ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

∆ιατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση
των απαραιτήτων προϋποθέσεων
για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης

Αθήνα,
Ιανουάριος, 2011

Εγκρίνουµε τη διατριβή της Αναστασοπούλου Κωνσταντίνας

Οικονοµίδης Γεώργιος
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Φιλιππόπουλος Απόστολος
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Βασιλάτος Ευάγγελος
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Περίληψη .......................................................................................................................3

2. Εισαγωγή.…………………………………………………………………………………........4

3. Στοιχεία για το µέγεθος του κράτους µετά τον πόλεµο ................................ ……….….13

4. Σύντοµη επισκόπηση της βιβλιογραφίας .............................................................. .…..25

5. Ένα απλό µοντέλο δηµοσιονοµικής πολιτικής και οικονοµικής µεγέθυνσης ............... 43

6. Το πρόβληµα του κοινωνικού σχεδιαστή ..................................................................... 58

7. Συµπεράσµατα............................................................................................................. 63

Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 64

2

1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εισαγωγή της εργασίας ασχολούµαστε µε τον κλάδο της ∆ηµόσιας
Οικονοµικής και παρουσιάζουµε το ρόλο του κράτους στην οικονοµία.
∆ιακρίνουµε τέσσερα ζευγάρια κράτους και οικονοµικής θεωρίας. Στη
συνέχεια, παραθέτουµε στοιχεία σχετικά µε το µέγεθος του κράτους µετά τον
πόλεµο και δίνουµε µία εξήγηση στο γιατί η δηµοσιονοµική πολιτική έχει
βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο ενώ πριν από µερικά χρόνια δε θεωρούνταν
χρήσιµη ως αντικυκλικό εργαλείο.
Κατόπιν, παρέχουµε µία επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά
άρθρα σχετικά µε το ρόλο της δηµοσιονοµικής πολιτικής στην οικονοµική
µεγέθυνση τα οποία έχουν δηµοσιευτεί τα έτη 1990 µέχρι 2003.
Εν συνεχεία, λύνουµε ένα υπόδειγµα γενικής ισορροπίας. Είναι ένα
απλό µοντέλο δηµοσιονοµικής πολιτικής και οικονοµικής µεγέθυνσης που
περιλαµβάνει ένα αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό, µία αντιπροσωπευτική
επιχείρηση και µία κυβέρνηση. Βρίσκουµε την αποκεντρωµένη ανταγωνιστική
ισορροπία (DCE) και τέλος συγκρίνουµε τη µακροχρόνια second-best
κατανοµή µε την άριστη κατανοµή ενός κοινωνικού σχεδιαστή.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κλάδος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής που είναι γνωστός και ως Οικονοµική
του ∆ηµόσιου Τοµέα ασχολείται µε τα δηµοσιονοµικά εργαλεία που έχει στη
διάθεσή του το κράτος καθώς και το πως µπορούν αυτά να χρησιµοποιηθούν
καλύτερα έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της δηµόσιας πολιτικής. Πιο
συγκεκριµένα, εστιάζει την προσοχή στις δραστηριότητες φορολόγησης και
δαπανών της κυβέρνησης και στην επιρροή τους στην κατανοµή των πόρων
και στη διανοµή του εισοδήµατος. Συνεπώς δε θα πρέπει να µας εκπλήσσει το
γεγονός ότι µπορούµε να συναντήσουµε διαφορετικές θεωρίες αναφορικά µε
το κράτος, να σχετίζονται µε διαφορετικές προσεγγίσεις στα ∆ηµόσια
Οικονοµικά.
Μπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα ζευγάρια κράτους και οικονοµικής
θεωρίας (βλέπε π.χ. Richard A. Musgrave, 1996). To πρώτο αφορά το είδος
του κράτους που ασχολείται µε την διόρθωση της αποτυχίας των αγορών
παρέχοντας αγαθά. Το Μερκαντιλιστικό Μοντέλο σχετικά µε την παρέµβαση
του κράτους απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε από το «προφανές και απλό
σύστηµα της φυσικής ελευθερίας» (βλέπε π.χ. Smith, 1776, Wealth of
Nations). Kάτω από µια ανταγωνιστική αγορά, το αόρατο χέρι εξασφαλίζει ένα
αποδοτικό αποτέλεσµα (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996).
Oι εξωτερικές επιπτώσεις, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες η
συµπεριφορά ενός ατόµου επηρεάζει την ευηµερία ενός άλλου κατά τρόπο
που δεν ελέγχεται από τις υπάρχουσες αγορές, ως πηγή της αποτυχίας της
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αγοράς είχαν εντοπιστεί και µελετηθεί πρώτα από τον David Hume. Ορισµένοι
υποστηρίζουν ότι το πρόβληµα του δωρεάν χρήστη (free rider) οδηγεί κατ’
ανάγκη σε αναποτελεσµατικά επίπεδα µη αποκλείσιµων δηµόσιων αγαθών.
Συνεπώς η αποτελεσµατικότητα απαιτεί την παροχή τέτοιων αγαθών από την
κυβέρνηση. Το επιχείρηµα είναι ότι η κυβέρνηση µπορεί µε κάποιο τρόπο να
διαπιστώσει τις πραγµατικές προτιµήσεις όλων των ατόµων και έπειτα,
χρησιµοποιώντας τη δύναµη επιβολής που διαθέτει, να υποχρεώσει τους
πάντες να πληρώνουν για τα δηµόσια αγαθά. Αν όλα αυτά είναι δυνατό να
γίνουν, η κυβέρνηση µπορεί να αποφύγει το πρόβληµα του δωρεάν χρήστη
και να διασφαλίσει ότι τα δηµόσια αγαθά θα παρέχονται µε άριστο τρόπο.
Σύµφωνα µε τον Adam Smith, η παρέµβαση του κράτους επεκτείνεται
σε έναν πακτωλό περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να εκτελεστούν
σηµαντικές δηµόσιες υπηρεσίες, χωρίς όµως να υπάρχει κάποιο άτοµο που
να να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εκτέλεση αυτών. Για παράδειγµα, κανείς
δε θα έχτιζε φάρους υποκινούµενος από κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον,
εκτός εάν ανταµειβόταν από µία υποχρεωτική εισφορά από το κράτος (βλέπε
π.χ. Mill, 1848).
Η µη ανταγωνιστικότητα στην κατανάλωση και/ή ο µη αποκλεισµός
προκαλούν την αποτυχία των αγορών. Αυτή η αποτυχία µπορεί να ξεπεραστεί
από το κράτος και η πολιτική διαδικασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση
της αποκάλυψης των προτιµήσεων (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996). Ενώ στην
αγορά ιδιωτικών αγαθών όπου οι καταναλωτές πρέπει να αποκαλύψουν τις
προτιµήσεις τους µέσω της δηµοπράτησης, οι καταναλωτές των από κοινού
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στη διάθεση και µη ανταγωνιστικών αγαθών ίσως σκεφτούν ως δωρεάν
χρήστες. Ψηφίζοντας τις προτιµήσεις τους, τα άτοµα παράγουν ένα επίπεδο
δηµόσιων υπηρεσιών και φορολογικών τιµών σύµφωνα µε τη φορολόγηση
παροχών (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996). Με τον τρόπο αυτό το πρόβληµα
ξεπερνιέται.
Το δεύτερο είδος του κράτους προσπαθεί να διορθώσει τη διανοµή
εισοδήµατος και πλούτου που έχει προσδιοριστεί από την αγορά και να την
µετακινήσει προς αυτό που η κοινωνία θεωρία ως πιο αποτελεσµατικό ή
δίκαιο. Σύµφωνα µε τον Adam Smith, η µεγάλη ιδιοκτησία συνεπάγεται
σπουδαίες ανισότητες και η κυβέρνηση θα πρέπει να προστατέψει αυτή την
ιδιοκτησία. Για τον Smith, η συσσώρευση πλούτου είναι απαραίτητη για την
άνθηση του εµπορίου.
Παρόλα αυτά, θεωρήσεις γύρω από τη δικαιοσύνη στη διανοµή των
φορολογικών

επιβαρύνσεων

αναπόφευκτα

προκύπτουν

(βλέπε

π.χ.

Musgrave, 1996). To θεµελιώδες θεώρηµα της Οικονοµικής της Ευηµερίας
αναφέρει ότι µια σωστά λειτουργούσα ανταγωνιστική οικονοµία δηµιουργεί µια
αποτελεσµατική κατά Pareto κατανοµή των πόρων χωρίς καµία κυβερνητική
παρέµβαση. Ωστόσο δεν είναι προφανές ότι µια αποτελεσµατική κατανοµή
των πόρων είναι κοινωνικά επιθυµητή. Έτσι, η κυβερνητική παρέµβαση
µπορεί να είναι αναγκαία για να επιτευχθεί µια «δίκαιη» κατανοµή
χρησιµότητας (βλέπε π.χ. Harvey S. Rosen, 1999, p.79).
H ανάπτυξη της θεωρίας της φορολόγησης παραλληλίζεται µε αυτή
των Οικονοµικών της Ευηµερίας. Η πρόκληση της σωστής φορολόγησης ήταν
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στο πως θα επιτευχθεί η συλλογή των απαραίτητων εσόδων µε το µικρότερο
κόστος για την κοινωνία (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996). Το πλαίσιο είχε τεθεί
αλλά σύντοµα δύο προβλήµατα προέκυψαν. Πρώτον, η προϋπόθεση της
ύπαρξης γνωστών και µετρήσιµων συναρτήσεων χρησιµότητας ήταν
αµφίβολη και γι’ αυτό αντικαταστάθηκαν από µία συνάρτηση κοινωνικής
ευηµερίας, η οποία δύσκολα επιλύει την επιλογή µεταξύ των εναλλακτικών
διανοµών φορολογικής επιβάρυνσης κατά µήκος του άριστου συνόρου, όπου
κάποιοι χάνουν ενώ κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Πιο πρόσφατα, έγιναν
προσπάθειες για τον εξορθολογισµό της εξαγωγής της συνάρτησης
κοινωνικής ευηµερίας, βασισµένη στις ηθικές προϋποθέσεις της διανεµητικής
επιλογής. Χρησιµοποιώντας µια υπόθεση αποστροφής κινδύνου προκύπτει
µια max-min λύση (βλέπε π.χ. Rawls, 1970), ή εκφρασµένη σε χρηστικούς
όρους, η λύση φαίνεται να εξαρτάται από τις επικρατούσες συνθήκες της
αποστροφής κινδύνου (βλέπε π.χ. Harsanyi, 1957). Η ερώτηση ωστόσο
παραµένει ως προς τη µορφή της συνάρτησης. Η Wichsellian διαδικασία
παρέχει µία απάντηση.
∆εύτερο ζήτηµα αποτελεί η τελειοποίηση του µέτρου της φορολογικής
επιβάρυνσης (βλέπε π.χ. Dupuit, 1884- Marshall, 1887- Pigou, 1928). Οι
Bentham

και

Edgeworth

επιχειρηµατολόγησαν για

την

εξίσωση

της

φορολογίας επάνω σε µία σταθερή εισοδηµατική βάση. Ύστερα όµως από
την άνθηση της άριστης φορολόγησης (βλέπε π.χ. Diamond and Mirrlees,
1971; 1972), η «καλή φορολόγηση» δεν ήταν πια µόνο ένα ζήτηµα διανοµής
των επιβαρύνσεων σωστά άλλα και ένα ζήτηµα άντλησης κεφαλαίων έτσι
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ώστε να ελαχιστοποιείται η συνολική επιβάρυνση (βλέπε π.χ. Musgrave,
1996).
Το τρίτο µοντέλο διαφοροποιείται από τα δύο προηγούµενα. Τώρα οι
πολιτικοί στόχοι θέτονται από τις ανάγκες του ίδιου του κράτους ή από τις
δηµόσιες ανάγκες των µελών του. Εδώ το κράτος δεν είναι πια το παρθενικό
χέρι για να ξεπεραστούν οι εξωτερικότητες ή για να προστεθούν διανεµητικές
προσαρµογές, στην κατεύθυνση των ιδιωτικών προτιµήσεων των µελών του.
Ενώ πριν η οπτική γωνία ήταν ατοµικιστική, τώρα το κράτος έχει να παίξει το
δικό του ρόλο. Τα άτοµα και η κοινότητα αλληλεπιδρούν σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο της κοινωνίας και των µεταβαλλόµενων µορφών της. Αυτό αποτελεί
την κοινοτική ρύθµιση του Finanzissenschaft στον δέκατο ένατο αιώνα στη
Γερµανία (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996).
Μια ακραία εκδοχή της ροµαντικής άποψης αντιλαµβάνεται το κράτος
ως «το σύνολο των ανθρώπινων υποθέσεων» (βλέπε π.χ. Μuller, 1809, vol.
1, p.246). Ο ανταγωνισµός και η ανταλλαγή απορρίπτονται για χάρη της
αµοιβαιότητας και της αξίας της δηµιουργίας. Η προσοχή εστιάζεται στην
κοινωνική σύνδεση των ατόµων µέσα στο κράτος. Οι φόροι θεωρούνται «ιερές
εισφορές» (vol.1, p. 56) οι οποίες πληρώνονται σε ανταλλαγή µε το αόρατο
πνευµατικό κεφάλαιο που καθιστά το κράτος, και από το οποίο η οικονοµική
προσπάθεια γίνεται αποτελεσµατική για το όφελος όλων (vol. 2, p. 445).
Ενώ η εικόνα του προσωποποιηµένου κράτους σαν υποκείµενο των
δικών του αναγκών ξεθώριασε, τα άτοµα παρέµειναν να φαίνονται σε δύο
διαφορετικούς ρόλους, σαν ιδιωτικά πρόσωπα µε ιδιωτικές ανάγκες και σαν
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µέλη µιας κοινότητας µε κοινές ανάγκες. Η προσοχή στις κοινές ανάγκες
κυριάρχησε στα έγγραφα των Von Stein, Schaffle και Wagner, την τριάδα των
συγγραφέων, οι οποίοι στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα έδωσαν στον
Finanzissenschaft τη χαρακτηριστική του µορφή. Ο Stein θεωρούσε ότι το
κράτος περιελάµβανε τα άτοµα σε δύο µορφές, (1) σαν ίσα στην ανθρώπινη
κοινότητα, και (2) σαν άνισα µέσα στην κοινωνία (βλέπε π.χ. Stein, 1885, part
1, p. 5).
Καθώς συγκρίνουµε τα τρία µοντέλα, το πρώτο µοντέλο ταιριάζει
περισσότερο στο πλαίσιο της οικονοµικής ανάλυσης. Ο διαχωρισµός των
αγαθών σε δηµόσια και ιδιωτικά, καθώς και σε ανταγωνιστικά και µη, είναι
απλός και µπορεί να εξαχθεί σε οικονοµικούς συµβατικούς όρους. Η
κατάσταση της διανοµής και των αποτελεσµατικών προτιµήσεων που
βασίζονται θεωρούνται δεδοµένες. Η φορολόγηση παροχών κατ’ αρχήν
προσφέρει µία άριστη λύση. Μόνο το πρόβληµα της αποκάλυψης και η
επίλυση αυτού παραµένουν αινιγµατικά. Προχωρώντας, στο δεύτερο µοντέλο,
το θέµα της διανοµής δε θεωρείται πια δεδοµένο. Η διανοµή και µαζί µε αυτήν
και η διανοµή της φορολογικής επιβάρυνσης ανησυχεί την πολιτεία. Η
ασφάλεια του κατά Pareto άριστου χάνεται και η πολιτική στρέφεται στον πιο
επισφαλή, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό κόσµο των οικονοµικών της ευηµερίας
(βλέπε π.χ. Musgrave, 1996).
Στο τέταρτο και τελευταίο µοντέλο, η δηµοσιονοµική θεωρία δεν
εστιάζει στην κανονιστική λύση, όπως έκαναν τα τρία προηγούµενα µοντέλα,
αλλά στην αποτυχία του κράτους να την αποκτήσει, είτε για τεχνικούς λόγους
ή, χειρότερα, είτε εξαιτίας της επιδίωξης της ιδιοτέλειας από τους ελεγκτικούς
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πράκτορες. Η προσοχή µεταφέρεται από την αποτυχία των αγορών στην
αποτυχία του δηµόσιου τοµέα (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996).
Η µετάβαση από την κανονιστική σε µια θετική και κριτική άποψη των
δηµοσιονοµικών δραστηριοτήτων έλαβαν µαζική υποστήριξη τις τελευταίες
δεκαετίες. Πρώτον, τα τεχνικά ζητήµατα ενυπάρχουν στο να φθάσουµε σε ένα
ικανοποιητικό αποτέλεσµα ψηφοφορίας. Ακολουθώντας την πρόσφατη
ανησυχία του Wicksell για την ψηφοφορία ως ένα µέσο αποκάλυψης των
προτιµήσεων, η δηµόσια επιλογή έχει ανακαλύψει το ρόλο των συνασπισµών,
της στρατηγικής και της πολιτικής διαδικασίας στην οποία γίνονται οι επιλογές
ψηφοφορίας. Το πόσο εφικτό ήταν ένα αποτελεσµατικό αποτέλεσµα
αµφισβητήθηκε από το θεώρηµα του αδυνάτου του Arrow και απλές
διατυπώσεις όπως το µοντέλο του µέσου ψηφοφόρου απορρίφθηκαν
(Musgrave, 1996). ∆εύτερον, ασχολούµαστε µε το ρόλο των κυβερνητικών
αντιπροσώπων, των πολιτικών και των γραφειοκρατών. Η εποικοδοµητική
ηγεσία παραµερίζεται, µε την έµφαση να δίνεται στην ιδιοτελή συµπεριφορά.
Η κατάχρηση χρηµατοδότησης του ελλείµµατος φαίνεται να δηµιουργεί
αναποτελεσµατικούς και υπερβολικούς προϋπολογισµούς, απαιτώντας νέα
πολιτικά εργαλεία και συνταγµατικούς περιορισµούς της κυβερνητικής δράσης
(βλέπε π.χ. Brennan και Buchanan, 1977).
H ιδέα της αποτυχίας της κυβέρνησης συνεπάγεται επίσης και ένα
σχέδιο στο πως να γίνει σωστά. Η επιτυχία απαιτεί την αποτελεσµατική
εκτέλεση µίας σειράς στόχων. Αλλά επίσης απαιτεί και την επιλογή του
στόχου, µία αίσθηση του πως θα µπορούσε και πως θα έπρεπε να µοιάζει µία
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καλή κοινωνία, καθώς και το ρόλο του κράτους σε αυτό. Έτσι η δηµοσιονοµική
θεωρία, στις διάφορες εκδοχές της, εκτείνεται πέρα από το κατά Pareto
άριστο και συνδέεται µε µία υποκείµενη θεωρία του κράτους. Αυτό τοποθετεί
τα δηµόσια οικονοµικά στο σύνορο στο οποίο η αποτελεσµατικότητα και value
consideration είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Aυτό όµως είναι που δίνει στο
πεδίο µας αυτή τη συγκεκριµένη γοητεία (βλέπε π.χ. Musgrave, 1996).
Το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθώ στη διατριβή αυτή είναι ο ρόλος της
δηµοσιονοµικής πολιτικής στην οικονοµική µεγέθυνση– ένα θέµα που λίγα
χρόνια πριν ήταν λίγο «εκτός µόδας» (βλέπε π.χ. Ray, 2009).
Λίγα

χρόνια

πριν

η

νοµισµατική

πολιτική

αποτελούσε

το

µακροοικονοµικό σταθεροποιητικό εργαλείο που επέλεγαν οι κυβερνήσεις ενώ
η δηµοσιονοµική πολιτική ήταν ένα µέτριο µέτρο, το οποίο αποδοκιµάστηκε
γιατί ήταν πολύ αργό, πολύ αδέξιο και πολύ πολιτικό. Είναι πολύ λογικό να
ισχυριστούµε πως οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία τις δύο τελευταίες
δεκαετίες οδήγησαν σε µια διαφορετική θεώρηση.
Η θεώρηση αυτή αφορά τη διακριτική δηµοσιονοµική πολιτική που
µπορεί να έχει ένα χρήσιµο ρόλο στην συµπλήρωση της νοµισµατικής
πολιτικής µπροστά σε µία παρατεταµένη επιβράδυνση. Η περίπτωση για τη
διακριτική δηµοσιονοµική πολιτική δράση είναι ισχυρότερη όσο περισσότερο
προβλέψιµη και σοβαρή είναι η επιβράδυνση. Επίσης, η δηµοσιονοµική
πολιτική είναι χρήσιµη όσο περισσότερο χρηµατοοικονοµικό είναι το “σοκ”
που προκάλεσε την επιβράδυνση και όσο πιο κοντά είναι τα βραχυπρόθεσµα
επιτόκια στο µηδέν.
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Οι ενέργειες που γίνονται σήµερα από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσµο
ενδέχεται να ενισχύσουν τους οικονοµολόγους να κατανοήσουν τον
κατάλληλο ρόλο της δηµοσιονοµικής πολιτικής και πως να εφαρµόσουν µια
δηµοσιονοµική διεύρυνση. Παρόλο που είναι αρκετά νωρίς να το πει κανείς,
φαίνεται, ότι ενώ η νοµισµατική πολιτική θα παραµείνει το βασικό εργαλείο για
την µακροοικονοµική διαχείριση, η δηµοσιονοµική πολιτική είναι πιθανό να
παραµείνει περισσότερο επίκαιρη από ότι ήταν πριν (βλέπε π.χ. Ray, 2009).
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Πριν 3 χρόνια οι περισσότεροι οικονοµολόγοι συµφωνούσαν ότι η
δηµοσιονοµική πολιτική, σαν αντικυκλικό εργαλείο, δεν ήταν χρήσιµη. Πλέον
οι κυβερνήσεις στην Ουάσινγκτον και σε ολόκληρο τον κόσµο αναπτύσσουν
µαζικά δηµοσιονοµικά κίνητρα, τα οποία υποστηρίζονται από πολλούς
οικονοµολόγους σε πανεπιστήµια, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Γιατί συνέβη
όµως αυτή η αλλαγή? (βλέπε π.χ. Feldstein, 2009).
Ο πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος έφερε µία σηµαντική αύξηση στα
επίπεδα των κυβερνητικών δαπανών. Αυτή η αύξηση οφειλόταν κυρίως στα
στρατιωτικά και σε άλλα σχετικά µε τον πόλεµο έξοδα. Καθώς οι κυβερνήσεις
είχαν επεκτείνει τη βάση των εσόδων τους, τουλάχιστον εν µέρει στις
πολεµικές τους προσπάθειες, θα διατηρούσαν υψηλότερα επίπεδα δαπανών
µετά τον πόλεµο (βλέπε π.χ. Peacock and Wiseman, 1961). Επίσης, θα
έπρεπε να αποπληρώσουν τα χρέη που προέκυψαν από τον πόλεµο. Από το
1920 ή και λίγο αργότερα, οι δηµόσιες δαπάνες είχαν αυξηθεί στο 18.7% µε
µοναδικές εξαιρέσεις την Σουηδία, την Ισπανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες να
παραµένουν κοντά στο 10%.
Μετά τον πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, η γενική στάση απέναντι στο
ρόλο του κράτους άρχισε να αλλάζει. Ο Keynes στο βιβλίο του το 1926 µε
τίτλο “The End of Laissez- Faire” αναφέρει πως: «Το σηµαντικό για την
κυβέρνηση δεν είναι να κάνει αυτά που τα άτοµα κάνουν ήδη, και να τα κάνει
λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα, αλλά να κάνει αυτά που στο παρόν δεν
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γίνονται καθόλου». Ο Keynes µε αυτή του τη φράση υπονοούσε πως
υπήρχαν πολλά πράγµατα που δε γίνονταν καθόλου εκείνη την περίοδο.
Στα τέλη του 1920 πολλές Ευρωπαϊκές χώρες είχαν εισάγει στοιχειώδη
κοινωνικά συστήµατα ασφαλείας, και η οικονοµική δυσπραγία οδήγησε σε ένα
κύµα επεκτατικών κυβερνητικών πολιτικών δαπανών συµπεριλαµβανοµένων
κοινωνικών προγραµµάτων (βλέπε π.χ. Ashford and Kelley, 1986). Η
οικονοµική δυσπραγία θεωρήθηκε από πολλούς ως µνηµειώδης αποτυχία
των αγορών και του laissez- faire, µία αποτυχία που δικαιολογεί την
κυβερνητική παρέµβαση.
Παρά τα κυβερνητικά προγράµµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της καταθλιπτικής περιόδου, η ανεργία παρέµενε σε υψηλά επίπεδα
µέχρι τα µέσα του 1930 όπου, υπό την απειλή της Χιτλερικής Γερµανίας οι
κυβερνήσεις ξεκίνησαν µαζικές στρατιωτικές δαπάνες για την αρχή του
δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Το 1937, οι δηµόσιες δαπάνες είχαν αυξηθεί
στο 22.8%. Οι δαπάνες είχαν αυξηθεί σε όλες τις χώρες και περισσότερο στον
Καναδά, την Ιαπωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ.
Παρόλα αυτά, µέρος της αύξησης οφειλόταν στην πτώση του ΑΕΠ που είχε
προκληθεί από την οικονοµική δυσπραγία, παρά σε µία πραγµατική αύξηση
των δηµοσίων εξόδων. Πλέον οι πολιτικές του laissez- faire είχαν αποτύχει και
το έδαφος είχε γίνει γόνιµο για την ανάπτυξη του µελλοντικού κράτους
ευηµερίας, και σε αυτήν την ανάπτυξη η αναδιανοµή του εισοδήµατος θα
παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο.
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Η περίοδος µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και συγκεκριµένα η
περίοδος ανάµεσα στο 1960 και το 1980 έδειξε έναν πρωτοφανή
ενθουσιασµό για ακτιβιστικές πολιτικές δαπανών µαζί µε την ραγδαία
ανάπτυξη της ανάµειξης της κυβέρνησης στην οικονοµία. Ο Richard
Musgrave στο βιβλίο του (1959) περιέγραψε τις συναρτήσεις σχετικά µε τη
διάθεση των πόρων, την σταθεροποίηση και την ανακατανοµή, τις οποίες θα
έπρεπε να αναλάβει µία σύγχρονη κυβέρνηση.
Στο “The ethics of Redistribution”, ο Bertrand de Jouvenel (1952, p.73),
ένας Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος αναφέρει: «Τα δηµόσια οικονοµικά γενικά
είναι ένα ανιαρό θέµα, αλλά τα δηµόσια οικονοµικά στο πρώτο µισό του 20ου
αιώνα είναι µαγευτικά. Οι δύο περισσότερο αξιοσηµείωτες νέες πτυχές των
δηµόσιων οικονοµικών είναι, πρώτον ότι έχουν χρησιµοποιηθεί για να αλλάξει
η διανοµή του εθνικού εισοδήµατος ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις, και
δεύτερον ότι το κλάσµα του εθνικού εισοδήµατος που περνάει σε δηµόσια
χέρια έχει αυξηθεί δραµατικά.
«Η Γενική Θεωρία» του Keynes παρέχει τα εργαλεία σταθεροποίησης
και έναν ακόµα σηµαντικό λόγο για την κυβερνητική παρέµβαση που
τροφοδοτήθηκε από το τεράστιο φόβο της ανεργίας µετά την µεγάλη
οικονοµική δυσπραγία. Μετά τον πόλεµο οι περισσότεροι Αµερικανοί
µακροοικονοµολόγοι έστρεψαν την προσοχή τους στη δυνητική συνεισφορά
της Κεϋνσιανής δηµοσιονοµικής πολιτικής για την πρόληψη της ανεργίας. Για
µερικούς, τα νέα οικονοµετρικά µοντέλα έδιναν την ελπίδα της εξάλειψης ή
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τουλάχιστον της µείωσης των οικονοµικών κύκλων (βλέπε π.χ. Feldstein,
2009).
Ο Galbraith, επηρεασµένος από την Μεγάλη οικονοµική δυσπραγία και
τη φαινοµενική επιτυχία των επεκτατικών δηµοσιονοµικών πολιτικών πριν τον
πόλεµο, υποστήριξε την άποψη ότι: «στην περίπτωση της ανεπαρκούς
ζήτησης, οι φόροι θα πρέπει να περικόπτονται και τα δηµόσια έξοδα να
αυξάνονται, όπως είναι τώρα ευρέως αποδεκτό». Μέσα από αυτήν την
άποψη, η συµβατική θεωρία περί ισοσκελισµένου προϋπολογισµού σε κάθε
περίπτωση, γίνεται παρωχηµένη. Ο Galbraith ήταν δυσαρεστηµένος σχετικά
µε τις ανεπαρκείς κυβερνητικές ενέργειες για την παραγωγή δηµόσιων
αγαθών και υπηρεσιών. Γι’ αυτό, κατά κάποιο τρόπο, έχτιζε επάνω στις
απόψεις του Keynes, οι οποίες εκφράστηκαν το 1926 στο “Τέλος του LaissezFaire”.
Αλλά η περαιτέρω ανάλυση και η εµπειρία σύντοµα γέννησαν
αµφιβολίες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των νέων εργαλείων. Η
εµπειρική έρευνα υπέδειξε ότι ο Κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής ήταν πολύ
µικρότερος από ότι είχαν υποθέσει οι προηγούµενες αναλύσεις, µειωµένος
από τον παραγκωνισµό των δαπανών των τόκων. Ο παραγκωνισµός αυτός
είχε προκληθεί από την αύξηση στη ζήτηση χρήµατος και από την επίδραση
του µεγάλου εθνικού χρέους στα µακροπρόθεσµα επιτόκια.
Παρά τις βελτιώσεις στα δεδοµένα και τις οικονοµετρικές τεχνικές,
παρέµεινε δύσκολο για τους οικονοµολόγους να εκτιµήσουν την παρούσα
κατάσταση των οικονοµικών κύκλων και ακόµα δυσκολότερο να διακρίνουν
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πόσο επηρεάζεται η οικονοµία από δηµοσιονοµικά κίνητρα. Η αβεβαιότητα
υπονοούσε ότι µία ακτιβιστική δηµοσιονοµική πολιτική θα µπορούσε πράγµατι
να αυξήσει την κυκλική µεταβλητότητα. Η ταυτόχρονη αύξηση στον
πληθωρισµό και την ανεργία το 1960 έκανε ξεκάθαρο ότι η Κεϋνσιανή
δηµοσιονοµική στρατηγική δε δούλευε.
Η προσοχή µετατοπίστηκε από τη δηµοσιονοµική πολιτική στη
νοµισµατική πολιτική. Οι οικονοµολόγοι αναγνώρισαν ότι η νοµισµατική
πολιτική µπορούσε να ρυθµιστεί ταχύτερα και οι αλλαγές στα επιτόκια να είναι
αποτελεσµατικές στη διαµόρφωση της συναθροιστικής ζήτησης. Τα χαµηλά
επίπεδα πληθωρισµού από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και η µειωµένη
κυκλική µεταβλητότητα ενίσχυσαν την περίπτωση της στήριξης στη
νοµισµατική πολιτική.
Όπως είδαµε και παραπάνω η δεκαετία του 1960 ήταν µία περίοδος
µεγάλης αισιοδοξίας για την ικανότητα των κυβερνήσεων να λύνουν
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, ιδιαίτερα µέσω των υψηλότερων
δηµοσίων δαπανών. Αυτό είχε ως συνέπεια να ζητείται συνεχώς από τις
κυβερνήσεις να λαµβάνουν επιπρόσθετες ευθύνες. Παρόλα αυτά η πρόοδος
στην επίτευξη των ποικίλων κοινωνικών και οικονοµικών στόχων είχε
περιοριστεί σχετικά από το 1960, ανεξάρτητα από την αξιοσηµείωτη αύξηση
στις δηµόσιες δαπάνες σε όλες τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Η πρόοδος
ήταν πολύ µεγαλύτερη πριν από το 1960. Κατά µία έννοια, θα µπορούσε να
υποστηριχθεί ότι η ανάπτυξη στις δηµόσιες δαπάνες µετά το 1960 ήταν
λιγότερο παραγωγική κοινωνικά και οικονοµικά από ότι πριν. Με το
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πλεονέκτηµα της υστερινής γνώσης, πολλοί θα πουν τώρα πως η αισιοδοξία
του 1960 σχετικά µε τα οφέλη που θα µπορούσαν να εξαχθούν από τις
υψηλότερες δηµόσιες δαπάνες ήταν κάπως αφελής. Μερικοί θα επικρίνουν
την αύξηση στα φορολογικά επίπεδα και στα δηµόσια έξοδα και θα
υποστηρίξουν πως µεγάλο µέρος των δηµοσίων δαπανών στις πρόσφατες
δεκαετίες ήταν σπατάλη.
Οι χώρες που περιόρισαν την ανάπτυξη των δαπανών, λειτούργησαν
εξίσου καλά ή ακόµα καλύτερα, στις περισσότερες περιοχές που επηρεάζουν
οι κυβερνητικές ενέργειες, από ότι οι χώρες µε σχετικά µεγάλες κυβερνήσεις.
Για την ανάλυση αυτή, οι Tanzi και Schuknecht στο βιβλίο τους (2000),
χώρισαν τις χώρες του δείγµατος σε 3 γκρουπ, ανάλογα µε το επίπεδο των
δηµοσίων δαπανών το 1990. Το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και
η Σουηδία, όπου οι δηµόσιες δαπάνες υπερβαίνουν το 50% του ΑΕΠ,
συνθέτουν το γκρουπ των «µεγάλων κυβερνήσεων». Η Αυστρία, ο Καναδάς,
η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Ισπανία µε δηµόσιες
δαπάνες ανάµεσα στο 40 και το 50% του ΑΕΠ, αποτελούν το γκρουπ των
«µεσαίου µεγέθους κυβερνήσεων». Η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Ελβετία, το
Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, µε δηµόσιες δαπάνες
κάτω του 40% του ΑΕΠ το 1990, συνθέτουν το γκρουπ των «µικρών
κυβερνήσεων».
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Πρότυπα ∆ηµόσιων ∆απανών
Ανάµεσα στο 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι δηµόσιες δαπάνες
των σηµερινών µεγάλων κυβερνήσεων αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από
αυτές των µεσαίων και των µικρών κυβερνήσεων.

Το 1990, οι δηµόσιες

δαπάνες στις χώρες µε τις µεγάλες κυβερνήσεις ήταν κατά µέσο όρο 55% του
ΑΕΠ, από 31% που ήταν το 1960. Στις µεσαίου µεγέθους κυβερνήσεις
αυξήθηκαν από 29% στο 45% του ΑΕΠ. Στις µικρές κυβερνήσεις αυξήθηκαν
από 23% στο 35% του ΑΕΠ, δηλαδή µε τη µισή ταχύτητα που αυξήθηκαν στις
χώρες µε τις µεγάλες κυβερνήσεις. Οι µεγάλες κυβερνήσεις κατά µέσο όρο
ξόδευαν 60% περισσότερο από τις µικρές ή περίπου 20% του ΑΕΠ
περισσότερο. Το 1960, η διαφορά ήταν µόνο 35% ή 8% του ΑΕΠ.
Η διαφορά στα επίπεδα των δηµόσιων δαπανών οφείλεται σχεδόν
ολοκληρωτικά στις διαφορές των εξόδων για µεταβιβάσεις, επιχορηγήσεις και
την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους. Τα επίπεδα της δηµόσιας
κατανάλωσης και των δηµοσίων επενδύσεων δε διαφέρουν ανάµεσα στα τρία
γκρουπ χωρών.
Το 1960, οι διαφορές στα έξοδα για επιχορηγήσεις και δαπάνες ήταν
σχετικά µικρές. Εκείνη την χρονική περίοδο, οι µεγάλες κυβερνήσεις
δαπανούσαν περίπου το 12% του ΑΕΠ για αυτή την κατηγορία εξόδων, ή
1.5% του ΑΕΠ περισσότερο από ότι οι µεσαίου µεγέθους κυβερνήσεις και 5%
του ΑΕΠ περισσότερο από ότι ξόδευαν οι µικρές κυβερνήσεις.
Το 1990, οι επιχορηγήσεις και οι µεταβιβάσεις για τις µεγάλες
κυβερνήσεις είχαν αυξηθεί σχεδόν στο 31% του ΑΕΠ. Οι επιχορηγήσεις και οι
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µεταβιβάσεις είχαν διπλασιαστεί στο 14% του ΑΕΠ για τις χώρες µε µικρές
κυβερνήσεις και είχαν αυξηθεί στο 21.5% για τις µεσαίου µεγέθους
κυβερνήσεις. Οι µικρές κυβερνήσεις είχαν καταφέρει καλύτερα να περιορίσουν
την αύξηση των εξόδων, όµως τα δηµόσια έξοδα είχαν αυξηθεί σηµαντικά σε
όλες τις χώρες.
Ο µέσος όρος των δαπανών για την καταβολή των τόκων το 1960 ήταν
παρόµοιος ανάµεσα στις 3 οµάδες χωρών. Παρόλα αυτά όµως, η µεγαλύτερη
συσσώρευση του δηµοσίου χρέους από τις µεγάλες και τις µεσαίες
κυβερνήσεις µετά το 1960 αύξησε τις πληρωµές για τόκους. Για τις µεγάλες
κυβερνήσεις, σαν ποσοστά του ΑΕΠ αυτές οι πληρωµές αυξήθηκαν 4 φορές
µετά το 1960 και το 1995 ήταν στο 6.4 % του ΑΕΠ. Αυτό είναι περισσότερο
από το 10% των συνολικών δαπανών. Η αύξηση για τις µεσαίες κυβερνήσεις
ήταν κάπως µικρότερη, αλλά το µερίδιο για την καταβολή των τόκων ακόµα
µεγαλύτερο από το τριπλάσιο. Οι µικρές κυβερνήσεις δεν απέφυγαν εντελώς
την «κατάρα» της αύξησης των χρεών και των τόκων και κατέληξαν το 1990
µε µέσο όρο δαπανών γαι τόκους περίπου στο 3% του ΑΕΠ.
Κοιτώντας την ανάπτυξη των δηµόσιων δαπανών από µία λειτουργική
προοπτική, µπορούµε να δούµε ότι τα πρότυπα των δαπανών δε διαφέρουν
σηµαντικά ανάµεσα στα γκρουπ των χωρών σε αρκετές κατηγορίες. Οι
δαπάνες για την εκπαίδευση στις µεγάλες κυβερνήσεις το 1990 απορρόφησαν
το 6.6% του ΑΕΠ ή, σαν µερίδιο του ΑΕΠ, σχεδόν 25% περισσότερο από ότι
στις µικρές κυβερνήσεις. Το πρότυπο των δαπανών για τον τοµέα της υγείας
ανάµεσα στις 3 οµάδες χωρών είναι παρόµοιο. Για τις δαπάνες της
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εκπαίδευσης και της υγείας, η διαφορά ανάµεσα στις χώρες είναι πολύ
µικρότερη από τη διαφορά στα συνολικά επίπεδα των δαπανών. Οι µεσαίου
µεγέθους κυβερνήσεις έχουν το µικρότερο µερίδιο δαπανών στην έρευνα και
την ανάπτυξη (R&D) και το µεγαλύτερο µερίδιο στις δαπάνες για το
περιβάλλον. Παρόλα αυτά, οι δηµόσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
καθώς και για το περιβάλλον είναι παρόµοιες ανάµεσα στα γκρουπ των
χωρών.
Η κυριότερη διαφορά µακράν, στα λειτουργικά πρότυπα δαπανών
βρίσκεται στα έξοδα για κοινωνική ασφάλεια. Οι µεγάλες κυβερνήσεις
αύξησαν τα έξοδα σε αυτήν την κατηγορία από 13,5% του ΑΕΠ το 1972 (ο πιο
πρόσφατος χρόνος που έχουµε πλήρη στοιχεία) σε σχεδόν 20% του ΑΕΠ το
1990. Οι µικρές κυβερνήσεις αύξησαν τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλειας από
2% σε σχεδόν 8% του ΑΕΠ το 1990. Τη δεκαετία του 1990, οι δαπάνες που
αφορούσαν την κοινωνική ασφάλεια στις µεγάλες κυβερνήσεις ήταν 2.5 φορές
τόσο υψηλές όσο στις µικρές κυβερνήσεις.
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Industrialized countries
Newly
industrialized
countries

Big
governments

Medium- sized
governments

Small
governments

1960

1990

1960

1990

1960

1990

1990

Total expenditure

31.0

55.1

29.3

44.9

23.0

34.6

18.6

Consumption

13.2

18.9

12.2

17.4

12.2

15.5

9.1

Transfer and subsidies

11.9

30.6

10.4

21.5

6.9

14.0

5.7

Interest

1.5

6.4

1.3

4.2

1.3

2.9

1.5

Investment

3.1

2.4

3.2

2.0

2.2

2.2

2.7

2.6

6.6

3.0

5.9

2.3

5.2

1.8

Education

4.5

6.4

2.9

5.6

3.4

5.0

3.3

Social security

13.5

19.5

9.6

13.9

6.2

7.9

1.0

…

2.0

…

1.6

…

2.0

…

…

0.6

…

0.8

…

0.7

…

Expenditure by function
Health

Research and development
Environment

Οικονοµική Μεγέθυνση και κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Η οικονοµική µεγέθυνση είχε επιβραδυνθεί σε όλα τα γκρουπ χωρών από 4%
το 1960 σε περίπου 2.5% για την περίοδο 1986-94. Η πτώση στην οικονοµική
ανάπτυξη όµως, ήταν περισσότερη αισθητή στις χώρες µε µεγάλες
κυβερνήσεις, όπου οι ρυθµοί µεγέθυνσης είχαν πέσει από το 4.1% στο µόλις
2%. Οι µικρές και οι µεσαίου µεγέθους κυβερνήσεις κατέγραψαν ρυθµούς
ανάπτυξης και οι δύο σχεδόν στο 2.5%, αλλά η πτώση στην ανάπτυξη ήταν
µικρότερη στις µικρές κυβερνήσεις. Όµως, οι ρυθµοί µεγέθυνσης ήταν
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υψηλότεροι στις µεγάλες και στις µεσαίου µεγέθους κυβερνήσεις τη δεκαετία
του ‘60.
Ο Καρράς εκτιµάει το άριστο µέγεθος του κράτους για µια σειρά
οικονοµιών ερευνώντας το ρόλο των δηµόσιων υπηρεσιών στην παραγωγική
διαδικασία. Υποθέτει ότι οι κυβερνητικές διαδικασίες παρέχονται άριστα όταν
το οριακό τους προϊόν ισούται µε unity (the “Barro rule”). Tα εµπειρικά
αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι: (1) οι κυβερνητικές υπηρεσίες είναι
σηµαντικά αποδοτικές, (2) υπερπαρέχονται στην Αφρική, υποπαρέχονται
στην Ασία και παρέχονται άριστα οπουδήποτε αλλού, (3) το άριστο
κυβερνητικό µέγεθος είναι 23% για τη µέση χώρα αλλά εκτείνεται από 14% για
τη µέση χώρα του ΟΟΣΑ σε 33% στην Νότια Αφρική και (4) η οριακή
παραγωγικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι αρνητικά συσχετιζόµενη
µε το µέγεθος του κράτους (βλέπε π.χ. Karras, G., 1996).
Η Νεοκλασική υπόθεση βασίζεται στην αντίληψη ότι οι πολιτικοί και η
γραφειοκρατία ενδιαφέρονται για ένα αναπτυγµένο δηµόσιο προϋπολογισµό,
άρα για την αυξανόµενη δύναµη και επιρροή τους, και οι πολιτικοί
χρησιµοποιούν τις δαπάνες κυρίως για να ευνοήσουν τους ψηφοφόρους και
τις σχετικές οµάδες πίεσης. Αυτή η διαδικασία και η Κεϋνσιανή πολιτική
µεταφέρουν πηγές από τον ιδιωτικό τοµέα στο δηµόσιο. Επειδή η
παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα είναι µικρότερη από αυτή του ιδιωτικού
τοµέα, η ανάπτυξη των δηµοσίων δαπανών οδηγεί σε µία επιβράδυνση της
µεγέθυνσης στην συνολική οικονοµία (βλέπε π.χ. Hans- Georg Petersen). Οι
υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης τις δύο δεκαετίες µετά το δεύτερο Παγκόσµιο
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Πόλεµο, συνοδευόµενοι περισσότερο ή λιγότερο από secular πληθωρισµό
οδήγησαν σε µία αυξηµένη φορολογική απόδοση (βλέπε π.χ. Petersen).
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4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

∆ηµοσιονοµική πολιτική και οικονοµική µεγέθυνση
Οι Blanchard και Fisher στο βιβλίο τους το 1989 ανέλυσαν την παρέµβαση
του κράτους στην οικονοµία έχοντας υποθέσει άπειρο χρονικό ορίζοντα και
οµοιογενείς οικονοµικούς παράγοντες, οι οποίοι µεγιστοποιούν διαχρονικά µια
γνησίως κοίλη συνάρτηση χρησιµότητας. Εδώ οι αγορές είναι τέλεια
ανταγωνιστικές. Το κεφάλαιο και η εργασία αποτελούν τους συντελεστές
παραγωγής και η νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής είναι αυστηρά κοίλη και
ικανοποιεί τις συνθήκες Inada (1963). ∆ηλαδή πρώτον, η συνάρτηση
παραγωγής επιδεικνύει θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς την
κάθε εισροή. ∆εύτερον, υπάρχουν σταθερές οικονοµίες κλίµακας στην
παραγωγή και τρίτον, το οριακό προϊόν κεφαλαίου (ή εργασίας αντίστοιχα)
πλησιάζει το άπειρο καθώς το κεφάλαιο (ή η εργασία) πάει στο µηδέν και
πλησιάζει το µηδέν καθώς το κεφάλαιο (εργασία) πάει στο άπειρο.
Είναι

εξαιρετικά

βολικό

για

αρχή

να

χρησιµοποιήσουµε

ένα

απλοποιηµένο περιβάλλον που δεν περιλαµβάνει αγορές και επιχειρήσεις.
Μπορούµε να σκεφτούµε δηλαδή µία οικονοµία Ροβινσώνα Κρούσου, όπου
ένα νοικοκυριό/παραγωγός κατέχει τις εισροές και επίσης διαχειρίζεται την
τεχνολογία που µετατρέπει τις εισροές σε εκροές.
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Υποθέτουµε µία τεχνολογία παραγωγής µε έναν παράγοντα στην
οποία το προϊόν είναι ένα οµοιογενές αγαθό που µπορεί να καταναλωθεί, ή να
επενδυθεί, ή να δηµιουργήσει νέες µονάδες φυσικού κεφαλαίου.
Επίσης, αρχικά υποθέτουµε ότι η οικονοµία είναι κλειστή, δηλαδή ότι τα
νοικοκυριά δε µπορούν να αγοράσουν ξένα αγαθά ή κεφάλαια αλλά ούτε τα
πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα στο εξωτερικό. Σε µια κλειστή οικονοµία, το
προϊόν ισούται µε το εισόδηµα και η ποσότητα που επενδύεται ισούται µε την
ποσότητα που αποταµιεύεται.
Έστω

το κλάσµα του προϊόντος που αποταµιεύεται (saving rate) και

άρα 1 − , το κλάσµα του προϊόντος που καταναλώνεται. Τα ορθολογικά
νοικοκυριά επιλέγουν το ποσό του προϊόντος που θα αποταµιεύσουν
συγκρίνοντας τα κόστη και τα οφέλη από την κατανάλωση σήµερα παρά
αύριο. Αυτή η σύγκριση περιλαµβάνει παραµέτρους προτιµήσεων και
µεταβλητές οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση της οικονοµίας, όπως το
επίπεδο του πλούτου και των επιτοκίων. Εµείς αρχικά υποθέτουµε ότι το
επίπεδο αποταµίευσης

δίνεται εξωγενώς. Η απλούστερη συνάρτηση, που

υπέθεσαν ο Solow (1956) και ο Swan (1956) στα κλασικά άρθρα τους, είναι
µία σταθερή

. =

> 0.

Υποθέτουµε ότι το κεφάλαιο αποσβένεται σε ένα σταθερό ρυθµό

> 0.

Η καθαρή αύξηση στο απόθεµα του φυσικού κεφαλαίου ισούται µε την
ακαθάριστη επένδυση µειωµένη κατά το ποσοστό απόσβεσης,
= −

=

−
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Η παραπάνω εξίσωση καθορίζει τη δυναµική συµπεριφορά του
κεφαλαίου

για µια δεδοµένη τεχνολογία και για ένα δεδοµένο εργατικό

δυναµικό.
Επιπλέον, για περαιτέρω απλούστευση έχουµε υποθέσει ότι ο
πληθυσµός αυξάνεται µε ένα σταθερό, εξωγενή ρυθµό και ότι ο καθένας
δουλεύει µε µία δεδοµένη ένταση. Αν κανονικοποιήσουµε τον αριθµό των
ατόµων τη χρονική στιγµή 0 σε 1 και την ένταση της εργασίας ανά άτοµο
επίσης σε 1, τότε ο πληθυσµός και το εργατικό δυναµικό τη χρονική στιγµή t
είναι ίσα µε:
=
Η δυναµική συµπεριφορά της οικονοµίας περιγράφεται από τη
νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής. Το µοντέλο µεγέθυνσης που προκύπτει
ονοµάζεται Solow – Swan υπόδειγµα, µετά τις σηµαντικές συνεισφορές του
Solow (1956) και του Swan (1956).
Τα µονοπάτια του κεφαλαίου
σηµαντικά

από

τις

ιδιότητες

της

και του προϊόντος
συνάρτησης

εξαρτώνται

παραγωγής.

Στην

πραγµατικότητα, µικρές διαφορές στις υποθέσεις που αφορούν την
συνάρτηση παραγωγής µπορούν να δηµιουργήσουν ριζικά διαφορετικές
θεωρίες οικονοµικής µεγέθυνσης.
Στο απλούστερο υπόδειγµα κυβερνητικής παρέµβασης στην οικονοµία,
γίνονται οι εξής υποθέσεις: οι δηµόσιες δαπάνες είναι σταθερές εξωγενώς και
δεν

επηρεάζουν

την

οριακή

χρησιµότητα,
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ο

προϋπολογισµός

είναι

ισοσκελισµένος και οι φόροι επιβάλλονται εφάπαξ (lump- sum taxes) και άρα
δεν είναι στρεβλωτικοί.
Στη σταθερή ισορροπία, οι δηµόσιες δαπάνες υποκαθιστούν πλήρως
την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά δε µεταβάλλουν το απόθεµα κεφαλαίου.
Αναφορικά µε τη δυναµική της συσσώρευσης κεφαλαίου, αν η οικονοµία δε
βρίσκεται αρχικά σε σταθερή ισορροπία, το αποτέλεσµα στη µεταβατική
περίοδο εξαρτάται από τη µορφή της συνάρτησης χρησιµότητας. Ενώ αν
υπάρχει αρχικά σταθερή ισορροπία, η µεταβολή στις δαπάνες αντιστοιχεί
αποκλειστικά σε ίση µεταβολή στην κατανάλωση και όχι στο απόθεµα
κεφαλαίου.
Εναλλακτικά, η κυβέρνηση για να χρηµατοδοτήσει το έλλειµµα µπορεί
να επιλέξει να δανειστεί από τον ιδιωτικό τοµέα. Στην περίπτωση αυτή, ο
δανεισµός της κυβέρνησης πρέπει να ισούται µε τη διαφορά των δηµοσίων
δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και για πληρωµές τόκων και
φορολογικών εσόδων. ∆ηλαδή, η παρούσα αξία των φόρων πρέπει να
ισούται µε την παρούσα αξία των δαπανών και την αξία του αρχικού δηµοσίου
χρέους. Έτσι, εάν το κράτος έχει θετικό αρχικό χρέος, θα πρέπει να έχει
πρωτογενή πλεονάσµατα στο µέλλον.
Το συµπέρασµα είναι ότι για δεδοµένες δηµόσιες δαπάνες, η µέθοδος
χρηµατοδότησης (εφάπαξ φορολογία ή έλλειµµα), δεν έχει αποτέλεσµα στην
κατανοµή των πόρων. Αν µειώσουµε τους φόρους σήµερα θα οδηγηθούµε σε
αύξηση της ιδιωτικής αποταµίευσης η οποία θα είναι ίση µε τη µείωση της
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δηµόσιας αποταµίευσης. Αυτό οφείλεται στη µελλοντική αύξηση των φόρων
που αναµένεται να συµβεί.
Ο Oscar Bajo- Rubio παρουσίασε µία επαυξηµένη εκδοχή του
µοντέλου

µεγέθυνσης

Solow

(1956),

περιλαµβάνοντας

το

ρόλο

της

κυβέρνησης. Η συνάρτηση παραγωγής επεκτάθηκε για να ενσωµατώσει
εκείνες τις δηµόσιες εισροές που επηρεάζουν αυστηρά την παραγωγική
διαδικασία (π.χ. δηµόσιο κεφάλαιο και µεταβιβαστικές πληρωµές). Το µοντέλο
αυτό οδήγησε σε µία µη- µονοτονική σχέση µεταξύ του ρυθµού µεγέθυνσης
του κατά κεφαλήν προϊόντος και του µεγέθους του δηµόσιου τοµέα, µαζί µε
µία έκφραση για το «άριστο» µέγεθος της κυβέρνησης, γενικεύοντας τα
προηγούµενα αποτελέσµατα του Barro (1990) στην περίπτωση που οι
οικονοµίες κλίµακας στους ιδιωτικούς παράγοντες δεν είναι σταθερές (βλέπε
π.χ. Oscar Bajo- Rubio).
Το µερίδιο της κυβερνητικής δαπάνης στο προϊόν, ή η σύνθεση των
εξόδων και των εσόδων επηρεάζουν το µακροχρόνιο ρυθµό ανάπτυξης;
Σύµφωνα µε τα Νεοκλασικά µοντέλα µεγέθυνσης των Solow (1956) και Swan
(1956), η απάντηση είναι σίγουρα “όχι”. Ακόµα και αν η κυβέρνηση µπορούσε
να επηρεάσει το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού, για παράδειγµα µειώνοντας
τη θνησιµότητα των βρεφών ή ενθαρρύνοντας την τεκνοποιία, αυτό δεν θα
επηρέαζε το µακροχρόνιο ρυθµό µεγέθυνσης του κατά κεφαλήν εισοδήµατος.
Στα µοντέλα αυτά, τα µέτρα για τους φόρους και τα έξοδα που επηρεάζουν
τους ρυθµούς αποταµίευσης ή τα κίνητρα για επενδύσεις σε φυσικό ή
ανθρώπινο κεφάλαιο τελικά επηρεάζουν τους λόγους των παραγόντων
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ισορροπίας παρά τον ρυθµό µεγέθυνσης στην κατάσταση ισορροπίας (βλέπε
π.χ. Kneller, R., Bleaney, M.F και N. Gemmel, 1999).
Επιπρόσθετα µε το νεοκλασικό υπόδειγµα που αναλύσαµε παραπάνω,
τα πιο πρόσφατα χρόνια έχει γίνει αρκετά δηµοφιλής η θεωρία της ενδογενούς
µεγέθυνσης. Στα υποδείγµατα που στηρίζονται σε αυτή την θεωρία ο
µακροχρόνιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης προσδιορίζεται ενδογενώς.
Εδώ υποθέτουµε ότι το µονοπάτι της κατανάλωσης και άρα και ο
ρυθµός αποταµίευσης είναι αποτέλεσµα µιας αριστοποιητικής διαδικασίας
των

νοικοκυριών

και

των

επιχειρήσεων

που

αλληλεπιδρούν

στις

ανταγωνιστικές αγορές. Συγκεκριµένα, τα νοικοκυριά ζουν σε άπειρο χρονικό
ορίζοντα και επιλέγουν την κατανάλωση και την αποταµίευση τους έτσι ώστε
να µεγιστοποιούν τη χρησιµότητά τους, υπό ένα διαχρονικό εισοδηµατικό
περιορισµό. Αυτή η διασάφηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή αποτελεί
ένα στοιχείο κλειδί στο µοντέλο µεγέθυνσης Ramsey, όπως κατασκευάστηκε
από τον Ramsey (1928) και τελειοποιήθηκε από τον Cass (1965) και τον
Koopmans (1965). Στα µοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης ως «µηχανή» της
µεγέθυνσης θεωρείται η εισροή που µπορεί να συσσωρευτεί. Εδώ οι
αποδόσεις κλίµακας ως προς το κεφάλαιο είναι σταθερές, σε αντίθεση µε τα
µοντέλα εξωγενούς οικονοµικής µεγέθυνσης όπου οι αποδόσεις κλίµακας
είναι φθίνουσες και ως προς το κεφάλαιο και ως προς την εργασία αλλά
σταθερές ως προς τους παραγωγικούς συντελεστές µαζί.
Η παραγωγή µπορεί να εξαρτάται, εκτός του φυσικού κεφαλαίου και
της εργασίας και από άλλους παράγοντες. Τέτοιοι είναι το ανθρώπινο
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κεφάλαιο και οι δηµόσιες υποδοµές, οι οποίες συνεπάγονται σταθερές ή
αύξουσες οικονοµίες κλίµακας στους συντελεστές. Έτσι, το επιτόκιο δεν
φθάνει στο µηδέν και αυτό αποτελεί το βασικό µηχανισµό για µακροχρόνια
µεγέθυνση.

Υπάρχουν

πολιτικές

που

µπορούν

να

επηρεάσουν

τον

µακροχρόνιο ρυθµό µεγέθυνσης θετικά, όπως οι επενδύσεις σε φυσικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο και αρνητικά, όπως οι φόροι. Το κράτος, λοιπόν θα
πρέπει να ισορροπεί αυτές τις θετικές και αρνητικές επιρροές του στην
οικονοµία.
Από τα πρώτα άρθρα που ασχολήθηκαν µε τα αποτελέσµατα της
κυβερνητικής

παρέµβασης

στην

οικονοµία,

σε

πλαίσιο

ενδογενούς

µεγέθυνσης ήταν αυτό του Barro (1990). Ο δηµόσιος τοµέας αγοράζει ένα
κοµµάτι του προϊόντος µέσω της φορολόγησης από τον ιδιωτικό τοµέα και το
µετασχηµατίζει σε δηµόσια υποδοµή. ∆ηλαδή, στο µοντέλο του Barro δεν
υπάρχει

δηµόσια

ενσωµατώνεται

συνάρτηση

στην

παραγωγής.

συνάρτηση

παραγωγής

Το
του

δηµόσιο

κεφάλαιο

ιδιωτικού

τοµέα

υποθέτοντας σταθερές οικονοµίες κλίµακας στο δηµόσιο και το ιδιωτικό
κεφάλαιο µαζί, θεωρούµενα ως σύνολο, αλλά φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας
ως προς το ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι δηµόσιες δαπάνες χρηµατοδοτούνται από
φόρο σταθερού εισοδήµατος. Η κατανάλωση, το κεφάλαιο και το προϊόν
αυξάνονται µε σταθερό ρυθµό και δεν υπάρχει δυναµική µετάβασης στη
µακροχρόνια ισορροπία. Το συµπέρασµα είναι ότι η οικονοµική πολιτική
µπορεί να επηρεάζει το ρυθµό που µεγεθύνεται η οικονοµία. Το υπόδειγµα
Barro – Gordon έδωσε χρησιµότητα στην οικονοµική πολιτική.
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Ένα σκέλος των µοντέλων ενδογενούς µεγέθυνσης υποθέτει σταθερές
αποδόσεις στο κεφάλαιο, µε την ευρεία έννοια. Ο Barro επεκτείνει αυτά τα
µοντέλα για να συµπεριλάβει κυβερνητικές υπηρεσίες που χρηµατοδοτούνται
από τους φόρους και επηρεάζουν την παραγωγή ή τη χρησιµότητα. Οι
ρυθµοί ανάπτυξης και αποταµίευσης πέφτουν µε την αύξηση στις utility- type
δαπάνες, οι δύο ρυθµοί αρχικά αυξάνονται µε τις παραγωγικές κυβερνητικές
δαπάνες αλλά στη συνέχεια ελαττώνονται. Με έναν φόρο εισοδήµατος , οι
αποκεντρωµένες επιλογές της ανάπτυξης και της αποταµίευσης είναι πολύ
χαµηλές, αλλά εάν η συνάρτηση παραγωγής είναι Cobb- Douglas, η άριστη
κυβέρνηση

ικανοποιεί

ακόµα

µία

φυσική

συνθήκη

για

παραγωγική

αποτελεσµατικότητα. Εµπειρικές αποδείξεις υποστηρίζουν µερικές από τις
υποθέσεις σχετικά µε την κυβέρνηση και την ανάπτυξη (βλέπε π.χ. Barro,
1990).
Τα Νεοκλασικά υποδείγµατα µεγέθυνσης που περιλαµβάνουν το
δηµόσιο τοµέα συνεπάγονται ότι η κυβερνητική πολιτική δε µπορεί να
επηρεάσει τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, αλλά µόνο το επίπεδο
προϊόντος. Ο ρυθµός µεγέθυνσης στην κατάσταση ισορροπίας καθορίζεται
από τους εξωγενείς παράγοντες της πληθυσµιακής αύξησης και της
τεχνολογικής βελτίωσης, ενώ η δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να επηρεάσει
µόνο το µονοπάτι µετάβασης στην ισορροπία. Αντιθέτως, τα υποδείγµατα
ενδογενούς

µεγέθυνσης

που

περιλαµβάνουν

το

δηµόσιο

τοµέα

ενσωµατώνουν κανάλια µέσω των οποίων η δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί
να επηρεάσει τη µακροχρόνια µεγέθυνση (βλέπε π.χ. Barro, R.J and Xavier
Sala -i- Martin, 1995).
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Εάν το κοινωνικό ποσοστό απόδοσης της επένδυσης υπερβαίνει την
ιδιωτική απόδοση, τότε οι πολιτικές φορολογίας που ενθαρρύνουν τις
επενδύσεις µπορούν να αυξήσουν το ρυθµό µεγέθυνσης και τα επίπεδα
χρησιµότητας. Μία υπέρβαση του κοινωνικής απόδοσης πάνω από την
ιδιωτική απόδοση µπορεί να αντικατοπτρίζει τη µάθηση µέσω της πράξης
(learning- by- doing) µε δευτερογενείς επιρροές, της χρηµατοδότηση των
κυβερνητικών καταναλωτικών αγορών µε ένα φόρο εισοδήµατος, και της
µονοπωλιακής τιµολόγησης των νέων τύπων των κεφαλαιουχικών αγαθών. Η
φορολογία ως κίνητρο για την επένδυση δεν απαιτείται εάν το ιδιωτικό
ποσοστό απόδοσης της επένδυσης ισούται µε το κοινωνικό ποσοστό
απόδοσης.

Αυτό

εφαρµόζεται

στα

υποδείγµατα

µεγέθυνσης

εάν

η

συσσώρευση του κεφαλαίου, µε την ευρεία έννοια δεν συνεπάγεται φθίνουσες
αποδόσεις, ή εάν η τεχνολογική πρόοδος εµφανίζεται σαν µία επέκταση της
ποικιλίας των καταναλωτικών προϊόντων (βλέπε π.χ. Barro, R.J and Xavier
Sala -i- Martin, 1991).
Στα υποδείγµατα µεγέθυνσης που ενσωµατώνουν τις δηµόσιες
υπηρεσίες, η άριστη πολιτική φορολόγησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
των υπηρεσιών. Αν οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι δηµοσίως- παρεχόµενα
ιδιωτικά αγαθά, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και αποκλειόµενα, η εφάπαξ
φορολόγηση υπερτερεί του φόρου εισοδήµατος. Πολλοί τύποι δηµόσιων
αγαθών υπόκεινται σε συµφόρηση, και άρα είναι ανταγωνιστικά αλλά σε ένα
βαθµό µη αποκλειόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος εισοδήµατος
λειτουργεί κατά προσέγγιση σαν αµοιβή και άρα µπορεί να υπερτερεί των
εφάπαξ φόρων. Πιο συγκεκριµένα, τα κίνητρα για επένδυση και ανάπτυξη
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είναι πολύ υψηλά εάν οι φόροι δίνονται εφάπαξ (lump- sum taxes). Οι BarroMartin (1991) ισχυρίζονται ότι το µοντέλο συµφόρησης (congestion model)
εφαρµόζεται σε ένα ευρύ φάσµα δηµόσιων δαπανών, συµπεριλαµβανοµένου
των εγκαταστάσεων συγκοινωνίας, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των
δικαστηρίων, και πιθανότατα της εθνικής άµυνας.
Μελέτες για τη σχέση δηµοσιονοµικής πολιτικής και οικονοµικής
ανάπτυξης είχαν γίνει πριν την ανάπτυξη των υποδειγµάτων ενδογενούς
µεγέθυνσης. Ο Barro (1989), χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 98 χώρες στη
µεταπολεµική περίοδο είχε καταλήξει στο ότι η δηµόσια κατανάλωση µειώνει
την κατά κεφαλήν ανάπτυξη, ενώ η δηµόσια επένδυση δεν την επηρεάζει.
Για 98 χώρες την περίοδο 1960- 1985, ο ρυθµός ανάπτυξης του κατά κεφαλήν
πραγµατικού ΑΕΠ σχετίζεται θετικά µε το αρχικό ανθρώπινο κεφάλαιο και
αρνητικά µε το αρχικό (1960) επίπεδο του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Οι χώρες µε το υψηλότερο ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν επίσης χαµηλότερους
ρυθµούς ευφορίας και υψηλότερους λόγους των φυσικών επενδύσεων προς
το ΑΕΠ. Η ανάπτυξη είναι αντιστρόφως συσχετιζόµενη µε το µερίδιο της
κυβερνητικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ, αλλά ασήµαντα συσχετιζόµενη µε το
µερίδιο της δηµόσιας επένδυσης. Οι ρυθµοί ανάπτυξης σχετίζονται θετικά µε
τα µέτρα πολιτικής σταθερότητας και αντιστρόφως µε τις στρεβλώσεις της
αγοράς (βλέπε π.χ.Barro, 1991).
Σε ένα Νεοκλασικό µοντέλο µεγέθυνσης, είναι δυνατό να κάνεις µία
υπόθεση για το δηµόσιο χρέος, διότι ένα ισορροπηµένο µονοπάτι οικονοµικής
µεγέθυνσης

(balanced

growth

path)
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µπορεί

να

είναι

δυναµικά

αναποτελεσµατικό. Εάν το µονοπάτι αυτό είναι τέτοιο ώστε το επιτόκιο να
είναι µικρότερο από το ρυθµό µεγέθυνσης, τότε υπάρχει υπερσυσσώρευση
κεφαλαίου, και µία αύξηση στο δηµόσιο χρέος θα βελτιώσει τον πλούτο για τις
παρούσες και τις µελλοντικές γενεές. Ο Gilles Saint- Paul (1992) έδειξε ότι
αυτή η πιθανότητα δεν ισχύει σε ένα υπόδειγµα ενδογενούς µεγέθυνσης, σαν
αυτά των Lucas (1988) και Romer (1986). Πιο συγκεκριµένα, επέκτεινε το
µοντέλο του Blanchard επιτρέποντας ενδογενή ανάπτυξη, υποθέτοντας
σταθερές αποδόσεις κεφαλαίου στο συνολικό επίπεδο. Τότε ισχύουν τα
ακόλουθα αποτελέσµατα: (1) κάθε µονοπάτι ενδογενούς µεγέθυνσης είναι
παραγωγικά αποτελεσµατικό, (2) µία αύξηση στο δηµόσιο χρέος µειώνει τον
ρυθµό µεγέθυνσης, άρα πάντα θα υπάρχει µία µελλοντική γενιά η οποία θα
ζηµιώνεται από ένα τέτοιο µέτρο, (3) ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης µειώνει αναγκαστικά το ρυθµό µεγέθυνσης, (4) µία
µείωση στο δηµόσιο χρέος, παρόλο που αυξάνει το ρυθµό µεγέθυνσης δε
µπορεί να είναι αποτελεσµατικό κατά Pareto, µία παρούσα γενιά πρέπει να
βλάπτεται, (5) µία επιχορήγηση στις επενδύσεις ή στα έσοδα από τους τόκους
αυξάνει

το

ρυθµό

µεγέθυνσης

και

µπορεί

να

βελτιώσει

την

αποτελεσµατικότητα κατά Pareto (βλέπε π.χ. Gilles Saint- Paul, 1992).
Μια απέραντη βιβλιογραφία χρησιµοποιεί παλινδροµήσεις µεταξύ των
χωρών ψάχνοντας για την εµπειρική σύνδεση ανάµεσα στον µακροχρόνιο
µέσο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης και σε µία ποικιλία οικονοµικών,
πολιτικών και θεσµικών παραγόντων που προτείνονται από τη θεωρία. Οι
Levine, R. and D. Renelt (1992) βρήκαν ότι τα αποτελέσµατα για τη σχέση
δηµοσιονοµικής πολιτικής και µακροχρόνιας µεγέθυνσης είναι ευαίσθητα σε
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µικρές αλλαγές στο σύνολο των ανεξάρτητων µεταβλητών. Από την άλλη,
αναγνωρίζουν µία θετική, εύρωστη συσχέτιση ανάµεσα στην ανάπτυξη και το
µερίδιο της επένδυσης σε ΑΕΠ, καθώς και ανάµεσα στο επενδυτικό µερίδιο
και στην αναλογία διεθνούς εµπορίου- ΑΕΠ (βλέπε π.χ. Levine, R. and D.
Renelt, 1992).
Οι

Levine-

Renelt

έδωσαν

έµφαση

στην

ευαισθησία

των

αποτελεσµάτων σε αλλαγές στο σύνολο των µεταβλητών ελέγχου. Η ίδια
παρατήρηση έγινε από τους Agell- Lindth- Ohlsson (1997) οι οποίοι
χρησιµοποίησαν δεδοµένα για 23 χώρες του ΟΟΣΑ για τα έτη 1970-1990.
Αρχικά απέδειξαν ότι ο µέσος ρυθµός µεγέθυνσης ανά έτος σχετίζεται
αρνητικά µε το µέσο µερίδιο φορολογικών εσόδων στο ΑΕΠ. Όταν όµως
συµπεριέλαβαν το αρχικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το µερίδιο του πληθυσµού
κάτω των 15 και µεγαλύτερο των 65 ως επεξηγηµατικές µεταβλητές, η σχέση
ανάµεσα στους φόρους και τη µεγέθυνση έγινε θετική. Ένα πρόβληµα που
υπάρχει στις περισσότερες από αυτές τις µελέτες είναι ότι δεν ελέγχουν τις
επιδράσεις της δηµοσιονοµικής πολιτικής λαµβάνοντας υπόψη και τη δοµή
της φορολογίας και των δαπανών, αλλά εστιάζουν στη µία πλευρά της
κυβερνητικής δραστηριότητας, αγνοώντας την άλλη (βλέπε π.χ. EasterlyRebello 1993, Cashin 1995, Devarajan et al. 1996). Αξιοσηµείωτη εξαίρεση
αποτελούν όπως θα δούµε παρακάτω οι Kneller- Bleaney- Gemmel (1999).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκαν τα µοντέλα
ενδογενούς

µεγέθυνσης.

Οι

Easterly,

W.

and

S.

Rebelo

(1993)

χρησιµοποίησαν διαστρωµατικά στοιχεία για 100 χώρες για τα έτη 1970- 1988
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και µεικτά διαστρωµατικά στοιχεία και στοιχεία χρονολογικών σειρών για 28
χώρες για τα 1870- 1988. Τα κύρια αποτελέσµατα στα οποία κατέληξαν είναι
τα εξής: (1) υπάρχει ισχυρή σχέση ανάµεσα στο επίπεδο ανάπτυξης και τη
δηµοσιονοµική δοµή: οι φτωχές χώρες βασίζονται πολύ στους φόρους του
διεθνούς εµπορίου, ενώ οι φόροι εισοδήµατος είναι σηµαντικοί µόνο για τις
αναπτυγµένες χώρες, (2) η δηµοσιονοµική πολιτική επηρεάζεται από την
κλίµακα της οικονοµίας, που µετριέται από τον πληθυσµό της, (3) οι
επενδύσεις στις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες είναι θετικά συσχετισµένες
µε την ανάπτυξη, (4) οι επιδράσεις της φορολογίας είναι δύσκολο να
αποµονωθούν εµπειρικά (βλέπε π.χ. Easterly, W. and S. Rebelo, 1993).
Ο Cashin, P. (1995) παρουσίασε ένα µοντέλο ενδογενούς µεγέθυνσης
για την επίδραση των δηµόσιων επενδύσεων, των δηµόσιων µεταβιβάσεων
και της στρεβλωτικής φορολογίας στον ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι
επιδράσεις των επενδύσεων σε δηµόσιο κεφάλαιο και µεταβιβαστικές
πληρωµές που ενισχύουν την ανάπτυξη µοντελοποιήθηκαν, καθώς και οι
επιδράσεις της είσπραξης στρεβλωτικών φόρων που αναστέλλουν την
ανάπτυξη και χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση δαπανών (βλέπε π.χ.
Cashin, P. 1995). Τα θεωρητικά συµπεράσµατα του υποδείγµατος τα έλεγξε
χρησιµοποιώντας χρονολογικές σειρές και διαστρωµατικά δεδοµένα για 23
αναπτυγµένες χώρες για τα έτη 1971-1988 και απέδειξε ότι υπάρχει αρνητική
σχέση µεταξύ στρεβλωτικών φόρων και οικονοµικής µεγέθυνσης ενώ η σχέση
ανάµεσα στις δηµόσιες επενδύσεις και τη µεγέθυνση είναι θετική.
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Οι Devarajan, S., Swaroop, V. and Heng- fu Zou (1996) παρέχουν
συνθήκες κάτω από τις οποίες µία αλλαγή στη σύνθεση των δαπανών οδηγεί
σε έναν υψηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης στην κατάσταση ισορροπίας. Οι
συνθήκες αυτές δεν εξαρτώνται µόνο από την φυσική παραγωγικότητα των
διαφορετικών συνιστωσών των δηµοσίων δαπανών αλλά επίσης και από τα
αρχικά µερίδια. Χρησιµοποιώντας στοιχεία για 43 αναπτυσσόµενες χώρες για
20 χρόνια έδειξαν ότι µία αύξηση στο µερίδιο των παρουσών δηµοσίων
δαπανών έχουν θετικές και στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις στην οικονοµική
µεγέθυνση. Αντιθέτως, η σχέση µεταξύ των κεφαλαιουχικών δηµοσίων
δαπανών και της κατά κεφαλήν ανάπτυξης είναι αρνητική. Άρα, οι φαινοµενικά
παραγωγικές δαπάνες , όταν χρησιµοποιούνται καθ’ υπέρβαση , µπορούν να
γίνουν µη παραγωγικές. Αυτά τα αποτελέσµατα υπονοούν ότι οι κυβερνήσεις
των αναπτυσσόµενων χωρών έχουν κατανείµει εσφαλµένα τις δηµόσιες
δαπάνες, υπέρ της κεφαλαιουχικής δαπάνης και σε βάρος της παρούσας
δαπάνης (βλέπε π.χ. Devarajan, S., Swaroop, V. and Heng- fu Zou, 1996).
Ο De la Fuente, A. (1997) ερεύνησε την επίδραση των δηµόσιων
δαπανών και της φορολογίας στην οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας
πάνελ- δεδοµένα για ένα δείγµα χωρών του ΟΟΣΑ. Τα εµπειρικά
αποτελέσµατα στα οποία κατέληξε φανερώνουν ότι η δηµοσιονοµική πολιτική
επηρεάζει τη µεγέθυνση µέσω τριών κύριων καναλιών. Πρώτον, η κυβέρνηση
συνεισφέρει απευθείας στην factor accumulation µέσω των δηµόσιων
επενδύσεων σε υποδοµές και άλλα κεφάλαια. ∆εύτερον, οι δηµόσιες δαπάνες
τείνουν να παραγκωνίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις µειώνοντας το διαθέσιµο
εισόδηµα και τα κίνητρα για αποταµίευση. Τρίτον, υπάρχουν ενδείξεις µίας
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µεγάλης αρνητικής εξωτερικής επίπτωσης της κυβέρνησης στα επίπεδα της
παραγωγικότητας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, το αποτελεσµατικό κόστος του
$1 των δηµοσίων εξόδων είναι γύρω στο $1.3 µόλις λαµβάνονται υπόψη οι
σχετικές στρεβλώσεις. Ενώ αυτή η εικόνα θεωρείται σαν ένα ανώτερο όριο,
δηλώνει ότι οι φόροι και οι δηµόσιες δαπάνες δηµιουργούν σηµαντικά
αποτελεσµατικά κόστη, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη
αποφάσεων περί προϋπολογισµού (βλέπε π.χ. De la Fuente, A., 1997).
Οι Folster - Henrekson (1998) ισχυρίστηκαν ότι, απευθυνόµενοι σε
έναν αριθµό οικονοµετρικών προβληµάτων, µπόρεσαν να αποδείξουν πως
είναι πιθανό οι οικονοµίες µε ένα µεγάλο δηµόσιο τοµέα να αναπτύσσονται
πιο αργά από ότι οι οικονοµίες µε έναν µικρό δηµόσιο τοµέα. Αλλά τα
αποτελέσµατά τους κατέρρευσαν. Επανεκτιµώντας την εξίσωση µεγέθυνσης
των παραπάνω, οι Agell- Lindth- Ohlsson (1998) και χρησιµοποιώντας
θεωρητικά έγκυρα εργαλεία βρήκαν ότι η επίδραση του δηµόσιου τοµέα στην
ανάπτυξη είναι στατιστικά ασήµαντη, και πολύ µικρότερη από τις εκτιµήσεις
των Folster και Henrekson. Αυτό είναι συνεπές µε το συµπέρασµα ότι crosscountry growth regressions είναι αδύνατο να δώσουν µία αξιόπιστη απάντηση
στο αν ένας µεγάλος δηµόσιος τοµέας προάγει ή επιβραδύνει τη µεγέθυνση
(βλέπε π.χ. Agell J., Lindth T., Ohlsson H. 1998).
Οι Kneller, R., Bleaney, M.F και N. Gemmel (1999) εξετάζουν αν η
δοµή των φόρων και των δηµοσίων δαπανών επηρεάζουν την οικονοµική
µεγέθυνση στα υποδείγµατα ενδογενούς µεγέθυνσης. Στην πραγµατικότητα,
πρακτικά δεν έχουν σχεδιαστεί µελέτες για να ελέγξουν τις προβλέψεις των
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ενδογενών µοντέλων µεγέθυνσης ως προς τη δοµή των φόρων και των
δαπανών µαζί, όπως το κάνουν οι Kneller et al. το 1999 (ο Devarajan et al.
(1996) ελέγχει µόνο από την πλευρά των δαπανών). Επιπλέον, λίγοι
ερευνητές έχουν αναγνωρίσει ότι οι µονοµερείς µελέτες (π.χ. αυτές που
επικεντρώνονται αποκλειστικά στη µία πλευρά του προϋπολογισµού και
αγνοούν την άλλη) υποφέρουν από συστηµατικές µεροληψίες στις εκτιµήσεις
των

παραµέτρων

που

σχετίζονται

µε

υπονοούµενες

χρηµατοδοτικές

υποθέσεις. Το σηµείο αυτό έχει αποδειχθεί από τους Helms (1985), Mofidi
and Stone (1990) και Miller and Russek (1993) για ποικίλες σειρές
δεδοµένων. Οι Kneller et al. ερευνούν τα συµπεράσµατα αυτού του
επιχειρήµατος για τη διασάφηση της παλινδρόµησης και δείχνουν ότι αν
αγνοηθεί αυτό το σηµείο, οι µεροληψίες στις εκτιµήσεις της µεγέθυνσης των
δηµοσιονοµικών µεταβλητών µπορούν να είναι ουσιαστικές. Στο άρθρο τους
ελέγχουν συγκεκριµένες προβλέψεις των πρόσφατων µοντέλων ενδογενούς
µεγέθυνσης µε δηµόσια πολιτική όπως του Barro (1990) και του Mendoza et
al. (1997), δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της πηγής
µεροληψίας που µόλις αναφέρθηκε.

Χρησιµοποιώντας χρονολογικές σειρές

και διαστρωµατικά στοιχεία για 22 χώρες του ΟΟΣΑ για τα έτη 1970- 1995
βρίσκουν ότι οι στρεβλωτικοί φόροι µειώνουν την οικονοµική µεγέθυνση ενώ
οι µη στρεβλωτικοί όχι. Επίσης, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι
παραγωγικές δηµόσιες δαπάνες ευνοούν την οικονοµική µεγέθυνση, ενώ οι
µη παραγωγικές δηµόσιες δαπάνες δεν την αυξάνουν.
Ο

Poot,

J.

(2000)

παρέχει

µία

σύνθεση

της

δηµοσιευµένης

βιβλιογραφίας των ετών 1983- 98 για την εµπειρική απόδειξη που αφορά την
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αλληλεπίδραση µεταξύ των κυβερνητικών πολιτικών και της ανάπτυξης.
Εξέτασε

πέντε

πολιτικές

περιοχές:

τη

δηµόσια

κατανάλωση,

τους

φορολογικούς συντελεστές, τις δαπάνες εκπαίδευσης, τις αµυντικές δαπάνες
και τις δηµόσιες υποδοµές. Το πιο αδιαµφισβήτητο συµπέρασµα στη
βιβλιογραφία σχετίζεται µε τη θετική επίδραση της δαπανών εκπαίδευσης
στην ανάπτυξη. Οι δηµόσιες υποδοµές, επίσης φαίνεται να είναι σηµαντικές.
Ακόµα, αναφέρει την αρνητική επίδραση των φόρων και των δαπανών που
αφορούν την άµυνα στη µεγέθυνση.
Oι Edward Hsieh and Kon S. Lai (2001) προσπάθησαν να ξεδιαλύνουν
τη φύση της σχέσης ανάµεσα στις κυβερνητικές δαπάνες και την οικονοµική
µεγέθυνση εξετάζοντας τις διαχρονικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ρυθµού
ανάπτυξης του κατά κεφαλήν πραγµατικού ΑΕΠ , του µεριδίου κυβερνητικής
δαπάνης και του λόγου των ιδιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ για το
γκρουπ των 7 χωρών. Η ανάλυση βασίστηκε σε ιστορικά δεδοµένα για τις G7. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η σχέση ανάµεσα στις κυβερνητικές
δαπάνες και την ανάπτυξη µπορεί να διαφέρει σηµαντικά στην πάροδο του
χρόνου, καθώς και µεταξύ των βιοµηχανικών χωρών που υποθετικά ανήκουν
στο ίδιο γκρουπ. Αυτό το αποτέλεσµα ίσως να εξηγεί µερικώς τις διαφορές
στα

αποτελέσµατα

προηγούµενων

διαστρωµατικών

µελετών.

Το

πιο

σηµαντικό είναι ότι δε βρέθηκε συνεπής απόδειξη ότι η κυβερνητική δαπάνη
µπορεί να αυξήσει το κατά κεφαλήν προϊόν. Ούτε υπάρχει όµως συνεπής
υποστήριξη για το αρνητικό επιχείρηµα. Άλλωστε, για τις περισσότερες χώρες
της µελέτης, η δηµόσια δαπάνη φέρεται να συνεισφέρει, στην καλύτερη
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περίπτωση, σε ένα µικρό µερίδιο στην ανάπτυξη της οικονοµίας (βλέπε π.χ.
Edward Hsieh and Kon S. Lai, 2001).
Οι Zagler, M. and Dϋrnecker, G. (2003) παρουσίασαν ένα ενωτικό
πλαίσιο για την ανάλυση των επιπτώσεων των εξόδων και των εσόδων στη
µακροχρόνια µεγέθυνση. Και αυτοί χώρισαν τις δαπάνες σε παραγωγικές και
µη παραγωγικές, όπου οι τελευταίες είχαν επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης
της οικονοµίας. Το επίπεδο των δαπανών εκπαίδευσης και ο ρυθµός
ανάπτυξης των δηµοσίων επενδύσεων είχαν µια θετική επιρροή στο ρυθµό
οικονοµικής µεγέθυνσης. Οµοίως, πολλοί φορολογικοί συντελεστές , όπως οι
φόροι στις αποταµιεύσεις, στις ενδιάµεσες εισροές, στις δαπάνες έρευνας και
ανάπτυξης, ένας φόρος στο κερδοφόρο εισόδηµα και ένας φόρος στη
βιοµηχανοποίηση της εργασίας επηρέασαν απευθείας τον διαχωρισµό της
εργασίας ανάµεσα στον βιοµηχανικό τοµέα και στον τοµέα έρευνας και
ανάπτυξης, και εποµένως άλλαξαν τον innovation driven growth rate (βλέπε
π.χ. Zagler M. and Dϋrnecker G., 2003).
Τα υποδείγµατα ενδογενούς µεγέθυνσης προβλέπουν ότι µία αύξηση
στις παραγωγικές δαπάνες χρηµατοδοτούµενη από στρεβλωτικούς φόρους
θα εµποδίσει τη µεγέθυνση, ενώ η επίδραση είναι αµφίρροπη µε τη χρήση µη
στρεβλωτικών φόρων. Επιπλέον, µία αύξηση των µη στρεβλωτικών δαπανών
χρηµατοδοτούµενη από στρεβλωτικούς φόρους θα µειώνει τη µεγέθυνση ενώ
θα την αφήνει ανεπηρέαστη αν οι φόροι είναι µη στρεβλωτικοί.
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5. ΈΝΑ ΑΠΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

5.1.

Περιγραφή του µοντέλου

Σκεφτόµαστε µια κλειστή οικονοµία µε ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή µε ένα
αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό και µία αντιπροσωπευτική επιχείρηση και µε
µία

κυβέρνηση.

Tα

νοικοκυριά

αγοράζουν

αγαθά,

εργάζονται

και

αποταµιεύουν µε τη µορφή κεφαλαίου. Αντλούν χρησιµότητα από την ιδιωτική
κατανάλωση και την εργασία. Οι επιχειρήσεις παράγουν το προϊόν
χρησιµοποιώντας τους παραγωγικούς συντελεστές κεφάλαιο και εργασία.
Θα υποθέσουµε συνεχή χρόνο, άπειρο χρονικό ορίζοντα και τέλεια
πρόβλεψη.

Συγκεκριµένα

θα

λύσουµε

ένα

υπόδειγµα

Barro

(1990)

ενδογενούς µεγέθυνσης και άριστης πολιτικής, το οποίο είναι µία εκδοχή του
ΑΚ µοντέλου.

5.2.

Η συµπεριφορά του νοικοκυριού

Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό µεγιστοποιεί τη διαχρονική χρησιµότητα:
,
όπου

(1a)

είναι η ιδιωτική κατανάλωση,

η εργασία και ! > 0 είναι ο βαθµός

προτίµησης του χρόνου. Η συνάρτηση χρησιµότητας
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. είναι αύξουσα και

κοίλη στα δύο στοιχεία της. Για απλούστευση, θα χρησιµοποιήσουµε µία
αθροιστικά διαχωρίσιµη συνάρτηση της µορφής:
,

= " #$

+ (1 − " #$ 1 −

(1b)

όπου 0 < " < 1 είναι µία παράµετρος.
Τα νοικοκυριά αποταµιεύουν στη µορφή κεφαλαίου,

, λαµβάνοντας

ποσοστό απόδοσης, &. Επίσης, προσφέρουν υπηρεσίες εργασίας και
λαµβάνουν εισόδηµα '. Eπιπλέον, λαµβάνουν µερίσµατα, . Ο εισοδηµατικός
περιορισµός του νοικοκυριού είναι:
+

= 1−) &

+' +

+ *

(2a)

όπου η τελεία πάνω από τη µεταβλητή υποδηλώνει µία παράγωγο του
χρόνου. Επίσης, όπου 0 < ) < 1 είναι ο φορολογικός συντελεστής και + οι
µεταβιβαστικές

πληρωµές.

Το

αρχικό

κεφάλαιο

0

είναι

Υποθέτουµε µηδενική απόσβεση κεφαλαίου. Το νοικοκυριό

δεδοµένο.
λειτουργεί

ανταγωνιστικά παίρνοντας τις τιµές ως δεδοµένες.
Η εξίσωση της παρούσας Χαµιλτονιανής είναι:
, = " #$

+ (1 − " #$ 1 −

+-

1−) &

+' +

+ *−

(3a)

Παίρνουµε τις εξής παραγώγους:
./

=0−-

.2

=−

.0

.3

1

4 1
4 3

(3b)
+- (1 − )) '

(3c)

-5 = −- 1 − ) &+ !-

(3d)
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Οι µεταβλητές ελέγχου είναι τα µονοπάτια των

και

, έτσι ώστε οι

συνθήκες πρώτης τάξης να περιλαµβάνουν τον περιορισµό (2a) και την
εξίσωση Euler:
05
0

= 1−) &−!

5.3.

(2b)

Η συµπεριφορά της επιχείρησης

Οι δηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν εξωτερικότητες παραγωγικότητας στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις και η τεχνολογία παίρνει µία µορφή Cobb- Douglas στο
επίπεδο

της

επιχείρησης.

Έτσι,

η

συνάρτηση

παραγωγής

της

αντιπροσωπευτικής επιχείρησης είναι:
7 4 7

=6
όπου

84

7

(4),
το κεφάλαιο, οι εισροές εργασίας, 8 οι υπηρεσίες

είναι το προϊόν,

δηµόσιας παραγωγής, και 9 > 0 και 0 < : < 1 είναι παράµετροι.
Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη, ;:
;=

−&

–'

(5a)

Η επιχείρηση λειτουργεί ανταγωνιστικά παίρνοντας τις τιµές ως δεδοµένες. Το
πρόβληµα που λύνει η επιχείρηση είναι στατικό. Παίρνουµε τις εξής
παραγώγους:
.<

= >9

.<

= 1−: 9

.=
.3

? 4 4 ?
7

84
?

?

84

−&

(5b)

?

(5c)

−'
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Oι µεταβλητές ελέγχου είναι

και και οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι:

@

& = >A
' = 1−>

5.4.

(6a)
@

(6b)

3

Ο εισοδηµατικός περιορισµός της κυβέρνησης

Από την πλευρά των εσόδων, η κυβέρνηση φορολογεί το προϊόν της
επιχείρησης σε ένα συντελεστή 0 < ) < 1. Από την πλευρά των δαπανών, η
κυβέρνηση ξοδεύει 8 σε δηµόσιες υποδοµές και + σε µεταβιβαστικές
πληρωµές. Υποθέτοντας έναν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, έχουµε:
8 + * = ) &

+ '

+

(7a)

όπου, σε κάθε περίπτωση, µόνο δύο από τα τρία εργαλεία πολιτικής (8, *, ))
µπορούν να οριστούν ανεξάρτητα.
Ισοδύναµα, µπορούµε να γράψουµε την (7a) ως :
8 = B) &
* = 1 − B)

+' +
&

όπου 0 < B ≤ 1

(7b)

+' +
είναι

το

(7c)
κλάσµα

των φορολογικών εσόδων που

χρησιµοποιούνται για δαπάνες και 0 ≤ 1 − B < 1 είναι το κλάσµα των
φορολογικών εσόδων που λειτουργούν ως µεταβιβαστικές πληρωµές.
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5.5.

Ανταγωνιστική Αποκεντρωµένη Ισορροπία

Σε µία αποκεντρωµένη ανταγωνιστική ισορροπία ισχύουν τα εξής:
Τα νοικοκυριά µεγιστοποιούν τη χρησιµότητά τους ενώ οι επιχειρήσεις
µεγιστοποιούν τα κέρδη τους
Ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί
Οι αγορές ισορροπούν.
Τα παραπάνω ισχύουν για οποιαδήποτε εφικτή πολιτική ενώ µία εφικτή
πολιτική καθορίζεται από τα µονοπάτια των ανεξάρτητων εργαλείων
πολιτικής, 0 < ) < 1 και 0 < B ≤ 1.
Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (1) – (7), δείχνουµε ότι µία αποκεντρωµένη
ανταγωνιστική ισορροπία δίνεται από τις εξισώσεις:
05
0

D

DFE
E

DFG
G

D

DFE
E

DFG
G

= > 1 − ) 9E B )

A5

= (1 − B)) 9E B )
A
4 1
4 3

=

DFE

D

1 4 H 4 7 IE J H E
0

-!

(8a)

0

-A

DFKG

3 G

(8b)

=

(8c)

Οι εξισώσεις (8a), (8b) και (8c) δίνουν την κίνηση της κατανάλωσης

και του

κεφαλαίου Κ σαν συναρτήσεις των εργαλείων πολιτικής, 0 < ) < 1
0 < B ≤ 1.
Παρατηρούµε δύο πράγµατα:
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και

Πρώτον, η εξίσωση (8a) υποδηλώνει πως η επίδραση του ) στο L =

05
0

είναι αρνητική όταν ) > 1 − : και θετική όταν ) < 1 − :.
∆εύτερον, εφόσον το υπόδειγµά µας είναι της µορφής ΑΚ στο επίπεδο
της ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι ικανό για µακροχρόνια οικονοµική
µεγέθυνση. Ως εκ τούτου οι το σύστηµα των εξισώσεων (8a) - (8c) δεν είναι
στάσιµο υπό την έννοια ότι δεν µπορούµε σε κανένα σηµείο του χρόνου να
ορίσουµε τα επίπεδα της κατανάλωσης και του κεφαλαίου αφού αυτά
µεταβάλλονται διαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, ορίζουµε µία καινούρια
µεταβλητή,

µετασχηµατισµό

των

πρωτογενών

µεταβλητών,

0

M = A,

µετατρέποντας µε αυτό τον τρόπο το σύστηµα µας σε στάσιµο. Πιο
συγκεκριµένα, µπορούµε να ορίσουµε ότι:
N5

05

=0−
N

A5
A

Πλέον το σύστηµα µας από ένα δυναµικό σύστηµα τριών εξισώσεων
σε τρεις αγνώστους, O, P, , έχει µεταβληθεί σε ένα δυναµικό σύστηµα δύο
εξισώσεων σε δύο αγνώστους, M και . Εν συνεχεία, θα µελετήσουµε τις
µακροχρόνιες ιδιότητες αυτού του συστήµατος εξισώσεων.

5.6.

Μακροχρόνια Ανταγωνιστική Ισορροπία

Στην µακροχρόνια ισορροπία, η κατανάλωση και το κεφάλαιο µεγεθύνονται µε
τον ίδιο ρυθµό (balanced growth path). Πιο συγκεκριµένα για να ισχύει αυτό
πρέπει M5 =0. Αυτό δίνει:
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D

M = ! + 1 − : + ) : − B 9E B )
D

N5

= 1 − ) : 9E B )
N
4 1
4 3

=

D

DFE
E

DFE

1 4 H 4 7 IE J H E
N

DFG
G

DFE
E

DFG
G

(9a)
D

− ! − 1 − B) 9E B )

DFE
E

DFG
G

+M

(9b)

DFKG

3 G

(9c)

Προκειµένου να ελέγξουµε την εγκυρότητα της λύσης µας θα
χρησιµοποιήσουµε ένα αριθµητικό παράδειγµα. Πιο συγκεκριµένα, θα
χρησιµοποιήσουµε τις ακόλουθες βασικές τιµές στις παραµέτρους: : = 0.75,
9 = 1 και ! = 0.04. Να σηµειωθεί πως 0 < : < 1 είναι η παραγωγικότητα
του ιδιωτικού κεφαλαίου στην συνάρτηση παραγωγής, το 9 > 0 είναι η
σκιώδης µεταβλητή που επηρεάζει συνολικά την παραγωγικότητα των
συντελεστών παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία) στην συνάρτηση παραγωγής
και η παράµετρος ! > 0 δηλώνει το βαθµό προτίµησης του χρόνου. ∆ηλαδή,
το ! µας δείχνει το βαθµό στον οποίο ενδιαφερόµαστε για την τρέχουσα
κατανάλωση από ότι για τη µελλοντική. Συνεπώς, όταν η παράµετρος ! τείνει
στο 1 σηµαίνει πως δεν ενδιαφέροµαι για το µέλλον.
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Πίνακας 1: Μελέτη της επίδρασης του ν

A= 1, α=0.75, p=0.04, b=0.50, τ=0.25
l= 0.65
z= 0.09
γ= 0.20

Benchmark: ν=0.80

ν= 0.10
ν= 0.15
ν= 0.20
ν= 0.25
ν= 0.30
ν= 0.35
ν= 0.40
ν= 0.45

l= 0.09
z= 0.06
γ= 0.05
l= 0.06
z= 0.06
γ= 0.07
l= 0.09
z= 0.06
γ= 0.08
l= 0.12
z= 0.07
γ= 0.10
l= 0.20
z= 0.07
γ= 0.11
l= 0.18
z= 0.07
γ= 0.12
l= 0.22
z= 0.07
γ= 0.13
l= 0.26
z= 0.07
γ= 0.14

ν= 0.50
ν= 0.55
ν= 0.60
ν= 0.65
ν= 0.70
ν= 0.75
ν= 0.85
ν= 0.90

l= 0.30
z= 0.08
γ= 0.15
l= 0.35
z= 0.08
γ= 0.16
l= 0.40
z= 0.08
γ= 0.17
l= 0.46
z= 0.08
γ= 0.18
l= 0.51
z= 0.083
γ= 0.19
l= 0.58
z= 0.08
γ= 0.19
l= 0.73
z= 0.09
γ= 0.21
l= 0.81
z= 0.09
γ= 0.22

Στον πίνακα 1 θα δώσουµε εναλλακτικές τιµές στην παράµετρο b,
όπου 0 < b < 1. Εστιάζουµε στην παράµετρο b γιατί είναι µια πολύ
ενδιαφέρουσα παράµετρος, η οποία µετράει το πως αξιολογούν τα άτοµα την
κατανάλωση και την εργασία ή µε άλλα λόγια το πως κατανέµουν το χρόνο
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τους ανάµεσα σε κατανάλωση και ξεκούραση (βλ. (1b) παραπάνω). Ο
πίνακας 1 παρέχει αριθµητικές λύσεις για διάφορες τιµές του b στην περιοχή
0.1 ≤ b ≤ 0.9.
Παρατηρώντας τα αριθµητικά αποτελέσµατα βλέπουµε πως: (1) Η
λύση είναι καλώς ορισµένη, δηλαδή 0 < < 1, M > 0 και L > 0. (2) Όταν
L > 0, η µακροχρόνια µεγέθυνση δεν είναι µόνο εφικτή όπως συµβαίνει στο
επίπεδο της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά και άριστη. (3) Καθώς το b
αυξάνεται, δηλαδή ενδιαφερόµαστε περισσότερο για την ιδιωτική κατανάλωση
από ότι για την ξεκούραση, το 1 − b µειώνεται, άρα το

αυξάνεται. (4) Όταν
0

το b αυξάνεται, εφόσον τώρα προτιµώ να καταναλώνω, το M = A αυξάνεται
εφόσον αυξάνεται η κατανάλωση

. (5) Καθώς το b αυξάνεται, το L =

05
0

επίσης αυξάνεται και άρα αυτό σηµαίνει πως µελλοντικά θέλω να
καταναλώνω περισσότερο και πως χρειάζοµαι περισσότερο κεφάλαιο
(αποταµίευση).
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Πίνακας 2: Μελέτη της επίδρασης του α

Α= 1, b=0.50, p=0.04, v=0.80, τ=0.25
l= 0.65
z= 0.09
γ= 0.20

Benchmαrk: α=0.75

l= 0.63
z= 0.04
γ= 0.01
l= 0.65
z= 0.05
γ= 0.04
l= 0.66
z= 0.06
γ= 0.09
l= 0.66
z= 0.07
γ= 0.14
l= 0.63
z= 0.11
γ= 0.28
l= 0.60
z= 0.13
γ= 0.36
l= 0.54
z= 0.14
γ= 0.46

α= 0.55
α= 0.60
α= 0.65
α= 0.70
α= 0.80
α= 0.85
α= 0.90

Στη συνέχεια, στον πίνακα 2 δώσαµε εναλλακτικές τιµές στην
παράµετρο : που συµβολίζει την παραγωγικότητα του ιδιωτικού κεφαλαίου
στην συνάρτηση παραγωγής. Παρατηρώντας τα αριθµητικά αποτελέσµατα
σηµειώνουµε πως καθώς το : αυξάνεται: (1) Το κεφάλαιο γίνεται πιο
παραγωγικό, εφόσον αυξάνεται το οριακό προϊόν του (παραγωγικότητα
κεφαλαίου). Ο παραγωγικός συντελεστής εργασία
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καθώς συνδυάζεται µε

έναν συντελεστή πιο παραγωγικό επηρεάζεται και αυτός µε τον ίδιο τρόπο.
Για το λόγο αυτό παρατηρούµε µία συνεχή αύξηση στο . (2) Επιπλέον
παρατηρούµε πως ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης L αυξάνεται. (3)
Εφόσον ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης L αυξάνεται, αυτό πρακτικά
συνεπάγεται την αύξηση του επιπέδου της κατανάλωσης. Εκεί οφείλεται και η
αύξηση του M =

0

A

που παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα.
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Πίνακας 3: Μελέτη της επίδρασης του τ

A= 1, α=0.75, p=0.04, b=0.50, ν=0.80
l= 0.65
z= 0.09
γ= 0.20

Benchmark: τ=0.25

τ= 0.05
τ= 0.10
τ= 0.15
τ= 0.20
τ= 0.30
τ= 0.35
τ= 0.40
τ= 0.45

l= 0.69
z= 0.06
γ= 0.14
l= 0.69
z= 0.07
γ= 0.18
l= 0.68
z= 0.08
γ= 0.20
l= 0.67
z= 0.08
γ= 0.20
l= 0.63
z= 0.09
γ= 0.20
l= 0.61
z= 0.09
γ= 0.19
l= 0.58
z= 0.10
γ= 0.18
l= 0.55
z= 0.10
γ= 0.17

τ= 0.50
τ= 0.55
τ= 0.60
τ= 0.65
τ= 0.70
τ= 0.75
τ= 0.80
τ= 0.85

l= 0.52
z= 0.11
γ= 0.15
l= 0.50
z= 0.11
γ= 0.13
l= 0.46
z= 0.11
γ= 0.11
l= 0.42
z= 0.11
γ= 0.09
l= 0.37
z= 0.11
γ= 0.07
l= 0.33
z= 0.11
γ= 0.05
l= 0.27
z= 0.11
γ= 0.03
l= 0.21
z= 0.11
γ= 0.01

Στον πίνακα 3 δίνουµε εναλλακτικές τιµές στον φορολογικό συντελεστή

). Γνωρίζουµε πως οι φόροι δηµιουργούν στρεβλώσεις, δηλαδή δεν είναι
φόροι που επιβάλλονται εφάπαξ. Καθώς το ) αυξάνεται, παρατηρούµε πως:
(1) Η εργασία

µειώνεται. Αυτό είναι πολύ λογικό να συµβαίνει γιατί οι
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εργαζόµενοι γνωρίζουν πως όσο περισσότερο εργάζονται, τόσο περισσότερο
θα φορολογηθούν. Συνεπώς, επιλέγουν να εργάζονται λιγότερο. (2) Ο ρυθµός
οικονοµικής µεγέθυνσης L αυξάνεται µέχρι την τιµή 0.25 και πέρα από την
τιµή αυτή µειώνεται. Αυτό συµβαίνει γιατί όταν ) < 1 − : ο φόρος θεωρείται
χαµηλός και το όφελος που προέρχεται από τη φορολογία είναι µεγαλύτερο
από τη στρέβλωση που προκαλεί. Ανιθέτως, όταν ) > 1 − : η φορολογία
είναι αρκετά υψηλή και η στρέβλωση που προκαλεί είναι µεγαλύτερη από το
0

όφελος. (3) Ο λόγος M = A αυξάνεται.
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Πίνακας 4: Μελέτη της επίδρασης του b

A= 1, α=0.75, p=0.04, v=0.80, τ=0.25
l= 0.65
z= 0.09
γ= 0.20

Benchmark: b=0.50

b= 0.05
b= 0.10
b= 0.15
b= 0.20
b= 0.25
b= 0.30
b= 0.35
b= 0.40
b= 0.45

l= 0.54
z= 0.07
γ= 0.07
l= 0.56
z= 0.07
γ= 0.10
l= 0.58
z= 0.08
γ= 0.12
l= 0.59
z= 0.08
γ= 0.13
l= 0.60
z= 0.08
γ= 0.15
l= 0.61
z= 0.08
γ= 0.16
l= 0.62
z= 0.09
γ= 0.17
l= 0.63
z= 0.09
γ= 0.18
l= 0.64
z= 0.09
γ= 0.19

b= 0.55
b= 0.60
b= 0.65
b= 0.70
b= 0.75
b= 0.80
b= 0.85
b= 0.90
b= 0.95
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l= 0.66
z= 0.09
γ= 0.21
l= 0.67
z= 0.09
γ= 0.22
l= 0.68
z= 0.09
γ= 0.23
l= 0.69
z= 0.09
γ= 0.24
l= 0.70
z= 0.08
γ= 0.25
l= 0.70
z= 0.08
γ= 0.25
l= 0.71
z= 0.08
γ= 0.26
l= 0.72
z= 0.08
γ= 0.27
l= 0.73
z= 0.08
γ= 0.27

Τέλος, στον πίνακα 4 δώσαµε εναλλακτικές τιµές στην παράµετρο B
που συµβολίζει το κλάσµα των φορολογικών εσόδων που χρησιµοποιούνται
για δαπάνες. Παρατηρώντας τα αριθµητικά αποτελέσµατα σηµειώνουµε πως
καθώς το B αυξάνεται: (1) Τα χρήµατα που διατίθενται για δηµόσια υποδοµή
αυξάνονται, άρα και η εργασία αυξάνεται. (2) Αφού αυξάνονται τα χρήµατα
για δηµόσιες δαπάνες, θα αυξάνεται και ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης L.
(3) Ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης L αυξάνεται. Συνεπώς, αυξάνονται και
0

τα επίπεδα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Εκεί οφείλεται και η αύξηση του M = A
που παρατηρούµε.
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6.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ

Στην περίπτωση αυτή ένας κοινωνικός σχεδιαστής επιλέγει απευθείας τα
µονοπάτια των , , 8, * για να µεγιστοποιήσει τις εξισώσεις (1a) – (1b) υπό:
+ 5 + 8= 9

7 4 7

84

7

(10)

όπου (10) είναι ο περιορισµός των πόρων της οικονοµίας (resource
constraint).
Η εξίσωση της παρούσας Χαµιλτονιανής είναι:
, = " #$

+ (1 − " #$ 1 −

+ - (9

7 4 7

84

7

–

− 8)

(11)

Παίρνουµε τις εξής παραγώγους:
./

=

0

−-

.2

=−

4 3

.2

=- 1−: 9

.0
.3

.e

1

4 1

(11a)
?

+ - (1 − >)6

-5 = − - 9 :

? 4 ?

? 4 4 ?

8

84

?

?

84

?

]

(11b)

−1

?

(11c)

+ !-

(11d)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης περιλαµβάνουν τον περιορισµό (10), την
εξίσωση Euler :
05
0

= 6 > 87

4

7 4 4 7

−!

(12)

και δύο ακόµα εξισώσεις:
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4 f
4 3

?

= - (1 − >)6
?

1−> 6

?

8

?

?

84

?

]

(13)

=1

(14)

Παρατηρούµε πως έχουµε ένα σύστηµα 4 εξισώσεων µε 4 αγνώστους
, , 8,

. Εφόσον όµως δεν έχω ενδογενή µεγέθυνση οι µεταβλητές µου δεν

είναι στάσιµες (stationary), οπότε τις µετατρέπω εγώ σε στάσιµες παίρνοντας
τους λόγους και έτσι ορίζω τα παρακάτω:
e

$ = A, M =

0

A

Έτσι προκύπτει ένα σύστηµα 3 εξισώσεων µε 3 αγνώστους $, M,

.

Σηµειώνουµε πως η µεταβλητή ήταν στάσιµη. Οι εξισώσεις που προκύπτουν
είναι:
4 f
4 3

=

1 4 ? g hDFE 3FE

4 7

1−> 6
N5

N

(15)

N

= $7

= − 1 − > 6$4

(16)

7 4 7

+ M + $ –!

(17)

Xρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (15), (16) και (17) και θέτοντας ότι στη
µακροχρόνια ισορροπία ο λόγος

N5

N

= 0 προκύπτει ότι:

0

M=A=!

(18)

fh

= f hij

(19)

4 f

fh

1 − > 6 kf hij

4 f

4 7

l

= $7

(20)
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Με τη χρήση του µαθηµατικού προγράµµατος Maple, τα αριθµητικά
αποτελέσµατα που προκύπτουν για τις εναλλακτικές τιµές της παραµέτρου b,
όπου 0 < b < 1 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Μελέτη της επίδρασης του ν

A= 1, α=0.75, p =z =0.04
l= 0.939
z= 0.040
g= 0.154

Benchmark: ν=0.80

ν= 0.10
ν= 0.15
ν= 0.20
ν= 0.25
ν= 0.30
ν= 0.35
ν= 0.40
ν= 0.45

l= 0.205
z= 0.040
g= 0.093
l= 0.323
z= 0.040
g= 0.108
l= 0.425
z= 0.040
g= 0.118
l= 0.512
z= 0.040
g= 0.126
l= 0.585
z= 0.040
g= 0.132
l= 0.647
z= 0.040
g= 0.136
l= 0.699
z= 0.040
g= 0.139
l= 0.745
z= 0.040
g= 0.143

ν= 0.50
ν= 0.55
ν= 0.60
ν= 0.65
ν= 0.70
ν= 0.75
ν= 0.85
ν= 0.90
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l= 0.784
z= 0.040
g= 0.145
l= 0.818
z= 0.040
g= 0.147
l= 0.848
z= 0.040
g= 0.149
l= 0.875
z= 0.040
g= 0.151
l= 0.899
z= 0.040
g= 0.152
l= 0.919
z= 0.040
g= 0.153
l= 0.957
z= 0.040
g= 0.155
l= 0.972
z= 0.040
g= 0.156

Παρατηρώντας τα αριθµητικά αποτελέσµατα καταλήγουµε στα εξής
συµπεράσµατα: (1) Η λύση είναι καλώς ορισµένη, δηλαδή 0 < < 1, M > 0
και L > 0. (2) Καθώς η παράµετρος b αυξάνεται, δηλαδή κατανέµουµε το
χρόνο για την ιδιωτική κατανάλωση από ότι για την ξεκούραση, το 1 − b
µειώνεται, άρα το

αυξάνεται.

(3) Καθώς το b αυξάνεται, αυξάνονται τα

επίπεδα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνεπώς, η αύξηση του λόγου L =

05
0

είναι αναµενόµενη.

.

Πίνακας 2: Μελέτη της επίδρασης του α

A= 1, ν=0.80, p =z =0.04
l= 0.939
z= 0.040
g= 0.154

Benchmαrk: α=0.75

l= 0.929
z= 0.040
g= 0.131

α= 0.80

Τέλος, στον πίνακα 2 δώσαµε εναλλακτικές τιµές στην παράµετρο α που
συµβολίζει την παραγωγικότητα του ιδιωτικού κεφαλαίου στην συνάρτηση
παραγωγής. Παρατηρώντας τα αριθµητικά αποτελέσµατα και καθώς το :
αυξάνεται εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: (1) Το κεφάλαιο γίνεται πιο
παραγωγικό, εφόσον αυξάνεται το οριακό προϊόν του. Οµοίως µε την
µακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία, ο παραγωγικός συντελεστής εργασία
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καθώς συνδυάζεται µε το κεφάλαιο, δηλαδή έναν συντελεστή πιο
παραγωγικό επηρεάζεται και αυτός µε τον ίδιο τρόπο. Εκεί οφείλεται η
συνεχής αύξηση στο

. (2) Επιπρόσθετα, παρατηρούµε πως ο ρυθµός

οικονοµικής µεγέθυνσης L αυξάνεται.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μελετήσαµε τη µακροχρόνια οικονοµική µεγέθυνση σε ένα υπόδειγµα γενικής
ισορροπίας. Σκεφτήκαµε ένα απλό µοντέλο δηµοσιονοµικής πολιτικής και
οικονοµικής

µεγέθυνσης

που

περιλαµβάνει

ένα

αντιπροσωπευτικό

νοικοκυριό, µία αντιπροσωπευτική επιχείρηση και µία κυβέρνηση. Η
οικονοµική πολιτική έλαβε τη µορφή δηµόσιων υποδοµών και µεταβιβαστικών
πληρωµών, οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν από στρεβλωτική φορολογία.
Κατόπιν, λύσαµε για την αποκεντρωµένη ανταγωνιστική ισορροπία
(DCE) και δίνοντας εναλλακτικές τιµές στις διάφορες παραµέτρους (b, :, ), B
των

εξισώσεων

του

συστήµατος,

µε

τη

βοήθεια

του

µαθηµατικού

προγράµµατος Maple, πήραµε αναλυτικές λύσεις για την εργασία , το λόγο
M=

0

A

και το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης L.
Αξίζει να τονίσουµε πως η χαµηλή φορολογία έχει θετική επίδραση στο

ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, ενώ η υψηλή έχει αρνητική επίδραση. Αυτό
λαµβάνει χώρα επειδή οι φόροι είναι στρεβλωτικοί και όσο περισσότερο
εργαζόµαστε, τόσο περισσότερο φορολογούµαστε.
Αντίστοιχα, δουλέψαµε και µε το πρόβληµα του κοινωνικού σχεδιαστή,
δίνοντας τιµές στις παραµέτρους b και : πήραµε αναλυτική λύση για την
εργασία και το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης L.
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