην ηδησηηθφ θεθάιαην πνπ
απαηηείηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δήηεζε γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηφζν
κηθξφηεξν ζα είλαη ην απφζεκα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα παξάγνπλ
εηζφδεκα γηα ηελ νηθνλνκία. πκπεξαζκαηηθά, ην δεκφζην ρξένο εθηνπίδεη
(crowding-out) ηα ηδησηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κεηψλεη ην απφζεκα θεθαιαίνπ
ηεο νηθνλνκίαο.
Η επίδξαζε απηήο ηεο εθηφπηζεο ζην επίπεδν ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη
ηεο θαηαλάισζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ξπζκνχ αλάπηπμεο (n) θαη
επηηνθίνπ (r)[Robin Boadway θαη David Wildasin]. ηελ πεξίπησζε πνπ ξπζκφο
αλάπηπμεο θαη επηηφθην είλαη ζηαζεξά θαη ίζα κεηαμχ ηνπο, κία αχμεζε ηνπ ιφγνπ
ρξένπο πξνο ΑΔΠ απνβαίλεη επεξγεηηθή γηα ηηο ελ δσή γεληέο εξγαδνκέλσλ (κείσζε
θφξσλ) θαη πιήηηεη ηηο γεληέο εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα είλαη ελ δσή θαηά ηελ πεξίνδν
απνπιεξσκήο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (αχμεζε θφξσλ). Σν φθεινο γηα ηα ελ δσή
λνηθνθπξηά είλαη ίζν, ζε φξνπο παξνχζαο αμίαο, κε ηελ δεκία ησλ κειινληηθψλ
γελεψλ. ην πιαίζην απηφ, αλαδεηθλχεηαη ν ραξαθηήξαο δηαγελεαθήο κεηαθνξάο
εηζνδήκαηνο ηνπ ρξένπο. Αξρηθά, εθηνπίδεη -κε ηελ έθδνζή ηνπ- έλα πνζφ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην νπνίν επαλαζπζζσξεχεηαη φηαλ ην
ρξένο απνπιεξψλεηαη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ππνζέηνπκε φηη ν θφξνο επί ησλ
κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ ηεο εξγαζίαο δελ εηζάγεη κε απνδνηηθφηεηα, ιφγσ ζηαζεξήο
πξνζθνξάο εξγαζίαο.
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξπζκφο αλάπηπμεο θαη επηηφθην δηαθέξνπλ, επηδξάζεηο
πινχηνπ παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηηο ππφινηπεο γεληέο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ιφγνπο
ρξένπο πξνο ΑΔΠ. Αλ ην επηηφθην ππεξβαίλεη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, νη θνξνινγηθέο
επηβαξχλζεηο πξέπεη καθξνρξφληα λα απμεζνχλ, ψζηε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξφο ν
πξναλαθεξζείο ιφγνο. Δπνκέλσο, ε ηξέρνπζα γεληά σθειείηαη ελψ φιεο νη επφκελεο
δεκηψλνληαη, θαζψο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξν θνξνινγηθφ βάξνο. Φπζηθά,
πεξηζζφηεξν απφ φιεο πιήηηεηαη ε γεληά πνπ απνπιεξψλεη ην ρξένο. Δληνπίδνληαη,
ινηπφλ, εθ λένπ νη θνξνινγηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη ν αλαδηαλεκεηηθφο ραξαθηήξαο
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.
Γίλεηαη εκθαλέο φηη ε χπαξμε δεκφζηνπ ρξένπο απνηειεί νπζηαζηηθά
αλαδηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ ζηνλ ρξφλν θαη κεηαμχ ησλ γελεψλ. Σν χςνο
ηεο ελ ιφγσ αλαδηαλνκήο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην κνηίβν ζπζζψξεπζεο θαη
απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο, ην επηηφθην θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο αιιά θαη απφ ηνλ
ηχπν ησλ θφξσλ πνπ αμηνπνηείηαη γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη κεηαβνιέο ηνπ
επηπέδνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ. Δπί παξαδείγκαηη, ε αληηθαηάζηαζε ελφο θφξνπ πνπ
ζπιιέγεη έζνδα ζρεηηθά λσξίο ζηνλ θχθιν δσήο κε έλαλ πνπ ζπιιέγεη αξγφηεξα,
αλαδηαλέκεη ην εηζφδεκα απφ ηηο κηθξφηεξεο γεληέο πξνο ηηο κεγαιχηεξεο. Μία
αχμεζε ηνπ ρξένπο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ κία αιιαγή ζηνλ θφξν θαηαλάισζεο,
είλαη επσθειήο γηα ηηο κεγαιχηεξεο γεληέο. Δπίζεο, νη αλαδηαλεκεηηθέο επηδξάζεηο
κίαο αχμεζεο ηνπ ρξένπο κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ κία αιιαγή ζηελ
θνξνινγηθή δνκή (κία αχμεζε ηνπ ρξένπο εμνπδεηεξψλεηαη κε ηελ κεηάβαζε απφ έλα
θφξν επί ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ ζε έλα θφξν επί ηεο θαηαλάισζεο).
Δπηπξνζζέησο, έλα ζηνηρείν, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςηλ,
είλαη ε πηζαλφηεηα ηερλνινγηθψλ ζνθ ή κε αλακελφκελσλ γεγνλφησλ, φπσο ε
δηεμαγσγή πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ή νη ελδερφκελεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πνπ
δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ κεηαβνιέο ζηνλ θαηά θεθαιήλ πινχην κεηαμχ ησλ γελεψλ.
Η πνιηηηθή ρξένπο είλαη ζε ζέζε λα εμνκαιχλεη απηέο ηηο δηαηαξαρέο.
Έλαο αθφκε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη νη
πηζαλέο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, θαζψο επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ξπζκνχ
αλάπηπμεο θαη επηηνθίνπ αιιά θαη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ ν
ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ δηαηεξείηαη ζηαζεξφο θαη αμηνπνηείηαη ε θνξνινγία κηζζψλ,
ζε πεξηφδνπο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ εκθαλίδεη αλνδηθή
ηάζε, ζπκπαξαζχξνληαο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ηε θνξνινγηθή βάζε ηεο
νηθνλνκίαο. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, πνπ απαηηνχληαη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε,
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είλαη πιένλ ρακειφηεξνη θαη ζπλεπψο εξγαδφκελνη έρνπλ φθεινο απφ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε πεξηφδνπο ηζρλήο
αχμεζεο

ηνπ πιεζπζκνχ. Γεληθφηεξα, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα

κεηψζνπλ ην δεκφζην ρξένο ζε πεξηφδνπο ξαγδαίαο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη ην
πεξηζψξην λα ην απμήζνπλ, φηαλ ε θνηλσλία αληηκεησπίδεη έληνλν δεκνγξαθηθφ
πξφβιεκα.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ε αξκφδνπζα ζηα
πιαίζηα κίαο αλνηθηήο νηθνλνκίαο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα κία θιεηζηή νηθνλνκία, ην
επηηφθην ζεσξείηαη ελδνγελήο κεηαβιεηή θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνζαξκνγήο
ζηα λέα επίπεδα δεκφζηνπ ρξένπο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο. ε ακθφηεξεο ηηο
πεξηπηψζεηο, φκσο, ηα πνζνηηθά επξήκαηα είλαη παλνκνηφηππα θαη γηα απηφ, ζπλήζσο
αμηνπνηνχκε σο πιαίζην αλάιπζεο απηφ ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο.

2.2.2. ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ RICARDO-BARRO

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ παξνπζίαζαλ νη δχν εξεπλεηέο, ν καθξνρξφληνο
νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ησλ
νηθνλνκηθψλ δηαδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ γελεψλ. Δηδηθφηεξα, ν Barro (1974)
έδεημε φηη ε δηαγελεαθή κεηαθνξά θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ δελ είλαη απαξαίηεην
λα πθίζηαηαη, αλ νη δηαθνξεηηθέο γεληέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ
θιεξνδνηεκάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε εδξάδεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο ιεγφκελεο
„‟Ρηθαξληηαλήο Ιζνδπλακίαο‟‟.
Γηα ηνλ Barro, νη γνλείο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζθέξνπλ θιεξνδνηήκαηα
ζηνπο απνγφλνπο ηνπο δηφηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ κειινληηθή ηνπο επεκεξία. ηε
βάζε απηή, εθαξκφδνπλ κία αμηνιφγεζε ησλ επεξρφκελσλ πξννπηηθψλ ησλ
απνγφλσλ ηνπο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο,
αθνχ αθαηξεζνχλ νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Όζν θαιχηεξεο πξνδηαγξάθνληαη νη
κειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ επφκελσλ γελεψλ, ηφζν κηθξφηεξα είλαη θαη ηα
θιεξνδνηήκαηα πνπ παξέρνληαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη φζν ρακειφηεξν είλαη θαη ην
εηζφδεκα ησλ γνλέσλ. Όηαλ, ινηπφλ, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε εθδίδεη ρξένο θαη
κεηψλεη

ηηο

ηξέρνπζεο

θνξνινγηθέο

επηβαξχλζεηο,

νη

γνλείο

πξνζθέξνπλ

θιεξνδνηήκαηα ζηνπο απνγφλνπο ηνπο, ηα νπνία απμάλνληαη θαηά ην χςνο ησλ
κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ.
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Δπίζεο, νη γνλείο αδπλαηνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε,
θαζψο ην εηζφδεκα πνπ εμνηθνλνκνχλ απφ ηελ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ, ην κεηαβηβάδνπλ κε ηε κνξθή θιεξνδνηεκάησλ ζηνπο απνγφλνπο ηνπο,
ψζηε λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ίδην επίπεδν επεκεξίαο κε απηφ πνπ ζα απνιάκβαλαλ, αλ
δελ είρε εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ρξένπο απφ ηελ θπβέξλεζε. Σν επίπεδν
θαηαλάισζεο ησλ γνλέσλ παξακέλεη ακεηάβιεην. ε εζληθφ επίπεδν, ε αχμεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ιφγσ ηεο έθδνζεο λένπ ρξένπο αληηζηαζκίδεηαη
απφ ηελ ηζφπνζε αχμεζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο. πλάγεηαη φηη ε εζληθή
απνηακίεπζε παξακέλεη, επίζεο, ακεηάβιεηε απφ ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή
ρξένπο.

2.2.2.1. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΟΤΔΕΣΕΡΟΣΗΣΑ
ΣΟΤ BARRO

Αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα νπδεηεξφηεηαο ηεο πνιηηηθήο ρξένπο, φπσο
απηφ πξνθχπηεη απφ ην ππφδεηγκα ηνπ Barro, ππάξρεη κία ζεηξά απφ ππνζέζεηο πνπ αλ
δελ

ηεξνχληαη,

θαηαξξίπηνπλ

ηελ

εγθπξφηεηα

ηνπ

ελ

ιφγσ

ζεκαληηθνχ

ζπκπεξάζκαηνο. Μία ζεκειηψδεο ππφζεζε είλαη φηη νη γνλείο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
επεκεξία ησλ απνγφλσλ ηνπο θαη αμηνπνηνχλ ηα θιεξνδνηήκαηα γηα λα ηελ
δηακνξθψζνπλ αλαιφγσο. Παξφια απηά, ε ππφζεζε ηνπ αιηξνπηζκνχ ακθηζβεηείηαη
έληνλα, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβηβάζεηο κπνξνχλ λα είλαη ηπραίαο θχζεσο ή
πνζνηηθά αζήκαληεο.
Αξθεηνί επηθαλείο εξεπλεηέο παξαζέηνπλ κία ζεηξά απφ πξνβιεκαηηζκνχο
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ηνπ Barro ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ο
Bernheim (1985) ππνζηήξημε φηη νη κεγαιχηεξεο γεληέο δχλαληαη λα αμηνπνηνχλ ηα
θιεξνδνηήκαηα σο κέζν πεηζάξρεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ απνγφλσλ ηνπο. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή θιεξνδνηεκάησλ δηαπλέεηαη απφ ζηξαηεγηθά θίλεηξα
(ζπκκφξθσζε απνγφλσλ), δελ παξαηεξείηαη αληηζηάζκηζε ηεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο ρξένπο. Γηα ηνπο Kotlikoff θαη Razin (1988), ν ηξφπνο παξνρήο ησλ
θιεξνδνηεκάησλ απνζθνπεί ζηελ παξνρή θηλήηξνπ ζηνπο απνγφλνπο πξνθεηκέλνπ λα
κελ επαλαπαχνληαη θαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζηαθή ηνπο
ελαζρφιεζε.

Μάιηζηα,

ν

Kotlikoff

(1988)

δεκηνχξγεζε

έλα

κνληέιν
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δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, εληφο ηνπ νπνίνπ φινη νη παξάγνληεο
δηαθξίλνληαη γηα ηνλ αιηξνπηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αιιά νη
κεηαβηβάζεηο θαζνξίδνληαη κέζσ ελφο νηθνγελεηαθνχ ζπλεξγαηηθνχ παηγλίνπ.
Ακθφηεξεο νη πιεπξέο έρνπλ έλα κέζν πίεζεο πνπ επεξεάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Αιιαγέο ζην πιαίζην ηνπ παηγλίνπ επέξρνληαη ιφγσ κεηαβνιψλ ζηελ θπβεξλεηηθή
πνιηηηθή.
Δπηπιένλ, ην ππφδεηγκα ηνπ Barro δελ εμεηάδεη ην γεγνλφο φηη νη
νηθνγελεηαθέο γξακκέο δηαζηαπξψλνληαη κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ. Οη Bernheim
θαη Bagwell (1988) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο θιεξνδνηήκαηνο ζε
έλαλ απφγνλν πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ έγγακν βίν, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θιεξνδφηεκα
ζηνλ απφγνλν απηνχ ηνπ αηφκνπ. Ο ελ ιφγσ απφγνλνο είλαη γφλνο κίαο άιιεο
νηθνγέλεηαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηπιέθνληαη νη νηθνγελεηαθέο γξακκέο
κεηαβηβάζεσλ θαη ε επεκεξία ελφο παηδηνχ εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά
ελφο δεπγαξηνχ γνλέσλ αιιά θαη απφ ηηο επηινγέο ελφο δεχηεξνπ δεπγαξηνχ.
πκπεξαζκαηηθά, νη Bernheim θαη Bagwell έδεημαλ φηη ε πνιηηηθή ρξένπο είλαη
νπδέηεξε εληφο απηνχ ηνπ κνληέινπ, φκσο δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηηο άιιεο
δεκφζηεο πνιηηηθέο. χκθσλα κε ηνπο δχν νηθνλνκνιφγνπο, ε ππφζεζε ηνπ
αιηξνπηζκνχ δελ είλαη έγθπξε.
Μίαο άιιεο κνξθήο απφθιηζε απφ ην κνληέιν ηνπ Barro πξνθχπηεη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε θπνθνξία ηέθλσλ έρεη ελδνγελή ραξαθηήξα. Αξθεηέο κειέηεο
[(Becker θαη Barro, 1998), (Barro θαη Becker, 1989), (Wildasin, 1990a), (Lapan θαη
Enders, 1990)] απνδεηθλχνπλ φηη νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα
πνζνζηά γνληκφηεηαο, αθφκα θαη ζε κνληέια πνπ νη γνλείο εκθαλίδνπλ αιηξνπηζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Δπί παξαδείγκαηη, κία αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί λα κεηψζεη
ην βέιηηζην κέγεζνο γηα κία νηθνγέλεηα. Βέβαηα, απηέο νη επηδξάζεηο δελ έρνπλ
επαξθή εκπεηξηθή ζηνηρεηνζέηεζε θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε καθξνρξφλην νξίδνληα
πνιηηηθψλ.
Δπηπξνζζέησο, ε νπδεηεξφηεηα ηνπ ρξένπο είλαη έλα εκπεηξηθφ δήηεκα.
Τπάξρνπλ αξθεηά εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα ηθαλνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηαηχπσζεο
ησλ Barro-Ricardo. Παξά ηαχηα, ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ, ζε θάπνην
βαζκφ, φηη κία αχμεζε ηνπ ρξένπο δελ αληηζηαζκίδεηαη πιήξσο απφ ηελ
απνηακηεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο, δελ κπνξεί φιν ην δεκφζην
ρξένο λα εθιεθζεί σο θαζαξφο πινχηνο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. πλεπψο, κε ηα κέρξη
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ηψξα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ππάξρεη κηθξή
εκπεηξηθή ζηνηρεηνζέηεζε γηα ην απνηέιεζκα νπδεηεξφηεηαο ηνπ Barro.

2.2.3. ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ Δ ΔΝΑ ΝΔΟΚΛΑΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΜΔ
ΑΣΔΛΔΗΔ ΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Η πξναλαθεξζείζα αλάιπζε ζηα πιαίζηα ηεο λενθιαζηθήο πξνζέγγηζεο
πξνυπέζεηε ηελ χπαξμε ηέιεησλ θεθαιαηαγνξψλ, δειαδή αγνξψλ ζηηο νπνίεο νη ηηκέο
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηθιείνπλ θάζε ζηηγκή ην ζχλνιν ηεο δηαζέζηκεο
πιεξνθφξεζεο. Παξφια απηά, ζην πεξηβάιινλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο δελ
πθίζηαληαη ηέιεηεο θεθαιαηαγνξέο. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεη ηελ
πξνζνρή ηεο ζε δχν βαζηθέο κνξθέο αηειεηψλ. ηελ χπαξμε δαλεηνδνηηθψλ
πεξηνξηζκψλ (liquidity constraints) γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο αηειείο αγνξέο
εμαζθαιίζεσλ (annuities).
Όπσο παξνπζηάζηεθε ελδειερψο ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, είλαη αξθεηά ηα λνηθνθπξηά- σο επί ησ πιείζηνλ λέα ειηθηαθά- πνπ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε δαλεηαθά θεθάιαηα. Αλ θαη ζα επηζπκνχζαλ
ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε δαλεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλνπλ ηελ θαηαλαισηηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά, αδπλαηνχλ λα ην πξάμνπλ θαζψο δελ δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην
εηζφδεκα θαη άξα ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο. Δμαηηίαο απηνχ, νη ππνςήθηνη δαλεηζηέο
απαηηνχλ πςειά επηηφθηα πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ δαλεηαθά θεθάιαηα ζηα λέα
λνηθνθπξηά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη θαλ δηαηεζεηκέλνη λα ηνπο
δαλείζνπλ. Η χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ξεπζηφηεηαο πξνθαιεί δηαθνξεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πιήηηνληαη. πγθεθξηκέλα, αλ ηα λνηθνθπξηά δελ
αληηκεηψπηδαλ

ηνλ

ζπγθεθξηκέλν

πεξηνξηζκφ,

ζα

εκθάληδαλ

θαηαλαισηηθή

ζπκπεξηθνξά εμαξηψκελε απφ ην κφληκν εηζφδεκά ηνπο θαη φρη απφ ην χςνο ηνπ
δηαζέζηκνπ. Παξά ηαχηα, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαηξέπνπλ απηή ηε δηαπίζησζε θαη
απνδεηθλχνπλ φηη ην ηξέρνλ δηαζέζηκν εηζφδεκα επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ ηξέρνπζα
θαηαλάισζε.
Αλ ε θπβέξλεζε απνθαζίζεη λα κεηψζεη ηελ θνξνινγία, δεκηνπξγψληαο λέν
δεκφζην ρξένο, ηα λνηθνθπξηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κία νηθνλνκία ρσξίο πεξηνξηζκνχο
ξεπζηφηεηαο, ζα κείλνπλ αλεπεξέαζηα σο πξνο ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά,
θαζψο κε ην επηπιένλ εηζφδεκα ζα απμήζνπλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο κε ζηφρν λα
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο πςειφηεξεο κειινληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. ε απηήλ
ηελ πεξίπησζε, ε πνιηηηθή ρξένπο δε ζα κεηαβάιεη ην κνλνπάηη βέιηηζηεο
θαηαλάισζεο. Η θαηάζηαζε είλαη, φκσο, δηαθνξεηηθή γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ
αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ άληιεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Γηα ηα ελ ιφγσ
λνηθνθπξηά, ε πξνζσξηλή κείσζε ηεο θνξνινγίαο έρεη πξαγκαηηθή επίδξαζε: κε ηελ
αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ηα λνηθνθπξηά είλαη ζε ζέζε λα απμήζνπλ ην
επίπεδν ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Δίλαη πξνθαλέο, θπζηθά, φηη νη κειινληηθά
απμεκέλεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (ιφγσ ηεο ησξηλήο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο) ζα ζπκπηέζνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο θαηαλάισζε. Η ζπγθεθξηκέλε κείσζε
ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ επηηξέπεη ζηα λνηθνθπξηά πνπ δεζκεχνληαη απφ
πεξηνξηζκφ ξεπζηφηεηαο, λα επηηχρνπλ κέζσ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ φζα αδπλαηνχλ
κέζσ ηνπ ηδησηηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, απηέο νη κεηψζεηο θφξσλ
ζπξξηθλψλνπλ ηελ εζληθή απνηακίεπζε ελψ ηαπηφρξνλα επλννχλ ηελ επεκεξία ησλ
λνηθνθπξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε.
Οη Hubbard θαη Judd (1986) παξνπζίαζαλ κία πξνζνκνίσζε ησλ
επηδξάζεσλ ηεο πεξηθνπήο θνξνινγίαο, εληφο ελφο κνληέινπ κε πεξηνξηζκφ
ξεπζηφηεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ. Δηδηθφηεξα, ππέζεζαλ κείσζε ησλ θφξσλ γηα κία
πεξίνδν 5 εηψλ, ε νπνία ζα θαιππηφηαλ κε πςειφηεξνπο θφξνπο πνπ ζα εηζάγνληαλ
20 ρξφληα αξγφηεξα. Οη δχν εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε νξηαθή ξνπή πξνο
θαηαλάισζε ήηαλ κεγαιχηεξε φηαλ ηα λνηθνθπξηά είραλ πεξηνξηζκφ ξεπζηφηεηαο,
ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πεξηνξηζκφο δελ πθίζηαην. Σν εχξεκα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηαπίζησζεο φηη κία πεξηθνπή
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ βειηηψλεη ηελ επεκεξία λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ζε δαλεηζκφ.
Μία άιιε πεξίπησζε πνιηηηθήο κε παξφκνην απνηέιεζκα είλαη ε εηζαγσγή
ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνχ, νη λεφηεξνη ζε ειηθία πνιίηεο ζα έπξεπε λα εηζθέξνπλ κέξνο ηνπο εηζνδήκαηφο
ηνπο γηα λα απνιακβάλνπλ πςειφηεξε επεκεξία νη γεξαηφηεξνη πνιίηεο. ηελ
πεξίπησζε

απηή, ηα

λεαξά λνηθνθπξηά

πνπ

αληηκεησπίδνπλ

πεξηνξηζκνχο

ξεπζηφηεηαο, εκθαλίδνπλ κνλαδηαία νξηαθή ξνπή πξνο θαηαλάισζε θαη άξα θάζε
εηζθνξά ηνπο ζην ζχζηεκα αζθάιηζεο ηζνδπλακεί κε έλα πξνο έλα δνιάξην κείσζεο
ηεο θαηαλάισζήο ηνπο. Δπίζεο, αλ ιάβνπκε ππφςηλ φηη ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία
νηθνλνκηθά άηνκα δελ δαπαλνχλ ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ην
πξφγξακκα, ε επίδξαζε κίαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
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εζληθήο απνηακίεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο κε
ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζα έπιεηηε ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν θαζψο ζα
ελίζρπε ηελ δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θεθαιαηαγνξά (χπαξμε πεξηνξηζκνχ
ξεπζηφηεηαο), ππνλνκεχνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή επεκεξία.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δεχηεξε ζεκαληηθή αηέιεηα ησλ
θεθαιαηαγνξψλ.

Απηή

αθνξά

ζηελ

έιιεηςε

νινθιεξσκέλσλ

αγνξψλ

γηα

εμαζθαιίζεηο (annuities). πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα λνηθνθπξηά ζε κία
νηθνλνκία ζπκπεξηθέξνληαη κε κε αιηξνπηζηηθά θίλεηξα, είλαη γλσζηφ φηη ζχκθσλα
κε ην λενθιαζηθφ κνληέιν αλάιπζεο, ε θαζαξή ζέζε ηνπ εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ ζην
ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ πξέπεη λα είλαη κεδεληθή. Καζψο, φκσο, έλα λνηθνθπξηφ αδπλαηεί
λα πξνβιέςεη κε βεβαηφηεηα ην πεξηζψξην δσήο ηνπ, επηζπκεί λα εμαζθαιίζεη έλα
ηθαλνπνηεηηθφ κειινληηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο- φηαλ δε ζα έρεη πιένλ κηζζνινγηθέο
απνιαβέο- κέζσ ηεο αγνξάο ελφο ζπκβνιαίνπ πξνζφδσλ, ην νπνίν ζα ηνπ παξάζρεη
ζεηξά πιεξσκψλ απφ κία ζπγθεθξηκέλε ειηθία κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ.
ηελ νπζηαζηηθφηεξε αληίιεςε ηεο ζπκβνιήο ησλ πξνζφδσλ (annuities),
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην κνληέιν ησλ Boadway θαη Wildasin. Έζησ W, ν πινχηνο
ελφο λνηθνθπξηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Δπίζεο, έζησ φηη ν
νξίδνληαο δσήο ηνπ λνηθνθπξηνχ, κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, ζα εθηείλεηαη κέρξη
ηελ ρξνληθή ζηηγκή Σ, κε πηζαλφηεηα p θαη κέρξη ηελ ειηθία Σ+D, κε πηζαλφηεηα (1p). Με ηνλ φξν CT ζπκβνιίδεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά ηελ πεξίνδν
ακέζσο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε θαη κε CD ζπκβνιίδεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ
λνηθνθπξηνχ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή Σ σο θαη ηελ ζηηγκή D. Έζησ
CD = (W- CT)(1+r), ε θαηαλάισζε ρσξίο ηελ χπαξμε πξνζφδσλ, αλ ην λνηθνθπξηφ
επηβηψζεη κεηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή Σ. Με ηνλ φξν r ζπκβνιίδεηαη ε απφδνζε απφ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη ζηελ αξρή ηνπ ζπληάμηκνπ βίνπ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, κε ηελ χπαξμε ησλ ζπκβνιαίσλ πξνζφδσλ (annuities), ην λνηθνθπξηφ ζα είρε
επίπεδν θαηαλάισζεο πνπ νξίδεηαη σο: CD = (W-CT)(1+r)/(1-p). Πξνθχπηεη φηη ε
χπαξμε ησλ ζπκβνιαίσλ πξνζφδσλ επηηξέπεη ζην λνηθνθπξηφ λα επηηχρεη έλα
πξνηηκφηεξν επίπεδν θαηαλάισζεο, έρνληαο θαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφδνζε ησλ
απνηακηεχζεψλ ηνπ. Η δπλαηφηεηα αγνξάο ζπκβνιαίνπ πξνζφδσλ νδεγεί ζε έλα
ρακειφηεξν επίπεδν απνηακηεχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπγρζεί έλα δεδνκέλν
επίπεδν θαηαλάισζεο ζε πεξίπησζε κεγάινπ πεξηζσξίνπ δσήο. Δλαιιαθηηθά, είλαη
πξνθαλέο φηη ηα ζπκβφιαηα πξνζφδσλ θαζηζηνχλ πεξηηηά ηα πςειά επίπεδα
απνηακίεπζεο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
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Παξά ηελ δεδνκέλα ζεκαληηθή ρξεζηκφηεηά ηνπο, νη αγνξέο ησλ
ζπκβνιαίσλ πξνζφδσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο. Φπζηθά, νη δηάθνξεο
κνξθέο ζπκβνιαίσλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο παξέρνπλ έλαλ ηχπν ζπκβνιαίσλ
πξνζφδσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά κε ξεπζηνπνηήζηκα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δπίζεο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο θαη
δπλαηφηεηαο κεηαβίβαζεο ησλ πξνλνκίσλ ηνπο. Σα κφλα πξνγξάκκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο ζπκβφιαηα πξνζφδσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, είλαη ηα δεκφζηα
πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο.
Καηαιεθηηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε χπαξμε ή κε κηαο νξγαλσκέλεο θαη
ιεηηνπξγηθήο αγνξάο ζπκβνιαίσλ πξνζφδσλ (annuities) ζπλεπάγεηαη δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ζηελ θπβεξλεηηθή
πνιηηηθή ρξένπο. Δηδηθφηεξα, ην δεκφζην ρξένο ιεηηνπξγεί σο ην αληίζεην ελφο
ζπκβνιαίνπ πξνζφδσλ. Αλαβάιινληαο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, θαζηζηά
αβέβαηεο ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο αιιά θαη ην χςνο ηνπ δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο. Η δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο απμάλεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαηά
ηελ πξψηε πεξίνδν, νδεγψληαο ζηελ αλαπφθεπθηε κείσζή ηνπ θαηά ηελ δεχηεξε, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε ηεο επηβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα ζπκβφιαηα
πξνζφδσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κεηψλνπλ ην δηαζέζηκν
εηζφδεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ θαη ην απμάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δεχηεξεο. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην επίθεληξν ηεο δηαγελεαθήο
κεηαθνξάο πινχηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Αλάινγα
κε ηνλ ζρεηηθφ ξπζκφ ζαλάησλ αιιά θαη αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε δηαγελεαθή
κεηαθνξά πινχηνπ „‟θπξηαξρεί ή θπξηαξρείηαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο αληίζεηεο
πξνζφδνπ ηνπ ρξένπο‟‟ (Boadway θαη Wildasin). ηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν
επηδξάζεηο αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη, είλαη πηζαλή ε νπδεηεξφηεηα ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο.
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2.3. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΥΡΔΟΤ

2.3.1. ΤΠΔΡΤΩΡΔΤΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΜΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ

Η θαλνληζηηθή αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ρξένπο εμεηάδεη, ζε πξψηε θάζε, ηνλ
βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκία ηθαλνπνηεί ηα
βαζηθά θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο εληνπίδεηαη ζπζζψξεπζε ππεξβάιινληνο θεθαιαίνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ηα
λνηθνθπξηά ζα κπνξνχζαλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ απνηακηεχζεψλ ηνπο κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, ρσξίο λα πιεγεί ην κειινληηθφ επίπεδν
θαηαλάισζήο ηνπο. Γηα λα ζπκβαίλεη απηφ, ζα πξέπεη, ζε κφληκε βάζε, ν ξπζκφο
κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο λα μεπεξλά ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ. ε κία ηέηνηα
πεξίπησζε, ε ελ ιφγσ νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε „‟δπλακηθήο κε
απνδνηηθφηεηαο‟‟ (Boadway θαη Wildasin) θαη ε χπαξμε κηαο αθνινπζίαο
δηαγελεαθψλ κεηαβηβάζεσλ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ επεκεξία φισλ ησλ
γελεψλ.
Παξφια απηά, ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε δελ
επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θεθαιαηαθήο ππεξζπζζψξεπζεο. Γεληθφηεξα, ηα
εκπεηξηθά επξήκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ε απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνζεγγίδεη
δηαρξνληθά ηα επίπεδα ηνπ 10%, ελψ νη ξπζκνί κεγέζπλζεο ησλ νηθνλνκηψλ
θπκαίλνληαη κεηαμχ 2-4%. Δπηπξνζζέησο, δε ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ θέξδε
απνδνηηθφηεηαο απφ ηελ έθδνζε λένπ δεκφζηνπ ρξένπο. Μάιηζηα, πξνθχπηεη φηη ε
αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ρξένπο επλνεί ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε αιιά πιήηηεη ηηο
επεξρφκελεο γεληέο, θαζψο κεηψλεη ην θεθάιαην πνπ θιεξνλνκνχλ θαη ζπλεπψο ηα
επίπεδα θαηαλάισζήο ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη πνιηηηθέο ρξένπο πξέπεη λα
ππφθεηληαη ζηελ βάζαλν ηεο αμηνιφγεζεο θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηελ επίδξαζή ηνπο
γηα ηελ δηαλνκή επεκεξίαο κεηαμχ ησλ γελεψλ.
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2.3.2. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΡΔΟΤ Ω ΔΦΑΠΑΞ
ΓΗΑΓΔΝΔΑΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ν ζρεδηαζκφο κίαο
βέιηηζηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ην ρξένο απαηηεί ζηάζκηζε ηεο ζρεηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ. Έλα απφ ηα κνληέια πνπ πξνζδίδνπλ
ζηελ αλάιπζε ηελ πξναλαθεξζείζα θαηεχζπλζε, είλαη απηφ πνπ αλέπηπμαλ νη
Boadway θαη Wildasin. Σν κνληέιν ησλ δχν νηθνλνκνιφγσλ έρεη ηελ εμήο κνξθή:
W (u1, u2) = ∑

,

φπνπ δt είλαη ε ζηάζκηζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηά θεθαιήλ επεκεξία ut ηεο
γεληάο t.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, ζεσξείηαη φηη ε θπβέξλεζε
κπνξεί λα επηβάιιεη θφξνπο αλεμάξηεηνπο απφ ην επίπεδν εηζνδήκαηνο (lump-sum
taxes) θαη φηη, επίζεο, δελ ππάξρνπλ αηέιεηεο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ θαη
πξνγξακκάησλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Γεληθφηεξα, ν ξπζκφο κείσζεο ησλ βαξψλ, δt,
δείρλεη ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε επεκεξία ησλ κειινληηθψλ γελεψλ
πξνεμνθιείηαη. Αλ ην δt ηίζεηαη ίζν κε ην κεδέλ (αθξαία πεξίπησζε), καο ελδηαθέξεη
κφλν ε επεκεξία ηεο ελ δσή γεληάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πνιηηηθή πνπ
εθαξκφδεηαη, έρεη βξαρπρξφλην νξίδνληα. Αληίζεηα, αλ ε κείσζε ηνπ δt είλαη πην
βαζκηαία κε ηνλ ρξφλν, ε ζηάζκηζε γηα ηηο επφκελεο γεληέο είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε
κε ηελ ελ δσή γεληά. Οξηαθά, κπνξεί λα δνζεί ίδηα ζηάζκηζε (δt = δ) ζε φιεο ηηο
γεληέο, φζνλ αθνξά ζηελ επεκεξία ηνπο. Δθφζνλ ππάξρεη άπεηξνο αξηζκφο γελεψλ
κειινληηθά, ε ζπιινγηθή ηνπο βαξχηεηα θπξηαξρεί ηνπ θξηηεξίνπ θνηλσληθήο
επεκεξίαο, ην νπνίν πιένλ πεξηνξίδεηαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο καθξνρξφληαο
επεκεξίαο. Μία γεληθή ηδηφηεηα απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ θνηλσληθήο επεκεξίαο είλαη
φηη ζην πιαίζηφ ηνπο, ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο θαη θάζε πνιηηηθή κε
δηαγελεαθφ αληίθηππν, πξέπεη λα επηιέγεηαη κε κέξηκλα γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο.
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2.3.3. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΡΔΟΤ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

Μέζα απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πνιηηηθή ρξένπο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ κέζα απφ
δηαθνξεηηθά θαλάιηα. Έλα δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ απνδνηηθφηεηα ρξένπο θαη
θνξνινγίαο αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ επηπέδσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε
δηαθνξεηηθέο

ρξνληθέο

πεξηφδνπο.

Γεληθφηεξα,

ε

θνξνινγία

εηζάγεη

κε

απνδνηηθφηεηα ζηελ νηθνλνκία θαζψο δεκηνπξγεί ζηξεβιά θίλεηξα (αληηθίλεηξα)
ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη κε απνδνηηθφηεηεο απμάλνληαη ξαγδαία κε ηελ
άλνδν ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Μέζσ ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, ε θπβέξλεζε
δχλαηαη λα επηηχρεη εμνκάιπλζε ησλ θνξνινγηθψλ κεηαβνιψλ. Αλ δελ ππήξρε ε
δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε δαλεηζκφ, νη θφξνη ζα έπξεπε λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο
δαπάλεο θάζε πεξηφδνπ. Η δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε
ελφο ζρεηηθά εληαίνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ελψ
παξάιιεια κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θέξδε απνδνηηθφηεηαο ιφγσ κείσζεο ησλ
θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε πεξηφδνπο πςειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε
νπνία αληηζηαζκίδεη ηηο δεκίεο απνδνηηθφηεηαο απφ ηελ πςειφηεξε θνξνινγία ζε
πεξηφδνπο ρακειψλ ζπληειεζηψλ.
Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ εθπνλήζεη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε
δεκφζηνπ ρξένπο θαη θνξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. χκθσλα κε ηνλ Barro (1979), νη
ππεξβνιηθέο δαπάλεο ησλ ΗΠΑ ζε πεξηφδνπο πνιέκσλ ρξεκαηνδνηνχληαη σο έλα
ζεκείν κέζσ ηεο έθδνζεο δεκφζηνπ ρξένπο ψζηε λα απνθεπγρζεί ε θνξνινγηθή
δηαηαξαρή, πνπ ζα πξνθαιείην ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ ηελ αχμεζε ηεο
θνξνινγίαο. Γηα ηνπο Auerbach θαη Kotlikoff (1987), κία πξνζσξηλή πεξηθνπή
θφξσλ ζπλεπάγεηαη κία δηαγελεαθή αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο, ππέξ ησλ γεξαηφηεξσλ
λνηθνθπξηψλ θαη εηο βάξνο ησλ λεφηεξσλ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη επηδξάζεηο
θαηαλνκήο (allocative effects). Μαθξνρξφληα, ε νηθνλνκία νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε
πςειήο θνξνινγίαο θαη ρακειφηεξεο απνηακίεπζεο. ε βξαρπρξφλην νξίδνληα, φκσο,
ε πεξηθνπή θφξσλ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη πξνζσξηλή αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ
δηφηη ηα λνηθνθπξηά είλαη δηαηεζεηκέλα λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ε θνξνινγία
είλαη ρακειφηεξε. Δίλαη, κάιηζηα, ζνβαξή ε πηζαλφηεηα γηα ηελ χπαξμε ελφο
crowding-in, αθνχ ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ ελζαξξχλεη ηελ παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα. ε βάζνο ρξφλνπ, νη επηδξάζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη. Δλδηαθέξνλ
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παξνπζηάδεη θαη ε δηαπίζησζε ησλ Auerbach θαη Kotlikoff, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε
καθξνρξφληα εθηφπηζε (crowding-out) δελ εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ηελ δηάξθεηα ησλ
θνξνινγηθψλ πεξηθνπψλ. Οη δηαρξνληθέο θνξνινγηθέο κεηαβνιέο, πνπ ζπλνδεχνπλ
κία πξνζσξηλή πεξηθνπή θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη ε
απψιεηα επεκεξίαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο ζα απμάλεηαη, φζν πεξηζζφηεξν ε
θνξνινγηθή πνιηηηθή απνκαθξχλεηαη απφ κία θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο.
2.3.4. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΡΔΟΤ ΚΑΗ ΑΣΔΛΔΗ ΑΓΟΡΔ

Όπσο έγηλε εκθαλέο θαη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, ε
χπαξμε αηειεηψλ ζηηο αγνξέο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο εθάζηνηε
πνιηηηθήο ρξένπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ξεπζηφηεηαο γηα ηα
λνηθνθπξηά, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θνξνινγία, δαλεηδφκελε θεθάιαηα
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Η ελ ιφγσ αχμεζε ηνπ
ρξένπο, φκσο, πξνθαιεί αχμεζε ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ.

2.3.5. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΡΔΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΓΔΝΔΑΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΔΤΖΜΔΡΗΑ

Η πνιηηηθή ρξένπο δχλαηαη λα έρεη θαίξην αληίθηππν ζηελ δηαλνκή ηεο
νηθνλνκηθήο επεκεξίαο κεηαμχ ησλ γελεψλ. Απμήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο νδεγνχλ
ζε κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο απφ ηηο κειινληηθέο ζηηο ελ δσή γεληέο. ε απηφ ην
ζεκείν ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο δηαγελεαθήο κεηαθνξάο επεκεξίαο, θαζψο ε ησξηλή
αχμεζε ηνπ ρξένπο ζα πξνθαιέζεη κειινληηθή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη
ρεηξνηέξεπζε ηεο επεκεξίαο ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. Γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ ρξεηάδεηαη „‟εζηθή θξίζε‟‟ (Boadway θαη Wildasin) ηνπ
επηζπκεηνχ επηπέδνπ επεκεξίαο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο ζε ζρέζε κε απηφ ησλ
κειινληηθψλ γελεψλ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζρέζε ηεο εηζνδεκαηηθήο
αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ γελεψλ κε ηελ πνιηηηθή ρξένπο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή ρξένπο ζα πξέπεη λα
αμηνπνηνχληαη γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ δηαγελεαθψλ κεηαβνιψλ εηζνδήκαηνο θαη
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θαηαλάισζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία γεληά αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή δπζπξαγία
ιφγσ δπζάξεζησλ ζπγθπξηψλ (δηελέξγεηα πνιέκσλ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο), ε αχμεζε
ηνπ ρξένπο ηελ βνεζά λα βειηηψζεη ηελ επεκεξία ηεο θαη κεηαθέξεη ηα βάξε ζηνπο
απνγφλνπο ηεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή ζέζε.
Έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή
δπζρέξεηα ζε κία γεληά, ζπληζηά ν κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Δπί
παξαδείγκαηη, φηαλ ε γεληά „‟baby boom‟‟ εηζήιζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη κηζζνί
κεηψζεθαλ ιφγσ πςειήο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη ην θφζηνο ζηέγαζεο εθηνμεχζεθε,
επλνψληαο κεγαιχηεξεο γεληέο πνπ θαηείραλ κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο αθηλήησλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο
ππνβφζθνπζαο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ραξαθηεξίζηεθε σο νηθνλνκηθά ζεκηηή,
θαζψο νη επφκελεο γεληέο ζα απνιάκβαλαλ κεγαιχηεξε επεκεξία. Δλ γέλεη, φκσο,
είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί αλ νη απμήζεηο ή νη κεηψζεηο ηνπ δεκφζηνπ
δαλεηζκνχ ζα επλννχζαλ ηελ θαηαλνκή ηεο επεκεξίαο κεηαμχ ησλ γελεψλ αιιά θαη
πνην ζα ήηαλ ην επίθεληξν ηέηνησλ αιιαγψλ ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ην
δεκφζην ρξένο.

2.4. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Όπσο έρεη δηαθαλεί ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ε
δεκηνπξγία δεκφζηνπ ρξένπο ζπληζηά, επί ηεο νπζίαο, κία αλαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Η βαζηθή, ινηπφλ, επίδξαζή ηνπ είλαη ε αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη
επεκεξίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ. Φπζηθά, ε επκάξεηα ηεο εθάζηνηε
γεληάο επεξεάδεηαη θαη απφ κία ζεηξά άιισλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο
έρνπλ πξνθαλή αληίθηππν ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ην θαηαλαισηηθφ
πξνθίι ησλ νηθνλνκηθψλ αηφκσλ.
Αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή δεκφζηνπ ρξένπο δελ
κπνξεί λα εμεηάδεηαη αλεμάξηεηα απφ άιια θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα κε παξφκνηαο
κνξθήο απνηειέζκαηα. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα
αλαπηπρζεί κία κέζνδνο πνπ λα θαηαγξάθεη ηνλ δηαρξνληθφ αληίθηππν ησλ πνιηηηθψλ
απηψλ, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ θνξνινγία θαη ηηο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο.
Κξίζηκεο ζεκαζίαο ζα ήηαλ, ζε πξψηε θάζε, ν δηαρσξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ
επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε γεληά, θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί κε
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ην δεκφζην ρξένο. Δλ ζπλερεία, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηνχλ εθ λένπ αλά γεληά
νη δαπάλεο πνπ έρνπλ δηαγελεαθφ ραξαθηήξα. Μέζα απφ απηά ηα δχν ζηάδηα,
θαζίζηαηαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ δηαρξνληθψλ ζπλεπεηψλ ζηελ νηθνλνκία απφ
ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζε θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο.
Δπηπξνζζέησο, δηαπηζηψλεηαη απφ αξθεηνχο κειεηεηέο φηη ε νηθνλνκηθή
εξκελεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο δελ είλαη επαξθήο. Μειεηεηέο, φπσο ν Kotlikoff,
ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ν ξπζκφο
κεηαβνιήο ηνπ, ην έιιεηκκα, είλαη ζηαηηζηηθά κεγέζε ρσξίο νπζηψδεο λφεκα γηα ηελ
επίδξαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Γηα ηνλ
Kotlikoff, είλαη αλέθηθηε ε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ ππνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο κε ζαθή νηθνλνκηθή ζεκαζία, θαζψο απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ηελ επίδξαζή ηνπο ζην εηζφδεκα θαη ζην επίπεδν ηηκψλ
πνπ αθνξά θάζε μερσξηζηή γεληά.
Παξφια απηά, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζεσξεί φηη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο έρεη νηθνλνκηθή εξκελεία.
Δηδηθφηεξα,

αληαλαθιά

κία

ζπγθεθξηκέλε

επίδξαζε

ηνπ

θπβεξλεηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ νηθνλνκία. Σν δήηεκα είλαη φηη παξφκνηνο αληίθηππνο
πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο πηπρέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ
θαη άξα ε νηθνλνκηθή εξκελεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απνδίδεη κφλν έλα κέξνο ηεο ελ
ιφγσ επίδξαζεο. Δπνκέλσο, νη πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαγελεαθή δηαλνκή
εηζνδήκαηνο ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ν αληίθηππφο ηνπο πξέπεη λα
γίλεηαη θαηαλνεηφο ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αληηθαηνπηξίδεη
ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνπο
δψληεο θνξνινγνχκελνπο ζηνπο κειινληηθνχο. Δπίζεο, ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο απνηειεί ην ζσξεπηηθφ πνζφ κεηαβηβάζεσλ, ην νπνίν έιαβαλ νη ελ δσή
θνξνινγνχκελνη απφ φζνπο ζα γελλεζνχλ θαη ζα δήζνπλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα.
ρεηηθά κε ην έιιεηκκα, κάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη φηη δελ ππνινγίδεη κε αθξίβεηα ην
επίθεληξν ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ κειινληηθέο ζε ησξηλέο γεληέο. Σν ζηνηρείν απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κέξνο ηνπ επηπξφζζεηνπ ρξένπο ζα απνπιεξσζεί απφ
θάπνηεο απφ ηηο ελ δσή γεληέο. Με ηελ έλλνηα απηή, νχηε ην δεκφζην ρξένο κπνξεί λα
ζεσξεζεί ηέιεην κέηξν ππνινγηζκνχ ηεο δηαγελεαθήο δηαλνκήο εηζνδήκαηνο θαη
επεκεξίαο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπγρζεί αλ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
επαλαυπνινγηδφηαλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί αθξηβψο ζην θνξνινγηθφ βάξνο
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πνπ ε ηξέρνπζα γεληά επηβάιιεη ζηηο κειινληηθέο. Μέζσ απηήο ηεο νδνχ, νη δξψληεο
πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνιηηηθήο αιιά θαη ε θνηλή γλψκε ζα εμαζθάιηδαλ
επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πιήξε δηαγελεαθφ αληίθηππν ηεο πνιηηηθήο δεκφζηνπ
ρξένπο θαη ζπλεπψο, ε επηινγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηαιιειφηεξεο αλά πεξίνδν
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηθηή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο
ΔΝΓΟΓΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΔ
ΓΖΜΟΗΔ ΓΑΠΑΝΔ

ΠΡΟΛΟΓΟ

Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
παξέρεη κηα επξεία νπηηθή αλαθνξηθά κε ηηο καθξνρξφληεο πνιηηηθέο δεκφζηνπ
ρξένπο, θαζψο θαη γηα ηελ ζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ κε ηηο
δηαθνξεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. εκαληηθή
είλαη, φκσο, θαη ε ζπκβνιή ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζηελ ελ ιφγσ
αλάιπζε, εθφζνλ απηά πξνζθέξνπλ ηελ

καζεκαηηθή ζηνηρεηνζέηεζε ησλ

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεσξεηηθή έξεπλα. ην επίθεληξν ηνπ
παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπνζεηείηαη ε παξνπζίαζε ελφο κνληέινπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ελδνγελή αλάπηπμε θαη παξαγσγηθέο δεκφζηεο δαπάλεο. Αξρηθά, παξαηίζεηαη ε
δνκή ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ ηελ
ζπλαπνηεινχλ. Δλ ζπλερεία, επηρεηξείηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζε φξνπο
καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο, κε ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ καθξνρξφλησλ ηηκψλ
δηαθνξεηηθψλ

κεηαβιεηψλ

ζε

έλα

ηζνξξνπεκέλν

αλαπηπμηαθφ

κνλνπάηη.

Καηαιεθηηθά, θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε αξηζκεηηθψλ
δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο, πνπ απνηειεί
αληηθείκελν κειέηεο.
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3.1. ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΝΓΟΓΔΝΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ κνληέισλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε
δεκφζηνπ ρξένπο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
νηθνλνκίεο

κε

ηζνξξνπεκέλν

θπβεξλεηηθφ

πξνυπνινγηζκφ

επηηπγράλνπλ

πςειφηεξνπο καθξνρξφληνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζπγθξηηηθά κε εθείλεο πνπ
ζσξεχνπλ δηαξθή δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη εξεπλεηέο
ζεσξνχλ φηη ηα κνληέια ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ ελδνγελή αλάπηπμε θαη νη
δεκφζηεο δαπάλεο ινγίδνληαη σο ζπαηάιε πφξσλ. Οη δηαπηζηψζεηο, φκσο, δηαθέξνπλ
φηαλ ε θπβεξλεηηθή δαπάλε θξίλεηαη σο παξαγσγηθή (δεκφζηεο επελδχζεηο ζε
ππνδνκέο), θπξίσο σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια ελδνγελνχο αλάπηπμεο
πξνυπνζέηνπλ ηζνξξνπεκέλν θπβεξλεηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα
ππνδείγκαηα πνπ αλέπηπμαλ νη Greiner θαη Semmler (2000), φπσο θαη νη Ghosh θαη
Mourmouras (2004). ην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ αλαιχζεσλ, ζεσξείηαη φηη ε
θπβέξλεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ειιείκκαηα πξνθεηκέλνπ λα
ρξεκαηνδνηήζεη δεκφζηεο δαπάλεο, ηεξψληαο πάληα έλα πξνθαζνξηζκέλν θαζεζηψο
πξνυπνινγηζκνχ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη θαη ε έξεπλα ησλ Futagami et
al. (2008), νη νπνίνη κειέηεζαλ έλα ππφδεηγκα ελδνγελνχο αλάπηπμεο κε παξαγσγηθέο
δεκφζηεο δαπάλεο θαη δεκφζην ρξένο, ην νπνίν ππνζέηνπλ φηη ζπγθιίλεη αζπκπησηηθά
ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν, εμσγελψο νξηζκέλν, ιφγν. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη κία,
ρξεκαηνδνηνχκελε κε έιιεηκκα, αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ
απμάλεη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζην κνλνπάηη ρακειήο κεγέζπλζεο, ελψ ηνλ κεηψλεη
ζην κνλνπάηη πςειήο κεγέζπλζεο (νη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ ηελ χπαξμε δχν
κνλνπαηηψλ ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο).
Παξάιιεια, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε αληίζεζε κε ηελ δπλαηφηεηα κίαο
θπβέξλεζεο λα επηιέμεη θαζεζηψο πξνυπνινγηζκνχ (ηζνξξνπεκέλν ή κε) ή έλαλ
επηζπκεηφ ιφγν ρξένπο γηα ηελ νηθνλνκία, θάηη αληίζηνηρν δελ είλαη εθηθηφ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ δηαρξνληθνχ εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ, ηνλ νπνίν νθείιεη λα
αληηκεησπίδεη σο θπζηθφ πεξηνξηζκφ θαη λα ηνλ ηεξεί αδηαιείπησο. Δπηπξνζζέησο,
αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αχμεζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, σο απνηέιεζκα
ελφο πςειφηεξνπ ιφγνπ ρξένπο/ΑΔΠ, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ
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παξαγσγηθψλ δαπαλψλ. Όπσο απνδεηθλχνπλ ζηηο κειέηεο ηνπο νη εξεπλεηέο Oxley
θαη Martin (1991), Gong et al. (2001) θαη Heinemann (2002).
ην παξφλ θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ην κνληέιν ησλ Futagami et
al. (1993) κε ηελ χπαξμε δεκφζηνπ ρξένπο θαη δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, φπσο
ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Greiner (2008b). πκπιεξσκαηηθά, ζεσξνχκε φηη ην
πξσηνγελέο πιεφλαζκα σο πξνο ην ΑΔΠ είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ ρξένπο
πξνο ΑΔΠ, ζηνηρείν πνπ εγγπάηαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Αξρηθά,
παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο κε αλάπηπμε ελδνγελνχο
ραξαθηήξα. Η ππφ κειέηε νηθνλνκία απνηειείηαη απφ ηξεηο ηνκείο: ηνλ ηνκέα ησλ
λνηθνθπξηψλ, πνπ ιακβάλεη εηζφδεκα απφ εξγαζία θαη απνηακηεχζεηο, ηνλ
παξαγσγηθφ ηνκέα θαη ηελ θπβέξλεζε.

3.1.1. ΣΟΜΔΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ

ηελ παξνχζα αλάιπζε, ν ηνκέαο ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζσπεχεηαη απφ
έλα λνηθνθπξηφ, πνπ επηδηψθεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ. Η ελ ιφγσ
ρξεζηκφηεηα πξνθχπηεη απφ ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζήο ηνπ, C(t), ζε έλαλ ρξνληθφ
νξίδνληα πνπ εθηείλεηαη ζην άπεηξν, ππφ ηελ αίξεζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ.
Τπνζέηνπκε φηη ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο λνηθνθπξηνχ είλαη
ινγαξηζκηθή, πην ζπγθεθξηκέλα ηεο κνξθήο: U(C) = lnC. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην
λνηθνθπξηφ δχλαηαη λα πξνζθέξεη κία κνλάδα εξγαζίαο, L, θαη κάιηζηα αλειαζηηθά.
Σν πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη απφ ηελ
αθφινπζε ζρέζε,

Max ∫

-πt

lnC dt ,

(1)

ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ
(1-η)(w + rW + π) = ̇ + C

(2)

Όπνπ ξ ζπκβνιίδεη ηνλ ππνθεηκεληθφ ξπζκφ πξνεμφθιεζεο, ην w αληηζηνηρεί ζηελ
ακνηβή απφ εξγαζία θαη ην W αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ζπλνιηθφ πινχην ηνπ λνηθνθπξηνχ.
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Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν πινχηνο, W, πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ B + K, φπνπ
ην Β ζπκβνιίδεη ην δεκφζην ρξένο θαη ην Κ αληηζηνηρεί ζην ηδησηηθφ θεθάιαην. Ο
φξνο π ζηελ ζρέζε (2) αθνξά ζηα πηζαλά θέξδε ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα, ηα νπνία ην
λνηθνθπξηφ ζεσξεί σο δεδνκέλα ζην πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζήο ηνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ,
ν φξνο η

(0,1) αληηζηνηρεί ζηνλ ζηαζεξφ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ελψ

νη φξνη πνπ θέξνπλ θνπθίδα ζην πάλσ κέξνο ηνπο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ παξάγσγν
ηνπ ζρεηηθνχ κεγέζνπο σο πξνο ηνλ ρξφλν.
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο κεγηζηνπνίεζεο,
δεκηνπξγνχκε κία Υακηιηνληαλή ζπλάξηεζε, ηελ νπνία θαη δηαηππψλνπκε σο
αθνινχζσο
Ζ = lnC + λ ((1 - η)(w + rW + π) – C).

(3)

Οη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο βειηηζηνπνίεζεο πξνθχπηνπλ απφ:

=0 

̇=

– λ = 0  λ = C-1

=

Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη

= ̇ =-

(4)

̇

(4.1)

+ πλ = πλ – λ (1-η) r,

(5)

ζρέζε πνπ ηζρχεη αμησκαηηθά.
Αμηνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο (4.1) θαη (5), έρνπκε

-

̇

= πλ – λ (1-η) r = π

-

(1-η) r 

̇

= - π + (1-η) r
(5.1)
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3.1.2. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ηελ νηθνλνκία πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ παξφληνο κνληέινπ, ν
παξαγσγηθφο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία ζπκπεξηθέξεηαη
αληαγσληζηηθά (θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ) θαη κεγηζηνπνηεί ζηαηηθά θέξδε. Η
ζπλάξηεζε παξαγσγήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο
αθνινχζσο
Τ = Κ1-α Gα Lβ

(6)

θαη ηζρχεη φηη (1-α) + β ≤ 1. Ο φξνο (1-α) ζπκβνιίδεη ην κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ
θεθαιαίνπ ζην πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο, ελψ ην β αληηθαηνπηξίδεη ην αληίζηνηρν
κεξίδην ηεο εξγαζίαο. Με ηνλ φξν Y αλαθεξφκαζηε ζην πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο, ην G
δειψλεη ην δεκφζην θεθάιαην θαη ην α ζπκβνιίδεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο
ζε ζρέζε κε ην δεκφζην θεθάιαην. Θεσξψληαο φηη ππάξρεη κφλν κία κνλάδα
εξγαζίαο δηαζέζηκε ζηελ νηθνλνκία, L = 1, θαηαιήγνπκε φηη Τ = Κ1-α Gα, ελψ ηα
πηζαλά θέξδε ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρέζε π = Τ – rK – wL = Κ1-α
Gα – rK – w. Η κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε απνδίδεη ηηο αθφινπζεο
ζρέζεηο:
= β Κ1-α Gα Lβ-1 = β Κ1-α Gα = w

(7)

= (1-α) Κ-α Gα = r

(8)

ε πεξηβάιινλ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη κεδεληθά (ε ηηκή ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θφζηνο). Ωο
απφξξνηα απηήο ηεο ζπλζήθεο πξνθχπηεη:
π

0  K1-α Gα – rK – w = 0  w = (1-(1-α)) K1-α Gα

(ζέηνληαο φπνπ r ην ηζνδχλακφ ηνπ απφ ηελ ζρέζε (8)) θαη άξα έρνπκε φηη
K1-α Gα – rK- α K1-α Gα = 0  r= (1-α) Κ-α Gα
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3.1.3. ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

ην παξφλ πιαίζην αλάιπζεο, ζεσξείηαη φηη ε θπβέξλεζε ιακβάλεη έζνδα
απφ ηελ επηβνιή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Μία άιιε πεγή εζφδσλ γηα ηελ
θπβεξλεηηθή αξρή απνηειεί ε έθδνζε θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ, ηα νπνία αμηνπνηεί
γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ επελδχζεσλ, Ip, αιιά θαη ηεο δεκφζηαο
θαηαλάισζεο, Cp. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ηξέρνλ κνληέιν ελδνγελνχο
αλάπηπμεο, ε δαπάλε γηα δεκφζηα θαηαλάισζε δελ απνδίδεη θάπνηαο κνξθήο
ρξεζηκφηεηα, νχηε πξνάγεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. ηελ νπζία ινγίδεηαη σο κία
ζπαηάιε δηαζέζηκσλ πφξσλ. Δπηπξνζζέησο, ε αζθνχζα ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
θπβέξλεζε επηδηψθεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Απηφ επηηπγράλεηαη
θαζψο νη δεκνζηνλνκηθέο αξρέο νξίδνπλ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα σο ζεηηθή
ζπλάξηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζηνηρείν πνπ εγγπάηαη φηη ν δεκφζηνο δαλεηζκφο
βαίλεη ζε βηψζηκν κνλνπάηη.
Η ζπζζψξεπζε δεκφζηνπ ρξένπο βξίζθεη ηελ καζεκαηηθή ηεο έθθξαζε ζηελ
παξαθάησ ζρέζε:
̇ = rB (1-η) – S

(9)

φπνπ S ζεσξείηαη ην θπβεξλεηηθφ πιεφλαζκα αθνχ αθαηξεζνχλ νη θαζαξέο
επηηνθηαθέο πιεξσκέο. Γηα λα ηθαλνπνηείηαη ν δηαρξνληθφο εηζνδεκαηηθφο
πεξηνξηζκφο

ηεο

θπβέξλεζεο,

πξέπεη

ε

παξνχζα

αμία

ησλ

κειινληηθψλ

πιενλαζκάησλ λα ηζνχηαη κε ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηελ ρξνληθή ζηηγκή t =
0.
Η πξναλαθεξζείζα ζπλζήθε απνδίδεηαη κέζσ ηεο αθφινπζεο ζρέζεο:

B(0) = ∫

∫

S(μ) d(μ)

(10)

Παξάιιεια, ν ιφγνο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πιενλάζκαηνο πξνο ην ΑΔΠ
πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμήο καζεκαηηθή έθθξαζε:
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=θ+ψ =
φπνπ θ

(11)

R θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ αχμεζε ή ηελ κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο

πιενλάζκαηνο, ζηελ πεξίπησζε κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ. Ο φξνο ς

R++ θαζνξίδεη ηνλ

βαζκφ αληίδξαζεο ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζε αιιαγέο ζηα επίπεδα ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο. Ακθφηεξνη νη φξνη θ θαη ς απνηεινχλ παξακέηξνπο ζην παξφλ
κνληέιν.
ην ζεκείν απηφ, είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ (9) θαη (11),
πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε κία λέα έθθξαζε ηνπ ξπζκνχ ζπζζψξεπζεο δεκφζηνπ
ρξένπο. πγθεθξηκέλα, έρνπκε
̇ = rB (1-η) – S
 ̇ = [r (1-η) – ψ] B – θΤ

(12)

S = θΤ + ψΒ

Δίλαη γλσζηφ φηη κία γξακκηθή θαη ζεηηθή εμάξηεζε ηνπ ιφγνπ πξσηνγελνχο
πιενλάζκαηνο πξνο ΑΔΠ απφ ηνλ ιφγν δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ, δειαδή ς > 0,
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηεξείηαη ν δηαρξνληθφο εηζνδεκαηηθφο
πεξηνξηζκφο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ παξαδνρή, ζεσξνχκε
φηη νη δεκνζηνλνκηθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα κε βάζε ηελ
ζρέζε (11), νχησο ψζηε ε εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε
(12).
Αθνινχζσο, αλ ζέζνπκε ηνλ ιφγν ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο πξνο ηελ
δεκφζηα επέλδπζε ίζν κε γ -( Cp / Ip = γ)- πνπ είλαη κία ζηαζεξά, θαη δερφκελνη φηη ε
εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνθχπηεη σο εμήο:
S = ηΤ - Ηp - Cp


̇ = r B (1-η) + Ip + Cp – ηY 

̇ = r B (1-η) – S


̇ = r B (1-η) + Ip (1+γ) – ηΤ= r B (1-η) – ψΒ – θ
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Δπίζεο, νξίδνπκε σο σ= 1/(1+γ) θαη πξνθχπηεη φηη:
rB (1-η) + Ηp (1+γ) – ηY = rB (1-η) – ψΒ – θΤ 
 Ηp (1+γ) = ηΤ- ψΒ – θΤ 

Ηp = ω(η-θ)Τ – ωψΒ

(13)

πλαθφινπζα πξνθχπηεη φηη ε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ
θεθαιαίνπ, έρεη σο εμήο:

= ̇ = Ip = ω(η-θ)Τ – ωψΒ

(14)

3.2. ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο είλαη νη ζρέζεηο
πνπ αθνξνχλ ζε ζπλζήθεο καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο. Με ηνλ φξν ιζοπποπία
αλαθεξφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία, ν παξαγσγηθφο ηνκέαο ηεο
νηθνλνκίαο (αληηπξνζσπεπηηθή επηρείξεζε) κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ, ν ηνκέαο ησλ
λνηθνθπξηψλ (αληηπξνζσπεπηηθφ λνηθνθπξηφ) κεγηζηνπνηεί ηελ ζρέζε (1) ππφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ζρέζεο (2) θαη ν εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο θπβέξλεζεο- ζρέζε
(9)- πιεξείηαη, ελψ παξάιιεια ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
ζρέζε (11).
Απφ ηηο ζρέζεηο (5.1) θαη (8), έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε ηνλ ξπζκφ
κεγέζπλζεο ηεο θαηαλάισζεο σο αθνινχζσο:
̇

= - π + (1-η)(1-α) Κ-α Gα

(15)

Δπηπξνζζέησο, απφ ηηο ζρέζεηο (2), (12) θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη W = B
+ K, θαηαιήγνπκε ζηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο
πξνθχπηεη κέζσ ηεο εμήο νδνχ:
(1-η)(w + rW + π) = ̇ + C

(2)

φπνπ W = B + K
̇ = [r (1-η) – ψ]B – θΤ

(12)
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πξνθχπηεη φηη (1-η)(w + rW + π) = ̇ + ̇ + C . Γηαηξψληαο θαηά κέιε ηελ
πξνεγνχκελε ζρέζε κε ην ηδησηηθφ θεθάιαην (Κ), έρνπκε φηη (1-η)(w + rW + π) / Κ =
̇

+ ̇

+ C/Κ θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ παξάγσγν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ κε ην ηζνδχλακφ ηεο απφ ηελ ζρέζε (12), νδεγνχκαζηε ζηε
ζρέζε: ̇

= - (C/K) + (K1-αGα)/Κ + ψ (Β/Κ) + (θ-η)(K1-αGα)/Κ

(16).

Οη ζρέζεηο (15), (16) θαη (12) καο απνδίδνπλ κία πιήξε εηθφλα γηα ηελ
εμεηαδφκελε νηθνλνκία, φηαλ απηή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Θα ήηαλ
ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα θαηαθχγνπκε ζε έλαλ νξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα
ηνπ ιζοπποπημένος μονοπαηιού ανάπηςξηρ (Greiner). Ωο ηέηνην νξίδεηαη θάζε
αλαπηπμηαθφ κνλνπάηη, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε θαηαλάισζε, ην ηδησηηθφ θεθάιαην
θαη ην δεκφζην θεθάιαην κεγεζχλνληαη θαηά ηνλ ίδην ζηαζεξφ θαη ζεηηθφ ξπζκφ. Με
ηελ αμηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ έρνπκε: ̇ /C = ̇

= ̇ /G = g, κε g >

0 θαη ζηαζεξφ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηξία ζελάξηα πνπ δχλαληαη λα ηζρχνπλ ζην ελ ιφγσ
κνλνπάηη αλάπηπμεο. Οη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο
εμήο:

(1)

̇ = 0 (ην δεκφζην ρξένο παξακέλεη ακεηάβιεην ζηνλ ρξφλν)

(2)

̇ / Β = gB , κε gB >0 θαη ζηαζεξφ αιιά g > gB (κεγεζχλεηαη κε ξπζκφ

ζεηηθφ αιιά κηθξφηεξν απφ απηφλ ησλ ππνινίπσλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο)
(3)

̇ / Β = ̇ /C = ̇

= ̇ /G = g (ην δεκφζην ρξένο κεγεζχλεηαη θαηά ηνλ

ίδην ξπζκφ κε απηφλ ηνπ επηπέδνπ θαηαλάισζεο, ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη δεκφζηνπ
θεθαιαίνπ)
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνεγήζεθε αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
ηξηψλ πηζαλψλ ζελαξίσλ, ζπλάγεηαη κία ζεηξά αμηνπξφζεθησλ ζπκπεξαζκάησλ. ηελ
πξψηε εθδνρή (1), εληνπίδεηαη ην ζελάξην ηζνξξνπεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην
νπνίν ε εθάζηνηε θπβέξλεζε θξνληίδεη γηα ηελ χπαξμε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φκσο, φηη ζηα
πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ ζελαξίνπ, ην δεκφζην ρξένο δελ είλαη απαξαίηεηα κεδεληθφ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρηθφ επίπεδν δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ζεηηθφ, ηζρχεη ην ίδην
θαη γηα ηνλ ιφγν ρξένπο πξνο ηδησηηθφ θεθάιαην αιιά θαη γηα ηνλ ιφγν ρξένπο πξνο
ΑΔΠ. Σελ ίδηα ζηηγκή, βέβαηα, νη ιφγνη απηνί εκθαλίδνπλ ηάζεηο κείσζεο θαη
καθξνρξφληα ζπγθιίλνπλ ζε κεδεληθά επίπεδα. Καηά ηελ δεχηεξε εθδνρή (2), νη
θπβεξλεηηθέο αξρέο πξνβαίλνπλ ζε ζπλερή δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ κε απνηέιεζκα
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ην δεκφζην ρξένο λα παξνπζηάδεη ζεηηθφ ξπζκφ αχμεζεο καθξνρξφληα. Παξφια απηά,
ην δεκφζην ρξένο αθνινπζεί κία απμεηηθή ηάζε πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ
αληίζηνηρε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ πξντφληνο. Με
δεδνκέλν ην γεγνλφο απηφ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ιφγνη ρξένπο ζπγθιίλνπλ
θαη πάιη ζην κεδέλ ζε καθξνρξφλην νξίδνληα, θαζψο ην δεκφζην ρξένο απμάλεη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην θεθάιαην θαη ην πξντφλ. ηα πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ
(3), παξνπζηάδεηαη ε εθδνρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θπβέξλεζε δεκηνπξγεί
ειιείκκαηα, ελψ ην δεκφζην ρξένο απμάλεηαη θαηά ηνλ ίδην βαζκφ κε ηα ππφινηπα
κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο.
ην ζεκείν απηφ, είλαη εθηθηφο ν νξηζκφο ηξηψλ λέσλ κεηαβιεηψλ, πνπ ζα
επηηξέςνπλ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο νηθνλνκίαο ζε καθξνρξφληα βάζε θαη κε
επίθεληξν έλα ηζνξξνπεκέλν κνλνπάηη αλάπηπμεο. Οη πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο
νξίδνληαη σο εμήο:
x ≡ G/K , b ≡ B/K, c ≡ C/K
Δλ ζπλερεία, δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ κεηαβνιή πνπ παξνπζηάδνπλ
κέζα ζηνλ ρξφλν νη ηξεηο κεηαβιεηέο- νδεγνί γηα ηελ πεξηγξαθή ηζνξξνπίαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίαο ζηνλ καθξνρξφληα νξίδνληα.
̇
1) ̇ = dc/dt = ( ) =

̇

=

 ̇ = [-π + (1-η) (1-α) Κ-α Gα ] -

̇

= ̇

̇
̇
̇
- *  ̇ = *C – C * 

[ - + (K1-α Gα)/ Κ + ψ + (θ-η)(K1-α Gα)/Κ]

̇ = c [ (1-α)xα(1-η) – π + c - xα – ψb – (θ-η) xα]



̇
2) ̇ = db/dt = ( ) =

=

̇

̇

= ̇

(17)

̇
̇
̇
- *  ̇ = *b – b * 

 ̇ = b [ r (1-η) – ψ – θ(Y/B) + c - xα –ψb + (η-θ) xα] 
 ̇ = b [(1-α) (1-η) xα – θ (K1-α Gα)/Β – ψ + c - xα – ψb + (η-θ) xα] 
̇ = b [(1-α)(1-η) xα – θ xα /b – ψ + c - xα – ψb + (η-θ) xα]



όπος

̇

(18)

= ( 1-η) (1-α) K-α Gα – ψ – θ (K-α Gα)/(Β/Κ) = r (1-η) – ψ – θ(Y/B)
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3) ̇ =dx/dt= (

̇

)=

=

̇
̇

=

̇

-

̇

̇
̇
= *x–x* 

 ̇ = x [ ω (η-θ) (Τ/G) – ω ψ (B/G) + c - xα – ψb + (η-θ) xα ] 
̇ = x [ ω (η-θ) xα-1 – ω ψ (b/x) + c - xα – ψb + (η-θ) xα]



όπος

̇

(19)

= ω (η-θ) (Y/G) – ω ψ (B/G) και Τ/G = (K1-α Gα)/G = K1-α Gα-1=
= Κ –(α-1) Gα-1 = Gα-1/ Κα-1 = xα-1

Οη ζρέζεηο (17), (18) θαη (19) απνηππψλνπλ ηελ κεηαβνιή ησλ ηξηψλ λέσλ
κεηαβιεηψλ κέζα ζηνλ ρξφλν, ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αξηζκεηηθψλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εηθφλα ηεο ελ ιφγσ νηθνλνκίαο ζηελ καθξνρξφληα πεξίνδν.
Η ζρεηηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί.
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3.2.1. ΒΑΗΚΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΖ

ε απηφ ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο επηδηψθεηαη ε αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ
καζεκαηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. ηνλ ππξήλα ηεο
πξνζπάζεηαο απηήο ηνπνζεηνχληαη νη ζρέζεηο πνπ παξήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο
καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο. Η θιηκάθσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηελ νηθνλνκία.
ην κελ πξψην, ζεσξείηαη φηη ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, σο απφιπην
κέγεζνο, παξακέλεη ζηαζεξφ ζε βάζνο ρξφλνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε κεγέζπλζε πνπ
θαηαγξάθεηαη ζηα ππφινηπα θξίζηκα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο (θαηαλάισζε, ηδησηηθφ
θεθάιαην, δεκφζην θεθάιαην) νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο ην ηδησηηθφ
θεθάιαην, θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο νηθνλνκίαο.
χκθσλα κε ηελ ινγηθή ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ πνπ εμεηάδεηαη εληφο ηεο
ηξέρνπζαο ππνελφηεηαο, ην δεκφζην ρξένο ηεο παξνχζαο νηθνλνκίαο κεγεζχλεηαη
αιιά κε ξπζκφ κηθξφηεξν απφ απηφλ ησλ ππνινίπσλ κεγεζψλ. Σν γεγνλφο απηφ
ζπλεπάγεηαη εθ λένπ κείσζε ζε καθξνρξφλην νξίδνληα γηα ηνπο ιφγνπο ρξένπο πξνο
ην ηδησηηθφ θεθάιαην θαη ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ.
Δληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ, ζεσξείηαη σο δεδνκέλε ε άλνδνο
ηνπ επηπέδνπ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαηά ηνλ ίδην ξπζκφ κε ηηο ππφινηπεο ζεκαληηθέο
κεηαβιεηέο ηεο νηθνλνκίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη παξακέλνπλ
δηαρξνληθά ακεηάβιεηνη.
Σέινο, εμεηάδεηαη έλα ηδηαίηεξν ζελάξην γηα ην επίπεδν δεκφζηνπ ρξένπο. Η
ζπγθεθξηκέλε εθδνρή αληηθαηνπηξίδεη θπξίσο ηηο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηψλ ηεο
Δπξψπεο, γηα ηηο νπνίεο ν κέζνο φξνο ηνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ θπκαίλεηαη ζηα
επίπεδα ηνπ 90%. Πξφθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε, πνπ ρξήδεη
ελδειερνχο δηεξεχλεζεο.
Οη ζρέζεηο, πνπ ζα απνηειέζνπλ εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο,
είλαη εθείλεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ ρξνληθή κεηαβνιή ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ x, c θαη b.
Πξφθεηηαη θπζηθά γηα ηηο εμηζψζεηο (17), (18) θαη (19). Παξάιιεια, απαηηείηαη ν
νξηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζρέζεηο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ζα δηαηεξνχληαη
ακεηάβιεηεο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ, θαζψο καο ελδηαθέξεη ε
κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκίαο.
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Η παξάκεηξνο α, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελν
πξντφληνο σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ηνπ δεκφζηνπ θεθαιαίνπ, ιακβάλεη ηελ ηηκή 0,3 γηα
ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Δπηπιένλ, ε παξάκεηξνο ς (αληίδξαζε
πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζηελ κεηαβνιή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο) νξίδεηαη ίζε κε
0,05, ελψ ε παξάκεηξνο σ ηίζεηαη ίζε κε 0,25. Τπελζπκίδεηαη φηη σ = 1/(1+γ), φπνπ
γ= Cp / Ip. ε επίπεδν Δπξσδψλεο, νη κέζνη φξνη δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαη δεκφζηαο
επέλδπζεο θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 0,075 θαη 0,025 αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ν
κέζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηίζεηαη ίζνο κε 0,25 θαη ε παξάκεηξνο ξαληηπξνζσπεχεη ηελ ρξνληθή πξνηίκεζε- νξίδεηαη ίζε κε 0,01. Αθνινχζσο,
παξαηίζεληαη έλα πξνο έλα ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο κε
ηελ καζεκαηηθή απεηθφληζή ηνπο αιιά θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξηζκεηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ ππνδείγκαηνο.
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1ο ΔΝΑΡΗΟ
-Tο επίπεδο ηοσ δημόζιοσ τρέοσς, ζε απόλσηοσς όροσς, διαηηρείηαι ζηαθερό.
Μαζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 1νπ ζελαξίνπ:

̇ =0
̇ / b= -g

̇ =0

(1-α)xα(1-η) – π + c - xα –ψb –( θ-η)xα = 0

=>

(1-α)(1-η)xα –θxα/b –ψ +c -xα –ψb + (η-θ)xα = - g
ω(η-θ)xα-1 – ω ψ (b/x-1) +c -xα –ψb + (η-θ) xα = 0

xα [ (1-α)(1-η) – 1 + (η-θ)] – π + c – ψb = 0
=>

ω (η-θ) xα – ω ψ b + cx – xα+1 –ψ b x + (η-θ) xα+1 = 0

=>

xα [ (1-α) (1-η) – θ b-1 - 1 + (η-θ)] + c – ψ (1+b) = - g

=>

xα [ α (η-1) - θ] – π + c – ψb = 0

(20)

xα [ ω (η-θ) – x + (η-θ) x] + cx – ψb (ω+x) = 0

(21)

xα [ α (η-1) – θ (b-1 + 1)] + c – ψ (1+b) = - g

(22)

Η αλαπαξαγσγή ηνπ ππνδείγκαηνο ππφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Matlab) απνδίδεη
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
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Πίνακαρ Απιθμηηικών Αποηελεζμάηων
Πίνακας 1οσ ζεναρίοσ

Μεηαβληηή ςπό εξέηαζη

Απιθμηηική ηιμή μεηαβληηήρ

b = ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο
ην ηδησηηθφ θεθάιαην

47,5%

c = ιφγνο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

5,6%

x = ιφγνο δεκφζηνπ θεθαιαίνπ
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

0,04%

y = ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ
πξντφληνο ζηελ νηθνλνκία

4,1%

ςμπεπάζμαηα
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα κεγέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ην δεκφζην ρξένο
αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκία πνπ
απνηειεί αληηθείκελν αλάιπζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζπληζηά ην
5,6% ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ ην δεκφζην θεθάιαην θαηαιακβάλεη κφιηο ην
0,04% ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο ζηελ νηθνλνκία. εκαληηθφ είλαη ην εχξεκα πνπ αθνξά
ζηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο γηα ηελ ελ ιφγσ νηθνλνκία. Σν επίπεδν ηνπ 4,1%
ηνπνζεηείηαη πςειφηεξα απφ ηνλ γεληθφηεξν κέζν φξν δηεζλψο. Σν ζηνηρείν απηφ
απνδεηθλχεη φηη νη θπβεξλήζεηο πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο
πνιηηηθήο ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ηνπο,
επηηξέπνπλ ζηελ νηθνλνκία ηνπο λα επηηχρεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο κε
νθέιε γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
θνηλσληθήο επεκεξίαο. Καηαιεθηηθά, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ιφγνη ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο πξνο ηα άιια κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο βαίλνπλ κεηνχκελνη ζε βάζνο ρξφλνπ
ιφγσ ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ ηειεπηαίσλ (κνληέιν ελδνγελνχο αλάπηπμεο).
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2ο ΔΝΑΡΗΟ
-Το δημόζιο τρέος, ως απόλσηο μέγεθος, μεγεθύνεηαι με ρσθμό gB < g.
Μαζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 2νπ ζελαξίνπ:

̇ =0
̇ / b= gB- g

̇ =0

(1-α)xα(1-η) – π + c - xα –ψb –( θ-η)xα = 0

=> (1-α)(1-η)xα –θxα/b –ψ +c -xα –ψb + (η-θ)xα = gB - g
ω(η-θ)xα-1 – ω ψ (b/x-1) +c -xα –ψb + (η-θ) xα = 0

xα [ (1-α)(1-η) – 1 + (η-θ)] – π + c – ψb = 0
=>

ω (η-θ) xα – ω ψ b + cx – xα+1 –ψ b x + (η-θ) xα+1 = 0

=>

xα [ (1-α) (1-η) – θ b-1 - 1 + (η-θ)] + c – ψ (1+b) = gB - g

=>

xα [ α (η-1) - θ] – π + c – ψb = 0

(20)

xα [ ω (η-θ) – x + (η-θ) x] + cx – ψb (ω+x) = 0

(21)

xα [ α (η-1) – θ (b-1 + 1)] + c – ψ (1+b) = gB - g

(22)

Η αλαπαξαγσγή ηνπ ππνδείγκαηνο ππφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Matlab) παξάγεη
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
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Πίνακαρ Απιθμηηικών Αποηελεζμάηων
Πίνακας 2οσ ζεναρίοσ

Μεηαβληηή ςπό εξέηαζη

Απιθμηηική ηιμή μεηαβληηήρ

b = ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο
ην ηδησηηθφ θεθάιαην

51,7%

c = ιφγνο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

6%

x = ιφγνο δεκφζηνπ θεθαιαίνπ
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

0,06%

y = ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ
πξντφληνο ζηελ νηθνλνκία

4,6%

ςμπεπάζμαηα
ηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε επηιέγεη ηελ
ζηαζεξή δεκηνπξγία πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ, επηηξέπνληαο ηελ άλνδν ζην επίπεδν
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ
πξαγκαηνπνηείηαη, φκσο, κε ξπζκφ κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πνπ αθνξά ηα
ππφινηπα βαζηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, ν
ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην πξνζεγγίδεη ηα επίπεδα ηνπ
52%, κε ηνλ ιφγν ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην λα
αλέξρεηαη ζην 6%. Δπηπιένλ, ην δεκφζην θεθάιαην αληηθαηνπηξίδεη ην 0,06% ηνπ
ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ. Σέινο, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζηα
επίπεδα ηνπ 4,6%, ειαθξψο πςειφηεξα απφ φηη ζην 1ν ζελάξην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ιφγνη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο βαίλνπλ κεηνχκελνη
ζηνλ καθξνρξφλην νξίδνληα θαζψο ηα ππφινηπα βαζηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο
(θαηαλάισζε, ηδησηηθφ θαη δεκφζην θεθάιαην, πξντφλ) απμάλνπλ κε κεγαιχηεξν
ξπζκφ.
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3ο ΔΝΑΡΗΟ
-Το δημόζιο τρέος, ως απόλσηο μέγεθος, ακολοσθεί ίδιο ρσθμό μεγέθσνζης με
ασηόν ηων σπολοίπων μεγεθών ζηην οικονομία.
Μαζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 3νπ ζελαξίνπ:

̇ =0
̇ / b= 0

̇ =0

(1-α)xα(1-η) – π + c - xα –ψb –( θ-η)xα = 0

=>

(1-α)(1-η)xα –θxα/b –ψ +c -xα –ψb + (η-θ)xα = 0
ω(η-θ)xα-1 – ω ψ (b/x) +c -xα –ψb + (η-θ) xα = 0

xα [ (1-α)(1-η) – 1 + (η-θ)] – π + c – ψb = 0
=>

ω (η-θ) xα – ω ψ b + cx – xα+1 –ψ b x + (η-θ) xα+1 = 0

=>

xα [ (1-α) (1-η) – θ b-1 - 1 + (η-θ)] + c – ψ (1+b) = 0

=>

xα [ α (η-1) - θ] – π + c – ψb = 0

(20)

xα [ ω (η-θ) – x + (η-θ) x] + cx – ψb (ω+x)= 0

(21)

xα [ α (η-1) – θ (b-1 + 1)] + c – ψ (1+b) = 0

(22)

Η αλαπαξαγσγή ηνπ ππνδείγκαηνο ππφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Matlab) παξάγεη
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
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Πίνακαρ Απιθμηηικών Αποηελεζμάηων
Πίνακας 3οσ ζεναρίοσ

Μεηαβληηή ςπό εξέηαζη

Απιθμηηική ηιμή μεηαβληηήρ

b = ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο
ην ηδησηηθφ θεθάιαην

-6,7%

c = ιφγνο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

12,9%

x = ιφγνο δεκφζηνπ θεθαιαίνπ
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

12,4%

y = ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ
πξντφληνο ζηελ νηθνλνκία

27%

ςμπεπάζμαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα,
είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ 3νπ ζελαξίνπ. Αξρηθά, ρξήδεη αλαθνξάο ε αξλεηηθή ηηκή ηνπ ιφγνπ
δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην (-6,7%). Σν αξηζκεηηθφ απηφ
απνηέιεζκα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θπβέξλεζε δηαζέηεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
έρεη δειαδή πξνβεί ζε παξνρή δαλεηζκνχ κέζσ ηεο αγνξάο νκνιφγσλ δηαθνξεηηθψλ
εθδνηψλ. Δπηπξνζζέησο, ην πνζνζηφ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε
ηδησηηθή θαηαλάισζε είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξν, ζρεδφλ δηπιάζην (12,9%), ελ
ζπγθξίζεη κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2νπ αιιά θαη ηνπ 1νπ ζελαξίνπ. Έλα ηέηνην
απνηέιεζκα κπνξεί λα εμεγεζεί ζηε βάζε ηεο εθξεθηηθήο κεγέζπλζεο ηεο
νηθνλνκίαο. Άιισζηε, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ
πξντφληνο θαη σο ηέηνην εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Καηά πνιχ κεγαιχηεξνο ζε
ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα ζελάξηα (12,4%) εκθαλίδεηαη θαη ν ιφγνο δεκφζηνπ
θεθαιαίνπ πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην. Σν ελ ιφγσ ζηνηρείν θαηαδεηθλχεη ηνλ ζαθή
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο

θπβεξλεηηθήο

αξρήο

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε

δεκφζησλ

επελδχζεσλ, κε ζηφρν ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ δεκφζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
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Δπηπξνζζέησο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη θαη ην εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν
ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο (27%). Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζπγθεθξηκέλν
πνζνζηφ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ξεαιηζηηθά εθηθηφ. Πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο
φηη ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ ζελαξίνπ, νη δεκνζηνλνκηθέο αξρέο παχνπλ λα κεξηκλνχλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο απηφ αθνινπζεί ηνλ ίδην ξπζκφ
κεγέζπλζεο κε ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε. Δλ πξνθεηκέλσ, νη πφξνη πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαξθή έθδνζε νκνιφγσλ θαη ηελ πψιεζή ηνπο, αμηνπνηνχληαη
κέζσ θαλαιηψλ (δεκφζηεο επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
αλεξγίαο θαη ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο) πνπ εληζρχνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο
πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (παξνρή δαλεηζκνχ). Η θπβεξλεηηθή αξρή
θαηεπζχλεη ηα ελ ιφγσ θεθάιαηα ζηελ δηαξθή ηφλσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηξνρηάο ηεο
νηθνλνκίαο. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν παξάδνμν επίπεδν ξπζκνχ κεγέζπλζεο. Σέινο, αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη
ζην γεγνλφο φηη νη ιφγνη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πξνο ηα ππφινηπα ζεκαληηθά
κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο δηαηεξνχληαη ζηαζεξνί, ζε καθξνρξφληα βάζε. Σν ζηνηρείν
απηφ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο ηζφπνζεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ δεκφζηνπ ρξένπο
κε ηα αληίζηνηρα επίπεδα θαηαλάισζεο, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ αιιά θαη
πξντφληνο ζηελ νηθνλνκία.
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4ο ΔΝΑΡΗΟ
-Το δημόζιο τρέος, ως απόλσηο μέγεθος, ζσνιζηά ποζοζηό 90% ηοσ προϊόνηος
ηης οικονομίας (εσρωπαϊκός μέζος όρος).

Πίνακαρ Απιθμηηικών Αποηελεζμάηων
Πίνακας 4οσ ζεναρίοσ

Μεηαβληηή ςπό εξέηαζη

Απιθμηηική ηιμή μεηαβληηήρ

b = ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο
ην ηδησηηθφ θεθάιαην

45%

c = ιφγνο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

14,7%

x = ιφγνο δεκφζηνπ θεθαιαίνπ
πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην

9,9%

y = ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ
πξντφληνο ζηελ νηθνλνκία

25,2%

ςμπεπάζμαηα
Θέηνληαο

ην δεκφζην ρξένο ζηα επίπεδα ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ,

πξνθχπηεη κία λέα ζεηξά εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην δεκφζην ρξένο
απνηειεί ην 45% ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκία, ελψ ν ιφγνο ηεο
ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πξνο ην ίδην κέγεζνο αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 14,7%,
ειαθξψο απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ιφγν ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ ζελαξίνπ.
Αληηζέησο, κεηνχκελνο βαίλεη ν ιφγνο δεκφζηνπ πξνο ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ (9,9%),
πηζαλψο ιφγσ ηνπ ζηφρνπ ηεο θπβέξλεζεο λα ζπγθξαηήζεη ηα επίπεδα δεκφζηνπ
ρξένπο, πνιηηηθή πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ρακειφηεξεο δεκφζηεο επελδχζεηο. Σέινο,
ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην χςνο ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο (25,2%), πνπ
παξαηεξείηαη ζην παξφλ ζελάξην. ε αθφκε κία πεξίπησζε, ην επίπεδν αλάπηπμεο
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ζηελ νηθνλνκία είλαη εμαηξεηηθά πςειφ θαη δελ πξνζεγγίδεη ξεαιηζηηθά κεγέζε. Σν ελ
ιφγσ απνηέιεζκα δχλαηαη λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκε θαη φηαλ
αθνινπζνχληαη πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο σο πξνο ην δεκφζην ρξένο,
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ηδηαίηεξα πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκία.
Μάιηζηα, ην επίπεδν απηφ είλαη πνιχ θνληά ζην αληίζηνηρν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηα
πιαίζηα ηνπ 3νπ ζελαξίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ην δεκφζην ρξένο αθνινπζεί ην ίδην
κνλνπάηη αλφδνπ κε ηα ππφινηπα βαζηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο.
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3.3. ΤΝΟΛΗΚΑ- ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αξηζκεηηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ππνδείγκαηνο,
θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαγσγή επξχηεξσλ θαη ζπγθξηηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά
κε ηα απνηειέζκαηα ζηα πιαίζηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ. Αξρηθά, ε πξνζνρή
εζηηάδεηαη ζηα δχν πξψηα ζελάξηα ηεο αλάιπζεο. Μέζα απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ
κεγεζψλ γίλεηαη εκθαλέο φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο, είηε κε ζηαζεξφ δεκφζην ρξένο
(ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο), είηε κε δεκφζην ρξένο πνπ εκθαλίδεη απμεηηθή
ηάζε κηθξφηεξε ησλ ππνινίπσλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο, είλαη πεξίπνπ ίδηνο. Σν
απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο ν ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην πξντφλ βαίλεη κεηνχκελνο ζε βάζνο
ρξφλνπ, θαζψο ην πξντφλ κεγεζχλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ. Δπίζεο, νη δεκφζηεο
δαπάλεο πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ αλάπηπμε, είλαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα θαη απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ην χςνο ηνπ ιφγνπ δεκφζηνπ πξνο ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ. ε
ακθφηεξα ηα ζελάξηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο ιακβάλεη πεξίπνπ ηελ ίδηα ηηκή.
Δμάιινπ, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο. Αλαθνξηθά κε ην ηξίην ζελάξην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο,
αμηνζεκείσην είλαη ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηεο
νηθνλνκίαο. Η εηδνπνηφο δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα δχν ζελάξηα έγθεηηαη
ζην φηη ε θπβεξλεηηθή αξρή θαίλεηαη λα κελ ιακβάλεη ππφςηλ ηελ άλνδν ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο σο απφιπηνπ κεγέζνπο (ίδηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο κε απηφλ ησλ
ππνινίπσλ παξαγφλησλ) θαη λα θαηεπζχλεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ζηφρν
ηελ πςειφηεξε δπλαηή αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηελ νηθνλνκία πξντφληνο.
Δπηπξνζζέησο, ην αξλεηηθφ πξφζεκν ηνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο ην ηδησηηθφ θεθάιαην
καξηπξά ηελ παξνρή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο
(πηζαλφηαηα κέζσ ηεο αγνξάο νκνιφγσλ) πξνο ηξίηνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
επηηνθηαθψλ εζφδσλ, πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ δαλεηζκφ, δηνρεηεχεηαη
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κέζσ επλντθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαλαιηψλ.
Απνηέιεζκα ηεο πξναλαθεξζείζαο πνιηηηθήο απνηειεί ε θαηαθφξπθε άλνδνο ηνπ
δεκφζηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, παξάγνληεο πνπ
επηδξνχλ εληζρπηηθά ζηελ απμεηηθή ηάζε ηνπ πξντφληνο ζηελ νηθνλνκία. Δλ
θαηαθιείδη, αμίδεη λα δνζεί πξνζνρή ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ηέηαξηνπ ζελαξίνπ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ην δεκφζην ρξένο θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηνπ επξσπατθνχ
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κέζνπ φξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, πξνθχπηεη φηη αθφκε θαη κε κία πην ζπληεξεηηθή,
ζε ζρέζε κε ην ηξίην ζελάξην, πνιηηηθή γηα ην δεκφζην ρξένο κπνξεί λα είλαη εθηθηφ
έλα εμίζνπ πςειφ επίπεδν κεγέζπλζεο ηνπ πξντφληνο. Μάιηζηα, παξαηεξνχληαη
παξφκνηα πνζνζηά γηα ηνπο ιφγνπο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη δεκφζηνπ θεθαιαίνπ
κε απηά ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ. Απφ ηελ άιιε, ν ιφγνο ρξένπο πξνο ην ηδησηηθφ
θεθάιαην βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα δχν πξψηα ζελάξηα. Σν ζπγθεθξηκέλν
ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνιηηηθή δεκφζηνπ ρξένπο
ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζπκβαδίδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ
ζε κηα ζεκαληηθή καθξνρξφληα κείσζε ηνπ επηπέδνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ.
πκπεξαζκαηηθά, κία πνιηηηθή δηαξθψλ ειιεηκκάησλ θαη αλεμέιεγθηεο
αχμεζεο ηνπ ρξένπο (3ν ζελάξην) δχλαηαη λα θαληάδεη ζειθηηθή γηα ηνπο ιακβάλνληεο
ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Μέζσ απηήο ηεο νδνχ, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε έρεη ην
θίλεηξν λα επηδηψμεη ηελ επίηεπμε ππεξβνιηθά πςειψλ, κε ξεαιηζηηθψλ, πνζνζηψλ
κεγέζπλζεο (27%), ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ην θνηλσληθφ αίζζεκα ράξε ζηελ
πνιηηηθή παξνρψλ θαη ηε δεκηνπξγία δπζζεψξεησλ ειιεηκκάησλ. Παξά ηαχηα, είλαη
πξνθαλέο φηη έλα ηέηνην επίπεδν αλάπηπμεο δελ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί εθηθηφ ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε επηδίσμή ηνπ είλαη κάιινλ αλψθειε θαη επηδήκηα.
Δπνκέλσο, νη πνιηηηθέο ησλ πγηψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη ηεο ειεγρφκελεο απμνκείσζεο
ησλ πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ (1ν θαη 2ν ζελάξην) ραξαθηεξίδνληαη σο νη πιένλ
θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο
επεκεξίαο. Η πηζηή εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεη ηελ βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ θάζε
νηθνλνκίαο θαη θαζηζηά ξεαιηζηηθή ηελ ζηφρεπζε ζε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα
κεγέζπλζεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα απνηειεί
ίζσο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κε εμαηξεηηθά
επίθαηξν ραξαθηήξα γηα ηνπο πνιηηηθνχο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηηο
αξκνδηφηεηεο

ηνπ

ζρεδηαζκνχ

θαη

ηεο

εθαξκνγήο

ηεο

θαηαιιειφηεξεο

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.
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