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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Υπάρχουν άνθρωποι που αξίζει κατά την διάρκεια της ζωής τους ή ακόμα και 

μετά τον θάνατο τους  να τους γνωρίζει αλλά και να τους αναγνωρίζει ο κόσμος. 

Ένας από τους λαμπρούς οικονομολόγους  που δεν χρειάζεται  πολύ μεγάλη 

προσπάθεια στο να τονιστεί το όνομα του αλλά και το έργο του είναι ο Μίλτον 

Φρίντμαν. Ένας διακεκριμένος οικονομολόγος και από τους πιο γνωστούς για 

την συνεισφορά του στην οικονομία είτε με τα λεγόμενα του είτε με τα έργα του 

αλλά και με την απόδειξη της πίστης του στον τομέα της οικονομίας.

Στην εργασία  αναφέρεται η ζωή του Μίλτον Φρίντμαν, η ανάπτυξη ορισμένων 

ιδεών και απόψεων του καθώς και κάποια από τα πιστεύω του. Aναφέρεται η 

ανάλυση της υπόθεσης του μόνιμου εισοδήματος,  καθώς και η ανάλυση για την 

τοποθέτηση  του  στην  ιστορία  της  οικονομικής  θεωρίας.  Επίσης   η  εργασία 

αναφέρεται στο μοντέλο του Φρίντμαν,  και στην μακροοικονομική. Εξετάζουμε 

το  βραβείο  Nobel καθώς  και  την  καμπύλη  Phillips.  Τέλος  παρουσιάζεται  το 

συγγραφικό του έργο και η συνέντευξη του μετά την συνταξιοδότηση του και λίγα 

χρόνια πριν τον θάνατο του.

ABSTRACT
There are people who deserve during their lifetime or even after their death to be 

known and recognized by the world. One of the brilliant economists that does not 

need too much  effort  to  highlight  his  name and  work  is  Milton  Friedman.  A 

distinguished economist and one of the most well known for his contribution to 

the economy either with his words or his actions, but also with his demonstration 

of  faith in the sector of economy. 

In this study, is mentioned the life of Milton Friedman, the development of certain 

ideas and views and some of his beliefs as well. 

His analysis of fixed income case is also reported,  as well as his placement in 

the history of the economic theory.

Furthermore the study refers to the model of Friedman  in the macroeconomics. 

We examine the Nobel Prize and the Philips curve. Finally we present his written 

work and his interview, given after his retirement and a few years before his 

death.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΙΛΤΟΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ
Ο Μίλτον Φρίντμαν, ήταν ένας επιφανής Αμερικανός οικονομολόγος.

Στους  ακαδημαϊκούς  κύκλους  ήταν  γνωστός  για  την  συνεισφορά  του  στην 

μακροοικονομία, οικονομική ιστορία και στατιστική. Στους ευρύτερους κύκλους 

ήταν  γνωστός  ως  μεγάλος  υπέρμαχος  της  οικονομικής  και  κοινωνικής 

ελευθερίας.

Γεννήθηκε  στην  Νέα  Υόρκη από  μία  εργατική  οικογένεια  Ουγγροεβραίων 

μεταναστών  από  το  Μπερεγκέσας  (Μπερεχόβε  σήμερα,  στην  Ουκρανία).  Ο 

Φρίντμαν μεγάλωσε στο Ρόουεη, Νιού Τζέρσεϊ και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 

Ρούτγκερς  (Μπατσελορ,  1932)  και  στο  Σικάγο (Μάστερ,  1933).  Είχε  μεγάλες 

επιρροές από τον Τζεηκομπ Βαϊνερ, τον Φρανκ Ναϊτ και τον Χένρυ Σίμονς. Δεν 

μπόρεσε να βρει ακαδημαϊκή απασχόληση, οπότε το να δουλέψει για το Νιου 

Ντηλ ήταν μία επιλογή.  Τα τέλη του 30 και  πάλι  στο 41-43 δούλεψε για την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως σύμβουλος σε ανώτερα στελέχη του Υπουργείου 

Οικονομικών. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών το 1942 συνέστησε 

μία Κεϊνσιανή πολιτική φορολογίας και πραγματικά βοήθησε στην κατασκευή του 

συστήματος  φορολόγησης  δια  της  παρακράτησης  από την  μισθοδοσία.  Στην 

αυτοβιογραφία του σχολιάζει ότι ήταν πλήρως Κεϊνσιανός εκείνη την εποχή. Έως 

τα τέλη του 40, ασχολήθηκε κυρίως με στατιστικά θέματα στην έρευνά του, όπως 

φαίνεται  στην  διδακτορική  διατριβή  του:Income  from  Independent 
Professional Practice η οποία δημοσιεύτηκε με συνσυγγραφέα και σύμβουλο 

τον Σίμον Κούζνετς (1945).

Πήρε το Διδακτορικό του δίπλωμα από το Κολούμπια το  1946. Έγινε κατόπιν 

Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο από το 1946 έως το 76, 

όπου και βοήθησε στη δημιουργία μίας στενής κοινότητας διανοούμενων που 

παρήγαγε αρκετά βραβεία Νόμπελ, γνωστής και ως Σχολή του Σικάγο (Chicago 

School).  Τελικά η Σχολή του Σικάγου του άνοιξε τις πύλες της και ο Φρίντμαν 

δίδαξε εκεί επί 30 συναπτά έτη: μαζί με τον συνάδελφό του, τον «χερ προφεσόρ» 

Φρίντριχ  φον  Χάγεκ,  οι  οποίοι  καθιερώθηκαν  ως  κύριοι  εκπρόσωποι  του 

νεοφιλελευθερισμού και της ελεύθερης αγοράς. Το Βραβείο Νομπέλ που πήρε το 
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1976,  έναν  χρόνο  πριν  από  τη  συνταξιοδότησή  του  από  τη  σχολή,  απλώς 

επιβεβαίωσε τη φήμη του.

Στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του Φρίντμαν βοήθησαν πάντως και οι  συχνές 

εμφανίσεις του στην τηλεόραση, αλλά και η πολυετής πολιτική αρθρογραφία του 

στο  Newsweek.  Πρέπει  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  ο  Φρίντμαν  διετέλεσε 

οικονομικός σύμβουλος τεσσάρων Ρεπουμπλικανών προέδρων, από τον Νίξον 

ως τον πατέρα Μπους.

Ο γιος του Φρίντμαν είναι ο επίσης οικονομολόγος Ντέηβιντ Φρίντμαν.

Ο Μίλτον Φρίντμαν πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 94 ετών, στις 16 

Νοεμβρίου 2006, στο Σαν Φρανσίσκο. Παρόλα αυτά η συμβολή της σκέψης του 

Μίλτον Φρίντμαν είναι  πολύ σπουδαιότερη  στην ανάπτυξη της οικονομικής 
θεωρίας και στην εφαρμογή και άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής για 

να εξαντλείται στα όρια του μονεταρισμού και κυρίως ξεπερνά και αυτά ακόμη τα 

όρια  της  οικονομικής  επιστήμης  αφού  επεκτείνεται  στη  μεθοδολογία  των 

επιστημών,  την  πολιτική  και  την  φιλοσοφία.  Αυτή  η  πολυσχιδής  και 

πολυδιάστατη δράση του καθ΄ολη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα τον ανέδειξε 

σε έναν από τους κορυφαίους υποστηρικτές της φιλοσοφίας της ελευθερίας και 

της ανεμπόδιστης λειτουργίας των αγορών.

Μετά  από  αυτές  τις  συμβολές  του  Μίλτον  Φρίντμαν,  η  διατύπωση  του 

Μονεταρισμού ήρθε ως φυσική κατάληξη για να ολοκληρώσει  την εικόνα του 

Μίλτον  Φρίντμαν  ως  μεγάλου  οικονομολόγου,  αρχηγού  μιας  νέας  δυναμικής 

σχολής που απαξίωσε τον Κεϊνσιανισμό και κυρίως έδωσε νέους ορίζοντες στην 

οικονομική  επιστήμη.  Ο Μίλτον  Φρίντμαν  πήρε  στα  χέρια  του  την  παλιά  και 

ανυπόληπτη ποσοτική θεωρία του χρήματος και της έδωσε νέα πνοή.

Ο Μίλτον Φρίντμαν μετά την μεγάλη επιτυχία του Μονεταρισμού, ιδίως από την 

υιοθέτησή  του  από  τις  χώρες  σχεδόν  όλου  του  κόσμου,  τους  παγκόσμιους 

οργανισμούς  αλλά  και  κυρίως  στον  πανεπιστημιακό  χώρο,  στράφηκε  στην 

ανάπτυξη  της  φιλοσοφίας  της  ελευθερίας  με  το  βιβλίο  του  Capitalism  and 
Freedom και το 1953 με το Essays in Positive Economics. Ουσιαστικά με το 

πρώτο βιβλίο του ασχολήθηκε με την οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος, ενώ 

με  το  δεύτερο  διατύπωσε  ένα  σύστημα  προτάσεων  για  τη  μέθοδο  των 

οικονομικών  προκειμένου  η  οικονομική  επιστήμη  να  αποκτήσει  το  θετικό 
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χαρακτήρα  των  άλλων  θετικών  επιστημών,  των  οποίων  οι  προτάσεις,  δεν 

μπορούν  να  αμφισβητηθούν  μέχρι  τουλάχιστον  την  πρώτη  τεκμηριωμένη 

διάψευση κάποιας επιστημονικής υπόθεσης από την πραγματικότητα (κριτήριο 
Popper)  και  της  σαφούς  διάκρισης  των  επιστημονικών  προτάσεων  από  τα 

δεοντολογικά  τους  στοιχεία  που  όχι  μόνο  τις  φορτίζουν  με  τις  υποκειμενικές 

σκέψεις του ερευνητή αλλά και, κυρίως, τις χρωματίζουν ιδεολογικά με έντονα 

εξωεπιστημονικά  χαρακτηριστικά.  Η  μεθοδολογική  συμβολή  του  Μίλτον 

Φρίντμαν  ήταν  κρίσιμη  πρώτον  διότι,  ιδιαίτερα  στην  δεκαετία  του  ’50,  η 

οικονομική  επιστήμη  ήταν  έντονα  ιδεολογικοποιημένη  και  οι  προτάσεις  της 

εύκολα  διαστρεβλώνονταν  με  γενικόλογες  εξωεπιστημονικές  απόψεις  και, 

δεύτερον,  διότι  εισήγαγε  στην  οικονομική  επιστήμη  την  σύγχρονη  τότε 

επιστημολογική έρευνα. Ο Μίλτον Φρίντμαν συνέχισε τις μείζονες συμβολές του 

στην οικονομική επιστήμη με τον βιβλίο του:  A Theory of the Consumption 
Function με  το οποίο επανερμήνευσε την  Κεϊνσιανή διατύπωση συνάρτησης 

κατανάλωσης συσχετίζοντάς την με το διαρκές εισόδημα και αποσυνδέοντάς την 

από το τρέχον, απογυμνώνοντας έτσι τον Κεϊνσιανισμό από μια κύρια βασική του 

υπόθεση. Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό αλλά με συνεχείς διαλέξεις, δημοσιεύσεις 

άρθρων,  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  εκπομπών  και  συνεχόμενων 

περιοδειών  ανά  τον  κόσμο  έγινε  ο  πρωταθλητής  του  νέου  κύματος  του 

φιλελευθερισμού.

Η βασικότερη συνεισφορά του Φρίντμαν στην οικονομική επιστήμη είναι στην 

ανάλυση  της  κατανάλωσης  και  στην  απλοποίηση  της  σύνθετης  θεωρίας  της 

σταθεροποίησης. Αλλά η πλέον σημαντική του επιρροή υπήρξε στο ευρύτερο 

κοινό  με  τα  βιβλία  του  Καπιταλισμός  και  Ελευθερία και  το  Ελεύθερος  να 
Διαλέξεις (με την γυναίκα του Ρόουζ). Το  Κ κ Ε έχει αναδειχθεί ήδη εδώ και 

χρόνια ανάμεσα στα εκατό περισσότερο σημαντικά βιβλία και με την μεγαλύτερη 

επίδραση  πάνω στον  κόσμο  από  τον  δεύτερο  παγκόσμιο  πόλεμο  μέχρι  και 

σήμερα. Στην μελέτη του αυτή ο Φρίντμαν αναλύει με απλό και κατανοητό τρόπο 

το πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις προσδοκίες που προπαγανδίζει το 

κράτος  ενώ  την  ίδια  ώρα  να  αποτρέψουμε  τους  κινδύνους  για  τις  ατομικές 

ελευθερίες  που  η  διόγκωση  του  κράτους  προμηνύει.

Ο Φρίντμαν στο  ίδιο  βιβλίο  αποδεικνύει  πως ο ανταγωνιστικός καπιταλισμός 
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αποτελεί  εργαλείο  και  για  την  επίτευξη  οικονομικής  ευημερίας  και  ελευθερίας 

αλλά συνιστά και την βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη πολιτικής ελευθερίας. 

–Το  Καπιταλισμός  και Ελευθερία έχει  μεταφρασθεί  σε  18  γλώσσες  (με 

φωτεινή  εξαίρεση  τα  ελληνικά),  έχει  πουλήσει  πάνω από  μισό  εκατομμύριο 

αντίτυπα  στα  αγγλικά  και  δείχνει  ακόμη  και  σήμερα  να  ασκεί  όλο  και 

περισσότερο  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  επιρροή.

Ο Φρίντμαν αποδεικνύει πως ο ανταγωνιστικός καπιταλισμός αποτελεί εργαλείο 

και για την επίτευξη οικονομικής ευημερίας και ελευθερίας αλλά συνιστά και την 

βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη πολιτικής ελευθερίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ:
1.1 Σχολή του Σικάγο

Η  Σχολή  του  Σικάγο,  η  οποία  χαρακτηριζόταν  από  μεγάλο  οικονομικό 

φιλελευθερισμό και πολιτικό συντηρητισμό, είχε μεγάλη επιρροή στα οικονομικά 

και  στο  Δίκαιο  κατά  των  περιορισμών  του  Ανταγωνισμού   (και  έφτασε  στο 

απόγειο της επιρροής της επί προεδρίας  Ρόναλντ Ρήγκαν.) Κύρια πιστεύω της 

ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητα αυτορρύθμισης της αγοράς και η 

δυσπιστία  σε  κάθε  μορφής  κρατικό  παρεμβατισμό.  Οι  συμβολές  του  στα 

μακροοικονομικά, τα μικροοικονομικά, την οικονομική ιστορία και την στατιστική 

είναι πάρα πολλές.

Η Σχολή του Σικάγο υποστηρίζει τον άκρο φιλελευθερισμό. Στόχος της Πολιτικής 

του  Ανταγωνισμού  οφείλει  να  είναι  μόνο  η  αύξηση  της  αποτελεσματικότητας 

χωρίς  να  εξετάζεται  αν  ο  καταναλωτής  επωφελείται  άμεσα  από  αυτήν  την 

αύξηση. Μια συγχώνευση που οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής είναι 

επιθυμητή, ακόμα κι αν η προκύπτουσα εταιρία θα έχει μονοπωλιακή θέση στην 

αγορά,  αφού  η  μείωση  του  κόστους  παραγωγής  σημαίνει  αύξηση  της 

αποτελεσματικότητας.  Τα  μόνα  επικίνδυνα  για  τον  ανταγωνισμό  είναι  η 

συμπαιγνία  μεταξύ  ανταγωνιστών  και  η  κρατική  παρέμβαση.  Πολλές 

συμπεριφορές που ως τότε θεωρούνταν αντιανταγωνιστικές υποστήριξε η Σχολή 

του Σικάγο ότι είτε οδηγούν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας είτε είναι απλά 

ουδέτερες. Οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά δεν είναι σε θέση 

να εκμεταλλευτούν και να απομυζήσουν τον καταναλωτή, γιατί, αν αυξήσουν τις 

τιμές υπερβολικά, θα προσελκύσουν ανταγωνιστές, που θα θέλουν κι αυτοί να 
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κερδίσουν  από  τις  υψηλές  τιμές  και  τελικά  θα  επιβληθούν  πάλι  συνθήκες 

ανταγωνισμού.  Η  Σχολή  του  Σικάγο  κατηγορείται  ότι  ακολουθεί  μια  απλοϊκή 

θεώρηση της αγοράς. Μπορεί μια επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση να χρεώνει 

υπερβολικές τιμές και παρ’ όλα αυτά να μην προσελκύσει ανταγωνιστές, επειδή 

το  κόστος  εισόδου  στην  αγορά  είναι  απαγορευτικό  (π.χ.απαιτούνται  ακριβές 

εγκαταστάσεις παραγωγής). Η Σχολή του Σικάγο συνδέεται ιδεολογικά με τους 

Ρεπουμπλικάνους, επικράτησε στις ΗΠΑ επί προεδρίας Ρήγκαν και παραμένει η 

κρατούσα  Σχολή  Πολιτικής  του  Ανταγωνισμού.  Πολλές  από  τις  ιδέες  της 

κατερρίφθησαν από πολυπλοκότερα οικονομικά μοντέλα,  αλλά  η  συνεισφορά 

της είναι αναμφισβήτητη στην καταπολέμηση του φορμαλισμού στο Δίκαιο κατά 

των περιορισμών του Ανταγωνισμού, καθώς εξανάγκασε τους εφαρμοστές του 

Δικαίου να εμβαθύνουν τις οικονομικές τους αναλύσεις.

1.2 Μονεταρισμός

Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κάποιος τον Μίλτον Φρίντμαν χωρίς αυτόματα να 

του έρθει αμέσως στο μυαλό το πνευματικό του τέκνο που αναμφίβολα είναι ο 

Μονεταρισμός.

Παρόλα  αυτά  η  συμβολή  της  σκέψης  του  Μίλτον  Φρίντμαν  είναι  πολύ 

σπουδαιότερη στην ανάπτυξη της οικονομικής θεωρίας και στην εφαρμογή και 

άσκηση  της  μακροοικονομικής  πολιτικής  για  να  εξαντλείται  στα  όρια  του 

μονεταρισμού  και  κυρίως  ξεπερνά  και  αυτά  ακόμη  τα  όρια  της  οικονομικής 

επιστήμης αφού επεκτείνεται στη μεθοδολογία των επιστημών, την πολιτική και 

την  φιλοσοφία.  Αυτή  η  πολυσχιδής  και  πολυδιάστατη  δράση  του  καθόλη  τη 

διάρκεια  του  εικοστού  αιώνα  τον  ανέδειξε  σε  έναν  από  τους  κορυφαίους 

υποστηρικτές της φιλοσοφίας της ελευθερίας και της ανεμπόδιστης λειτουργίας 

των αγορών.

Ο Μίλτον Φρίντμαν πήρε στα χέρια του την παλιά και  ανυπόληπτη ποσοτική 

θεωρία του χρήματος και της έδωσε νέα πνοή, εγείροντας ένα νέο δόγμα ότι το 

χρήμα  μετρά  (money  matters)  και  δεν  αποτελεί  απλώς  ένα  πέπλο  της 

οικονομίας,  ένα  απλό  μέσο  συναλλαγών.  Απέδειξε  ότι  ο  πληθωρισμός 

συσχετίζεται  θετικά με την αύξηση της προσφοράς χρήματος και  ότι  ο μόνος 

σωστός τρόπος της διαχείρισης της προσφοράς χρήματος είναι η συμμετρική της 

αύξηση με αυτήν του πραγματικού προϊόντος της οικονομίας.
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Ανέπτυξε  την  ιδέα  του  φυσικού  ποσοστού  ανεργίας  ενώ  ερμήνευσε  τον 

στασιμοπληθωρισμό με  την  μακροχρόνια  καμπύλη Φίλλιπς,  που είναι  κάθετη 

στο  σημείο  του  φυσικού  ποσοστού  ανεργίας  και  το  οποίο  παραμένει 

ανεπηρέαστο  τόσο  από  τις  νομισματικές  όσο  και  από  τις  δημοσιονομικές 

πολιτικές.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  απέδειξε  την  πλήρη  ανικανότητα  και 

αναποτελεσματικότητα των κρατικών παρεμβάσεων για την καλή ρύθμιση της 

οικονομίας και το μάταιο και ανέφικτο της οργάνωσης τέτοιων προσπαθειών. Η 

κρατική ανάμειξη πρέπει να είναι η ελάχιστη και να περιορίζεται στην λειτουργική 

υποστήριξη των εξελίξεων που αναδεικνύονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Προϋπόθεση του Μονεταρισμού είναι η ομαλή δημοκρατική διακυβέρνηση όπου 

τον  κύριο  οικονομικό  ρόλο  τον  έχει  ο  ανταγωνιστικά  οργανωμένος  ιδιωτικός 

τομέας και όχι η όποια πολιτική εξουσία και μάλιστα αυταρχική και, δεύτερον, το 

θεώρημα της νομισματικής επιτάχυνσης αποτρέπει την επιταχυνόμενη αυξητική 

νομισματική  επέκταση  ακριβώς  διότι  δηλώνει  ότι  τα  αποτελέσματα  στον 

πραγματικό τομέα είναι  ιδιαίτερα βραχυχρόνια,  παροδικά και  κυρίως αβέβαια. 

Είναι εξάλλου πρόδηλο αυτό από το αντίστροφο παράδειγμα της επιτυχίας του 

Μονεταρισμού στις  ΗΠΑ μετά την  πτώση της προεδρίας του  Κάρτερ και  την 

ανάληψη  των  διοικητικών  καθηκόντων  της  Ομοσπονδιακής  Τράπεζας 

Αποθεμάτων από τον Άτλαντα του Μονεταρισμού, τον  Πολ Βόλκερ. Η επιτυχία 

της  Μονεταριστικής  πολιτικής  Βόλκερ  άνοιξε  τον  δρόμο  για  την  παγκόσμια 

απήχηση και  υιοθέτηση του  Μονεταρισμού.  Ο στασιμοπληθωρισμός  νικήθηκε 

γνωρίζοντας ο κόσμος μια παγκόσμια ανάκαμψη και έναν σαφή περιορισμό της 

κρατικής  παρέμβασης  με  ένα  μεγάλο  παγκόσμιο  κύμα  ιδιωτικοποιήσεων  και 

κατάργησης των κρατικών ελέγχων.

1.3 Κεϊνσιανισμός

Οι ιδέες του Λόρδου Κέινς για μεγαλύτερο κρατικό παρεμβατισμό είναι σήμερα 

πιο επίκαιρες παρά από οποιαδήποτε άλλη εποχή από το θάνατό του το 1946. 

Στόχος του Λόρδου Κέινς ήταν να διατηρήσει την οικονομία αγοράς με το να την 

κάνει να εργάζεται αποτελεσματικά. Σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, 

η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν είναι αποτελεσματική και χρειάζεται και 

δημοσιονομική πολιτική. Σε μια οικονομία αγοράς οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
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βάση  το  ιδιωτικό  κόστος  και  το  ιδιωτικό  όφελος.  Στην  περίπτωση  της 

χρηματοπιστωτικής  κρίσης  οι  αποφάσεις  λαμβάνονταν  με  βάση  το  ιδιωτικό 

όφελος  και  το  ιδιωτικό  κόστος  και  δεν  λαμβανόταν  υπόψη  το  κόστος,  που 

μπορούσε  να  προκληθεί  στους  μετόχους  και  γενικά  στην οικονομία.  Γι'  αυτό 

χρειάζονται  οι  κρατικές  ρυθμίσεις  και  η  εποπτεία.  Βέβαια,  υπάρχουν  και  οι 

αποτυχίες του κρατισμού. Στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες 

της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα.

Πρώτον, καταδεικνύει με ακόμα πιο δραματικό τρόπο το εύρος της πιστωτικής 

κρίσης στην καρδιά του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος.

Δεύτερον,  φέρνει  στην  επιφάνεια  τον  βαθμό  της  ιδεολογικής  κρίσης  που 

αντιμετωπίζει πλέον η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία, αναγκάζοντας ακόμα και τους 

πιο φανατικούς υποστηρικτές και θιασώτες της (όπως οι Ρεπουμπλικάνοι στις 

ΗΠΑ και ο πρόεδρος της  Fed, Μπεν Μπερνάνκε), να αφήσουν στην άκρη τα 

ιδεολογήματα  για  να  ανοίξουν  τις  προστατευτικές  αγκαλιές  του  κράτους, 

ψηφίζοντας Κέινς έναντι Φρίντμαν.

Κεϊνσιανισμός εναντίον Μονεταρισμού

Η  κεϊνσιανή  ηγεμονία  διήρκεσε  μέχρι  τη  δεκαετία  του  1970.  Σε  εκείνη  την 

ταραχώδη δεκαετία αυτό που υπήρξε σχεδόν ευαγγέλιο  από τη στιγμή που την 

οικονομία  την  έπληξε  ο  στασιμοπληθωρισμός,  η  ευθύνη  για  τον  οποίο 

αποδόθηκε στην κεϊνσιανή συνταγή.

• Στην κεϊνσιανή σκέψη αντιτάχθηκε η μονεταριστική.  Οι  δύο θεωρίες 

ήταν συμμετρικές. Σύμφωνα με τον Κέινς, η καλή οικονομία, εκείνη της 

πλήρους  απασχόλησης,  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  της  ζήτησης.

Για μια σειρά λόγους η ζήτηση, αν αφεθεί στον εαυτό της, μπορεί να 

παραμένει  για  μεγάλες  περιόδους  κάτω από  το  επίπεδο  που  είναι 

αναγκαίο για την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης.

• Σύμφωνα με τους μονεταριστές, η πλήρης απασχόληση εξαρτάται από 

τις  συνθήκες  της  προσφοράς.  Αν  οι  τιμές  των  συντελεστών  της 

παραγωγής και κυρίως του κόστους της εργασίας ήταν ελεύθερες να 

κυμαίνονται  από  τον  άνεμο  της  αγοράς,  χωρίς  κυβερνητικές  ή 

συνδικαλιστικές  παρεμβάσεις,  η  οικονομία  θα  πετύχαινε  αυθόρμητα 
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την πλήρη απασχόληση.  Σύμφωνα με τον Κέινς,  ήταν καθήκον του 

κράτους  να  παρεμβαίνει  για  να  καλύψει  το  κενό  της  ζήτησης  με 

μακροοικονομικές, νομισματικές και φορολογικές πολιτικές.

• Σύμφωνα με τους μονεταριστές, το κράτος οφείλει να απέχει αυστηρά 

από κάθε παρέμβαση η οποία θα μεταφραζόταν υποχρεωτικά σε 

πληθωρισμό χωρίς να αυξάνει, παρά μόνο για πολύ μικρό διάστημα, 

την απασχόληση. Το κράτος επομένως έπρεπε να περιορίζεται στο να 

προμηθεύει μια ποσότητα νομισμάτων συμβατή με το ποσοστό του 

επιθυμητού πληθωρισμού.

Από δω προέρχεται ο όρος μονεταρισμός, που είναι λίγο παράδοξος, 

καθώς οι μονεταριστές υποστήριζαν ότι το νόμισμα δεν μπορεί να 

αλλάξει τις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα σε ζήτηση και προσφορά.

• Είναι μόνον ένα πέπλο απλωμένο πάνω στην οικονομία. Ο Κέινς 

ξεκινούσε και αυτός από την ίδια θεωρητική βάση, την ποσοτική 

θεωρία του νομίσματος, σύμφωνα με την οποία η αξία αυτού που θα 

δαπανηθεί είναι ίση με την αξία αυτού που θα αποκτηθεί, ένας 

ισχυρισμός που φαίνεται καθησυχαστικός.

Αλλά έπειτα αυτός εισήγαγε στη θεωρία ένα στοιχείο που την 

διατάρασσε: τις προσδοκίες. Ένα ψυχολογικό στοιχείο που αλλοίωνε 

εκείνη την ισορροπία. Ο άνθρωπος, πράγματι δεν είναι ένα αυτόματο 

εργαλείο που αντιδρά μηχανικά στα ερεθίσματα. Είναι ένα σκεπτόμενο 

ον που μπορεί να διαταράξει τις εξισώσεις των οικονομολόγων.

• Από τις «αυθαίρετες» προσδοκίες του (παράδειγμα η επιθυμία του να 

έχει  στην  άμεση  διάθεσή  του  το  νόμισμα  αντί  να  το  επενδύει: 

προτίμηση  της  ρευστότητας)  μπορούν  να  γεννηθούν  μη 

ισορροπημένες καταστάσεις.  Ανήκει τότε στο κράτος το καθήκον να 

επαναφέρει  την  ισορροπία,  διαχειριζόμενο  μέσω  του  επιτοκίου  το 

νόμισμα, το οποίο επομένως γίνεται όχι ένα πέπλο αλλά ένα εργαλείο 

οικονομικής πολιτικής. Η σημασία των ψυχολογικών προσδοκιών είναι 

η πιο μεγάλη θεωρητική συμβολή του Κέινς στην οικονομία.

Ο  Φρίντμαν  ήταν  ο  εμπνευστής  της  μονεταριστικής  σχολής  στα  οικονομικά. 

Αντίθετα  με  τους  Κεϊνσιανιστές  που  υποστήριζαν  τις  συνεχείς  παρεμβατικές 
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μικροδιορθώσεις  στην  οικονομία,  ο  Φρίντμαν  υποστήριζε  ότι  οι  κεντρικές 

τράπεζες πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς γενικούς κανόνες στην προσφορά 

χρήματος  για  τον  περιορισμό  του  πληθωρισμού  και  να  αφήνονται  οι  τιμές 

ελεύθερες να προσεγγίσουν τα φυσικά τους επίπεδα. Ο Φρίντμαν πίστευε ότι όχι 

μόνο  οι  περισσότερες  κρατικές  παρεμβάσεις  ήταν  αντιπαραγωγικές  για  την 

οικονομία,  αλλά  και  ότι  ήταν  αντίθετες  με  τις  αξίες  μιας  ανοιχτής  κοινωνίας 

ελεύθερων ατόμων,  συνδυάζοντας άρτια τα οικονομικά με την πολιτική πράξη 

και την καθημερινότητα. Επίσης, γνωστές προτάσεις του ήταν η αντικατάσταση 

του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με έναν αρνητικό φόρο εισοδήματος, το 

ελάχιστο  εγγυημένο  εισόδημα,  ο  ενιαίος  φορολογικός  συντελεστής  και  η 

αντικατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης με ένα σύστημα κουπονιών απευθείας 

στους  μαθητές,  οι  οποίοι  μετά  θα  επιλέγουν  ελεύθερα  όποιο  εκπαιδευτήριο 

προτιμούν, προωθώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων για τη βελτίωση 

της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης,  χωρίς  να  παραγκωνίζεται  η 

συμμετοχή  του  κράτους  και  ο  δωρεάν  χαρακτήρας  της.  Οι  αντίπαλοι  της 

οικονομίας της αγοράς προσπάθησαν να αμαυρώσουν την εικόνα του Μίλτον 

Φρίντμαν  με  το  επιχείρημα  πως  τα  πνευματικά  του  παιδιά  στη  διάρκεια  της 

διδασκαλικής του καριέρας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (τα λεγόμενα Chicago 
Boys ) συνέβαλαν σαν σύμβουλοι στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής του 

καθεστώτος Πινοσέτ στη Χιλή. Πέραν του ότι τα αποτελέσματα της οικονομίας 

στην Χιλή δικαίωσαν τις θεωρίες του μεγάλου αμερικανού διανοητή, οι επικριτές 

του φρόντισαν να ξεχάσουν πως όλοι οι άλλοι δικτάτορες του κόσμου (Ζία ουλ 

Χάκ στο Πακιστάν, Νοριέγκα στον Παναμά, Βαντέλα στην Χιλή, Παπαδόπουλος 

στην  Ελλάδα,  Σουκάρνο  και  Σουχάρτο  στην  Ινδονησία  κλπ)  επέλεξαν  να 

ακολουθήσουν πολιτικές στην οικονομία επεκτατικές,  θεμελιωμένες πάνω στις 

θεωρίες του Τζων Μάυναρντ Κέυνς. Μήπως αυτό σημαίνει πως ο Κέυνς και ο 

κρατικός  παρεμβατισμός  αποτελούν  ιδεολογικό  τροφείο  δικτατόρων  και 

καταπιεστών;

Από  την  άλλη  μεριά  ο  Μίλτον  Φρίντμαν  υπήρξε  ο  μοναδικός  ουσιαστικός 

θεμελιωτής πολιτικών που στηρίζουν τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες. 

Με  τις  θεωρίες  του  διευκόλυνε  πολλές  κυβερνήσεις  να  διευρύνουν  την 

οικονομική ευημερία και να διευκολύνουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα να βγουν 

από  την  μιζέρια.  Οι  λαοί  των  κρατών  που  έχουν  εφαρμόσει  τον 

Διπλωματική εργασία – Κυριαζή Μ. 14



παγκοσμιοποιημένο  νεοφιλελευθερισμό  έχουν  πολύ  υψηλότερες  απολαβές, 

περισσότερο  ικανοποιητικές  συντάξεις  και  αποτελεσματικότερες  υπηρεσίες 

κοινωνικής  προστασίας  από  τους  λαούς  –  κυρίως  στην  ηπειρωτική  Δυτική 

Ευρώπη  –  των  οποίων  οι  κυβερνήσεις  παραμένουν  προσκολλημένες  στον 

κρατικό παρεμβατισμό και τον μεγάλο δημόσιο τομέα.

Εξάλλου  ο  Φρίντμαν  πρώτος  εισηγήθηκε  την  εφαρμογή  ενός  συστήματος 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αλλά με τρόπο πρακτικό κι όχι με φραστικές 

ρουκέτες  και  προπαγανδιστικά,  αλλά  συνήθως  ανέφικτα,  συνθήματα.  Τόνισε 

πως όλοι οι πολίτες θα έπρεπε να πληρώνουν φόρους. Κι όσων το εισόδημα δεν 

φθάνει  για  την  καταβολή του  χαμηλότερου  φόρου τότε  το  κράτος  οφείλει  να 

συμπληρώνει το σχετικό εισόδημα ώστε ουδείς να μην βρίσκεται κάτω από ένα 

συγκεκριμένο οικονομικό επίπεδο.

Η μάχη των ιδεών

Ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ο Φρίντμαν εστίασε την προσοχή του 

στην  κριτική  του  κρατικού  συγκεντρωτισμού  και  στην  υποστήριξη  του 

οικονομικού  φιλελευθερισμού.  Το  1957,  με  το  βιβλίο-σταθμό  Θεωρία  της 
Λειτουργίας  της  Κατανάλωσης,  επιτίθεται  για  πρώτη  φορά  μετωπικά  στις 

οικονομικές θεωρίες του Τζον Μέιναρντ-Κέινς και των μαθητών του Τζον Κένεθ-

Γκάλμπρεϊθ και Πολ Σάμιουελσον. Η «πνευματική μονομαχία» του Φρίντμαν με 

τον  Κέινς,  της  «ελεύθερης  αγοράς»  με  το  «κράτος  πρόνοιας»,  τρόπον  τινά, 

συνεχίζεται  ως  σήμερα  .Στο  σπουδαιότερο  έργο  του,  το  Καπιταλισμός  και 
Ελευθερία,  ο Φρίντμαν ασχολήθηκε σε βάθος με τον μηχανισμό καθορισμού 

των τιμών και τη λεγόμενη «ποσοτική θεωρία» του χρήματος, την ιδέα δηλαδή 

ότι οι τιμές σε κάθε αγορά καθορίζονται από την προσφορά χρήματος και ότι η 

νομισματική  πολιτική  μπορεί  στην  ουσία  να  ελέγξει  τους  επιχειρηματικούς 

κύκλους. Πατώντας γερά στον Ανταμ Σμιθ και στις θεωρίες του laissez-faire, o 

Φρίντμαν κήρυξε...ανένδοτο αγώνα κατά της κεϊνσιανής «επέκτασης», τονίζοντας 

ότι η αύξηση της ρευστότητας και των δημοσίων δαπανών δεν οδηγεί αυτόματα 

στην πλήρη απασχόληση, αλλά μόνο σε «καταστροφικό» υπερπληθωρισμό και 

αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις.
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Ο καθαρός καπιταλισμός

Τέτοιες «μονεταριστικές» θεωρίες, ιδίως μετά την έκδοση το 1963 της ογκώδους 

Ιστορίας  του  χρήματος  στις  ΗΠΑ,  1860-1967,  ανέδειξαν  τον  Φρίντμαν 

σύμβολο αλλά και απολογητή του λεγομένου «καθαρού καπιταλισμού». Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι η πίστη του Φρίντμαν στη δυνατότητα «αυτορρύθμισης» του 

καπιταλισμού  τον  οδήγησε  σε  τρομερές  ιστορικές  παρερμηνείες,  όπως  την 

άποψη ότι το μεγάλο Κραχ του '29 προκλήθηκε από τη λανθασμένη επιτοκιακή 

πολιτική της Fed και όχι από την κερδοσκοπική. Σίγουρα πάντως η πιο «μαύρη» 

σελίδα της καριέρας αυτού του λαμπρού ακαδημαϊκού διανοητή ήταν η στενή 

συνεργασία του με τη χούντα του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή. Ο Φρίντμαν 

ταξίδεψε  στη  Χιλή,  συμβούλεψε  επί  οικονομικών  θεμάτων  τον  δικτάτορα  και 

οργάνωσε  την  αποστολή  πολλών  αποφοίτων  της  Σχολής  του  Σικάγου  (η 

περιβόητη ομάδα των  Chicago Boys)  στη χώρα, που έκτοτε χαρακτηρίστηκε 

«εργαστήριο της φριντμανικής θεωρίας».

Θεραπεία-σοκ για τη Χιλή

Για  να  καταπολεμηθεί  ο  πολύ  υψηλός  πληθωρισμός  της  Χιλής  (350%),  ο 

Φρίντμαν πρότεινε μια «θεραπεία-σοκ» περικοπής των δημοσίων δαπανών και 

δημοσιονομικής συρρίκνωσης, η οποία βελτίωσε μεν τα νούμερα, οδήγησε όμως 

σε τρομακτική άνοδο της ανεργίας και των χρεοκοπιών αλλά και σε μια από τις 

χειρότερες σιτιστικές κρίσεις της χώρας.

Ωστόσο ο καθηγητής επέμενε ως τον θάνατό του ότι οι φιλελεύθερες συμβουλές 

του οδήγησαν στον... σταδιακό εκδημοκρατισμό της Χιλής, με το επιχείρημα ότι η 

δικτατορία  ήταν  προϊόν  της  ανελεύθερης  χιλιανής  οικονομίας!  Μέσα από την 

απελευθέρωση της αγοράς, έλεγε,  θα έρθουν και οι  πολιτικές ελευθερίες:  μια 

άποψη  καθ'  όλα  σεβαστή,  που  ωστόσο  στη  Χιλή  και  αλλού  κυριολεκτικά... 

πνίγηκε στο αίμα των αντιφρονούντων.

Αξίζει,  τέλος,  να  σημειωθεί  ότι  ο  σκληρός  μονεταρισμός  του  Φρίντμαν,  που 

φάνηκε να δικαιώνεται ιστορικά από την οικονομική κρίση η οποία ακολούθησε 

αυτή της δεκαετίας του '70, «προδόθηκε» στη δεκαετία του '80 ακόμη και από 

την  καλύτερη  μαθήτριά  του,  τη  Μάργκαρετ  Θάτσερ,  που  αναγκάστηκε  να 

εγκαταλείψει  την  εφαρμογή  των  «περιοριστικών»  πολιτικών  στην  προσφορά 
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χρήματος ήδη από το 1983 - και ενώ η ανεργία στη Βρετανία είχε ήδη προλάβει 

να διπλασιαστεί.

Παρομοίως ο Ρόναλντ Ρίγκαν εγκατέλειψε νωρίς την πολιτική δημοσιονομικής 

λιτότητας για να περάσει σε μια στρατηγική φάση μεγάλων φοροπερικοπών για 

τα  υψηλά  εισοδήματα  (και  ως  εκ  τούτου  τεράστιων  δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων).

Διπλωματική εργασία – Κυριαζή Μ. 17



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ
2.1 Αρνητικός φόρος εισοδήματος

Παρά τα θρυλούμενα περί «ανάλγητου νεοφιλελευθερισμού» ο Μίλτον Φρίντμαν 

υπήρξε ένας από τους εισηγητές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με τη 

μορφή της αρνητικής φορολόγησης.

Διαπίστωσε ότι το «κοινωνικό κράτος» με τη σημερινή μορφή του παράγει πολλή 

γραφειοκρατία,  με  αποτέλεσμα  τα  κονδύλια  του  προϋπολογισμού  αντί  να 

βοηθούν  τους  ασθενέστερους,  χρηματοδοτούν  τους  γραφειοκράτες.  Ετσι, 

πρότεινε  ένα  απλούστερο  σύστημα  επιδότησης  όσων  έχουν  χρεία  κρατικής 

μέριμνας, διά του έτσι κι αλλιώς υπαρκτού μηχανισμού της φορολογίας.

Πρότεινε την υιοθέτηση του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης. Αντί το κράτος να 

έχει  απλώς  ένα  αφορολόγητο  ποσό  εισοδήματος  και  να  βοηθά  δι’  άλλων 

μηχανισμών όσους βρίσκονται χαμηλότερα απ’ αυτό, πρότεινε την απλή λύση 

της  πληρωμής  όσων  βρίσκονται  κάτω  απ’  αυτό  το  όριο.  Αν  δηλαδή  το 

αφορολόγητο είναι στα 10.000 και κάποια οικογένεια έχει εισόδημα 9.000 ευρώ 

τότε το κράτος πρέπει να τους δώσει 1.000 ευρώ.

Με  αυτή  τη  λύση  βοηθιούνται  οι  ασθενέστεροι,  αλλά  συμπυκνώνονται  δύο 

διαδικασίες σε μία. Αντί άλλοι να μαζεύουν τα χρήματα (εφορία) και άλλοι να τα 

μοιράζουν, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία (ζητώντας μάλιστα στοιχεία από 

τους  πρώτους),  μπορούμε  να  μειώσουμε  τη  γραφειοκρατία  και  να 

εξοικονομήσουμε χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε άλλες ανάγκες.

2.2 Τα κουπόνια εκπαίδευσης

Το 1955 ο Μίλτον Φρίντμαν έγραψε το ριζοσπαστικό άρθρο με τίτλο  Ο ρόλος 
του κράτους στην εκπαίδευση. Το σύστημα της κρατικής χρηματοδότησης στα 

σχολεία απέτυχε. Δημιουργεί γραφειοκρατία και δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. 

Δεν δημιουργεί κίνητρα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο νεοφιλελεύθερος Φρίντμαν δεν εναντιώνεται στην κρατική χρηματοδότηση της 

Παιδείας.  Απλώς πρότεινε  ένα  τρόπο για  να  πιάσουν  τόπο  τα  χρήματα  των 

φορολογουμένων.
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Eτσι  διατύπωσε την  ιδέα  των «κουπονιών  εκπαίδευσης».  H σκέψη του  ήταν 

απλή:  αντί  το  κράτος  να  επιδοτεί  απευθείας  τα  σχολεία   πρέπει  να  επιδοτεί 

απευθείας τους πολίτες για να εκπαιδεύονται. Oι μαθητές, φοιτητές κ.λπ., ή οι 

γονείς τους, παίρνουν ένα κουπόνι εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε χρηματικό 

ποσό αντίστοιχο με τα έξοδα που θα έκανε η πολιτεία ανά σπουδαστή για ένα 

ακαδημαϊκό έτος. Aυτό το καταθέτουν στο σχολείο της αρεσκείας τους και  το 

σχολείο εισπράττει από το κράτος το ποσόν που αντιστοιχεί ανά σπουδαστή.

Mε αυτό τον τρόπο οι δικαιούχοι των κουπονιών έχουν την ελευθερία επιλογής. 

Mπορούν να διαλέξουν δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Aπό την άλλη μεριά μπαίνει 

το στοιχείο του ανταγωνισμού στη δημόσια εκπαίδευση. Tα σχολεία θα αρχίσουν 

να  λειτουργούν  σαν  επιχειρήσεις  και  όλοι  αυτοί  που  απαρτίζουν  τους 

μηχανισμούς  μάθησης  (διοικητικό  προσωπικό,  δάσκαλοι  κ.λπ.)  δεν  θα 

επαναπαύονται  με  τις  παγιωμένες  κρατικές  επιδοτήσεις,  αλλά  θα  βελτιώνουν 

διαρκώς τις υπηρεσίες τους για να προσελκύσουν σπουδαστές. Aν κάποιοι δεν 

τα καταφέρνουν τότε θα ισχύει ο σκληρός νόμος της αγοράς: απλώς θα κλείνουν.

Tα «κουπόνια εκπαίδευσης» ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται σε πολλές Πολιτείες 

των  ΗΠΑ  με  εξαιρετικά  αποτελέσματα.  Τα  σχολεία  -δημόσια  και  ιδιωτικά- 

ανταγωνίζονται  για  την  πρόσληψη καλύτερων δασκάλων,  ενώ ο  μέσος  όρος 

επιτυχίας  στις  εισαγωγικές  για  τα  ΑΕΙ  εξετάσεις  στις  Πολιτείες  που  το 

εφαρμόζουν παρουσίασαν θεαματική βελτίωση. Σε αντίθεση με όσα λέγονται ο 

νεοφιλελεύθερος Φρίντμαν δεν εναντιώνεται  στην κρατική χρηματοδότηση της 

Παιδείας.  Απλώς πρότεινε  ένα  τρόπο για  να  πιάσουν  τόπο  τα  χρήματα  των 

φορολογουμένων.

Ο ΜΙΛΤΟΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Σε  ένα  βιβλίο  που  δημοσιεύτηκε  το  1957,  ο  Μίλτον  Φρίντμαν  πρότεινε  ως 

ερμηνεία  της  καταναλωτικής  συμπεριφοράς,  την  υπόθεση  του  μόνιμου 
εισοδήματος (permanent income hypothesis). Η υπόθεση μόνιμου εισοδήματος 

του Φρίντμαν συμπληρώνει την υπόθεση του κύκλου ζωής, που διατυπώθηκε 

από  τον  Modigliani:  και  οι  δυο  χρησιμοποιούν  τη  θεωρία  του  Fisher για  να 

υποστηρίξουν την άποψη ότι η κατανάλωση δεν θα πρέπει να εξαρτάται μόνον 

από το τρέχον εισόδημα. Σε αντίθεση όμως με την υπόθεση του κύκλου ζωής, 
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που τονίζει ότι το εισόδημα ακολουθεί μια κανονικότητα στη διάρκεια ολόκληρης 

της ζωής ενός ανθρώπου, η υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος υποστηρίζει ότι 

οι  άνθρωποι γνωρίζουν στη ζωή τους τυχαίες και προσωρινές μεταβολές στα 

εισοδήματα τους από χρόνο σε χρόνο.

Η Υπόθεση

Ο Φρίντμαν διατύπωσε την άποψη ότι οι άνθρωποι βλέπουν το τρέχον εισόδημα 

Υ  ως  το  σύνολο  δυο  συστατικών:  του  μόνιμου  εισοδήματος  (permanent 

income) Yp και του προσωρινού εισοδήματος (transitory income) Yτ

To μόνιμο  εισόδημα  είναι  το  μέρος  του  εισοδήματος  που  οι  άνθρωποι 

προσδοκούν ότι  θα συνεχίσουν να κερδίζουν και  στο μέλλον.  Το προσωρινό 

εισόδημα είναι το μέρος το εισοδήματος που οι άνθρωποι δεν αναμένουν ότι θα 

συνεχίσουν να κερδίζουν και στο μέλλον. Για να το πούμε διαφορετικά, μόνιμο 

εισόδημα  είναι  το  μέσο  εισόδημα,  και  προσωρινό  εισόδημα  είναι  η  τυχαία 

απόκλιση από αυτό το μέσο εισόδημα.

Τα  παραδείγματα  αυτά  δείχνουν  ότι  οι  διάφορες  μορφές  εισοδήματος  έχουν 

διαφορετικούς βαθμούς μονιμότητας.  O Φρίντμαν υπέθεσε ότι  η  κατανάλωση 

εξαρτάται  κυρίως  από  το  μόνιμο  εισόδημα,  επειδή  οι  καταναλωτές 

χρησιμοποιούν την αποταμίευση και  το δανεισμό για να διατηρήσουν σχετικά 

σταθερό  το  επίπεδο  της  κατανάλωσης  τους  ως  αντίδραση  στις  προσωρινές 

διακυμάνσεις του εισοδήματος τους.

Ο Φρίντμαν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βλέπουμε προσεγγιστικά 

τη συνάρτηση κατανάλωσης ως :

C=aY

όπου το a είναι μία σταθερά  η οποία μετρά το κλάσμα του μόνιμου εισοδήματος 

που  καταναλώνεται  και  C είναι  η  κατανάλωση.  Η  υπόθεση  του  μόνιμου 

εισοδήματος   όπως  εκφράζεται  από  την  εξίσωση  αυτή  ,δηλώνει  ότι  η 

κατανάλωση είναι ανάλογη με το μόνιμο εισόδημα.
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Συνέπειες

Η  υπόθεση  του  μόνιμου  εισοδήματος  λύνει  το  αίνιγμα  της  κατανάλωσης 

επισημαίνοντας ότι η πρότυπη συνάρτηση κατανάλωσης του Κέυνς χρησιμοποιεί 

εσφαλμένη μεταβλητή. Σύμφωνα με την υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος , η 

κατανάλωση εξαρτάται από το μόνιμο εισόδημα. Παραταύτα, πολλές έρευνες για 

τη συνάρτηση κατανάλωσης προσπαθούν να συσχετίσουν την κατανάλωση με 

το  τρέχον  εισόδημα.  Ο  Φρίντμαν  υποστηρίζει  ότι  αυτό  το  πρόβλημα  των 

σφαλμάτων στις μεταβλητές εξηγεί τα φαινομενικώς αντιφατικά πορίσματα.

Ας  δούμε  τι  συνεπάγεται  η  υπόθεση  του  Φρίντμαν  για  τη  μέση  ροπή 

κατανάλωσης.  Αν  διαιρέσουμε  και  τα  δύο  σκέλη  αυτής  της  συνάρτησης 

κατανάλωσης με  Y, παίρνουμε:

APC=C/Y=AY / Y

Σύμφωνα με την υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος, η μέση ροπή κατανάλωσης 

εξαρτάται  από τον  λόγο του μόνιμου εισοδήματος προς το τρέχον εισόδημα. 

Όταν το τρέχον εισόδημα αυξάνεται προσωρινά πάνω από το μόνιμο εισόδημα, 

η  μέση  ροπή  κατανάλωσης  μειώνεται  προσωρινά  όταν  το  τρέχον  εισόδημα 

περιορίζεται  προσωρινά  κάτω  από  το  μόνιμο  εισόδημα  ,  η  μέση  ροπή 

κατανάλωσης αυξάνεται προσωρινά.

Ο Φρίντμαν υποστήριζε ότι οι διακυμάνσεις του εισοδήματος από έτος σε έτος 

καθορίζονται από το προσωρινό εισόδημα. Έτσι τα χρόνια υψηλού εισοδήματος 

θα  είναι  χρόνια  χαμηλών  μέσων  ροπών  για  κατανάλωση.  Αλλά  σε  μεγάλες 

χρονικές  περιόδους  –λόγου  χάρη  από  δεκαετία  σε  δεκαετία-η  μεταβολή  του 

εισοδήματος  προέρχεται  από  το  μόνιμο  εισόδημα.  Στις  μακροχρόνιες  λοιπόν 

χρονολογικές  σειρές,  θα  πρέπει  να  παρατηρείται  μια  σταθερή  μέση  ροπή 

κατανάλωσης, όπως διαπίστωσε πράγματι ο Kuznets.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η τοποθέτηση του Μίλτον Φρίντμαν στην ιστορία της οικονομικής σκέψης
Η μετάβαση του Φρίντμαν από έναν  ‘άγνωστο’ σε έναν οικονομικής ορθοδοξίας 

κυρίαρχο στην κορυφή μιας νέας ορθοδοξίας , συνέβη με  αξεπέραστη ταχύτητα 

.Από τις αρχές του 1950 είχε γράψει λίγα θέματα σχετικά με την θεωρία  του 

Μονεταρισμού. Μέχρι το τέλος του 1960 είχε γίνει ηγετικός  υποστηρικτής της 

Σχολής  του  Σικάγο και  είχε  γίνει   γνωστός   σε  όλο  τον  κόσμο   για  την 

ακούραστη έμφαση  του για το  πόσο σημαντική ήταν η  νομισματική μονάδα 

στον πληθωρισμό.

Στον ακαδημαϊκό κόσμο, η τοποθέτηση του για την θεωρία του χρήματος  τα 

βιβλία  του  για  την  νομισματική  και  ευρωπαϊκή  οικονομική  πολιτική  και  το 

τεράστιο έργο του για την ιστορία του χρήματος διαμόρφωσε την προσοχή για 

κάθε μακροοικονομική μελέτη. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός για την ξεκάθαρη 

στήλη  στη   Newsweek και  για  τις  έντιμες  οικονομικές  συμβουλές  για  την 

αδιάλλακτη  υπεράσπιση  για  τα  ουσιαστικά  λάθη  της  ελεύθερης  αγοράς  του 

οικονομικού συστήματος. Η ‘ανατολή’ του Φρίντμαν οφειλόταν στο σημείο εκείνο 

όπου με την παλιά αποτυχία της οικονομικής ορθοδοξίας μετά τον 2ο Παγκόσμιο 

πόλεμο  η  επεκτατική  πολιτική  η  οποία  σχεδιάστηκε  για  να  κεντρίσει  τη 

μεταπολεμική  οικονομική  ανάκαμψη  οδήγησε  τελικά  στον  πληθωρισμό,  ένα 

αποτέλεσμα  το  οποίο  ήταν  δύσκολο  να  προσαρμοστεί  σύμφωνα  με  τις 

οικονομικές θεωρίες που επικρατούσαν. Η αναγέννηση του Φρίντμαν από μια 

παλαιά αντίληψη ότι οι καινούργιες τιμές είναι σχεδόν ένα μοιραίο αποτέλεσμα 

από μια μεγάλη επέκταση της ποιότητας του χρήματος στην κυκλοφορία, ήρθε 

ακριβώς στο σωστό σημείο  για  να αποδειχθεί  σαν μια  καινούργια  θεωρητική 

άποψη ότι  ήταν πιο ισχυρά. Εξηγούνται τα πιο πολλά προβλήματα σύμφωνα με 

την υπάρχον οικονομία η οποία είχε ξεκινήσει να αποτυγχάνει.

Παρ’ όλα αυτά η αναβίωση του Φρίντμαν σχετικά με την ποιότητα του χρήματος 

είχε αρχίσει να ‘αιωρεί ’την ακαδημαϊκή διαμάχη σε αυτή την κατεύθυνση κατά 

την διάρκεια του 1950 και στις αρχές του 1960.
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Προσδοκίες και ανεργία
Ο Φρίντμαν το 1976 προς την Αμερικανική  Οικονομική Υπηρεσία θέλησε να 

προωθήσει δύο ακόμα ιδέες: την κριτική για την ορθόδοξη αντίληψη ότι υπάρχει 

μια σχέση ανταλλαγής μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας και την άποψη του για 

την  σημαντικότητα  των  ανθρώπινων  προσδοκιών  σχετικά  με  τις  μελλοντικές 

τιμές  και  κατά  πόσο  αυτές  επηρεάζουν.  Τα  θέματα  αυτά  επανήλθαν  στη 

μονογραφία του το 1975 με το Unemployment Versus Inflation και το 1976 με 

το Inflation and Unemployment-διάλεξη στην απονομή Nobel.
Ορισμένοι Κεϊνσιανοί προχώρησαν πιο μακριά. Ο καθηγητής  A.W Phillips, στην 

διάσημη ανάλυση του το 1958, δημιούργησε ως εκ τούτου την Κεινσιανή άποψη 

με το να προτείνει το ότι υπήρχε μια τράμπα ανάμεσα στον πληθωρισμό και την 

ανεργία,  το  οποίο  ήταν  σχεδιοποιημένο  στην  καμπύλη  Phillips.Με  τον  καιρό 

όμως αυτή του η ανάλυση ξεκίνησε να καταρρίπτεται: πληθωρισμός και ανεργία 

ξεκίνησαν να ‘ανατέλλουν’ ταυτόχρονα.

Στην αρχή αυτό έτεινε να είναι προσωρινό λόγω μιας εξωτερικής αλλαγής θέσης 

στην καμπύλη. Στα μέσα του 1970 ωστόσο, έγινε ξεκάθαρο ότι η αυξανόμενη 

δόση  του  πληθωρισμού  δεν  επηρέαζε  την  ανεργία  και  ότι  και  τα  δύο 

αυξανόντουσαν γρήγορα και ταυτόχρονα.

Ο Φρίντμαν είχε προβλέψει αυτό το πρόβλημα, πριν ακόμα κάποιος άλλος να το 

είχε δει. Η εξήγηση του ήταν ότι η πλήρης εργασία ήταν μια ανέφικτη ιδέα. Ακόμα 

και  σε μια ‘ευαίσθητη’  οικονομία πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι  οποίοι  θα 

μεταφέρονται  γύρω  από  δουλειές,  είτε  αλλάζοντας  αυθόρμητα  δουλειές  είτε 

ψάχνοντας για ένα καλύτερο και βολικό (επαγγελματικό) ραντεβού.

Αρχικά, σχεδόν όλοι είχαν επιτύχει,  λίγοι άνθρωποι έμειναν ακούσια έξω από 

δουλειά και εκείνοι που άφησαν μια δουλειά μπορούσαν εύκολα να βρουν μια 

άλλη, οπότε η καταγραφή του επιπέδου της ανεργίας άρχισε να πέφτει.

Με την πάροδο των χρόνων τα πράγματα άρχισαν να γίνονται φαινομενικά και 

είναι ακόμη πιο δύσκολο σήμερα να γίνεται μεγάλος έλεγχος (δουλειάς) και η 

αποφασιστικότητα των τιμών δεν έκανε εφαρμογή την προσδοκώμενη θεωρία.

Θεωρία του πληθωρισμού και της ανεργίας
Μεταβολές  στις  οικονομικές  επιδόσεις  των  εξελιγμένων  οικονομιών  κατά  τη 

δεκαετία  1970   και  1980  οδήγησαν  στην  επανεξέταση  βασικών  μακρο-
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οικονομικών θεωριών. Το τέλος της κυριαρχίας της Κευνσιανής θεωρίας / Σχολής 

λόγω της θεωρητικής και της εμπειρικής αδυναμίας να εξηγήσει της οικονομικές 

εξελίξεις  /  φαινόμενα  των  παραπάνω  δεκαετιών,  επιτάχυνε  περαιτέρω  την 

ανάπτυξη νέων θεωρητικών κατευθύνσεων.

Η  ταυτόχρονη  εμφάνιση  κατά  την  δεκαετία  του  1970,  των  φαινομένων  του 

πληθωρισμού και της ανεργίας στις μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες, αποτέλεσε 

πρόκληση  όχι  μόνον  στους  ασκούντες  οικονομική  πολιτική  αλλά  και  στους 

θεωρητικούς οικονομολόγους. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είχαν μειωθεί στο ήμισυ, η 

ανεργία  είχε  διπλασιασθεί  ενώ  ο  πληθωρισμός  επιταχύνονταν  (φαινόμενο 

στασιμοπληθωρισμού  -  stagflation).  Ταυτόχρονα  οι  οικονομίες  αυτές  είχαν 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις.

Κατά την Χρυσή Δεκαετία του 1950 και 1960 υπήρχε ευρεία συναίνεση μεταξύ 

των  μακρο-οικονομολόγων  για  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  οικονομίας.  Στην 

καρδιά  αυτής  της  συναίνεσης  ήταν  το  «Κεϊνσιανό-Νεοκλασικό»  μοντέλο  της 

Συνολικής Ζήτησης. Η προσοχή της έρευνας είχε στραφεί στο να διαγνωσθούν 

θεωρητικά και εμπειρικά οι προσδιοριστικοί παράγοντες της Συνολικής Ζήτησης 

δηλ.  η  κατανάλωση,  η  επένδυση,  η  προσφορά και  η  ζήτηση χρήματος.  Λίγη 

προσοχή είχε δοθεί στην πλευρά της προσφοράς στην οικονομία.

Οι Νεο-κεϊνσιανοί πρόσθεσαν την καμπύλη Phillips που εξηγεί την προσαρμογή 

του επιπέδου των τιμών. Κάποιοι θεώρησαν πως η καμπύλη αυτή περιέχει το 

φυσικό επίπεδο ανεργίας (Natural Rate of Unemployment) που σημαίνει πως το 

υπόδειγμα  IS-LM μαζί με την καμπύλη  Phillips διαθέτει μηχανισμό διόρθωσης 

της οικονομίας σε περίπτωση υπερβάλλουσας / ελλιπούς ζήτησης σε σχέση με 

το  επίπεδο  πλήρους  απασχόλησης  που  αντιστοιχεί  στο  φυσικό  επίπεδο 

ανεργίας.  Το ουσιωδέστερο στοιχείο  της Κεϊνσιανής παραδοχής όμως είναι  η 

ύπαρξη ανισορροπιών στην αγορά (non-market clearing conditions)  το οποίο 

συνεπάγεται βαθμιαία προσαρμογή τιμών. Η μορφή της καμπύλης Phillips:

 που υιοθετήθηκε  από  τους  Κεϊνσιανούς  κατά  τη  δεκαετία   του  1960 είχε  4 

διακριτά στοιχεία:

α. Την βαθμιαία προσαρμογή των τιμών.

β. Την μακροχρόνια ανταλλακτική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας.

γ. Το υπόδειγμα της κλειστής οικονομίας (απουσία εξωτερικού τομέα).
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δ. Τον  προσδιορισμό του εισοδήματος από την ζήτηση.

Στο  εμπειρικό  επίσης  επίπεδο  η  καμπύλη  Phillips έδειχνε  την  αντίστροφη 

σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Έτσι οι 

οικονομικές πολιτικές βασίζονταν κυρίως στις εκτιμήσεις των καμπυλών Phillips. 

Όμως στο τέλος του 1960 και αρχές ’70  παρατηρήθηκε ταυτόχρονη αύξηση του 

πληθωρισμού και της ανεργίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες, στην Ευρώπη και 

Β.  Αμερική  που  δεν  μπορούσε  να  εξηγηθεί  από  το  Κευνσιανό  μοντέλο.  Oι 

Friedman και Phelps υποστήριξαν την άποψη πως ο πληθωρισμός και η ανεργία 

δεν διέπονται από μία σταθερή σχέση. Υποστήριξαν δε πως η ανεργία τείνει στο 

φυσικό  της  επίπεδο  με  οποιοδήποτε  επίπεδο  πληθωρισμού.  Η  αύξηση  του 

πληθωρισμού  μπορεί  να  μειώσει  την  ανεργία  μόνον  εφόσον  οι  λήπτες 

οικονομικών αποφάσεων (εργάτες/παραγωγοί) αντιλαμβάνονται  λανθασμένα και 

συγχέουν την αύξηση του γενικού  (απόλυτου) επιπέδου τιμών με την αύξηση 

των  σχετικών  τιμών  των  αγαθών  ή  της  εργασίας  που  επιθυμούν  να 

ανταλλάσσουν στην αγορά. Όμως οι  Friedman και  Phelps υποστήριξαν πως οι 

λήπτες αποφάσεων δεν κάνουν τέτοια λάθη μακροχρόνια. Δηλαδή υποστήριξαν 

πως οι οικονομικές μονάδες δεν θεωρούν πως η αύξηση των απόλυτων τιμών 

συνεπάγεται την αύξηση των σχετικών τιμών και υποστήριξαν πως η εκτίμηση 

του πληθωρισμού μακροχρόνια είναι αντιληπτή με σχετική ακρίβεια. Η συνήθης 

κριτική  στα  παραπάνω  είναι  πως  η  μακροχρόνια  περίοδος  είναι  σημαντικά 

διαφορετική από τη βραχυχρόνια όπου μπορεί να υπάρξει ανταλλακτική σχέση 

(trade-off) μεταξύ πληθωρισμού και της ανεργίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Πληθωρισμός και ανεργία: Το μοντέλο του Μίλτον Φρίντμαν

Μονεταρισμός  (ΜΕΡΟΣ 1ο)

Το 1967 ο Μ. Φρίντμαν επαναδιατύπωσε τα συμπεράσματα της παραδοσιακής 

Κλασσικής Σχολής.  Ταυτόχρονα εξήγησε τις  εμπειρικές παρατηρήσεις  για την 

αντίστροφη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. Έτσι μπόρεσε να εξηγήσει 

την  αύξηση  του  πληθωρισμού  σε  σχέση  με  την  παρατηρούμενη  πτώση  της 

ανεργίας στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (κάτι που το Κλασσικό μοντέλο δεν 

μπόρεσε να κάνει) καθώς και την αύξηση του πληθωρισμού κατά την περίοδο 

όπου  η  ανεργία  είχε  πλέον  σταματήσει  να  μειώνεται  (κάτι  που  η  Κεϊνσιανή-

Νεοκλασική σύνθεση δεν μπόρεσε να κάνει).

Ο Φρίντμαν  υποστήριξε πως ενώ οι αγορές εκκαθαρίζουν στην μακροχρόνια 

περίοδο, αυτό δεν συμβαίνει κατ’ ανάγκη στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης 

στην βραχυχρόνια περίοδο λόγω έλλειψης πλήρους πληροφόρησης όλων των 

οικονομικών ομάδων.

Βασισμένος στην ιδέα της ατελούς πληροφόρησης, ο Φρίντμαν  προσέφερε τη 

θεωρητική θεμελίωση των εμπειρικών συμπερασμάτων της καμπύλης  Phillips 

και κατέδειξε τους λόγους για τους οποίους η σχέση μεταξύ πληθωρισμού και 

ανεργίας σταμάτησε να ισχύει κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960.Η έλλειψη 

πληροφόρησης  –  και  όχι  η  ανορθολογική  συμπεριφορά  (irrationality)  ή  η 

ψευδαίσθηση χρήματος (money illusion)- δημιουργεί το ενδεχόμενο προσωρινών 

αποκλίσεων από το μακροχρόνιο επίπεδο πλήρους απασχόλησης.

Ο συνδυασμός των συμπερασμάτων της Κλασσικής Σχολής τα οποία ισχύουν 

στην μακροχρόνια περίοδο και των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων στα επίπεδα 

του παραγόμενου προϊόντος και της απασχόλησης αντίστοιχα θα αναφέρεται στο 

εξής ως μοντέλο του M. Φρίντμαν.

Υποθέσεις του μοντέλου του Μ. Φρίντμαν
Οι  επιχ/σεις  είναι  πλήρως  ανταγωνιστικές  και  λειτουργούν  στο  επίπεδο 

παραγωγής προϊόντος εκεί δηλαδή όπου μεγιστοποιούνται τα κέρδη (εκεί όπου ο 

πραγματικός μισθός ισούται με το οριακό προϊόν της εργασίας). Σε μία τέτοια 

ανταγωνιστική αγορά κάθε επιχ/ση μπορεί  να πουλήσει  όσο προϊόν επιθυμεί 

στην τρέχουσα τιμή.
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Στη  βραχυχρόνια  περίοδο  η  οικονομία  μπορεί  να  βρίσκεται  σε  χαμηλότερο 

επίπεδο ανεργίας από αυτό το οποίο μπορεί να βρίσκεται μακροχρόνια.

Τα Συμπεράσματα του μοντέλου του Μ. Φρίντμαν
F1 Οι Αγορές εκκαθαρίζουν στην μακροχρόνια περίοδο (market clearing) και 

οι προσδοκίες ικανοποιούνται όχι όμως και στην βραχυχρόνια περίοδο. 

Αυτό  σημαίνει  πως  στην  μακροχρόνια  περίοδο  η  παραγωγή  και  η 

απασχόληση  προσδιορίζονται  στην  αγορά  εργασίας  όπως  και  στο 

Κλασσικό μοντέλο. Στην βραχυχρόνια περίοδο όμως η οικονομία μπορεί 

να αποκλίνει  κατά πολύ από το επίπεδο ισορροπίας επειδή οι αλλαγές 

στην συνολική ζήτηση δημιουργούν σφάλματα πρόβλεψης και μετακινούν 

έτσι την καμπύλη προσφοράς εργασίας.

F2 Το  (μακροχρόνιο)  επίπεδο  ανεργίας  αποκαλείται  το  Φυσικό  Επίπεδο 

Ανεργίας (ΝRU,  Natural Rate of Unemployment).  Στο επίπεδο αυτό δεν 

υπάρχει αθέλητη ανεργία. Η ανεργία αυτής της μορφής είναι αποκλειστικά 

οικειοθελής αφού αντανακλά στην επιλογή των οικονομικών μονάδων να 

ασχοληθούν με την εύρεση εργασίας.

F3 Ο  πληθωρισμός  είναι  σταθερός  στο  επίπεδο  NRU.  Μόνον  σε  αυτό  το 

επίπεδο ανεργίας  NRU ο πληθωρισμός προσδοκάται μα ακρίβεια. Αν η 

ανεργία  είναι  κάτω  από  το  ΝRU  τότε  ο  πληθωρισμός  θα  αυξάνει  και 

αντιστρόφως. Υπάρχει κάθετη καμπύλη Phillips στο σημείο ΝRU, η οποία 

υποδηλώνει  πως  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  μακροχρόνια  ανταλλακτικά 

σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού.

F4 Συμπεράσματα για την Οικονομική Πολιτική στην Μακροχρόνια Περίοδο: 

Η Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος ισχύει στην μακροχρόνια περίοδο που 

σημαίνει πως η αύξηση της προσφοράς χρήματος οδηγεί κατ’ ανάγκη σε 

μεγαλύτερες  τιμές.  Αυτό  σημαίνει  πως  το  χρήμα  είναι  ουδέτερο  στην 

μακροχρόνια  περίοδο  (money neutrality).  Παρατηρείται  επίσης  και  το 

φαινόμενο  της  εκτόπισης  της  Ιδιωτικής  Δαπάνης  από  τις  Δημόσιες 

Δαπάνες (crowding-out effect) σε ποσοστό 100%.

F5 Συμπεράσματα για την Οικονομική Πολιτική στην Βραχυχρόνια Περίοδο: Η 

Νομισματική και η Δημοσιονομική Πολιτική έχουν πραγματικές επιδράσεις 
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στην οικονομία. Όμως η Νομισματική Πολιτική είναι πολύ πιο ισχυρή από 

την Δημοσιονομική ως μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Πληθωρισμός και ανεργία: Το μοντέλο του Μ. Φρίντμαν
Μονεταρισμός  (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες καμπύλες Phillips

Ο  Φρίντμαν  ονόμασε  το  μοναδικό  επίπεδο  ανεργίας  NU ,  εκεί  όπου  ο 

πληθωρισμός  είναι  σταθερός,  Φυσικό  επίπεδο  Ανεργίας  (Natural Rate of 

Unemployment ή NRU). Στο επίπεδο αυτό  η αγορά εργασίας εκκαθαρίζει (labor-

market clearing) δηλ. η προσφορά εργασίας εξισώνεται με την ζήτηση για αυτήν, 
SD EE = , και οι προσδοκίες ικανοποιούνται.

Ο Φρίντμαν χρησιμοποίησε τον όρο ΦΥΣΙΚΟ επειδή:

1. επιθυμούσε να διαχωρίσει τις πραγματικές από τις νομισματικές συνιστώσες.

2. ήθελε να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι το NRU εξαρτάται από την τεχνολογία 

όπως αυτή ενσωματώνεται  στην  καμπύλη  MPL (καμπύλη οριακού προϊόντος 

εργασίας)  και  στις  προτιμήσεις  και  όπως  ενσωματώνεται  στην  καμπύλη 

προσφοράς εργασίας.

3. φιλοδοξούσε να μεταφέρει την άποψη πως η κυβέρνηση έπρεπε να αποδεχθεί 

το φυσικό επίπεδο ανεργίας ή αλλιώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα 

ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθωρισμού.

Στο μοντέλο του Φρίντμαν δεν υπάρχει μακροχρόνια ανταλλακτική σχέση μεταξύ 

πληθωρισμού  και  ανεργίας  όπως  υπήρχε  χαρακτηριστικά  στο  μοντέλο  των 

Κέυνς / Phillips.

Σε εκείνο το μοντέλο υπήρχε μια μόνο καμπύλη Phillips, η οποία υποδείκνυε την 

ικανότητα της κυβέρνησης να επιλέγει  ένα χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας απ’ 

αυτό  που  είναι  συμβατό  με  ισορροπία  στην  Αγορά  Εργασίας  με  κόστος 

υψηλότερο, αλλά σταθερό πληθωρισμό.

Σε  αντίθεση  στο  μοντέλο  του  Φρίντμαν,  η  ανταλλακτική  αυτή  σχέση  μεταξύ 

ανεργίας και πληθωρισμού είναι δυνατή μόνον  βραχυχρόνια όπως είδαμε στην 

ανάλυση των βραχυχρόνιων καμπυλών Phillips.

Επίσης,  όσο  ο  αναμενόμενος  ρυθμός  μεταβολής  του  πληθωρισμού  αλλάζει 

περίοδο  με  την  περίοδο,  η  βραχυχρόνια  καμπύλη  Phillips μετατοπίζεται.  Η 
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απουσία  μακροχρόνιας  ανταλλακτικής  σχέσης  στο  μοντέλο  του  Φρίντμαν 

αποτυπώνεται από το γεγονός πως η μακροχρόνια καμπύλη Phillips είναι κάθετη 

στο επίπεδο NUU = .

Η μακροχρόνια καμπύλη  Phillips δείχνει τα σημεία στο διάγραμμα  ανεργίας / 

πληθωρισμού,  τα  οποία  είναι  συμβατά  με  σταθερό  πληθωρισμό.  Με  άλλη 

διατύπωση:  «Αν  θέλουμε  σταθερό  πληθωρισμό τότε  θα  πρέπει  να  δεχθούμε 

ανεργία στο φυσικό επίπεδο».

Το χρήμα στο μοντέλο του Μ. Φρίντμαν–Μακροχρόνια εκκαθάριση αγορών 
με ικανοποιητικές προσδοκίες 
Μακροχρόνια η αγορά εργασίας στο μοντέλο του Φρίντμαν εκκαθαρίζει (με τις 

προσδοκίες να έχουν ικανοποιηθεί) μέσω αλλαγών στην πραγματική ποσότητα 

του χρήματος.

Η εκδοχή της ποσοτικής θεωρίας στο μοντέλο του Φρίντμαν
Στην επαναδιατύπωση της ποσοτικής θεωρίας του χρήματος από τον Φρίντμαν, 

τα συμπεράσματα αυτής (και συνεπώς και η ουδετερότητα του χρήματος, money 

neutrality)  εξακολουθούν  να  ισχύουν  μακροπρόθεσμα  όχι  όμως 

βραχυπρόθεσμα. Δηλ. αυξήσεις στο ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος 

θα έχουν πραγματική, προσωρινή όμως, αυξητική επίδραση στο προϊόν και την 

απασχόληση.  Όμως  τελικά  η  οικονομία  θα  επιστρέψει  στην  αρχική  της 

πραγματική θέση αν και  με υψηλότερο πληθωρισμό. Αντίθετα μία πτώση της 

νομισματικής  επέκτασης  θα  μείωνε  βραχυπρόθεσμα  το  προϊόν  και  την 

απασχόληση  και  η  οικονομία  τελικά  θα  επιστρέψει  στο  φυσικό  επίπεδο  με 

χαμηλότερο όμως πληθωρισμό.

Υπόθεση πως στην αρχική κατάσταση έχουμε ισορροπία στο φυσικό επίπεδο 

όπου  η μεταβολή της προσφοράς χρήματος ισούται με τον πληθωρισμό (και 

επίσης τον προσδοκώμενο πληθωρισμό).
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Μακροοικονομική  πολιτική  και  η  υπόθεση  του  μόνιμου 
εισοδήματος(permanent income hypothesis)
4.1 Φορολογική Πολιτική

Στο μοντέλο του Φρίντμαν η χρήση φορολογικής πολιτικής, όπως και αυτή της 

αύξησης  των  δημοσίων  δαπανών  για  την  ρύθμιση  της  οικονομίας,  είναι 

αναποτελεσματική.

Π.χ.  Στις  ΗΠΑ  ο  Πρόεδρος  Johnson το  1968  εφάρμοσε  μέτρα  προσωρινής 

αύξησης  τελών  σε  μία  προσπάθεια  να  συγκρατήσει  την  οικονομία,  αλλά 

δυστυχώς αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά και έτσι δεν κατάφερε να μειώσει την 

κατανάλωση. Ποια όμως, θα ήταν η εξήγηση του Φρίντμαν για αυτό.

Κατά  την  άποψη του  Φρίντμαν,  η  εξήγηση  για  την  μικρή επίδραση από την 

άσκηση  μίας  προσωρινής  και  έκτακτης  φορολογικής  πολιτικής  (όπως  η 

προσωρινή αύξηση των τελών) έχει να κάνει με τον τρόπο που λαμβάνονται οι 

αποφάσεις κατανάλωσης από τα νοικοκυριά, οι οποίες εξαρτώνται όχι από το 

τρέχον πραγματικό, αλλά από το  μόνιμο εισόδημα. Αυτό αποτέλεσε την ουσία 

της θεωρίας που είναι  γνωστή και  ως  Υπόθεση του Μονίμου Εισοδήματος 
(Permanent Income Hypothesis,  PIH).  To μόνιμο εισόδημα, κατά τον Φρίντμαν, 

είναι  το  μέσο  εισόδημα  που  κάποιος  προσδοκά  να  αποκτήσει  καθ’  όλη  τη 

διάρκεια της ζωής του. Έτσι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές 

είναι πώς να κατανέμουν τον ισόβιο πλούτο τους μέσω της ομαλής ροής της 

ετήσιας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι ορθολογικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το 

μόνιμο και  όχι  το  τρέχον εισόδημα  για  την  λήψη  της  καταναλωτικής  τους 

απόφασης. Κατά τον Φρίντμαν, η ορθολογική συμπεριφορά επιτάσσει την χρήση 

του  μονίμου  και  όχι  του  τρέχοντος  εισοδήματος.  Επίσης  ο  δανεισμός  ή  οι 

αποταμιεύσεις  μπορούν στο υπόδειγμα αυτό να αιτιολογηθούν εάν το τρέχον 

πραγματικό εισόδημα είναι αντίστοιχα μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μόνιμο 

εισόδημα.

Η  ΡΙΗ  (Permanent Income Hypothesis)  συνεπάγεται  πως  η  περικοπή  (ή  η 

αύξηση/  μείωση)  των  φόρων  δεν  έχει  καμία  επίδραση  στην  καταναλωτική 

δαπάνη  εκτός  εάν  αυτή  η  περικοπή  (ή  η  αύξηση  /μείωση)  των  φόρων 

εκλαμβάνεται από τις οικονομικές μονάδες ως μόνιμη. Στην περίπτωση αυτή θα 
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ανέμενε  κανείς  να  επηρεασθεί  το  μόνιμο  εισόδημα  και  κατ’  επέκταση  και  η 

απόφαση για την κατανομή του πλούτου στην διάρκεια του βίου τους.

Σε αντίθεση της πολιτικής  Johnson ήταν η πολιτική  Reagan το 1982 στις ΗΠΑ 

που  αφορούσε  την  περικοπή  των  φόρων,  και  η  οποία  είχε  ευρέως 

δημοσιοποιηθεί  ως  μόνιμη  περικοπή  και  είχε  μεγαλύτερη  επίδραση  στην 

κατανάλωση.

4.2 Νομισματική Πολιτική

Η ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς που υιοθετείται στο μοντέλο του 

μονίμου εισοδήματος (ΡΙΗ) βασίστηκε σε μία συνάρτηση κατανάλωσης η οποία 

συμπεριλαμβάνει την πραγματική προσφορά χρήματος ως μεταβλητή.

Κατά τον Φρίντμαν, η αύξηση στα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα θα αύξανε 

τον πλούτο και μέσω αυτού θα οδηγούσε σε αύξηση της αγοράς καταναλωτικών 

αγαθών. Ο  Friedman επίσης υποστήριζε πως υψηλότερη προσφορά χρήματος 

Μ/Ρ  θα μείωνε τα επιτόκια λόγω της επιπρόσθετης αγοράς ομολογιών. Αυτό θα 

αύξανε την επένδυση (η γνωστή Κεϊνσιανή αντίδραση) και συνεπώς θα αύξανε 

και την κατανάλωση.

Έτσι εξηγείται η ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά κατά τον Φρίντμαν, ενώ 

ένα  χαμηλότερο  για  παράδειγμα  επιτόκιο  θα  υποκαθιστούσε  σημερινή  με 

μελλοντική κατανάλωση.

Έτσι  στο  μοντέλο η  Νομισματική  Πολιτική είναι  ιδιαίτερα αποτελεσματική στη 

βραχυχρόνια  περίοδο, αφού επιδρά επάνω στην ζήτηση ως εξής:

 Αύξηση της M/P → χαμηλότερο επιτόκιο → αύξηση της επένδυσης

(αποτέλεσμα κατά Κέυνς)

 Αύξηση της  M/P → αύξηση της κατανάλωσης (μέσω αύξησης πλούτου)

( αποτέλεσμα κατά Pigou)

 Αύξηση της M/P → χαμηλότερο επιτόκιο → αύξηση της κατανάλωσης     

 (Διαχρονικό αποτέλεσμα υποκατάστασης).
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Το  πρώτο  υπόδειγμα  μακροοικονομικής  ανάλυσης  έλαβε  χώρα  στην  μετα-

πολεμική περίοδο και κατά τα τέλη του 1960.

Η Κεϊνσιανή-Νεοκλασική σύνθεση με το σύστημα προσδιορισμού του προϊόντος 

και της απασχόλησης το οποίο ενισχύθηκε με την καμπύλη Phillips, αποδείχθηκε 

ανεπαρκής  ως  εμπειρικό  μοντέλο.  Και  αυτό  λόγω  των  θεωρητικών  και  των 

εμπειρικών ασυνεπειών και ατελειών που εμπεριείχε. Η θεωρία υποστήριξε πως 

υπάρχουν  προβλήματα  ατελούς  και  ανεπαρκούς  πληροφόρησης  τα  οποία 

εμποδίζουν την αγορά εργασίας να εκκαθαρίσει στο μοναδικό φυσικό επίπεδο 

ανεργίας.

O Φρίντμαν επανέφερε στο φως τη κλασσική θεωρία μέσω της δημιουργίας ενός 

μοντέλου που βασίστηκε στην νεοκλασική, μικροοικονομική ανάλυση το οποίο 

υπερτερούσε και  στο θεωρητικό και  στο εμπειρικό επίπεδο του μοντέλου της 

Κεϊνσιανής-Νεοκλασικής Σύνθεσης. Το μοντέλο του Φρίντμαν έδωσε επιτυχώς 

απαντήσεις στα ζητήματα που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες αναλύσεις.

Στο μοντέλο του Φρίντμαν στο μακροχρόνιο επίπεδο εξακολουθούν να ισχύουν 

τα  αποτελέσματα  της  κλασσικής  ανάλυσης,  ενώ  στην  βραχυχρόνια  περίοδο 

έχουμε αποκλίσεις από το φυσικό επίπεδο. Αυτή η διάκριση υπογράμμισε το 

βασικό  του  επιχείρημα δηλ.  ότι:  ενόσω η  κυβέρνηση μπορεί  να  επιλέξει  ένα 

χαμηλότερο επίπεδο  ανεργίας,  η  επίπτωση θα  είναι  ο  διαρκώς  αυξανόμενος 

πληθωρισμός,  αν  το  επιλεγόμενο  αυτό  επίπεδο ανεργίας  είναι  μικρότερο του 

φυσικού.

Μόνον με αυξανόμενο πληθωρισμό και συνεπώς σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο απ’ 

αυτό  που  αναμένουν  τα  νοικοκυριά  όταν  παίρνουν  την  απόφαση  για  να 

προσφέρουν την εργασία τους, είναι δυνατό να διατηρηθεί η απασχόληση πάνω 

απ’ το NRU.

To επιχείρημα του Φρίντμαν είναι στην ουσία απλό: τα νοικοκυριά βασίζουν την 

απόφαση για προσφορά εργασίας στον αναμενόμενο πραγματικό μισθό για τον 

οποίο βασίζονται σε παλιότερες (ετεροχρονισμένες) πληροφορίες για τις τιμές. 

Αν η εκτίμηση για τον τρέχοντα πραγματικό μισθό βασίζεται στον πληθωρισμό 

της  προηγούμενης  περιόδου,  τότε  ο  αυξανόμενος  πληθωρισμός  οδηγεί  τους 

εργάτες να κάνουν σφάλμα εκτίμησης και να προσφέρουν περισσότερη εργασία 

από αυτήν που θα προσέφεραν εάν ο εκ των υστέρων (ex post), πραγματικός 
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μισθός  ήταν  αρχικά  γνωστός.  Με  δεδομένη  την  υπόθεση  πως  έχουμε 

προσαρμοστικές  προσδοκίες  (adaptive expectations)  η  ανεργία  κάτω από το 

φυσικό  επίπεδο,  δημιουργεί  αυτή  την  ψευδαίσθηση  επαναλαμβανόμενα  και 

συνεπώς δημιουργεί πληθωρισμό σε κάθε χρονική περίοδο.

Με την θεωρία του μονίμου εισοδήματος ο Φρίντμαν μείωσε τη σημασία των 

Κεϊνσιανών  προβληματισμών  για  διαρκή  ανεργία  στο  φυσικό  επίπεδο.  Κάθε 

πτώση  της  ζήτησης,  αν  και  προκαλεί  προσωρινή  μείωση  στο  προϊόν,  δεν 

πρόκειται  να  υπερμεγεθυνθεί  (πράγμα  που  θα  επηρέαζε  την  κατανάλωση 

μειώνοντας  την),  επειδή  το  μόνιμο  εισόδημα  μειώνει  το  μέγεθος  του 

πολλαπλασιαστή και συνεπώς τις συνέπειες αυτής της πτώσης της ζήτησης. Οι 

καταναλωτές  μπορούν  να  διατηρήσουν  το  επίπεδο  κατανάλωσής  τους,  είτε 

δανειζόμενοι είτε από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι συνέπειες για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής είναι ξεκάθαρες:

Στην Μακροχρόνια περίοδο, η οικονομία βρίσκεται στο ΝRU με πληθωρισμό 

ίσο με τον ρυθμό μεταβολής της προσφοράς χρήματος. Η ποσοτική θεωρία του 

χρήματος  ισχύει  μακροχρόνια:  υψηλότερη  προσφορά  χρήματος  οδηγεί  σε 

αναλογικά υψηλότερες τιμές.   

 Στην μακροχρόνια περίοδο η πραγματική επίδραση της αύξησης των δημοσίων 

δαπανών G, εξουδετερώνεται από την μείωση της ιδιωτικής δαπάνης. Το προϊόν 

είναι στο φυσικό επίπεδο με την extra δημοσιονομική δαπάνη να εκτοπίζει 100% 

την ιδιωτική δαπάνη (100% crowding out).

Στην βραχυχρόνια περίοδο αποκλίσεις απ’ το φυσικό επίπεδο είναι πιθανές. Η 

βραχυχρόνια  νομισματική  πολιτική  είναι  αποτελεσματική  στο  να  αυξήσει  το 

προϊόν  και  την  απασχόληση αλλά αυτό  αντανακλά αυξανόμενο πληθωρισμό. 

Ακόμη  και  βραχυχρόνια  προσπάθειες  να  χρησιμοποιηθεί  η  δημοσιονομική 

πολιτική με την μορφή π.χ.  της μείωσης φόρων για την επίτευξη χαμηλότερης 

ανεργίας είναι  μάταιες αν εκλαμβάνονται  ως προσωρινές από τις  οικονομικές 

μονάδες.  Ο Φρίντμαν διατύπωσε την  άποψη πως ο  ρόλος  της  νομισματικής 

πολιτικής είναι κυρίως …η πρόληψη του χρήματος από το να αποτελέσει πηγή 

οικονομικών  διαταραχών…  Έτσι  η  νομισματική  πολιτική  πρέπει  δημόσια  να 
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υιοθετεί έναν σταθερό ρυθμό νομισματικών μεταβολών ο οποίος θα συνείσφερε 

στην αποφυγή φαινομένων πληθωρισμού ή και αντιπληθωρισμού τιμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η «ΝΕΟ-ΚΛΑΣΣΙΚΗ» ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (NKM)
(New Classical Macroeconomics)
Οι οικονομικές  εξελίξεις  της  δεκαετίας του  1970 έδωσαν ισχυρή ώθηση στην 

πρακτική  μακροοικονομική.  Οι  μεγάλες  βιομηχανικές  οικονομίες  άρχισαν  να 

υποφέρουν  από  αυτό  που  λέγεται  «στασιμοπληθωρισμός»  (δηλαδή  ο 

συνδυασμός  αυξανόμενου  πληθωρισμού,  αυξανόμενης  ανεργίας  και  χαμηλής 

ανάπτυξης).

Το πρώτο πετρελαϊκό σοκ του 1973 επαναπροσανατόλισε την προσοχή  των 

οικονομικών αναλυτών στην επανεξέταση της οικονομίας από την πλευρά της 

προσφοράς.

Είπαμε  και  σε  προηγούμενες  συζητήσεις  πως  το  μοντέλο  της  «Κεϊνσιανής-

Νεοκλασικής  σύνθεσης»  δεν  είχε  δώσει  την  απαραίτητη  προσοχή  στα 

χαρακτηριστικά της πλευράς της προσφοράς και η απουσία αυτής της ανάλυσης 

(δηλ. της προσφοράς) έγινε αισθητή ιδιαίτερα στην σύγχυση που περιέβαλλε την 

απάντηση στο ποια θα έπρεπε να είναι η κατάλληλη οικονομική αντιμετώπιση 

της πετρελαϊκής κρίσης των καιρών.

Για τους θεωρητικούς των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν τις δεκαετίες του 1950 

και 1960, η βασική πολιτική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα ήταν πως οι 

κυβερνήσεις  θα  έπρεπε  να  παρεμβαίνουν  για  να  σταθεροποιήσουν  την 

οικονομία.  Η άποψη αυτή όμως έρχεται  σε  σύγκρουση με την διάγνωση του 

μοντέλου  του  Φρίντμαν,  στο  οποίο  εάν  επιχειρείται  η  διατήρηση  της 

απασχόλησης (εν όψει μιας αύξησης του φυσικού επιπέδου της ανεργίας) αυτή 

θα μεγέθυνε το πρόβλημα του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Έτσι το στοιχείο της απουσίας της ανάλυσης των οικονομικών της προσφοράς 

βοήθησε στη δημιουργία εύφορου κλίματος για ριζοσπαστική αναθεώρηση της 

μακροοικονομικής που αναδύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η «Νέο-

Κλασσική» Σχολή βασίστηκε στην απογοήτευση που προκάλεσε η αποτυχία της 

ορθόδοξης οικονομικής σκέψης και ιδιαίτερα στην παράληψη της ενσωμάτωσης 

στην  ανάλυση  της  του  στοιχείου  της  ορθολογικής  συμπεριφοράς  των 

οικονομικών μονάδων (rational behavior).
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Στη βάση της ανάπτυξης της νέας θεωρίας βρίσκεται και πάλι η μικροοικονομική 

υπόθεση  της  εκκαθάρισης  των  αγορών.  Έτσι  η  ανάλυση  αυτή  παρήγαγε 

αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά της ανάλυσης της κλασσικής της εποχής που 

προηγήθηκε του Κεύνς.

Το  δεύτερο  σημείο  διαφοροποίησης  με  τη  θεωρία  του  Friedman ήταν  οι 

βραχυχρόνιες αποκλίσεις της οικονομίας απ’ το φυσικό επίπεδο.

Οι «Νέοι-Κλασσικοί» προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο στο οποίο 

«ισχύουν» τα αποτελέσματα της κλασσικής ανάλυσης σε  μόνιμη βάση (εκτός 

από τυχαίες / μη αναμενόμενες διαταράξεις του συστήματος).

Η  έμφαση  στην  ανάλυση  της  ορθολογικής  συμπεριφοράς  των  οικονομικών 

μονάδων που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της ευημερίας τους, σήμαινε πως 

η ανάλυση του Φρίντμαν και οι «προσαρμοστικές προσδοκίες» που υιοθέτησε 

στην  εξήγηση  των  επίμονων  και  επαναλαμβανόμενων  λαθών εκτίμησης  από 

τους εργάτες που αφορούν στην απόφασή τους για προσφορά εργασίας, ήταν 

υπόθεση μη αποδεκτή.

Αντίθετα, οι  υπέρμαχοι  της νέας θεωρίας, υπογράμμισαν πως η βραχυχρόνια 

ανταλλακτική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας είναι δυνατή μόνον υπό 

την  προϋπόθεση  πως  οι  οικονομικές  μονάδες  σφάλουν  συστηματικά  στην 

εκτίμησή τους για τις τιμές.

Η «ΝΕΟ-ΚΛΑΣΣΙΚΗ» ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ ΣΚΕΨΗΣ (NKM)
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
Η  υπόθεση  των  «ορθολογικών  προσδοκιών»  έχει  μία  σειρά  ελκυστικών 

χαρακτηριστικών τα οποία θα τα υπογραμμίσουμε σε αντιπαράθεση με αυτά της 

υπόθεσης των προσαρμοστικών προσδοκιών.

Στο μοντέλο του Φρίντμαν είχε γίνει η υπόθεση πως οι προσδοκίες βάση των 

οποίων οι εργάτες σχηματίζουν άποψη για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές 

στις  επόμενες  χρονικές  περιόδους  στοιχειοθετούνται  στη  βάση  της 

παρελθοντικής  εμπειρίας  για  τον  πληθωρισμό.  Δηλ.  οι  προσδοκίες  είναι 

προσαρμοστικές  (Adaptive Expectations)  και  χρησιμοποιήσαμε  ένα  απλό 

παράδειγμα όπου οι  τιμές  του τρέχοντα χρόνου αναμένεται  να είναι  ακριβώς 
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αυτές που διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια 

υπάρχει πλήρης προσαρμογή στα δρώμενα του προηγούμενου χρόνου.

Γενικότερα: η υπόθεση των «προσαρμοστικών προσδοκιών πρεσβεύει πως ο 

αναμενόμενος πληθωρισμός αυτήν την περίοδο είναι ίσος με τον αναμενόμενο 

πληθωρισμό της προηγούμενης περιόδου συν έναν διορθωτικό όρο (correction 

term), ο οποίος όρος λαμβάνει υπόψη του την έκταση την οποία η πρόβλεψη της 

προηγούμενης περιόδου έχει  ουσιαστικά αποδειχθεί λανθασμένη σύμφωνα με 

την πραγματική εξέλιξη του πληθωρισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ NOBEL ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS
Η Βασιλική  Ακαδημία  της  Σουηδίας  χορηγεί  το  Βραβείο  γιά  την  κριτική  που 

ασκήθηκε στην κεϊνσιανή πολιτική για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν στον 

Μίλτον Φρίντμαν το 1976. Βλέπουμε ότι η Βασιλική Ακαδημία ασχολήθηκε δύο 

φορές σχετικά με την Κεϊνσιανή πολιτική και ειδικότερα με την καμπύλη Phillips.

Μια γενική τοποθέτηση
Ο κρίκος που έλειπε από τη θεωρία του Κέυνς για να συνδέσει τον πραγματικό 

τομέα με τον πληθωρισμό βρέθηκε με την καμπύλη  Phillips. Ο  A.  W.  Phillips 
(1958),  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  ανεργίας  και  ρυθμών  μεταβολής  των 

ονομαστικών  μισθών  για  το  Ην.  Βασίλειο  κατά  την  περίοδο  1861-1957, 

διετύπωσε μια  εμπειρική  σχέση,  μη  γραμμική  και  αρνητική,  που  ονομάστηκε 

καμπύλη Phillips. Η αρχικώς εμπειρική αυτή σχέση έλαβε θεωρητικό υπόβαθρο 

κατά τη δεκαετία του 1960 και διατυπώθηκε ως ένας μηχανισμός προσαρμογής 

της αγοράς εργασίας, όπου ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού μισθού είναι 

το  αποτέλεσμα  της  υπερβάλλουσας  προσφοράς  ή  ζητήσεως  εργασίας  στην 

αγορά  εργασίας.  Η  διαφορά  μεταξύ  προσφερόμενης  και  απασχολούμενης 

ποσότητας εργασίας είναι το ποσοστό ανεργίας που συσχετίζεται αρνητικώς με 

το  ποσοστό  μεταβολής  του  ονομαστικού  μισθού  και  μας  δίνει  την  καμπύλη 

Phillips, δηλαδή:

W= f (Ns-N)

όπου: f <0 και f (0) = 0

W= dW/F, Ns = προσφορά εργασίας 

Ν = το επίπεδο της απασχολούμενης εργασίας και

F=ποσοστό μεταβολής της εργασίας. 

Η απεικόνιση της καμπύλης Phillips δίνεται στο Σχ. 1 όπου ο οριζόντιος άξονας 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό ανεργίας και ο κάθετος το ρυθμό μεταβολής  του 

ονομαστικού  μισθού.  Μια  παραλλαγή  της  καμπύλης  Phillips απεικονίζει  στον 

κάθετο άξονα του διαγράμματος το ρυθμό μεταβολής των τιμών (πληθωρισμός).
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Σχήμα 1: Απεικόνιση καμπύλης Phillips.

W=ποσοστό ανεργίας, U=ρυθμός μεταβολής ονομαστικού μισθού

Η  καμπύλη  Phillips είναι  συμβατή  μόνο  σε  μια  θετική  καμπύλη  συνολικής 

προσφοράς,  όπου υπάρχει  ακαμψία  ονομαστικών  μισθών.  Η  καμπύλη  όμως 

αυτή δεν συμβιβάζεται με τα άλλα υποδείγματα νεοκλασικής συνθέσεως ή με το 

νεοκλασικό  υπόδειγμα,  διότι  σε  αυτά  η  παραγωγή  και  η  απασχόληση  είναι 

ανεξάρτητα των τιμών. Η καμπύλη μάς θέτει το δίλημμα: Χαμηλός πληθωρισμός 

και  υψηλό  ποσοστό  ανεργίας  ή  υψηλός  πληθωρισμός  και  χαμηλό  ποσοστό 

ανεργίας; Τα γεγονότα της δεκαετίας του 1970 μας έδειξαν τη συνύπαρξη και 

των  δύο  «κακών»,  δηλ.  υψηλό  ποσοστό  ανεργίας  με  υψηλό  ποσοστό 

πληθωρισμού. Τούτο σημαίνει ότι, η καμπύλη Phillips δεν είναι σταθερή (stable), 

αλλά  μετατοπίζεται  συνεχώς,  πράγμα  που  χάνει  την  αξία  της  ως  θεωρητικό 

εργαλείο. 

Η σημασία της καμπύλης Phillips αμφισβητήθηκε από τους μονεταριστές.

O Μ. Φρίντμαν θεώρησε τη σχέση μεταξύ ανεργίας και ρυθμού μεταβολής του 

ονομαστικού  μισθού  ως  προσωρινό  φαινόμενο,  υποστηρίζοντας  ότι  οι 

εργαζόμενοι  δεν  έχουν  αυταπάτη  περί  το  χρήμα  και  ότι  συναρτούν  την 
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προσφορά  εργασίας  με  τον  πραγματικό  μισθό,  όπως  απαιτεί  η  νεοκλασική 

θεωρία.

Μια  παραλλαγή  της  καμπύλης  Phillips,  η  οποία  συχνότερα  εμφανίζεται  στην 

μελέτη  των  προβλημάτων  του  πληθωρισμού,  είναι  εκείνη  όπου  το  ποσοστό 

μεταβολής  του  ονομαστικού  μισθού  (W)  αντικαθίσταται  με  το  ποσοστό 

μεταβολής των τιμών (Ρ), όπως είπαμε και παραπάνω.

Η Θεωρητική θεμελίωση της εμπειρικής καμπύλης Phillips

Είπαμε παραπάνω ότι,  ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού μισθού (dW/W) 

εξαρτάται από την υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας (ND - Ns). Η σχέση αυτή μας 

δίνει  θεωρητικώς  μια  συνάρτηση  αντιδράσεως  (reaction function),  έστω,  της 

παρακάτω μορφής:

DW/W=l(Nd – Ns)/Ν

όπου l>0

με Ν= το επίπεδο της απασχολούμενης εργασίας

Θεωρητικώς,  στην  αγορά  εργασίας  θα  υπάρχει  είτε  ανεργία  (υπερβάλλουσα 

προσφορά), όταν ο εργατικός μισθός είναι πάνω από το μισθό ισορροπίας, είτε 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας (υπερβάλλουσα ζήτηση), όταν ο μισθός είναι κάτω 

από το  μισθό ισορροπίας.  Στην  πράξη όμως παρατηρούμε  το  φαινόμενο  να 

υπάρχει ανεργία από τη μια πλευρά και κενές θέσεις εργασίας (vacancies) από 

την άλλη. 'Όπως όμως είναι γνωστό, η ύπαρξη τριβών (frictions) δημιουργεί το 

φαινόμενο αυτό. Δηλαδή ένας αριθμός εργαζομένων μετακινείται από εργασία σε 

εργασία  (για  καλύτερη  αμοιβή,  για  ευνοϊκότερες  συνθήκες  κ.λπ.)  και 

παρουσιάζεται  σε  μια  δεδομένη  στιγμή  ένα  ποσοστό  ανεργίας  τριβής,  λόγω 

αυτής  της  μετακινήσεως.  Έτσι  στη  δεδομένη  αυτή  στιγμή  παρουσιάζεται 

συγχρόνως ανεργία (τριβής) και κενές θέσεις εργασίας. Αυτό όμως σημαίνει ότι, 

οι θεωρητικές (μη παρατηρήσιμες) καμπύλες ζητήσεως και προσφοράς, δεν μας 

δείχνουν  την  πραγματική  απασχόληση.  Η  πραγματική  απασχόληση  σε  κάθε 

επίπεδο  μισθού  είναι  διαφορετική  από  εκείνη  που  υποδεικνύει  η  καμπύλη 

ζητήσεως (όταν ο μισθός είναι πάνω από το μισθό ισορροπίας), ή η καμπύλη 
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προσφοράς (όταν ο μισθός είναι κάτω από το μισθό ισορροπίας), λόγω ακριβώς 

της ανεργίας τριβής.

Σχήμα 2:Συνάρτηση αντιδράσεως

W=ποσοστό ανεργίας, U=ρυθμός μεταβολής ονομαστικού μισθού

Επειδή  λοιπόν  υπάρχει  κάποιο  ποσοστό  ανεργίας  κάθε  στιγμή  μέσα  στην 

οικονομία,  μπορούμε να υποθέσουμε  ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτών  

των  ποσοστών  και  της  υπερβάλλουσας  ζητήσεως  (θετικής  ή  αρνητικής) 

εργασίας.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  υπερβάλλουσα  ζήτηση  εργασίας,  τόσο 

λιγότερη θα είναι η ανεργία τριβής. Επίσης, η ανεργία τριβής θα είναι μικρότερη, 

όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  αριθμός  των  ατόμων  που  ψάχνει  για  εργασία 

(υπερβάλλουσα προσφορά). Αυτό είναι αυτονόητο, αφού οι άνεργοι είναι πολλοί 

και οι εργαζόμενοι λίγοι, τότε αυτοί που αλλάζουν εργασία είναι επίσης λίγοι.

Η μονεταριστική άποψη της καμπύλης Phillips και η αποτελεσματικότητα 
της νομισματικής πολιτικής 

Όχι μόνο για θεωρητικούς λόγους, αλλά και από τα γεγονότα της δεκαετίας του 

1970 αμφισβητήθηκε η σταθερότητα της καμπύλης Phillips, ώστε να γίνει πεδίο 

διαμάχης μεταξύ μονεταριστών και κεϊνσιανών. Ο  Milton Friedman και ο  E.S. 
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Phelps  ήταν από τους πρώτους που άσκησαν κριτική στη σχέση ανεργίας και 

πληθωρισμού της καμπύλης Phillips.

Η υπόθεση επί της οποίας στηρίζεται η καμπύλη Phillips δεν γίνεται δεκτή από 

τον  Φρίντμαν.  Κατά  τον  Φρίντμαν,  οι  εργαζόμενοι  κάνουν  προσαρμοστικές 

προβλέψεις  (adaptive expectations).  Αυτό  σημαίνει  ότι,  οι  εργαζόμενοι 

μαθαίνουν από την πείρα τους παρατηρώντας τις εξελίξεις  και αντιλαμβάνονται 

μετά  από λίγο  διάστημα την  αύξηση των τιμών και  συνεπώς τη  μείωση του 

πραγματικού μισθού τους. Έτσι, ζητούν αύξηση του ονομαστικού μισθού στην 

έκταση της αυξήσεως των τιμών, ώστε να μη θιγεί ο πραγματικός μισθός, οπότε 

η ζήτηση εργασίας επανέρχεται στο προηγούμενο επίπεδο. Συνεπώς, η σχέση 

μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας είναι προσωρινή. Η αύξηση της προσφοράς 

χρήματος, λοιπόν, κατά τον Friedman θα οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας μέσω 

της μειώσεως του πραγματικού μισθού, αφού η αύξηση των τιμών (την οποία 

δεν αντιλαμβάνονται αμέσως οι εργαζόμενοι), είναι μεγαλύτερη από την αύξηση 

του ονομαστικού μισθού. Η επίδραση όμως αυτής της νομισματικής πολιτικής 

επί της απασχολήσεως έχει βραχυχρόνιο χαρακτήρα, είναι δηλαδή προσωρινή. 

Προσωρινή συνεπώς είναι και η σχέση μεταξύ αυξήσεως τιμών (πληθωρισμού) 

και ανεργίας, την οποία δείχνει η καμπύλη  Phillips.  Είναι προσωρινή, διότι  οι 

εργαζόμενοι,  όπως είπαμε,  θα  αντιληφθούν πράγματι  την  αύξηση των τιμών 

μετά  από  κάποιο  διάστημα  και  προσαρμόζοντας  τις  προσδοκίες  τους  θα 

απαιτήσουν υψηλότερο ονομαστικό μισθό,  ώστε  να επανέλθει  ο  πραγματικός 

μισθός στο προηγούμενο επίπεδο, πριν από την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως 

σημαίνει  ότι  και  η  ανεργία  θα επανέλθει  στο προηγούμενο επίπεδο.  Αυτό το 

επίπεδο  αντιστοιχεί  στο  «φυσικό  ποσοστό  ανεργίας».  Βάσει  των 

προσαρμοστικών  προσδοκιών  (adaptive expectations),  λοιπόν,  η  σχέση 

πληθωρισμού και ανεργίας μπορεί να υφίσταται βραχυχρονίως, δεν υφίσταται 

όμως μακροχρονίως. Και έτσι η μακροχρόνια καμπύλη Phillips είναι μια κάθετη 

γραμμή,  που  σημαίνει  την  ανυπαρξία  της  σχέσεως  απασχολήσεως  και 

πληθωρισμού  και  την  αναποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής  να 

επηρεάσει την απασχόληση και την παραγωγή μακροχρονίως.

Ο πληθωρισμός είναι πλέον το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει  

η οικονομική πολιτική τον κράτους και  τούτο διότι  ο πληθωρισμός γίνεται  μια  
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αυτόματη  εντός  του  συστήματος  διαδικασία  (built-in)  πληθωριστικών 

προσδοκιών.

Όπως ακριβώς απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής των προσδοκιών των 

εργαζομένων, όταν οι τιμές κινούνται προς τα άνω, έτσι απαιτείται χρόνος για να 

αντιληφθούν  οι  εργαζόμενοι  τη  μείωση  του  ποσοστού  πληθωρισμού  και 

συνεπώς να τροποποιήσουν τις απαιτήσεις τους για μισθούς σε επίπεδο που να 

ανταποκρίνεται σε μια νομισματική σταθερότητα. Στο μεταξύ όμως η οικονομία 

θα  υποφέρει  από  πληθωρισμό  και  ανεργία  (στασιμοπληθωρισμός).  Τα 

συμπεράσματα που  προκύπτουν από την προηγούμενη ανάλυση μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

(α)  Εφόσον  οι  προσδοκίες  των  ατόμων  προσαρμόζονται  πλήρως  προς  τις 

πραγματικές μεταβολές των τιμών (Pe=P), δηλ. δεν θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι 

συνεχώς  αυταπατώνται  (money illusion),  τότε  μακροχρονίως  δεν  υπάρχει  η 

σχέση (αρνητική) της βραχυχρόνιας καμπύλης Phillips. Η μακροχρόνια καμπύλη 

είναι  κάθετη,  πράγμα που  σημαίνει  ότι  μακροχρονίως  η  ανεργία  κινείται  στο 

«φυσικό  ποσοστό»  της,  το  οποίο  συσχετίζεται  με  οποιοδήποτε  ποσοστό 

πληθωρισμού. 

(β)  Η νομισματική  πολιτική  δεν  είναι  αποτελεσματική,  αφού  μακροχρονίως  η 

καμπύλη Phillips είναι κάθετη γραμμή. Η ανεργία μπορεί να μειωθεί κάτω από το 

«φυσικό  επίπεδό»  της  μόνο  βραχυχρονίως  (προσωρινώς)  και  με  κόστος  το 

υψηλό ποσοστό πληθωρισμού.

(γ)  Προσπάθεια  εκ  μέρους  των  νομισματικών  αρχών  να  μειώσουν  τον 

πληθωρισμό, μειώνοντας το ποσοστό αυξήσεως της νομισματικής προσφοράς, 

θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας πέρα από το «φυσικό επίπεδό» της και 

αυτό συνεπάγεται κοινωνικό κόστος.

(δ) Για τους παραπάνω λόγους, ο Φρίντμαν πρότεινε το νομισματικό κανόνα του 

σταθερού ποσοστού αυξήσεως της ποσότητας τον χρήματος (constant monetary 

growth rule).  O κανόνας αυτός είναι,  όπως είπαμε στα προηγούμενα, από τις 

βασικές  προτάσεις  των  μονεταριστών  που  εξασφαλίζει  σταθερό  ρυθμό 

πληθωρισμού,  αποφεύγοντας  τις  απότομες  διακυμάνσεις.  Οι  κεϊνσιανοί  είναι 
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αντίθετοι προς την πρόταση αυτή, αφού βλέπουν την κρατική πολιτική ως όπλο 

για  την  εξομάλυνση  των  διακυμάνσεων  των  οικονομικών  μεταβλητών.  Οι 

κεϊνσιανοί πρότειναν την αύξηση της ποσότητας του χρήματος και την αύξηση 

των αυτόνομων δαπανών για να μειώσουν την ανεργία, αφού διαπίστωναν την 

ακαμψία των  μισθών.  Η μέσω του  πληθωρισμού όμως μείωση της  ανεργίας 

ευρίσκει  αντίθετους  τους  μονεταριστές,  διότι  είναι  όχι  μόνο  βραχυχρόνια 

αντιμετώπιση, αλλά, κυρίως, διότι  ο πληθωρισμός υποσκάπτει τα θεμέλια της 

οικονομίας, οδηγεί σε ανεργία και σε επιτάχυνση του πληθωρισμού, ώστε τελικά 

να δημιουργείται το πρόβλημα του στασιμοπληθωρισμού (stagflation).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ NOBEL ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976, από Μίλτον Φρίντμαν
Το πανεπιστήμιο  του  Σικάγου,  Ιλλινόις,  ΗΠΑ όταν  καθιέρωσε  η  τράπεζα  της 

Σουηδίας το βραβείο για την οικονομική επιστήμη στη μνήμη του Alfred Nobel 

(1968),  εκεί  αναμφίβολα  ήταν  -  όπως  αναμφίβολα  ακόμα  παραμένει  -  ο 

διαδεδομένος  σκεπτικισμός  και  μεταξύ  των  επιστημόνων  και  του  ευρύτερου 

κοινού  για  την  καταλληλότητα  της  μεταχείρισης  των  οικονομικών  όπως 

παράλληλα  στη  φυσική,  τη  χημεία,  και  την  ιατρική.  Αυτοί  θεωρούνται  ως 

«ακριβείς επιστήμες» στις οποίες η αντικειμενική, συσσωρευτική, οριστική γνώση 

είναι  δυνατή.  Τα  οικονομικά,  και  οι  συντροφικές  κοινωνικές  επιστήμες  του, 

θεωρούνται  σχεδόν  ως  κλάδοι  της  φιλοσοφίας  και  της  επιστήμης  που 

καθορίζεται κατάλληλα, μπερδεμένος με τις τιμές στην έναρξη επειδή εξετάζουν 

την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όχι οι κοινωνικές επιστήμες, στις οποίες μελετητές 

αναλύουν  τη συμπεριφορά τους και των συνανθρώπων τους, που παρατηρεί 

στη συνέχεια και αντιδρά σε αυτό που οι μελετητές λένε, να απαιτήσει πλήρως 

τις  διαφορετικές μεθόδους έρευνας από τις φυσικές και  βιολογικές επιστήμες; 

Δεν θα έπρεπε να κριθούν από τα διαφορετικά κριτήρια.

Κοινωνικές και φυσικές επιστήμες 

Ποτέ εγώ  ο ίδιος δεν δέχτηκα αυτήν την άποψη. Πιστεύω ότι απεικονίζει μια 

παρανόηση όχι τόσο πολύ του χαρακτήρα και των δυνατοτήτων των κοινωνικών 

επιστημών από το χαρακτήρα  των δυνατοτήτων της φυσικής επιστήμης. Και 

στις   δύο,  δεν  υπάρχει  «κάποια»  ουσιαστική  γνώση   μόνο  δοκιμαστικές 

υποθέσεις που δεν μπορούν ποτέ «να αποδειχθούν», αλλά μπορούν μόνο να 

αποτύχουν να απορριφθούν, υποθέσεις στις οποίες μπορούμε να έχουμε λίγο 

πολύ την εμπιστοσύνη, ανάλογα με τέτοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως το 

εύρος της εμπειρίας που καλύπτουν σχετικά με  την πολυπλοκότητά τους και 

σχετικά  με  τις  εναλλακτικές  υποθέσεις,  και  τον  αριθμό  περιπτώσεων  στους 

οποίους έχουν δραπετεύσει την πιθανή απόρριψη.
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Και  στις  κοινωνικές  και  φυσικές  επιστήμες,  το  σώμα  της  θετικής  γνώσης 

αυξάνεται από την αποτυχία μιας δοκιμαστικής υπόθεσης να προβλεφθούν τα 

φαινόμενα που η υπόθεση δηλώνει φανερά να εξηγήσει

με την επιδιόρθωση επάνω εκείνης της υπόθεσης μέχρι κάποιο να προτείνει μια 

νέα υπόθεση που πιο κομψά ή απλά ενσωματώνει τα ενοχλητικά φαινόμενα επ' 

άπειρον.  Και  στις   δύο,  κανένα πείραμα πάντα  εντελώς δεν  ελέγχεται,  και  η 

εμπειρία προσφέρει  συχνά τα στοιχεία που είναι  το αντίτιμο του ελεγχόμενου 

πειράματος.  Και  στις   δύο,  δεν  υπάρχει  κανένας  τρόπος  να  υπάρξει  ένα 

ανεξάρτητο  κλειστό  σύστημα  ή  να  αποφευχθεί  η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  του 

παρατηρητή και παρατηρηθείσας.

Φυσικά, οι διαφορετικές επιστήμες εξετάζουν το διαφορετικό περιεχόμενο, έχουν 

τους  διαφορετικούς  οργανισμούς  των  στοιχείων  για  να  σύρουν  επάνω 

(παραδείγματος  χάριν,  η  ενδοσκόπηση  είναι  περισσότερο  σημαντική  πηγή 

στοιχείων για κοινωνικό απ ο, τι για τις φυσικές επιστήμες), όπου  βρίσκει  τις 

διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης τ πιο χρήσιμες , και έχει επιτύχει τη διαφορική 

επιτυχία στην πρόβλεψη των φαινομένων που μελετούν. Αλλά τέτοιες διαφορές 

είναι τόσο μεγάλες μεταξύ τους , για παράδειγμα, της φυσικής, της βιολογίας, της 

ιατρικής, και της μετεωρολογίας και μεταξύ αυτών και τα οικονομικά.

Ένας  από  τους  μεγάλους  δασκάλους  μου,  Wesley  Γ.  Mitchell,  που 

εντυπωσιάστηκε με εμένα για  το βασικό λόγο για τον οποίο οι μελετητές έχουν 

κάθε κίνητρο για να ακολουθήσουν μια αξία-ελεύθερη επιστήμη, οποιοδήποτε οι 

τιμές  τους  και  εντούτοις  έντονα  αυτοί  μπορούν  να  επιθυμήσουν  για  να  τους 

διαδώσουν και να προαγάγουν.

Προκειμένου να συστηθεί  ένα σχέδιο  δράσης για  να επιτύχουμε  έναν στόχο, 

πρέπει  πρώτα να ξέρουμε εάν εκείνο το σχέδιο δράσης θα προωθήσει  στην 

πραγματικότητα το στόχο.

Πολλές  χώρες  σε  όλο  τον  κόσμο  δοκιμάζουν  σήμερα  κοινωνικά  τον 

καταστρεπτικό πληθωρισμό, την ανώμαλη υψηλή ανεργία, την κακή χρήση των 

οικονομικών  πόρων,  και,  σε  μερικές  περιπτώσεις,  την  καταστολή  της 

ανθρώπινης ελευθερίας όχι επειδή κάποια άτομα σκόπιμα επιδιώκουν  για να 

επιτύχουν  αυτά τα αποτελέσματα, ούτε λόγω των διαφορών στις τιμές μεταξύ 

των πολιτών τους, αλλά λόγω των λανθασμένων κρίσεων για τις συνέπειες των 
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κυβερνητικών μέτρων: λάθη που τουλάχιστον σε γενικές γραμμές είναι σε θέση 

διόρθωσης από την πρόοδο της θετικής οικονομικής επιστήμης.

7.1 Στάδιο 1: Αρνητική κλίση της καμπύλης Phillips

Η ανάλυση της σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού και της  ανεργίας έχει περάσει 

από δύο στάδια από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και εισάγει 

τώρα  ένα  τρίτο.  Το  πρώτο  στάδιο  ήταν  η  αποδοχή  μιας  υπόθεσης  που 

συνδέθηκε με όνομα του Α. W. Phillips ότι υπάρχει μια σταθερή αρνητική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανεργίας και του ποσοστού αλλαγής των αμοιβών - υψηλά 

επίπεδα  της   συνοδείας  της  ανεργίας  από  τις  μειωμένες  αμοιβές,  χαμηλά 

επίπεδα ανεργίας από τις αμοιβές αύξησης.

 

Σχήμα 3: Αρνητική κλίση της καμπύλης Phillips

Α= ποσοστό πληθωρισμού

Uo=μηδέν πληθωρισμός 

Uh=αντιπληθωρισμός
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Η  αλλαγή  αμοιβών  στη  συνέχεια  συνδέθηκε  με  τη  μεταβολή  των  τιμών 

λαμβάνοντας  υπ'όψη  την  κοσμική  αύξηση  στην  παραγωγικότητα  και  τη 

μεταχείριση της υπερβολής της τιμής πέρα από το κόστος αμοιβών όπως δίνεται 

από έναν κατά προσέγγιση σταθερό παράγοντα αύξησης.

Το  σχήμα  1  επεξηγεί  αυτήν  την  υπόθεση,  όπου  έχω  ακολουθήσει  την 

τυποποιημένη πρακτική να αφορίσω την ανεργία άμεσα με  τη μεταβολή των 

τιμών, βραχυκυκλώνοντας  το ενδιάμεσο βήμα μέσω των αμοιβών.

Αυτή  η  σχέση  ερμηνεύθηκε  ευρέως  ως  αιτιώδης  σχέση  που  πρόσφερε  μια 

σταθερή ανταλλαγή στους φορείς χάραξης της  πολιτικής. Θα μπορούσαν να 

επιλέξουν έναν χαμηλό στόχο ανεργίας. Σε εκείνη την περίπτωση θα έπρεπε να 

δεχτούν ένα ποσοστό πληθωρισμού του Α.

Εναλλακτικά,  οι  φορείς  χάραξης  πολιτικής  θα  μπορούσαν  να  επιλέξουν  ένα 

χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού ή ακόμα και  έναν αντιπληθωρισμό ως στόχο 

τους. Σε εκείνη την περίπτωση θα έπρεπε να συμφιλιωθούν στην υψηλότερη 

ανεργία: Uo για μηδέν πληθωρισμό, UH για τον αντιπληθωρισμό.

Οι  οικονομολόγοι  έπειτα  με  την  προσπάθεια  να  εξαχθεί  η  σχέση  που 

απεικονίστηκε στο σχήμα 1 από τα στοιχεία για τις διαφορετικές χώρες και τις 

περιόδους,  για  να  εξαλείψουν  την  επίδραση  των  ξένων  διαταραχών,  για  να 

διευκρινίσουν τη  σχέση μεταξύ  της  αλλαγής  αμοιβών και  της μεταβολής  των 

τιμών.  Επιπλέον,  ερεύνησαν  τα  κοινωνικά  κέρδη  και  τις  απώλειες  από  τον 

πληθωρισμό αφ' ενός και την ανεργία αφ' ετέρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

επιλογή  της  «σωστής»  ανταλλαγής.  Δυστυχώς  για  αυτήν  την  υπόθεση,  τα 

πρόσθετα  στοιχεία  απέτυχαν  να  προσαρμοστούν  με  αυτό.  Οι  εμπειρικές 

εκτιμήσεις  της  σχέσης  καμπυλών  Phillips  δεν  ήταν  ικανοποιητικές.Το 

σημαντικότερο  ήταν  ότι   το  ποσοστό  πληθωρισμού  εμφανίστηκε  να  είναι 

σύμφωνο  με  ένα  διευκρινισμένο  επίπεδο  ανεργίας  το  όποιο  δεν  παρέμεινε 

σταθερό: στις περιστάσεις του μετά-παγκόσμιου πολέμου ΙΙ, όταν επιδίωκαν να 

προωθήσουν  οι  κυβερνήσεις  παντού  τη  «πλήρη  απασχόληση»,  έτεινε  σε 

οποιαδήποτε  χώρα  να  αυξηθεί  με  την  πάροδο  του  χρόνου  και  να  ποικίλει 

αισθητά  μεταξύ  των  χωρών.  Εξετάζοντας   τον  άλλο  τρόπο,  τα   ποσοστά 

πληθωρισμού που ήταν συνδεμένα νωρίτερα με τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας 

ήταν πεπειραμένα μαζί με τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας. Το φαινόμενο του 

ταυτόχρονου υψηλού πληθωρισμού και της υψηλής ανεργίας αναγκάστηκε όλο 
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και περισσότερο στη δημόσια και επαγγελματική ειδοποίηση, που λαμβάνει την 

δυσάρεστη  ετικέτα «του στασιμοπληθωρισμού».

Δεν  υπάρχει  καμία  ανάγκη  να  υποτεθεί  μια  σταθερή  καμπύλη  Phillips 

προκειμένου  να  εξηγηθεί  η  προφανής  τάση  για  μια  επιτάχυνση  του 

πληθωρισμού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τον αντίκτυπο των απρόβλεπτων 

αλλαγών στην ονομαστική απαίτηση στις αγορές που χαρακτηρίζονται από τις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και όσον αφορά το κεφάλαιο και την εργασία.

7.2 Στάδιο 2:Αρνητική κλίση της καμπύλης Phillips

Προχωρά  σύμφωνα  με  αυτές  τις  γραμμές  όπου  ανέπτυξε  μια  εναλλακτική 

υπόθεση  που  διάκρινε  μεταξύ  των  βραχυπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων  των  απρόβλεπτων  αλλαγών  στη  συνολική  ονομαστική 

απαίτηση.  Άρχισε  από  κάποια  σταθερή  θέση  και  άφησε  εκεί  να  είναι, 

παραδείγματος χάριν, μια απρόβλεπτη επιτάχυνση της συνολικής ονομαστικής 

απαίτησης. Αυτό θα έρθει σε κάθε παραγωγό ως απροσδόκητα ευνοϊκή ζήτηση 

για το προϊόν του. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι αλλαγές εμφανίζονται πάντα 

στη σχετική απαίτηση για τα διαφορετικά αγαθά, δεν ξέρει εάν αυτή η αλλαγή 

είναι  πρόσθετη  σε  αυτόν  ή  κυρίαρχος.  Θα  είναι  λογικό  για  αυτόν   να  το 

ερμηνεύσει   και  να  αντιδράσει  σε  αυτό,  με  την  επιδίωξη  να  παραχθούν 

περισσότεροι που πωλούν σε αυτό που αντιλαμβάνεται τώρα για να είναι ένας 

υψηλότερος από την αναμενόμενη αξία αγοράς της μελλοντικής παραγωγής.

Θα είναι πρόθυμος να πληρώσει τις υψηλότερες ονομαστικές αμοιβές από ότι 

ήταν  πρόθυμος  να  πληρώσει  πριν,  προκειμένου  να  προσελκυστούν  οι 

πρόσθετοι  εργαζόμενοι.  Η πραγματική αμοιβή που πειράζει  σε  αυτόν είναι  η 

αμοιβή από άποψη ότι η τιμή του προϊόντος του-και αντιλαμβάνεται εκείνη την 

τιμή  όπως  υψηλότερη  από  πριν.  Μια  υψηλότερη  ονομαστική  αμοιβή  μπορεί 

επομένως  να  σημάνει  μια  χαμηλότερη  πραγματική  αμοιβή  όπως  γίνεται 

αντιληπτή.
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Σχήμα 4:Προσδοκία-ρυθμισμένη καμπύλη Phillips

 E →A→B μείωση ανεργίας σε UL

 F=κίνηση κατά μήκος της καμπύλης για ποσοστά πληθωρισμού

 F→G

Κατά συνέπεια, μια άνοδος στις ονομαστικές αμοιβές μπορεί να θεωρηθεί από 

τους εργαζομένους ως άνοδος στις πραγματικές αμοιβές και ως εκ τούτου να 

καλέσει εμπρός έναν αυξανόμενο ανεφοδιασμό, συγχρόνως ότι θεωρείται από 

τους  εργοδότες  ως πτώση στις  πραγματικές  αμοιβές  και  ως  εκ  τούτου  καλεί 

εμπρός μια αυξανόμενη προσφορά των εργασιών.  Εκφρασμένες από άποψη το 

μέσο  όρο  των  αντιληπτών  μελλοντικών  τιμών,  οι  πραγματικές  αμοιβές  είναι 

χαμηλότερες   από  την  άποψη  η  αντιληπτή  μελλοντική  μέση  τιμή,   όπου  οι 

πραγματικές  αμοιβές  είναι  υψηλότερες.  Αλλά  αυτή  η  κατάσταση  είναι 

προσωρινή:  αφήστε  τον  υψηλότερο  ρυθμό  ανάπτυξης  της  συνολικής 

ονομαστικής  απαίτησης  και  των  τιμών  να  συνεχιστεί,  και  οι  αντιλήψεις  θα 

προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Όταν, η αρχική επίδραση θα εξαφανιστεί, 

και έπειτα ακόμη θα αντιστραφεί για έναν χρόνο δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι 
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και οι εργοδότες βρίσκονται κλειδωμένοι στις ακατάλληλες συμβάσεις. Τελικά, η 

απασχόληση  θα  είναι  πίσω  στο  επίπεδο  που  επικράτησε  πριν  από  την 

υποτιθέμενη απρόβλεπτη επιτάχυνση στη συνολική ονομαστική απαίτηση.

Αυτή η εναλλακτική υπόθεση απεικονίζεται στο σχήμα 4. Κάθε αρνητική κλίση 

της  καμπύλης Phillips όπως αυτήν στο σχήμα 1 εκτός από το ότι είναι για ένα 

ιδιαίτερο προσδοκώμενο ή αντιληπτό ποσοστό πληθωρισμού, ορισμένος ως το 

αντιληπτό  μέσο  ποσοστό  μεταβολής  των  τιμών,  όχι  ο  μέσος  όρος  των 

αντιληπτών  ποσοστών  μεμονωμένης  μεταβολής  των  τιμών  (η  διαταγή  των 

καμπυλών θα αντιστρεφόταν για τη δεύτερη έννοια).

Ξεκινώντας  από το σημείο Ε  μετακινούμαστε από το σημείο Α στο  σημείο Β 

όπου παρατηρείται  μείωση ανεργίας  σε  UL.  Επομένως   η  ανεργία  μειώνεται 

αρχικά  σε  UL  στο  σημείο  Φ,  κίνηση  η  οποία   κατά  μήκος  της  καμπύλης 

καθορίζεται  για  τα  προσδοκώμενα  ποσοστά   πληθωρισμού,  όπου  η 

βραχυπρόθεσμη καμπύλη θα κινούταν προς τα πάνω. Τελικά η  καμπύλη που 

καθορίζεται  για ένα προσδοκώμενο ποσοστό πληθωρισμού του Β κινείται  και 

εκείνη προς τα επάνω. 

Ταυτόχρονα  η  ανεργία  θα  κινούταν  βαθμιαία  από  το  Φ  προς  το  Γ.  Αυτή  η 

ανάλυση είναι,  φυσικά, υπεραπλουστευμένη.  Υποθέτει  μια ενιαία απρόβλεπτη 

αλλαγή,  ενώ,  φυσικά,  υπάρχει  ένα  συνεχιζόμενο  ρεύμα  των  απρόβλεπτων 

αλλαγών  όπου  δεν  ασχολείται  ρητά  με  τις  καθυστερήσεις,  ή  με  την 

υπερανύψωση  ή με τη διαδικασία του σχηματισμού των προβλέψεων . Αλλά 

δίνει έμφαση στα βασικά σημεία: αυτό που πειράζει δεν είναι πληθωρισμός αυτό 

καθ'  εαυτό,  αλλά ο  απρόβλεπτος  πληθωρισμός   δεν  υπάρχει  καμία  σταθερή 

ανταλλαγή μεταξύ του  πληθωρισμού και  της  ανεργίας   υπάρχει  ένα  «φυσικό 

ποσοστό από την ανεργία»  η οποία είναι σύμφωνη με τις πραγματικές δυνάμεις 

και με τις ακριβείς αντιλήψεις  η ανεργία μπορεί να κρατηθεί κάτω από εκείνο το 

επίπεδο μόνο από έναν επιταχύνοντα πληθωρισμό, μόνο με την επιτάχυνση του 

αντιπληθωρισμού.

Το «φυσικό ποσοστό ανεργίας», ένας όρος που εισήγαγα για να παραλληλίσω 

το   φυσικό  ποσοστό  του  Knut  Wicksell's  του  «ενδιαφέροντος»,  δεν  είναι  μια 

αριθμητική σταθερά αλλά εξαρτάται από «πραγματικό» σε αντιδιαστολή με τους 

νομισματικούς  παράγοντες  -  η  αποτελεσματικότητα  της  αγοράς  εργασίας,  η 
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έκταση του ανταγωνισμού ή του μονοπωλίου, τα εμπόδια ή οι ενθαρρύνσεις στην 

εργασία στα διάφορα επαγγέλματα.

Οι  καθοριστικοί  παράγοντες  του  φυσικού  ποσοστού  ανεργίας  αξίζουν 

πληρέστερη ανάλυση και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για άλλες χώρες. Τόσο 

επίσης  και  η  έννοια  των  καταγραμμένων  ποσοστών  ανεργίας  και  τη  σχέση 

μεταξύ  των  καταγραμμένων  αριθμών  και  του  φυσικού  ποσοστού.  Αυτά  τα 

ζητήματα είναι όλη η απώτατη σημασία για τη δημόσια πολιτική. Εντούτοις, είναι 

δευτερεύοντα ζητήματα για τον παρόντα περιορισμένο σκοπό μου.

Η  σύνδεση  μεταξύ  της  κατάστασης  της  απασχόλησης  και  του  επιπέδου 

αποδοτικότητας ή παραγωγικότητας μιας οικονομίας είναι  ένα άλλο θέμα που 

είναι  θεμελιώδους  σπουδαιότητας  για  τη  δημόσια  πολιτική  αλλά  είναι  ένα 

δευτερεύον ζήτημα για τον παρόντα σκοπό μου.

 Υπάρχει  μια  τάση  να  ληφθεί  για  δεδομένο  ότι  ένα  υψηλό  επίπεδο  της 

καταγραμμένης ανεργίας είναι στοιχεία της ανεπαρκούς χρήσης των πόρων και 

αντιθέτως. Μια ιδιαίτερα στατική άκαμπτη οικονομία μπορεί να έχει μια σταθερή 

θέση για την καθεμία ενώ μια δυναμική, ιδιαίτερα προοδευτική οικονομία, που 

προσφέρει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ευκαιρίες και ενθαρρύνει την ευελιξία, 

μπορεί να έχει ένα υψηλό φυσικό ποσοστό ανεργίας. Για να επεξηγήσει πώς το 

ίδιο  ποσοστό  μπορεί  να  αντιστοιχεί  στους  πολύ  διαφορετικούς  όρους  και  η 

Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν  χαμηλά ποσοστά ανεργίας από τι, για 

παράδειγμα,  το  1950  ως  το  1970,  αλλά  η  Ιαπωνία  δοκίμασε  την  ταχεία 

ανάπτυξη, τη UK στασιμότητα.

Το  «φυσικό-ποσοστό»  ή  «επιτάχυνση»  ή  όπως   η  υπόθεση  της  καμπύλης 

Phillips» - δεδομένου ότι  έχει  υποδειχθεί  ποικιλοτρόπως - ήδη γίνεται ευρέως 

αποδεκτή  από  τους  οικονομολόγους,  αν  και  με  κανένα  τρόπο  παγκοσμίως. 

Μερικοί  προσκολλώνται  ακόμα  στην  αρχική  καμπύλη  Phillips   όπου  οι 

περισσότεροι  αναγνωρίζουν  τη  διαφορά  μεταξύ  των  βραχυπρόθεσμων  και 

μακροπρόθεσμων καμπυλών ακόμη  και   τη  μακροπρόθεσμη  καμπύλη  όπως 

κλίνει  αρνητικά, εν τούτοις όμως  πιο απότομα σχετικά με  τις βραχυπρόθεσμες 

καμπύλες μερικοί αντικαθιστούν μια σταθερή σχέση μεταξύ της επιτάχυνσης του 

πληθωρισμού και της ανεργίας για μια σταθερή σχέση μεταξύ του πληθωρισμού 

και της ανεργίας.
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Πολλή  τρέχουσα  οικονομική  έρευνα  αφιερώνεται  να  ερευνήσει  τις  διάφορες 

πτυχές αυτού του δεύτερου σταδίου - η δυναμική της διαδικασίας, ο σχηματισμός 

των  προσδοκιών,  και  το  είδος  συστηματικής  πολιτικής  που,  ενδεχομένως, 

μπορεί να έχει μια προβλέψιμη επίδραση στα πραγματικά μεγέθη.

Μπορούμε  να  αναμείνουμε  τη  γρήγορη  πρόοδο  σε  αυτά  τα  ζητήματα,  (η 

πρόσθετη αναφορά πρέπει να αποτελεστεί για τις «λογικές προσδοκίες», ειδικά 

τις  δημιουργικές  συνεισφορές  John  Muth,  Robert  Lucas,  και  του  Thomas 

Sargent.)

7.3 Στάδιο 3: Μια θετική κλίση της καμπύλης Phillips

Αν και το δεύτερο στάδιο είναι μακριά από  το να έχει εξερευνηθεί πλήρως, πόσο 

μάλλον πλήρως στην οικονομική λογοτεχνία, η πορεία των γεγονότων παράγει 

ήδη  μια  κίνηση  σε  ένα  τρίτο  στάδιο  τα  τελευταία  χρόνια,  ο  υψηλότερος 

πληθωρισμός  έχει  συνοδευτεί  συχνά  από  την  υψηλότερη  μη  χαμηλότερη 

ανεργία, ειδικά για τις περιόδους αρκετών ετών σε διάρκεια. Μια απλή στατιστική 

καμπύλη Phillips για τέτοιες περιόδους φαίνεται να κλίνει θετικά, όχι κάθετα. Το 

τρίτο στάδιο κατευθύνεται στην προσαρμογή αυτού του προφανούς εμπειρικού 

φαινομένου.  Υποψιάζομαι  ότι  θα  πρέπει  να  περιλάβει  στην  ανάλυση  την 

αλληλεξάρτηση της οικονομικής εμπειρίας και των πολιτικών εξελίξεων.

Θα  πρέπει  να  μεταχειριστεί  τουλάχιστον  μερικά  πολιτικά  φαινόμενα  όχι  ως 

ανεξάρτητες  μεταβλητές  -  ως  εξωγενείς  μεταβλητές  στην  οικονομετρική 

επαγγελματική  γλώσσα  -  αλλά  όπως  οι  ίδιοι  καθορίζουν  από  τα  οικονομικά 

γεγονότα - ως ενδογενείς μεταβλητές.

Το  δεύτερο  στάδιο  επηρεάστηκε  πολύ  από  δύο  σημαντικές  εξελίξεις  στην 

οικονομική θεωρία των προηγούμενων δεκαετιών – από τη  μια, η ανάλυση των 

ατελών πληροφοριών και του κόστους της πληροφορίας.

Το τρίτο στάδιο,  θα επηρεαστεί πολύ από μια τρίτη σημαντική ανάπτυξη - η 

εφαρμογή της οικονομικής ανάλυσης στην πολιτική συμπεριφορά, ένας τομέας 

στον  οποίο  η  πρωτοποριακή  εργασία  έχει  γίνει  επίσης  από  τους  Stigler  και 

Becker  καθώς  επίσης  και  από τους   Arrow,  Duncan Black,  Anthony,  James 

Buchanan, Gordon Tullock, και άλλους.

Η προφανής θετική σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας είναι μια 

πηγή μεγάλης ανησυχίας στους κυβερνητικούς φορείς χάραξης πολιτικής.
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Ορισμένα στοιχεία
Περισσότερα συστηματικά στοιχεία για τις προηγούμενες δύο δεκαετίες δίνονται 

στον πίνακα 1 και σχήμα 5, τα οποία παρουσιάζουν τα ποσοστά πληθωρισμού 

και ανεργίας σε επτά βιομηχανικές χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

δύο δεκαετιών. Σύμφωνα με τους πενταετείς μέσους όρους στον πίνακα 1, το 

ποσοστό πληθωρισμού και το επίπεδο ανεργίας κινήθηκαν απέναντι  από την 

κατεύθυνση-αναμενόμενη απλή έκβαση καμπυλών Phillips - σε πέντε από τις 

επτά χώρες μεταξύ των πρώτων δυο πενταετίων (1956-60, 1961-65). Μόνο σε 

τέσσερις από τις επτά χώρες μεταξύ της  δεύτερης και τρίτης πενταετίας  (1961-

65 και 1966-70)  και μόνο στη μια από τις επτά χώρες μεταξύ των τελικών δύο 

πενταετίων (1966-70 και 1970-75) Και ούτε μια εξαίρεση - η Ιταλία - δεν είναι μια 

πραγματική εξαίρεση.Η ανεργία υπολόγισε κατά μέσο όρο μια σκιά χαμηλότερη 

από το 1971 ως το 1975 απ' ο, τι στα προγενέστερα πέντε έτη, παρά το ήταν 

περισσότερο  από  τριπλασιασμένος-  σαφώς  η  μετατόπιση  από  μια  αρνητική 

κλίση της  καμπύλης Phillips σε θετική κλίση. Οι δύο καμπύλες κινούνται στις 

αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ της  πρώτης πενταετίας και στην ίδια κατεύθυνση 

έκτοτε.

Σχήμα 5: Ποσοστά ανεργίας και πληθωρισμού, 1956 ως 1975. Αζύγιστος μέσος 

όρος για επτά χώρες 
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Πίνακας 1.  Πληθωρισμός και ανεργία σε επτά χώρες, 1956 ως 1975: Μέσες 

τιμές.

DP = ποσοστό μεταβολής των τιμών, τοις εκατό το χρόνο

U = Unemployement, ποσοστό του εργατικού δυναμικού

DP=% αλλαγής τιμών, U=μέση ανεργία

F=France,  G=Germany,  I=Italy,  J=Japan,  S=Sweden,  UK=United  Kingdom, 

US=United States, ASC=Average Seven Countries

F G I J S UK US ASC
DP U DP U DP U DP U DP U DP U DP U DP U

1956-
1960 5.6 1.1 1.8 2.9 1.9 6.7 1.9 1.4 3.7 1.9 2.6 1.5 2.0 5.2 2.8 3.0
1961-
1965 3.7 1.2 2.8 0.7 4.9 3.1 6.2 0.9 3.6 1.2 3.5 1.6 1.3 5.5 3.7 2.0
1966-
1970 4.4 1.7 2.4 1.2 3.0 3.5 5.4 1.1 4.6 1.6 4.6 2.1 4.2 3.9 4.1 2.2
1971-
1975 8.8 2.5 6.1 2.1 11.3 3.3 11.4 1.4 7.9 1.8 13.0 3.2 6.7 6.1 9.3 2.9

Σημείωση: Το DP είναι ποσοστό αλλαγής των τιμών διάθεσης στην κατανάλωση που συντίθενται  

ετησίως από το ημερολογιακό έτος 1955 ως 1960  1960 ως 1965  1965 ως 1970  1970 ως 1975. 

Το U είναι  μέση ανεργία κατά τη διάρκεια πέντε υποδεδειγμένων ημερολογιακών ετών. Κατά  

συνέπεια, το DP χρονολογείται μισό έτος πριν από το σχετικό U.

Τα ετήσια στοιχεία στο σχήμα 5 λένε μια παρόμοια, εν τούτοις πιό ταραγμένη, 

ιστορία. Τα πρώτα έτη, υπάρχει ευρεία παραλλαγή στη σχέση μεταξύ των τιμών 

και  της  ανεργίας,  που  ποικίλλουν  από  ουσιαστικά  καμία  σχέση,  όπως  στην 

Ιταλία, με μια αρκετά ευδιάκριτη αρνητική σχέση, όπως και οι ΗΠΑ. Τα τελευταία 

χρόνια,  εντούτοις,  Γαλλία,  οι  ΗΠΑ,  Γερμανία και Ιαπωνία όλη η επίδειξη μια 

σαφώς χαρακτηρισμένη  άνοδος  και  στον  πληθωρισμό  και  στην  ανεργία  -  εν 

τούτοις για την Ιαπωνία, η άνοδος στην ανεργία είναι πολύ μικρότερη σχετικά με 

την  άνοδο  στον  πληθωρισμό  απ'ο  τι  στις  άλλες  χώρες,  απεικονίζοντας  τη 

διαφορετική  έννοια  της  ανεργίας  στο  διαφορετικό  θεσμικό  περιβάλλον  της 
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Ιαπωνίας. Μόνο η Σουηδία και η Ιταλία αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν στο 

γενικό σχέδιο.Φυσικά, αυτά τα στοιχεία είναι πιο ενδεικτικά.

Σχήμα 6. Πληθωρισμός και ανεργία σε επτά χώρες, ετησίως από το 1956 ως το 

1975

Ειδικά,   η  κρίση  του  πετρελαίου  επηρέασε  και  τις   επτά  χώρες  συγχρόνως. 

Οποιαδήποτε επίδραση είχε η κρίση στο ποσοστό πληθωρισμού, αναστάτωσε 

άμεσα την παραγωγική διαδικασία και έτεινε να αυξήσει την ανεργία. 

Οποιεσδήποτε  αυξήσεις μπορούν μετά βίας να αποδοθούν στην επιτάχυνση του 

πληθωρισμού  που  τις  συνόδευσε   το  πολύ-πολύ  τα  δύο  θα  μπορούσαν  να 

θεωρηθούν ως τουλάχιστον εν μέρει κοινό αποτέλεσμα μιας τρίτης επιρροής.

Και τα πενταετή και ετήσια στοιχεία δείχνουν ότι η κρίση πετρελαίου δεν μπορεί 

πλήρως να εξηγήσει το φαινόμενο που περιγράφεται τόσο γραφικά από τον κ. 
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Callaghan ήδη πριν από τον τετραπλασιασμό των τιμών του πετρελαίου το 1973, 

όπου οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν σαφώς χαρακτηρισμένη ένωση του 

αυξανόμενου πληθωρισμού και  της αυξανόμενης ανεργίας. Αλλά αυτό μπορεί 

επίσης  να  απεικονίσει  τις  ανεξάρτητες  δυνάμεις  παρά  την  επιρροή  του 

πληθωρισμού στην ανεργία.

Παραδείγματος χάριν, οι ίδιες δυνάμεις που έχουν αυξήσει το φυσικό ποσοστό 

ανεργίας στις ΗΠΑ. μπορεί να αποτελέσει την αυξανόμενη τάση ανεργίας τους σε 

άλλες  χώρες  ,  ανεξάρτητα  από  τις  συνέπειες  του  πληθωρισμού.  Παρά  τα 

προσόντα  αυτά,  τα  στοιχεία  έντονα  προτείνουν  ότι,  τουλάχιστον  σε  μερικές 

χώρες, των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, και η Ιταλία μπορούν να 

είναι τα καλύτερα παραδείγματα, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η αυξανόμενη 

ανεργία  έχουν  ενισχύσει  αμοιβαία,  παρά  τα  χωριστά  αποτελέσματα  των 

χωριστών αιτιών. Τα στοιχεία δεν είναι ασυμβίβαστα με την ισχυρότερη δήλωση 

ότι, σε όλες τις βιομηχανικές χώρες, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού έχουν 

μερικά αποτελέσματα που, τουλάχιστον για έναν χρόνο, κάνουν την υψηλότερη 

ανεργία. Το υπόλοιπο αυτού του εγγράφου αφιερώνεται σε μια προκαταρκτική 

εξερεύνηση αυτό που μερικά από αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να είναι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Το συμπέρασμα
Σαν συνέπεια  από την επανάσταση της  Κένυας της δεκαετίας του '30 ήταν η 

αποδοχή ενός άκαμπτου απόλυτου επιπέδου αμοιβών, και ένα σχεδόν άκαμπτο 

επίπεδο απόλυτων τιμών, ως αφετηρία για την ανάλυση της βραχυπρόθεσμης 

οικονομικής αλλαγής. Ήρθε να ληφθεί σαν δεδομένο ότι αυτά ήταν ουσιαστικά 

θεσμικά στοιχεία και θεωρήθηκαν έτσι από τους οικονομικούς φορείς, έτσι ώστε 

οι  αλλαγές  στη  συνολική  ονομαστική  απαίτηση  θα  απεικονίζονταν  σχεδόν  εξ 

ολοκλήρου  στην  παραγωγή  και  μετά  βίας  καθόλου  στις  τιμές.  Η  ιστορική 

σύγχυση μεταξύ των απόλυτων τιμών και των σχετικών τιμών κέρδισε μια νέα 

μίσθωση στη ζωή.

Σε αυτήν την διανοητική ατμόσφαιρα ήταν κατανοητό ότι  οι  οικονομολόγοι θα 

ανέλυαν τη σχέση μεταξύ της ανεργίας και των ονομαστικών παρά πραγματικών 

αμοιβών  και  θα  θεωρούσαν  σιωπηρά  τις  αλλαγές  στις  προσδοκώμενες 

ονομαστικές  αμοιβές  όπως  ίσες  με  τη  σταθερή  σχέση  μεταξύ  του  επιπέδου 

ανεργίας και του ποσοστού αλλαγής των ονομαστικών αμοιβών προήλθε από 

μια περίοδο όταν, παρά τις αιχμηρές διακυμάνσεις στις τιμές, ύπαρξε ένα σχετικά 

σταθερό  μακροπρόθεσμο  επίπεδο  τιμών  και  η  προσδοκία  της  συνεχούς 

σταθερότητας.  Ως  εκ  τούτου  αυτά  τα  στοιχεία  δεν  έλαμψαν  κανένα  σήμα 

προειδοποίησης για το πρόσθετο χαρακτήρα των υποθέσεων.

Η υπόθεση ότι υπάρχει μια σταθερή σχέση μεταξύ του επιπέδου ανεργίας και 

του  ποσοστού  πληθωρισμού  υιοθετήθηκε  από  το  επάγγελμα  των 

οικονομολόγων  με  πολύ  μεγάλη  ταχύτητα  επιπλέον  φάνηκε  να  παρέχει  ένα 

αξιόπιστο εργαλείο για την οικονομική πολιτική.Όπως σε οποιαδήποτε επιστήμη, 

εφ'  όσον  φάνηκε  να  είναι  η  εμπειρία  σύμφωνη με  τη  βασιλεύοντα  υπόθεση, 

συνέχισε να γίνεται αποδεκτό, αν και όπως πάντα, μερικοί αποστάτες εξέτασαν 

την ισχύ του.

Αλλά τη δεκαετία του '50 και έπειτα στην  δεκαετία του '60,  και από τη δεκαετία 

του '60 στη δεκαετία του '70,  έγινε όλο και περισσότερο δύσκολο να δεχτεί την 

υπόθεση με την  απλή μορφή του. Φάνηκε να παίρνει τις μεγαλύτερες δόσεις του 

πληθωρισμού  για  να  κρατήσει  χαμηλά  το  επίπεδο  ανεργίας.  Ο 

στασιμοπληθωρισμός εξέθρεψε το άσχημο κεφάλι του.
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Πολλές  προσπάθειες  έγιναν  να  επιδιορθώσουν  την  υπόθεση  λαμβάνοντας 

υπ'όψη τους πρόσθετους παράγοντες όπως η δύναμη των συνδικάτων. Αλλά η 

εμπειρία αρνήθηκε επίμονα να προσαρμοστεί στην επιδιορθωμένη έκδοση. Μια 

ριζικότερη αναθεώρηση απαιτήθηκε. Έλαβε τη μορφή να τονίσει τη σημασία των 

εκπλήξεων  -  των  διαφορών  μεταξύ  των  πραγματικών  και  προσδοκώμενων 

μεγεθών.  Αποκατέστησε  την  πρωτοκαθεδρία  της  διάκρισης  μεταξύ  των 

«πραγματικών»  και  «ονομαστικών»  μεγεθών.  Υπάρχει  ένα  «φυσικό  ποσοστό 

ανεργίας» που καθορίζεται. Αυτό το φυσικό ποσοστό θα τείνει να επιτευχθεί όταν 

είναι οι προσδοκίες στο μέσο που πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή από 

τους πραγματικούς παράγοντες. Η ίδια πραγματική κατάσταση είναι σύμφωνη με 

οποιοδήποτε απόλυτο επίπεδο τιμών ή μεταβολής των τιμών, υπό τον όρο ότι η 

μέριμνα λαμβάνεται για την επίδραση της μεταβολής των τιμών στο πραγματικό 

κόστος  τις  ισορροπίες  χρημάτων.  Από  αυτή  την  άποψη,  τα  χρήματα  είναι 

ουδέτερα.  Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  απρόβλεπτες  αλλαγές  στη  συνολική 

ονομαστική απαίτηση και στον πληθωρισμό θα προκαλέσουν τα συστηματικά 

λάθη της αντίληψης εκ μέρους των εργοδοτών και των εργαζομένων που τα ίδια 

θα  οδηγήσουν  αρχικά  την  ανεργία  για  να  παρεκκλίνουν  στην  αντίθετη 

κατεύθυνση από το φυσικό ποσοστό του.  Από αυτή την άποψη, τα χρήματα δεν 

είναι ουδέτερα. Εντούτοις, τέτοιες αποκλίσεις είναι παροδικές, αν και μπορεί να 

πάρει έναν μακροχρόνιο χρονολογικό χρόνο προτού να αντιστραφούν και τελικά 

ως προβλέψεις.

Η  υπόθεση  του  φυσικού  ποσοστού  περιέχει  την  αρχική  υπόθεση  καμπυλών 

Phillips ως πρόσθετη περίπτωση και οργανώνει ορθολογικά μια πολύ ευρύτερη 

σειρά της εμπειρίας, και ιδιαίτερα το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Ήταν 

ήδη ευρέως γνωστός  αν και αποδεκτός όχι όμως και παγκοσμίως.

Εντούτοις, η υπόθεση του φυσικού ποσοστού με την  παρούσα μορφή της δεν 

έχει αποδειχθεί αρκετά πλούσια να εξηγήσει μια πιο πρόσφατη ανάπτυξη. Τα 

τελευταία χρόνια, ο υψηλότερος πληθωρισμός έχει συνοδευτεί συχνά από την 

υψηλότερη ανεργία –( μη χαμηλότερη ανεργία, όπως η απλή καμπύλη Phillips 

θα πρότεινε, όπως η υπόθεση του φυσικού ποσοστού θα πρότεινε επίσης). Αυτή 

η πρόσφατη ένωση του υψηλότερου πληθωρισμού με την υψηλότερη ανεργία 

μπορεί να απεικονίσει τον κοινό αντίκτυπο τέτοιων γεγονότων όπως την κρίση 
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πετρελαίου, ή τις ανεξάρτητες δυνάμεις που έχουν μεταδώσει μια κοινή ανοδική 

τάση στον πληθωρισμό και την ανεργία.

Εντούτοις,  ένας  σημαντικός  παράγοντας  σε  μερικές  χώρες  και  ένας 

συμβάλλοντας  παράγοντας  σε  άλλες  μπορούν  να  είναι  ότι  είναι  σε  μια 

μεταβατική περίοδο - αυτή τη φορά για να μετρηθούν τα έτη. Το κοινό δεν έχει 

προσαρμόσει τη στάση του ή τα όργανα του απέναντι σε ένα νέο νομισματικό 

περιβάλλον. Ο πληθωρισμός τείνει όχι μόνο να είναι υψηλότερος αλλά και όλο 

και περισσότερο πτητικός και να συνοδευτεί με τη διεύρυνση της κυβερνητικής 

επέμβασης στον καθορισμό των τιμών. Η αυξανόμενη αστάθεια ο πληθωρισμός 

και η αυξανόμενη αναχώρηση των σχετικών τιμών από τις τιμές που οι δυνάμεις 

αγοράς μόνο θα έθεταν συνδυάζουν να καταστήσουν το οικονομικό σύστημα 

λιγότερο αποδοτικό.

Σε αυτήν την ανάλυση, η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να διαρκέσει. Καθένας 

θα  εκφυλιστεί  στον  υπερπληθωρισμό  και  τη  ριζική  αλλαγή   ή  τα  όργανα θα 

προσαρμοστούν σε μια κατάσταση του χρόνιου πληθωρισμού  ή οι κυβερνήσεις 

θα  υιοθετήσουν  τις  πολιτικές  που  θα  παραγάγουν  ένα  χαμηλό  ποσοστό 

πληθωρισμού  και  λιγότερης  κυβερνητικής  επέμβασης  στον  καθορισμό  των 

τιμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ

Ο Μίλτον Φρίντμαν δεν υπήρξε παρ' όλ' αυτά σπουδαίος οικονομολόγος. Είχε 

φοβερή  ικανότητα  να  προσαρμόζει  παλιές  ιδέες  και  θεωρίες  στα  σύγχρονα 

δεδομένα,  αλλά  ως  εκεί.  Οι  απόψεις  του  πολλές  φορές  ήταν  καλοστημένα 

ευφυολογήματα τα οποία φρόντιζε να στηρίζει θεωρητικά με ad hoc υποθέσεις, 

αφού πρώτα περίμενε τις αντιδράσεις των θεωρητικών αντιπάλων του. Κατά την 

ταπεινή μας άποψη, η πλέον σημαντική συμβολή του είναι η κριτική του στην 

«καμπύλη  Phillips»,  μια  εμπειριστική  κατασκευή  χωρίς  σπουδαία  θεωρητική 

βάση που συσχετίζει αντίστροφα το επίπεδο του πληθωρισμού με την ανεργία. Ο 

Φρίντμαν αντέκρουσε την ισχύ της «καμπύλης Phillips» και εισήγαγε την έννοια 

του «φυσικού (natural) ποσοστού ανεργίας». Σύμφωνα μ' αυτή τη θεώρηση, η 

ανεργία  παύει  να  είναι  αποτέλεσμα  συγκεκριμένων  οικονομικών  δομών  και 

γίνεται κάτι σαν ...φυσικό φαινόμενο! Παύουν, λοιπόν, να έχουν και νόημα κάθε 

λογής κρατικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν να μειωθεί η ανεργία και το μόνο 

που έχει  σημασία είναι  να μένει  ο  πληθωρισμός σε χαμηλά επίπεδα δια του 

επιτοκίου που ορίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες

Τα αποτελέσματα των προτάσεων του Μίλτον Φρίντμαν
Οι θεωρητικές διαφωνίες σχετικά με του νομισματικούς κανόνες όπου θα 

μπορούσαν απρόσμενα να αλλάξουν , η συνηγορία του Φρίντμαν σε αυτό είχε 

ισχυρά αποτελέσματα στις νομισματικές αρχές στην Αμερική και σε άλλες χώρες. 

Βρετανία, Γερμανία και άλλα έθνη υιοθέτησαν συγχρόνως τους νομισματικούς 

σκοπούς στην προσπάθεια τους να ελαττώσουν τον πληθωρισμό. Από νωρίς 

όλες οι κυβερνήσεις ήταν ενήμερες σχετικά με την αξία του στενού ελέγχου που 

αφορούσε την ποιότητα του χρήματος αν και ορισμένοι ήταν ήδη πεπεισμένοι ότι 

μια λεπτομερής επέκταση της νομισματικής ανάπτυξης είναι εντελώς επιθυμητό.

Αν η υιοθεσία των νομισματικών κανόνων γινόντουσαν πιο εκτεταμένοι ,θα ήταν 

συναρπαστικό βέβαια να μελετήσουμε την κατάληξη.
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Αν η ακλόνητη νομισματική ανάπτυξη γίνει πραγματικότητα – θα ήταν 

ενδιαφέρον να δούμε μεγαλύτερη σταθερότητα στα αποτελέσματα της εμπορικής 

δραστηριότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ
Καθώς  το  καθαρά  επιστημονικό  συγγραφικό  έργο  του  Milton  Friedman  είναι 

πραγματικά  αχανές  και  αφορά  περισσότερο  τους  ειδικευμένους  επιστήμονες, 

παραθέτουμε εδώ τα βιβλία του Milton Friedman που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό:

*Capitalism and Freedom     (1962)

 Στο βιβλίο αυτό ο Friedman αναλύει την περίφημη πια θέση του ότι η οικονομική 

ελευθερία  είναι  σε  ευθεία  συσχέτιση  με  τις  πολιτικές  ελευθερίες  και  την 

δημοκρατική  διακυβέρνηση.  Γραμμένο  σε  μία  εποχή  όπου  η  Κεϊνσιανή 

οικονομική σκέψη κυριαρχούσε στην αμερικανική διανόηση, το βιβλίο αποτελεί 

μία  πολεμική  στην  αυξανόμενη  κεντρικοποίηση  της  οικονομίας  και  τον 

επακόλουθο περιορισμό των ελευθεριών. Το Capitalism and Freedom κρίθηκε 

ως το #10 στη λίστα των 100 καλύτερων μη-μυθιστορηματικών βιβλίων του 20ου 

αιώνα από το National Review.

*There’s No Such Thing as a Free Lunch (1975)

Το βιβλίο το οποίο εκλαΐκευσε τη σχετική οικονομική αντίληψη, ότι κανένα άτομο 

και  καμία  κοινωνία  δεν  μπορεί  να  κερδίσει  κάτι  δίχως  να  πληρώσει  κάποιο 

κόστος.  Ακόμη κι  αν κάτι  είναι  φαινομενικά δωρεάν,  πάντοτε υπάρχει  κάποιο 

κόστος  στο  άτομο  ή  στο  κοινωνικό  σύνολο,  το  οποίο  μπορεί  απλά  να  είναι 

αφανές  ή  να  κατανέμεται  μεταξύ  πολλών  ατόμων  έτσι  ώστε  να  φαίνεται 

μηδαμινό.

*Free to Choose (1980)

 Γραμμένο μαζί με τη γυναίκα του Rose Friedman και βασισμένο στην ομώνυμη 
τηλεοπτικά  σειρά  δέκα  επεισοδίων που  επίσης  επιμελήθηκε  το  ζεύγος 

Friedman το 1980. Εδώ αναλύεται η αξία και η δυναμική της ελεύθερης αγοράς 

στην επίλυση προβλημάτων τα οποία καμία άλλη προσέγγιση δεν μπορεί  να 

επιλύσει. Τόσο το βιβλίο όσο και η σειρά έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 20 

γλώσσες.
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* Money Mischief: Episodes in Monetary History (1994)

Ξεκινώντας στις  πρώτες 100 σελίδες  με  μία  εξαιρετική ιστορική  ανάλυση της 

νομισματικής  ιστορίας  της  ανθρωπότητας,  ο  Friedman  συνεχίζει  αναλύοντας 

αποτελέσματα  και  επιπτώσεις  της  νομισματικής  πολιτικής  του  σύγχρονου 

δυτικού πολιτισμού, καταφέρνοντας να συσχετίσει με πειστικότητα φαινομενικά 

άσχετα μεταξύ τους γεγονότα, όπως τις  αμερικανικές εκλογές του 1892 με την 

πτώση της κυβέρνησης Chiang Kai-shek και την άνοδο του κομμουνισμού στην 

Κίνα.

* Two Lucky People: Memoirs (1998)

Τα απομνημονεύματα του ζεύγους Friedman.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο  Μίλτον  Φρίντμαν  πρόλαβε  να  δει  τις  θεωρίες  του  να  κυριαρχούν  στο 

ιδεολογικό  επίπεδο.  Δεν  τις  είδε  όμως  να  δικαιώνονται  και  στην  πράξη.  Με 

ελάχιστες εξαιρέσεις ο κρατικός παρεμβατισμός κυριαρχεί σ' όλες τις οικονομίες 

του πλανήτη, ιδιαίτερα σ' αυτές με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Στις  μέρες  μας,  ο  Μίλτον  Φρίντμαν  παραμένει  φωτεινό  παράδειγμα  για  τη 

σημερινή  γενιά  φιλελεύθερων  διανοουμένων  και  πολιτικών,  υπογραμμίζοντας 

την αναγκαιότητα του διαρκούς και επίπονου μόχθου και των ακατάπαυτων και 

ασυμβίβαστων  διανοητικών  συγκρούσεων,  πέρα  από  πρόσκαιρες 

απογοητεύσεις και διαψεύσεις, για την πραγμάτωση της κοινωνίας της ελεύθερης 

επιλογής. Γιατί όπως συνηθίζει να λέει ο γηραιός διανοητής, «οι κυβερνήσεις δεν 

μαθαίνουν ποτέ. Μόνο οι άνθρωποι μαθαίνουν».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Η  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ  ΛΙΓΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ

E: Δρ.Friedman, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη ευκαιρία που 

μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις απόψεις σας διαμέσου της ιστοσελίδας 

μας.  Θα  ήθελα  να  αρχίσω  ερωτώντας  σας  πώς  βλέπετε  σήμερα  την 

κατάσταση  της  ατομικής  ελευθερίας  παγκοσμίως  σε  σχέση  με  το  πώς 

φαινόταν στην αρχή της καριέρας σας.

Α: Η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Όταν άρχιζα την καριέρα μου, την 

δεκαετία του ’30, αλλά και ακριβώς μετά τον πόλεμο, η διανόηση παγκοσμίως 

κυριαρχούνταν  από  τον  κολεκτιβισμό.  Ένα  μεγάλο  τμήμα  του  παγκόσμιου 

πληθυσμού ζούσε υπό κομμουνιστικά καθεστώτα, κολεκτιβιστικά και δικτατορικά. 

Ακόμη  και  στην  αποκαλούμενη  Δύση  υπήρχε  ένα  ισχυρό  ρεύμα  υπέρ  του 

κολεκτιβισμού.  Περάσαμε  τον  Β΄  ΠΠ  με  ένα  μεγάλο  βαθμό  κρατικής 

παρεμβατικότητας, που έδωσε στον κρατικό σχεδιασμό μια καλή φήμη, παρότι 

τα αποτελέσματά του ήταν δύσκολο να γίνουν ορατά. Σήμερα η κατάσταση είναι 

πολύ  διαφορετική.  Ο  σοσιαλισμός  έχει  πέσει  σε  ανυποληψία.

Ο αρχικός εγκυκλοπαιδικός ορισμός του σοσιαλισμού ήταν «κρατική ιδιοκτησία 

και λειτουργία των μέσων παραγωγής». Κανείς δεν πιστεύει πια ότι αυτός είναι 

ένας  ενδεδειγμένος  τρόπος διακυβέρνησης.  Υπάρχουν  μόνο λίγα  μικρά μέρη 

στον κόσμο όπου το κράτος λειτουργεί ακόμα έτσι. Σήμερα είναι απλά δεδομένο 

ότι η ελεύθερη ιδιωτική πρωτοβουλία και οι ελεύθερες ιδιωτικές αγορές είναι ο 

τρόπος  τόσο  για  να  επιτευχθεί  η  ευημερία  και  ο  πλούτος,  όσο  και  για  να 

ευοδωθεί η ατομική και προσωπική ελευθερία. Μεγάλο μέρος αυτής τη αλλαγής 

στάσης οφείλεται στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά τα γεγονότα έδειξαν ότι ο κεντρικός σχεδιασμός 

δεν είναι τρόπος για να λειτουργήσει μια ευημερούσα και ελεύθερη κοινωνία.

E:  Ποια ήταν, κατά την γνώμη σας, η συνεισφορά των ελεύθερων αγορών 

και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε αυτήν την αλλαγή;

Α: Η  συνεισφορά  δεν  ήταν  των  ελεύθερων  αγορών  και  των  ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων, αλλά της απουσίας των ελεύθερων αγορών και των ιδιοκτησιακών 
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δικαιωμάτων. Ήταν η απουσία των ελεύθερων αγορών και των ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων που οδήγησαν στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν η 

απουσία  των  ελεύθερων  αγορών  και  των  ιδιοκτησιακών  δικαιωμάτων  που 

οδήγησαν την Κίνα στην εξαθλιωμένη φτώχεια και στην θεμελιώδη αλλαγή της 

οικονομικής πολιτικής της, όπως επίσης πιο πρόσφατα και στην Ινδία. Αυτό που 

είναι  επίσης  αλήθεια  είναι  ότι  οπουδήποτε  είχαμε  ένα  σημαντικό  βαθμό 

ευημερίας,  υπήρχε  εκεί  ένα  πολύ  μεγάλο  στοιχείο  ελεύθερων  αγορών  και 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

E:  Γιατί  είναι  η ατομική ελευθερία τόσο σημαντικός παράγοντας για την 

ευημερία και την δημοκρατία;

A: Διότι σε θεμελιώδη ανάλυση κανένας δεν ξοδεύει τα χρήματα κάποιου άλλου 

τόσο  προσεκτικά  όσο  ξοδεύει  τα  δικά  του.  Γι’  αυτό  ένας  κόσμος  όπου  η 

οικονομία οργανώνεται  έτσι  ώστε κάποιοι  άνθρωποι να ξοδεύουν τα χρήματα 

άλλων ανθρώπων είναι απίθανο να έχει  τον οποιοδήποτε βαθμό ευημερίας ή 

πολύ ελευθερία.

Ε: Βλέπετε σήμερα τις φιλελεύθερες ιδέες και πολιτικές να προωθούνται ή  

να υποχωρούν;

A: Οι φιλελεύθερες ιδέες σήμερα προωθούνται ξεκάθαρα. Αν δεις τα τελευταία 

τριάντα  χρόνια,  έχουν  γίνει  παγκόσμια  προσπάθειες  για  να  προωθηθούν  οι 

φιλελεύθερες ιδέες και πολιτικές. Το Ίδρυμα Atlas πχ, μια παγκόσμια οργάνωση 

δεξαμενών  σκέψεων  ελεύθερης  αγοράς  με  περισσότερα  από  150  δεξαμενές 

σκέψης  συνδεδεμένα  σ’αυτό.  To  Ινστιτούτο  Fraser  έχει  οργανώσει  μια 

παγκόσμια συνεργασία δεξαμενών σκέψης προκειμένου να παρουσιάζει ετησίως 

μια κατάταξη των κρατών με βάση το εύρος της ελευθερίας των αγορών τους. 

Από όλες  τις  πλευρές υπάρχει  μια πνευματική και  πολιτιστική δραστηριότητα 

κατευθυνόμενη στην προώθηση της ανθρώπινης ελευθερίας.  Η εμφάνιση του 

αποτελέσματος  αυτών  των  δράσεων  εμποδίζεται  από  ειδικά  συμφέροντα,  τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις ελέγχουν το πολιτικό σύστημα διαφόρων χωρών, 

αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον.
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Ε: Μετά  την  αντιπαράθεση  με  ολοκληρωτικά  συστήματα  και  με 

σοσιαλιστικά/συντηρητικά  συστήματα  κράτους  πρόνοιας,  ποιους 

αναγνωρίζετε ως τους σύγχρονους πνευματικούς και πολιτικούς εχθρούς 

της  ατομικής,  οικονομικής  και  πολιτικής  ελευθερίας;  Απέναντι  σε  ποιες 

νέες  απειλές  βρισκόμαστε;

Α: Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε νέες απειλές, βρισκόμαστε μπροστά σε παλιές 

απειλές,  τις  ίδιες  απειλές  όπως  και  παλιά.  Όλες  εκπορεύονται  από  την 

υπερβολική δράση του κράτους. Όλες εκπορεύονται, από κάποια άτομα εντός 

της κοινότητας τα οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την συγκεντρωμένη 

εξουσία  του  κράτους  προκειμένου  να  ωφεληθούν  οι  ίδιοι  και  να  παράσχουν 

στους εαυτούς τους ειδικά προνόμια και μονοπώλια. Η κρατική παρεμβατικότητα 

είναι η θεμελιακή απειλή στην ανθρώπινη ελευθερία.

Ε: Πιστεύετε ότι το περιβαλλοντικό κίνημα προσπαθεί να μας οδηγήσει σε 

ένα νέο «πράσινο δρόμο προς την δουλεία»;

Α: Όχι, δεν το πιστεύω. Το περιβαλλοντικό κίνημα έχει πολλές τάσεις. Υπάρχουν 

ομάδες εντός του που πιστεύουν ότι οι στόχοι της περιβαλλοντικής προστασίας 

πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω της ρύθμισης και της εξουσίας, μέσω κεντρικής 

καθοδήγησης. Αυτό θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα που φοβάσαι. Από την άλλη 

πλευρά, υπάρχουν επίσης μεγάλες ομάδες εντός του περιβαλλοντικού κινήματος 

που  πιστεύουν  ότι  οι  αγορές  είναι  ο  πιο  αποτελεσματικός  τρόπος  για  να 

επιτευχθούν αυτοί οι αντικειμενικοί στόχοι. Πολλά από τα μέτρα που προτείνουν 

θα  επεκτείνανε,  αντί  να  μειώσουν,  την  ανθρώπινη  ελευθερία.Η  εμπειρία  έχει 

δείξει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ρόλος των ελεύθερων αγορών σε μια χώρα, 

τόσο πιο πράσινη είναι στην πραγματικότητα αυτή η χώρα.

Ε: Στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα ειδικά, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για 

μια  πιθανή  «σύντηξη»  μεταξύ  φιλελευθερισμού  και  σοσιαλδημοκρατίας. 

Πιστεύετε  ότι  υπάρχει  κοινό  έδαφος  μεταξύ  των  αντίθετων  θεμελιωδών 

αρχών και αξιών αυτών των ιδεολογιών;
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Α. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει καθαρή σύντηξη. Το φιλελεύθερο ιδανικό 

στηρίζεται  στην  ατομική  ελευθερία  και  την  ατομική  ευθύνη.  Το  ιδανικό  της 

σοσιαλδημοκρατίας στηρίζεται στην συλλογική ευθύνη. Όπως το λάδι με το νερό 

δεν αναμειγνύονται έτσι δεν μπορούν και ο κολεκτιβισμός με την ελευθερία. Αυτό 

δεν  σημαίνει  όμως  ότι  μια  φιλελεύθερη  κοινωνία  δεν  μπορεί  να  ανεχθεί,  και 

μάλιστα να έχει ανάγκη από μπαλώματα σοσιαλδημοκρατίας.

Ε: Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να στήσει ένα κοινό Σύνταγμα.  

Πώς  βλέπετε  το  οικονομικό  και  πολιτικό  μέλλον  της  Ε.Ε.;  Έχει  

ανταποκριθεί  στις  προσδοκίες  που  είχατε  γι’  αυτήν  όταν 

πρωτοδημιουργήθηκε;

Α: Όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Συνθήκη της Ρώμης, ο στόχος 

ήταν να προωθήσει το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των μελών της. Αυτός ο στόχος 

επιτεύχθηκε αρκετά καλά. Υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στον όγκο των εμπορικών 

ανταλλαγών μεταξύ των εθνών που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η 

αύξηση έχει  συμβάλλει  στην  ευεξία και  την ευημερία  της Ευρώπης χωρίς  να 

επιβάλλει περιορισμούς στην ανθρώπινη ελευθερία. Αντίθετα, την έχει διευρύνει. 

Από  τότε  όμως  έχουν  γίνει  δύο  μεγάλες  προσθήκες.  Η  πρώτη  είναι  η 

γραφειοκρατική διακυβέρνηση στις Βρυξέλλες, αποτελούμενη από μη-εκλεγμένα, 

οριζόμενα άτομα που έχουν τον έλεγχο διαφόρων τομέων της οικονομίας.  Οι 

οδηγίες που προέρχονται από τις Βρυξέλλες έχουν, κατά την γνώμη μου, μάλλον 

προκαλέσει  περισσότερο κακό  παρά καλό.  Δεν  ξέρω καμία  άλλη περίπτωση 

όπου πολιτικά ανεξάρτητες  χώρες  υιοθέτησαν ένα χάρτινο  νόμισμα ως κοινή 

επίσημη χρηματική μονάδα.  Η άλλη μεγάλη προσθήκη ήταν η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Πιστεύω ότι η υιοθέτηση του ευρώ ήταν λάθος. Είναι κάτι 

μοναδικό  στην  νομισματική  ιστορία.  Δεν  ξέρω  καμία  άλλη  περίπτωση  όπου 

πολιτικά ανεξάρτητες χώρες υιοθέτησαν ένα χάρτινο νόμισμα ως κοινή επίσημη 

χρηματική  μονάδα.  Υπάρχουν  πολλές  περιπτώσεις  όπου διαφορετικές  χώρες 

χρησιμοποίησαν την ίδια χρηματική μονάδα – τον χρυσό κανόνα, το ασήμι κτλ- 

αλλά  σε  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις  τα  ανεξάρτητα  κράτη  διατηρούσαν  το 

δικαίωμα  να  αποχωρήσουν  ή  να  παραμείνουν  στο  πρότυπο  αυτό,  και  το 

πρότυπο αυτό δεν ήταν κάτι κατασκευασμένο από τους ανθρώπους αλλά ένα 

εμπορευματικό αγαθό που υπήρχε στη φύση. Κατά τη γνώμη μου, το ευρώ θα 
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αποτελέσει  περισσότερο  αιτία  διαφωνιών  μεταξύ  των  μελών  της  κοινότητας 

παρά  αιτία  συμφωνίας,  και  αργά  ή  γρήγορα  θα  καταρρεύσει.  Όσο  για  την 

αποτυχία της υιοθέτησης του Συντάγματος που προτάθηκε, κατά την γνώμη μου 

αυτό  είναι  καλό  πράγμα.  Το  Ευρωσύνταγμα  θα  είχε  καθιερώσει  ένα  πολύ 

συγκεντρωτικό, αντιδημοκρατικό πολιτικό σώμα, το οποίο θα είχε υπολογίσιμη 

εξουσία επί των κατοίκων της Ευρωπαϊκής ένωσης, αυθαίρετη εξουσία η οποία 

δεν θα υπόκειτο σε αποτελεσματικό έλεγχο και εξισορρόπηση.

—————————————————————————
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