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1 

Το μοντέλο Keynes 
 
 
 Εισαγωγή 
 
Στη  δεκαετία  του  ’30  η  μακροοικονομική  δυσλειτουργία  εκδηλώθηκε  με  τη  μορφή  μαζικής 

ανεργίας  και  οι  οικονομολόγοι  που  ταυτιζόταν  με  το  κλασσικό  μοντέλο  αδυνατούσαν  να 

διαγνώσουν  το  πρόβλημα.  Οι  επικρατούσες  οικονομικές  συνθήκες  παρείχαν  το  υπόβαθρο  στο 

Κεϋνσιανό μοντέλο. Ο Keynes  Συντασσόμενος με  τους κλασσικούς,  υποστήριξε  την υπόθεση  του 

τέλειου ανταγωνισμού. Σε αντίθεση όμως με αυτούς, υπέθεσε ότι η αγορά εργασίας δεν ισορροπεί 

άμεσα.  Συγκεκριμένα,  υποστήριξε  ότι  οι  μισθοί  είναι  άκαμπτοι  στην  πτωτική  κατεύθυνση. 

Επιπλέον,  ακόμη  κι  αν  οι  μισθοί  επρόκειτο  να  μειωθούν,  η  αγορά  εργασίας  μπορεί  πάλι  να 

αδυνατεί να ισορροπήσει. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα  συνεχούς ακούσιας ανεργίας. 

Το μοντέλο του Keynes έχει μία ομάδα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών: 

K1 Με σταθερό το επίπεδο των μισθών, η απασχόληση και το προϊόν προσδιορίζονται από    την 

συνολική ζήτηση στην αγορά προϊόντων  

K2 Το επιτόκιο (r) ισορροπεί την πραγματική ζήτηση και προσφορά του χρήματος 

K3 Μία  πτώση  στις  επενδύσεις  μειώνει  τη  συνολική  ζήτηση  και  συνεπακόλουθα  μειώνονται  

προϊόν  και  απασχόληση.  Η  επίδραση αυτή  γίνεται  πιο  έντονη  από  την  στιγμή που η  ζήτηση  για 

κατανάλωση εξαρτάται από το εισόδημα (μισθούς και απασχόληση). Μία πτώση των επενδύσεων 

μειώνει τα εισοδήματα και κατά συνέπεια μειώνεται περαιτέρω η ζήτηση κατανάλωσης. Η μείωση 

της   κατανάλωσης προκαλεί με τη σειρά της επιπλέον μείωση της ζήτησης του προϊόντος και της 

απασχόλησης.  Είναι  το  επίπεδο  του  προϊόντος  (όχι  το  επιτόκιο)  που  αλλάζει  για  να  φέρει  τις 

προγραμματισμένες αποταμιεύσεις στο ίδιο επίπεδο με τις προγραμματισμένες επενδύσεις   

Οι  πολιτικές  επιπτώσεις  του  μοντέλου  Keynes  διαφέρουν  ριζικά  από  αυτές  του  κλασσικού 

μοντέλου. Από το K1 προκύπτει ότι μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία με ακούσια ανεργία. Η πλήρης 

απασχόληση δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για την επίτευξη  ισορροπίας. Από το Κ2, μία αύξηση 

στην  προσφορά  χρήματός  μπορεί  να  έχει  πραγματικές  επιπτώσεις.  Εάν  μεταβληθεί  το  επιτόκιο 

μπορεί να υπάρχει επίδραση στις επενδύσεις και συνεπώς στην συνολική ζήτηση, στο προϊόν και 

την απασχόληση. Από τα Κ3 και Κ1 προκύπτει ότι η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να επηρεάσει 

το επίπεδο της συνολικής ζήτησης και συνεπώς να μεταβάλει το επίπεδο της απασχόλησης. 
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1.1  Το μοντέλο απασχόλησης του Keynes :  
             Ανάλυση IS/LM και Συνολική Ζήτηση ‐ Προσφορά  
 

Στο κλασσικό μοντέλο, το επίπεδο του προϊόντος και της απασχόλησης προσδιορίζεται από τις 

συνθήκες στην αγορά εργασίας, δηλαδή από την πλευρά  προσφοράς της οικονομίας. Το ακριβώς 

αντίθετο  θα  ήταν  η  περίπτωση  που  το  προϊόν  ήταν  μεμονωμένα  μία  συνάρτηση  της  συνολικής 

ζήτησης, δηλαδή εάν μία αύξηση της ζήτησης επέφερε πρόσθετο προϊόν με σταθερές τιμές. Αυτή η 

υπόθεση  αποτελεί  και  την  ανάλυση  του  IS/LM  μοντέλου.  Το  μοντέλο  του Keynes  είναι  λίγο  πιο 

πολύπλοκο από το μοντέλο  IS/LM καθώς υποθέτει μία τέλεια ανταγωνιστική πλευρά προσφοράς 

της οικονομίας στην οποία θα ήταν απαραίτητο οι τιμές να αλλάζουν προκειμένου να φέρνουν την 

προσφορά  προϊόντος  ίση  με  τη  ζήτηση.  Στο  βασικό  μοντέλο  του  Keynes  με  σταθερό  τον 

ονομαστικό μισθό, η συνολική ζήτηση είναι αυτή που καθορίζει το επίπεδο του προϊόντος και της 

απασχόλησης όπως και στο μοντέλο IS/LM, αλλά αντίθετα με αυτό, οι τιμές αλλάζουν προκειμένου 

να ισορροπήσουν προσφορά και ζήτηση. Αυτό το δεύτερο βήμα δεν είναι απαραίτητο στο μοντέλο 

IS/LM γιατί υπάρχει η υπόθεση πως η πλευρά της προσφοράς είναι τέλεια ελαστική στο εκάστοτε 

επίπεδο τιμών με αποτέλεσμα αλλαγές στη ζήτηση να έχουν αντίκτυπο στις αλλαγές του προϊόντος 

χωρίς να υπάρχει μεταβολή στις τιμές. 

Περιγράφοντας το μοντέλο του Keynes ακολουθούμε μία διαδικασία δύο φάσεων ξεκινώντας με 

την ανάλυση της συνολικής  ζήτησης. Αυτή η φάση είναι πιο  ξεκάθαρη εάν  το επίπεδο τιμών και 

των  ονομαστικών  μισθών  θεωρηθούν  σταθερά‐  με  άλλα  λόγια  εάν  χρησιμοποιηθεί  το  μοντέλο 

IS/LM.  Στην συνέχεια ακολουθεί  το δεύτερο βήμα με  την ανάλυση  του Keynes  για  την συνολική 

προσφορά.  Μέσα  από  αυτό  το  δεύτερο  βήμα  παρατηρούμε  ότι  με  σταθερό  το  επίπεδο  των 

ονομαστικών  μισθών,  το  επίπεδο  τιμών  αλλάζει  προκειμένου  να  ισορροπήσουν  προσφορά  και 

συνολική ζήτηση. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο είναι παραδεκτή κάποια ομοιότητα με το μοντέλο 

IS/LM. Εφαρμόζοντας το μοντέλο, είναι δυνατόν να υπογραμμιστούν σημεία μεγάλης σημασίας για 

την ανάλυση της απασχόλησης συγκρίνοντας τα ταυτόχρονα με άλλα μοντέλα. 

 

1.1.1  Προσδιορισμός προϊόντος και απασχόλησης στο μοντέλο IS/LM:  
                ο ρόλος της συνολικής ζήτησης 
 
Στο μοντέλο του Keynes, αυτό που προσδιορίζει το επίπεδο της απασχόλησης και του προϊόντος 

στην  οικονομία  είναι  το  επίπεδο  της  συνολικής  ζήτησης  για  αγαθά  και  υπηρεσίες.  Συνεπώς  θα 

πρέπει να στραφούμε αρχικά στην αγορές χρήματος και αγαθών. Το πλαίσιο του  IS/LM μοντέλου 

παρέχει ένα πειστικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του επίπεδου ισορροπίας συνολικής ζήτησης 

του  προϊόντος  καθώς  και  του  επιτοκίου    ισορροπίας,  δηλαδή  της  κατάστασης  όπου  οι 

προγραμματισμένες δαπάνες είναι ίσες με το παραγόμενο  προϊόν και η προσφορά χρήματος είναι 

ίση με τη ζήτηση χρήματος . Το IS/LM μοντέλο αναπτύσσεται σε πεδίο δύο αξόνων: προϊόντος στον 
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οριζόντιο  άξονα  x  και  επιτοκίου  στον  κάθετο  y.  Η  καμπύλη  IS  δείχνει  τους  συνδυασμούς  του 

επιτοκίου  και  του  επιπέδου  προϊόντος  στους  οποίους  επιτυγχάνεται  ισορροπία  στην  αγορά 

αγαθών,  δηλαδή  η  ζήτηση  για  αγαθά  είναι  ίση  με  την  προσφορά:  yD=yS.  Η  καμπύλη  LM 

αντιπροσωπεύει  τους  συνδυασμούς  του  επιτοκίου  και  του  επίπεδου  προϊόντος  στους  οποίους 

υπάρχει  ισορροπία  στην  αγορά  χρήματος  δηλαδή  το  επίπεδο  ζήτησης  χρήματός  είναι  ίσο  με  το 

επίπεδο προσφοράς MS=MD. Στην αναφορά της συνολικής ζήτησης στο μοντέλο  IS/LM θα γίνει η 

υπόθεση  ότι  το  επίπεδο  τιμών  και  των  μισθών  είναι  σταθερό.  Η  οικονομία  θεωρείται  ότι 

λειτουργεί  όπου  υπάρχει  πλεόνασμα  δυναμικότητας  με  τη  μορφή  κεφαλαίου  και  εργασίας  έτσι 

ώστε  κάθε  αύξηση  στην  ζήτηση  να  προκαλέσει  πρόσθετο  προϊόν  με  σταθερή  τιμή  και  κάθε 

πρόσθετη ζήτηση για εργασία να συναντήσει αμετάβλητους μισθούς. 

Εξαγωγή της ΙS 
Η  συνολική  ζήτηση  αναφέρεται  στις  προγραμματισμένες  συνολικές  δαπάνες  της  οικονομίας. 

Στην περίπτωση που η συνολική ζήτηση υπερβεί το πραγματικό προϊόν θα υπάρχει ανικανοποίητη 

ζήτηση  για αγαθά η  οποία  θα  καταλήξει  στην  μη  προγραμματισμένη  έλλειψη  των αποθεμάτων. 

Τέτοιες απρόβλεπτες αλλαγές στο απόθεμα δίνουν την ένδειξη   στους παραγωγούς να αυξήσουν 

την παραγωγή τους μέχρι αυτή να εξισωθεί με τις δαπάνες: 

yD=y  [σημείο ισορροπίας της αγοράς] 

Η  συνολική  ζήτηση  περιλαμβάνει  τις  προγραμματισμένες  δαπάνες  για  κατανάλωση  και 

επενδύσεις  του  ιδιωτικού  τομέα  καθώς  και  τις  κρατικές  προγραμματισμένες  δαπάνες.  Ας 

υποθέσουμε  μία  αύξηση  στην  κατανάλωση.  Οι  αγορές  των  καταναλωτικών  αγαθών  αυξάνονται 

απροσδόκητα  με  αποτέλεσμα  να  μειωθεί  το  απόθεμα  μειώνοντας  παράλληλα  και  τις  συνολικές 

επενδύσεις  σε  σχέση  με  τις  προγραμματισμένες  (το  απόθεμα  είναι  μέρος  των  επενδύσεων).  Οι 

προγραμματισμένες δαπάνες μπορούν να περιγραφούν με την παρακάτω εξίσωση:    

YD =c + i
P(r, A) + g   [προγραμματισμένες δαπάνες] 

όπου c είναι η κατανάλωση, iP οι προγραμματισμένες επενδύσεις και g είναι οι κρατικές δαπάνες, 

όλα σε πραγματικούς όρους. Η εξίσωση της κατανάλωσης είναι η : 

c =c
_

 +cy (y‐t) 

με c
_

 μία σταθερά, cy το ποσοστό του πραγματικού εισοδήματος που καταναλώνεται (0< cy<1) και  t 

είναι το πραγματικό συνολικό έσοδο φορολογίας με γραμμική συνάρτηση  

t=tyy       με 0< ty<1     [συνάρτηση φορολογίας] 

Συνεπώς η συνάρτηση της κατανάλωσης γίνεται   

        c=c
_

+cy(1‐ ty) y          [συνάρτηση κατανάλωσης] 
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Η κατανάλωση του Keynes διαφέρει από αυτή των κλασσικών στο γεγονός ότι εξαρτάται από το 

τρέχον εισόδημα και κατά συνέπεια από την κατάσταση απασχόλησης του νοικοκυριού. Αντίθετα η 

κλασσική άποψη θεωρεί τον πραγματικό μισθό πλήρους απασχόλησης αυτόν που προσδιορίζει την 

κατανάλωση. 

Η προγραμματισμένη επένδυση είναι  

ip= ip(r
_
,A

+

) 

και υποθέτοντας γραμμική μορφή έχουμε  

                                                ip= Α – ir r            [συνάρτηση επένδυσης] 

όπου  η  προγραμματισμένη  επένδυση  συνδέεται  αρνητικά  με  το  επιτόκιο  και  θετικά  με  την 

προσδοκώμενη μελλοντική κερδοφορία,  οι παράγοντες  της οποίας εκφράζονται με  τον όρο Α. Ο 

Keynes  έδωσε  ιδιαίτερη  έμφαση  στις  προσδοκίες  και  την  αυτοπεποίθηση  ως  παράγοντες 

προσδιορισμού  της  επενδυτικής  συμπεριφοράς.  Οι  αλλαγές  στην  συνάρτηση  επενδύσεων 

προερχόμενες από αλλαγές στο Α ήταν, σύμφωνα με τον Keynes,   μεγαλύτερης σημασίας από τις 

αλλαγές που προέρχονταν από αλλαγή του επιτοκίου (‘ζωικά ένστικτα του Keynes’) . 

Η  καμπύλη  IS  προσδιορίζεται  από  την  συνθήκη  ισορροπίας  στην  αγορά  αγαθών. 

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω συναρτήσεις στη συνάρτηση δαπανών  έχουμε ένα τόπο σημείων 

ισορροπίας που προέρχονται από τους συνδυασμούς επιτοκίου και προϊόντος   και περιγράφεται 

με  το  σχήμα  1.1  (όπου  έχουν  παραλειφθεί  για  απλούστευση  της  απεικόνισης  οι  κυβερνητικές 

δαπάνες και η φορολόγηση) 

                                         r
tc

i
tc
gAcy

yy

r

yy )1(1)1(1 −−
−

−−
++

=              [καμπύλη IS] 

Από τη συνάρτηση της  IS παρατηρούμε ότι για κάθε επιτόκιο το επίπεδο προϊόντος στο σημείο 

ισορροπίας είναι ίσο με το άθροισμα της αυτόνομης κατανάλωσης, των κρατικών δαπανών και το 

επίπεδο  των  επενδύσεων  που  σχετίζονται  με  το  συγκεκριμένο  επιτόκιο.  Όλοι  οι  παραπάνω 

παράγοντες πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή (1/[1‐cy(1‐ty)]).  

 
Σχ.1.1 Εξαγωγή της IS 
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Συνεπώς  σε  ένα  υψηλό  επιτόκιο  οι  προγραμματισμένες  επενδύσεις  θα  είναι  χαμηλές  γεγονός 

που μετριάζει  τις προγραμματισμένες δαπάνες και κατ’ επέκταση το προϊόν. Στο σχήμα 1.1, στο rΗ, 

απεικονίζονται  οι  προγραμματισμένες  επενδύσεις  (io=Α‐irrH)  και  η  αυτόνομη  κατανάλωση  c
_

. 

Πολλαπλασιάζοντας το άθροισμα io+c
_

 με τον πολλαπλασιαστή προκύπτει πως το προϊόν ισούται με 

τις  προγραμματισμένες  δαπάνες,  yo  ,στην  IS  καμπύλη.  Παρομοίως,  σε  ένα  χαμηλό  επιτόκιο,  οι 

προγραμματισμένες  δαπάνες  θα  είναι  υψηλές  (y1)  λόγω  των  υψηλών  επενδύσεων.  Το  σημείο 

ισορροπίας στην αγορά αγαθών υποδεικνύει ένα αντίστοιχα υψηλό επίπεδο προϊόντος. Συνεπώς, 

η IS καμπύλη έχει αρνητική κλίση στο σχήμα. 

Χρησιμοποιώντας την IS εξίσωση και το διάγραμμα μπορούμε να διαχωρίσουμε τους παράγοντες 

προσδιορισμού της κλίσης και της θέσης της IS σε τρεις ομάδες. 

1η Κάθε αλλαγή στο μέγεθος του πολλαπλασιαστή αλλάζει την κλίση της IS. Για παράδειγμα, 

μία αύξηση  στην  τάση  για  κατανάλωση θα αυξήσει  τον  πολλαπλασιαστή περιστρέφοντας  την  IS 

αντίθετα προς την φορά του ρολογιού κάνοντάς την πιο επίπεδη. 

2η Κάθε  αλλαγή  στην  ευαισθησία  των  επενδύσεων  στο  επιτόκιο  θα  έχει  επιπτώσεις  στην 

κλίση της IS: μία λιγότερο ελαστική στο επιτόκιο συνάρτηση επενδύσεων θα αντανακλάται σε μία 

πιο απότομη IS. 

3η Κάθε αλλαγή στην αυτόνομη κατανάλωση ή στις κρατικές δαπάνες (c
_

,g) θα προκαλέσει την 

μετακίνηση  της  IS  κατά  το  γινόμενο:  μεταβολή  αυτόνομων  δαπανών  x  πολλαπλασιαστή.  Μία 

αλλαγή στην μεταβλητή Α (αναμενόμενη κερδοφορία) στην συνάρτηση επενδύσεων μετακινεί την 

IS  κατά ( )ΔΑ επί τον πολλαπλασιαστή.  Ai ∂∂ /

Η εφαρμογή πολιτικής για την χειραγώγηση της  IS είναι εφικτή μέσω των καναλιών 1 και 3. Για 

παράδειγμα,  εάν  τα  έσοδα  από  φορολογία  είναι  αναλογικά,  δηλαδή  t=tyy,  ένας  χαμηλότερος 

δείκτης  φορολογίας  αυξάνει  το  μέγεθος  του  πολλαπλασιαστή  (1/[1‐cy(1‐ty)])  και,  όπως  στη  1η 

ομάδα παραπάνω,  μετακινεί  την  IS  αντίθετα στη φορά  του ρολογιού  κάνοντάς  την πιο  επίπεδη. 

Κάθε αλλαγή στις κυβερνητικές δαπάνες θα μετατοπίσει την  IS με τον τρόπο που αναλύθηκε στην 

ομάδα 3. Για παράδειγμα, μία αύξηση στις κυβερνητικές δαπάνες θα οδηγήσει σε μείωση του στοκ 

των προϊόντων στην οικονομία με ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου παραγωγής. Η IS μετακινείται 

παράλληλα και  δεξιά. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου Keynes είναι ο τρόπος με τον οποίο αυξομειώνονται οι 

ποσότητες  μέσω  της  διαδικασίας  του  πολλαπλασιαστή  για  να  οδηγήσουν  την  οικονομία  σε 

σταθερό  σημείο  ισορροπίας  μακριά  από  την  πλήρη  απασχόληση.  Μία  μείωση  στις 

προγραμματισμένες  επενδύσεις  από  iο  σε  i1,  οδηγεί  σε  μία  πολλαπλή  συστολή  προϊόντος  και 

απασχόλησης,  εωσότου  το επίπεδο  του εισοδήματος   μειωθεί  τόσο ώστε οι προγραμματισμένες 

αποταμιεύσεις  να  ισοδυναμούν με  το  χαμηλότερο  επίπεδο  επενδύσεων  i1.  Αρχικά,  η  πτώση  του 
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εισοδήματος μειώνεται  ισόποσα με  την πτώση  των  επενδύσεων,  Δi. Ως αποτέλεσμα  της πτώσης 

εισοδήματος η κατανάλωση μειώνεται κατά Δc=cyΔi. Αυτή η πτώση στην κατανάλωση επιφέρει νέα 

πτώση  εισοδήματος  και  στην  επόμενη  χρονική φάση  η  κατανάλωση μειώνεται  ακόμη  μία φορά 

Δc=cy(cyΔi)=cy²Δi.  Για  τον  υπολογισμό  της  συνολικής  πτώσης  στο  εισόδημα  προσθέτουμε  την 

ακολουθία  

Δy=Δi + cyΔi + cy
2 
  Δi + cy³Δi + … = Δi / (1‐cy) 

Παραλείποντας  τις  φορολογικές  και  κυβερνητικές  δαπάνες  για  απλούστευση,  στο  νέο  σημείο 

ισορροπίας  οι  προγραμματισμένες  επενδύσεις  είναι  ίσες  με  τις  προγραμματισμένες 

αποταμιεύσεις. Από  τη στιγμή που στο νέο σημείο  ισορροπίας  ισχύει  y=yD αυτό υποδεικνύει ότι     

y = c
_

 +cyy+ i1. Αφαιρώντας την κατανάλωση και από τις δύο πλευρές έχουμε 

s
_

+syy=i1   [προγραμματισμένες αποταμιεύσεις = προγραμματισμένες επενδύσεις] 

όπου sy=1‐ cy η οριακή τάση για αποταμίευση ,  και s
_

 = ‐ c
_

  η κατανάλωση των αποταμιεύσεων στο 

y=0.  

 Ένας  άλλος  τρόπος  να  εστιάσουμε  στην  διαδικασίας  προσαρμογής  της  ποσότητας  σε  ένα  νέο 

σημείο ισορροπίας στην αγορά αγαθών είναι να χαρακτηρίσουμε θέσεις εκτός της IS καμπύλης στο 

διάγραμμα  IS/LM  (σχ.1.2).  Στο  σημείο  x  με  προϊόν  y1,  στα  αριστερά  της  καμπύλης  IS,  υπάρχει 

πλεόνασμα ζήτησης στην αγορά αγαθών διότι στο επιτόκιο r1 οι προγραμματισμένες δαπάνες είναι 

ίσες με y1
D. Με τη συνολική ζήτηση σε πλεόνασμα σε σχέση με το προϊόν το στοκ ελαττώνεται και 

το προϊόν θα αυξηθεί εώς ότου y=yD στην  IS. Η αντίστροφη κατάσταση επικρατεί στο σημείο z με 

προϊόν y2, στα δεξιά της IS. 

 

 

Σχ.1.2  Προσαρμογή για την επίτευξη ισορροπίας  στην αγορά αγαθών 
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Εξαγωγή της LM 

Για  τον  προσδιορισμό  του  επιτοκίου  και  του  επιπέδου  του  προϊόντος  είναι  απαραίτητο  να 

εισάγουμε  την  αγορά  χρήματος  και  να  προσδιορίσουμε  την  LM  καμπύλη.  Για  τον  Keynes,  η 

κλασσική άποψη ότι η ζήτηση για κατοχή πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων είναι ανάλογη του 

πραγματικού  εισοδήματος,  ήταν  αβάσιμη.  Πρότεινε  δύο  επιπλέον  κίνητρα  για  την  κατακράτηση 

χρήματος, αυτά της κερδοσκοπίας και της προφύλαξης επιπρόσθετα στη ζήτηση χρήματος για τη 

χρηματοδότηση  των  συναλλαγών.  Πιο  σημαντικό  κίνητρο  για  τον  Keynes  ήταν  το  κίνητρο  της 

κερδοσκοπίας.  Υποστήριξε  πως  το  χρήμα  είναι  ένα  οικονομικό  αγαθό  και  ως  τέτοιο  αποτελεί 

υποκατάστατο  για  το  άλλο  οικονομικό  αγαθό  που  περιέλαβε  στο  μοντέλο  του,  το  μακροχρόνιο 

ομόλογο.  Ένα  ειδικό  χαρακτηριστικό  του  χρήματος  συγκρινόμενο  με  τα  ομόλογα  είναι  ότι  η 

κεφαλαιακή  τους  αξία  είναι  ασφαλής.  Τα  ομόλογα  από  την  άλλη  άποψη  πληρώνουν  τόκο  στον 

κάτοχο τους αλλά η κεφαλαιακή τους αξία μεταβάλλεται αντίστροφα με το επιτόκιο‐είναι δηλαδή 

επισφαλή. 

Η  διαθεσιμότητα  περισσότερων  του  ενός  οικονομικών  στοιχείων  δίνει  την  δυνατότητα  στα 

άτομα να κάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίου αποβλέποντας σε μεγαλύτερα κέρδη: εάν ένα άτομο 

πιστεύει πως  το  τρέχον επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από  το φυσιολογικό   θα αναμένει  την πτώση 

του (παθητικές προσδοκίες) και θα επιλέξει να κρατήσει στην κατοχή του κεφάλαια με τη μορφή 

ομολόγων  και  όχι  ρευστού  που  θα  αποτελεί  ένα  μικρό  μέρος  απαραίτητο  για  τις  οικονομικές 

συναλλαγές.  Αντίστροφα  εάν  το  επιτόκιο  είναι  μικρότερο  του  φυσιολογικού  τα  άτομα  θα 

ρευστοποιήσουν  τα  κεφάλαια  τους.  Ως  παράδειγμα  των  παραπάνω  ας  υποθέσουμε  ότι  ένας 

χρηματιστής  πιστεύει  πως  το  φυσιολογικό  επίπεδο  του  επιτοκίου  είναι  4%.  Το  ομόλογο  έχει 

εκδοθεί με ονομαστική αξία 100£ και αποφέρει 5£ ετησίως. Εάν το επιτόκιο της αγοράς είναι 4%,  

η αξία του ομολόγου θα είναι  x£ ,όπου 0,04x=5  x= 125£ . Εάν το επιτόκιο είναι 2% η αξία του 

ομολόγου  θα  είναι  0,02x=5 x=  250£.  Ας  υποθέσουμε  ότι  το  τρέχον  επιτόκιο  είναι  2%    και  ο 

χρηματιστής πιστεύει πως ότι θα ανέλθει στο «φυσιολογικό» 4 %  . Εάν κρατήσει το ομόλογο των 

250£  θα  λαμβάνει  το 2%  σε  τόκο  δηλ. 5£  άλλα  θα αναμένει  να  χάσει 250£‐125£=125£. Με  ένα 

επιτόκιο στο 2% ο χρηματιστής δεν θα κρατήσει κανένα ομόλογο.  

→

→

MIP

r MSIP

MDIP; total demand for
money at y=y0

r

Speculative demand
MD

S (r)
Transactions
demand
MD

T (y0/P)

                                     
Σχ.1.3 Η ζήτηση για χρήμα: ζήτηση για κερδοσκοπία και συναλλαγές στο επίπεδο χρήματος y0 
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Ο  Keynes  ισχυρίστηκε  πως  o  αντικειμενικός  προσδιορισμός  του  «φυσιολογικού»  επιτοκίου 

ποικίλει  ανάμεσα  στον  πληθυσμό  παράγοντας  παράλληλα  μία  αντίστροφη  σχέση  μεταξύ  του 

επιτοκίου και της συνολικής ζήτησης χρήματος για κερδοσκοπικές κινήσεις (Σχ.1.3). 

Μία  πιο  γενική  λογική  για  την  αρνητική  εξάρτηση  της  ζήτησης  χρήματος  με  το  επιτόκιο 

αναπτύχθηκε από τον Tobin(1958). Σε αντίθεση με τον Keynes που υποστήριζε την βεβαιότητα του 

κάθε ατόμου για την μελλοντική εξέλιξη του επιτοκίου ο Tobin επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της 

αβεβαιότητας των επενδυτών. Στην πιο απλή εκδοχή του μοντέλου του, τα άτομα που αποφεύγουν 

το  ρίσκο  προσδιορίζουν  το  χαρτοφυλάκιο  τους  μεταξύ  ενός  αγαθού  που  δεν  αποφέρει  τόκο 

(χρήμα) και ενός επισφαλούς με μία αναμενόμενη θετική απόδοση (ομόλογα). Η χρησιμότητα των 

ατόμων  κατά  τον  Tobin  εξαρτάται  θετικά  από  την  απόδοση  από  την  κατοχή  του  αγαθού  και 

αρνητικά με το ρίσκο που εμπεριέχει αυτή η κατοχή. 

Για  την  μεγιστοποίηση  της  χρησιμότητας  τους,  τα  άτομα  κατέχουν  σε  αναλογίες  προτίμησης  

τους συνδυασμό των δύο οικονομικών αγαθών, με τα οφέλη της υψηλής απόδοσης των ομολόγων 

να  αντισταθμίζονται  από  τον  αυξημένο  κινδύνου  που  εμπεριέχουν.  Ένα  υψηλότερο  επιτόκιο  θα 

οδηγούσε  τα  άτομα  να  αντικαταστήσουν  το  χρήμα  με  ομόλογα  καθώς  οι  υψηλότερες 

αναμενόμενες  αποδόσεις  των  ομολόγων  αντισταθμίζουν  το  υψηλότερο  ρίσκο  που  εμπεριέχουν. 

Έτσι ο Tobin εξήγαγε μία αντίστροφη σχέση μεταξύ της ζήτησης χρήματος για κερδοσκοπία και του 

επιτοκίου. 

Το σχήμα 1.4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της θεωρίας του Tobin. Ο κάθετος 

άξονας αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου και ο οριζόντιος άξονας το 

ρίσκο που αυτό εμπεριέχει. Ο επενδυτής είναι αβέβαιος για το κέρδος ή τις ζημιές κεφαλαίου, G, 

που  σχετίζονται  με  την  επένδυση  1£  σε  ομόλογα.  Η  πιθανότητα  διασποράς  για  το G  έχει  μέσο 

μηδέν. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου, R,   εξαρτάται από το επιτόκιο στα ομόλογα, από το G και 

την αναλογία Α2 σε ομόλογα του χαρτοφυλακίου (Α1+ Α2 =1 όπου Α1 η αναλογία σε ρευστό και Α2 η 

αναλογία σε ομόλογα) :  

R = Α2(r+ G) 

Η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 

Ε(R) = μR= Α2 r 

O  Τobin  μέτρησε  τον κίνδυνο  του  χαρτοφυλακίου από  την  τυπική απόκλιση  της απόδοσης,  σR. 

Ένα  χαρτοφυλάκιο  είναι  επικίνδυνο  όταν  υπάρχει  υψηλή  πιθανότητα  μεγάλων  αποκλίσεων 

(μεγάλες  απώλειες  ή  κέρδη  κεφαλαίου)  από  την  προσδοκώμενη  απόδοση,  μR.  Ο  κίνδυνος  του 

χαρτοφυλακίου,  σR,  εξαρτάται  στην  αναλογία  του  χαρτοφυλακίου  σε  ομόλογα  και  την  τυπική 

απόκλιση των κερδών κεφαλαίου σG :                                         

σR = Α2 σG 
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 Συνεπώς στο σχήμα 1.4 είναι δυνατόν να απεικονιστεί  ο τόπος ευκαιριών του επενδυτή με μία 

ευθεία γραμμή από την οποία απορρέει πως το κόστος υψηλότερων αποδόσεων μεταφράζεται σε 

υψηλότερο ρίσκο. Ο τόπος ευκαιριών δίνεται από την εξίσωση μR= (r/σG) σR  και έχει κλίση ίση με 

το εκάστοτε επιτόκιο διαιρούμενο με  το σG.  Ένα χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά αποτελούμενο από 

ρευστό απεικονίζεται με  την αρχή  των αξόνων  καθώς  τόσο η αναμενόμενη απόδοση όσο  και  το 

ρίσκο είναι μηδέν. Ένα χαρτοφυλάκιο θα αποτελείται μόνο από ομόλογα (Α2 = 1) όταν το ρίσκο του 

χαρτοφυλακίου σR θα είναι ίσο με σG. Το σχ.1.4 απεικονίζει τον τόπο ευκαιριών που σχετίζεται με 

επιτόκιο r1 ως ΟX1. Στο  ίδιο σχήμα απεικονίζονται με θετική κλίση και καμπυλότητα οι καμπύλες 

αδιαφορίας των ατόμων. Όσο το ρίσκο του χαρτοφυλακίου αυξάνει τόσο το άτομο επιζητά όλο και 

μεγαλύτερη αύξηση στην απόδοση προκειμένου να πάρει αυτό το ρίσκο. 

 

  

O

1

r
2 G

r
1 G

2

I
1

Return, µR
Household indifference curves

All-money
portfolio

Bonds Money All-bond
portfolio

R G

R

RISK

 

Σχ.1.4 Το μοντέλο του Tobin για  την επιλογή του χαρτοφυλακίου 

 

Με  το  επιτόκιο  στο  r1  και  την  καμπύλη  αδιαφορίας  I1,  επιλέγεται  το  χαρτοφυλάκιο  που 

χαρακτηρίζεται από το σημείο α. Ένα υψηλότερο επιτόκιο μετακινεί την ΟX1 σε ΟX2: Οι επιδράσεις 

εισοδήματος και αντικατάστασης λαμβάνουν  χώρα. Η επίδραση του εισοδήματος είναι η κίνηση    

α β  και  η  επίδραση  αντικατάστασης  είναι  η  κίνηση  β γ.  Καθώς  η  επίδραση  εισοδήματος 

μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μια  μείωση  της  αναλογίας  του  χαρτοφυλακίου  σε  ομόλογα  όπως  στο 

→ →
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σχ.1.4,  (επιτόκιο  και  εισόδημα  κινούνται  στην  ίδια  κατεύθυνση  όπως  θα  δειχθεί  παρακάτω),  η 

επίδραση της αντικατάστασης αυξάνει την κατοχή ομολόγων καθώς η απόδοση που σχετίζεται με 

συγκεκριμένη μεταβλητότητα έχει αυξηθεί.  

Η επακόλουθη ανάλυση γίνεται απλούστερη εάν υποθέσουμε ότι η  ζήτηση για χρήμα είναι σε 

πραγματικούς  όρους  και  χρησιμοποιήσουμε  μία  γραμμική  εξίσωση.  Οι  δύο  συνιστώσες  της 

συνάρτησης ζήτησης χρήματος είναι:  

α. Ζήτηση για συναλλαγές:     y
u

yL
P

M

T
T

D
T 1)( ==

+
 

β. Κερδοσκοπική ή κεφαλαιουχική ζήτηση :  rmmrL
P

M
rA

D
A −==

−

)(  

με m
_

, ut, mr θετικές σταθερές. Η σταθερά ut , εκφράζει την ταχύτητα των συναλλαγών. Συνεπώς η 

συνάρτηση ζήτησης χρήματος μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  

                                rmmryL
P

M
r

D

−==
+

),(
_

y
uT

1
+                     [Ζήτηση Χρήματος] 

Η ζήτηση για πραγματικό χρήμα συσχετίζεται θετικά με το εισόδημα και αρνητικά με το επιτόκιο. Η 

ζήτηση  χρήματος  για  συναλλαγές  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  του  προϊόντος,  y,  καθώς  ένα 

υψηλότερο  επίπεδο  πραγματικού  εισοδήματος  υποδεικνύει  την  ανάγκη  για  περισσότερο  χρήμα 

και την κάλυψη έτσι της αυξημένης επιθυμίας για συναλλαγές. Το κίνητρο για ζήτηση χρήματος για 

κερδοσκοπία ή απόκτηση οικονομικών αγαθών έχει αρνητική εξάρτηση με το επιτόκιο. 

Η ισορροπία στην αγορά χρήματος απαιτεί η ζήτηση και η προσφορά χρήματος να ισοδυναμούν:  

                                            
P

M
P

M SD

=                         [Ισορροπία στην αγορά χρήματος] 

Όπου  

                                           rmmryL
P

M
r

D

−== ),( y
uT

1
+    [Ζήτηση Χρήματος] 

                                          
P

M
P

M
SS

=                                         [Προσφορά Χρήματος] 

που συνεπάγεται  

                                    y
mum

PMmr
rTr

S
1

+
−

=                      [Εξίσωση LM] 

Θα  διατηρήσουμε  την  υπόθεση  ότι  η  προσφορά  χρήματος  ορίζεται  εξωγενώς  από  τις 

νομισματικές αρχές. Ο τόπος ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος (η καμπύλη LM 

στο  διάγραμμα  r‐y)  θα  έχει  ανοδική  κλίση  (βλ.σχ.1.5).  Αυτό  αντανακλά  το  γεγονός  ότι  η 

αποκατάσταση  της  ισορροπίας  στην  αγορά  χρήματος  απαιτεί  οι  αλλαγές  στο  επίπεδο  του 

εισοδήματος  να  είναι  στην  ίδια  κατεύθυνση  με  τις  αλλαγές  του  επιτοκίου.  Στα  χαμηλά  επίπεδα 
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εισοδήματος,  η  ζήτηση  χρήματος  για  συναλλαγές  είναι  μικρή  (βλ.  πάνω  αριστερό  πλαίσιο  του 

σχ.1.5) και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς χρήματος η ζήτηση 

χρήματος  για  κερδοσκοπία  θα  πρέπει  αντίστοιχα  να  είναι  υψηλή.  Ένα  χαμηλό  επιτόκιο  θα 

εξασφάλιζε αυτή τη συνθήκη καθώς το ποσοστό του πληθυσμού που πιστεύει ότι το επιτόκιο θα 

παραμείνει κάτω από το «φυσιολογικό επίπεδο» θα είναι μικρό.  

 

y

r1

r0

r

y0 y1
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Σχ.1.5 Η LM με ανοδική κλίση 
 

Οι αναμενόμενες απώλειες κεφαλαίου ομολόγων δημιουργούν μία υψηλή ζήτηση χρήματος για 

κερδοσκοπία. Με όρους προσέγγισης Tobin, η ζήτηση χρήματος ως οικονομικού αγαθού θα είναι 

υψηλή  όταν  το  επιτόκιο  θα  είναι  χαμηλό  καθώς  οι  αποδόσεις  από  την  κατοχή  ομολόγων  είναι 

σχετικά χαμηλές σε σχέση με το ρίσκο που εμπεριέχουν. Το αντίστροφο επιχείρημα σχετίζεται με 

υψηλό επίπεδο εισοδήματος και υψηλό επιτόκιο (βλ. σύστημα  αξόνων πάνω δεξιά στο σχ.1.5) . 

Από  την  εξαγωγή  της  καμπύλης  LM  προκύπτουν  τέσσερις  τρόποι  με  τους  οποίους  μπορεί  να 

επηρεαστεί η θέση ή η κλίση της: 
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1. Με  μία  αλλαγή  στην  κυκλοφοριακή  ταχύτητα  των  συναλλαγών.  Η  κυκλοφοριακή 

ταχύτητα  των  συναλλαγών  είναι  η  σταθερά  που  αντανακλά  την  αναλογική  σχέση  μεταξύ  του 

εισοδήματος  και  της  ζήτησης  χρήματος  για  συναλλαγές.  Είναι  ο  αριθμός  των  μονάδων 

εισοδήματος  που  μία  μονάδα  συναλλαγών  μπορεί  να  χρηματοδοτήσει.  Κάθε  αύξηση  στην 

ταχύτητα  των  συναλλαγών  ως  αποτέλεσμα  χρηματοοικονομικής  καινοτομίας  (π.χ  έλευση 

πιστωτικών καρτών,  εξέλιξη των μη τραπεζικών οικονομικών  ιδρυμάτων) θα περιστρέψει  την LM 

προς τα δεξιά (κατά την κίνηση των δεικτών του ρολογιού) κάνοντας την πιο επίπεδη. 

2. Με  μία  αλλαγή  στην  ευαισθησία  επιτοκίου  της  ζήτησης  χρήματος  για  κερδοσκοπία  ή 

απόκτησης οικονομικών στοιχείων. Μία   πιο ευαίσθητη στο επιτόκιο  ζήτηση χρήματος‐ η οποία 

αντανακλά το γεγονός πως μία μικρή αύξηση του επιτοκίου θα έχει μεγάλη επίδραση στη σύνθεση 

του χαρτοφυλακίου‐ θα απεικονίζεται με μία πιο επίπεδη καμπύλη LM. 

3. Με  μία  αλλαγή  στην  προσφορά  χρήματος.  Μία  αύξηση  στην  προσφορά  χρήματος  θα 

μετακινήσει  την  καμπύλη  LM  προς  τα  δεξιά  καθώς,  σε  κάθε  επιτόκιο,  με  δεδομένη  τη  ζήτηση 

χρήματος  για  οικονομικά  στοιχεία,  μία  υψηλότερη  προσφορά  χρήματος  θα  χρειάζεται  

περισσότερες  συναλλαγές  για  να  γίνει  η  ζήτηση  χρήματος  ίση  με  την  αυξημένη  προσφορά.  Ένα 

υψηλότερο επίπεδο προϊόντος θα παράγει αυτήν την αυξημένη ζήτηση για συναλλαγές. 

4. Με  μία  αλλαγή  στο  επίπεδο  τιμών.  Για  δεδομένο  επιτόκιο,  με  ένα  υψηλότερο  επίπεδο 

τιμών οι διαθέσιμες συναλλαγές μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα χαμηλό ποσό προϊόντος. Η LM 

μετακινείται προς τα αριστερά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ.1.6  Προσαρμογή για την επίτευξη ισορροπίας στην αγορά χρήματος 

  

 Σε  ένα  σημείο  όπως  το  x  στο  σχήμα  1.6,  το  επιτόκιο  r1  είναι  πολύ  υψηλό  για  την  επίτευξη 

ισορροπίας  στην  αγορά  χρήματος  με  επίπεδο  προϊόντος  y1.  Υπάρχει  πλεόνασμα  προσφοράς 

χρήματος  (πλεόνασμα  ζήτησης  για  ομόλογα)  σε  αυτό  το  επιτόκιο  με αποτέλεσμα  το  πλεόνασμα 
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χρήματος  να  διοχετεύεται  στην  αγορά  ομολόγων,  η  τιμή  των  οποίων  αυξάνει  με  ταυτόχρονη 

πτώση  του  επιτοκίου.  Η  αντίστροφη  κατάσταση πλεονάσματος  ζήτησης  για  χρήμα περιγράφεται 

από το σημείο z, κάτω από την LM καμπύλη. 

 
Το μοντέλο IS/LM  

Συνδυάζοντας  τις  αγορές  χρήματος  και  αγαθών,  το  επίπεδο  ισορροπίας  προϊόντος  και  το 

επιτόκιο είναι σταθερά. Οι εξισώσεις  IS και LM έχουν ως εξής:  

r
tc

i
tc
gAcy

yy

r

yy )1(1)1(1 −−
−

−−
++

=                   [Καμπύλη IS] 

 

y
mum

PMmr
rTr

S
1

+
−

=                                   [Καμπύλη LM] 

Με δεδομένες τις τιμές για τις εξωγενείς μεταβλητές, οι τιμές για τις δύο άγνωστες μεταβλητές, r 

και y, μπορούν να βρεθούν με ταυτόχρονη λύση των δύο εξισώσεων. 

Για  να  συνοψίσουμε  το  μοντέλο  IS/LM  χρήσιμη  είναι  η  διεξαγωγή  ασκήσεων  διατάραξης  της 

ισορροπίας  IS/LM  αλλάζοντας  μία  από  τις  εξωγενείς  μεταβλητές.  Προκειμένου  να  αναλυθεί  η 

πορεία προσαρμογής της οικονομίας σε μία τέτοια διαταραχή είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά 

στην ταχύτητα προσαρμογής της κάθε αγοράς. Η περισσότερο προφανής και απλή υπόθεση είναι 

να θεωρήσουμε ως ακαριαία την εκκαθάριση ανισορροπιών στην αγορά χρήματος σε σύγκριση με 

αυτή  της αγοράς αγαθών.  Σε διαγραμματικούς όρους αυτό σημαίνει ότι  η οικονομία επιστρέφει 

στη καμπύλη LM ακαριαία μέσω αλλαγών στο επιτόκιο. Η αγορά αγαθών κινείται πιο αργά καθώς 

περικλείει προσαρμογές στην παραγωγή και την απασχόληση. 

Στο πρώτο παράδειγμα (σχ.1.7a), οι κυβερνητικές δαπάνες αυξάνονται από g0 σε g1. Η νέα IS είναι 

η  IS1,  στα  δεξιά  της  αρχικής.  Αρχικά,  η  αύξηση  στις  κυβερνητικές  δαπάνες  προκαλεί  πλεόνασμα 

ζήτησης για αγαθά και οδηγεί σε μη προγραμματισμένη μείωση των αποθεμάτων. Το προϊόν και η 

απασχόληση αυξάνονται και η οικονομία μετακινείται από το Α στο Β. Η αύξηση του πραγματικού 

εισοδήματος που σχετίζεται με το υψηλότερο προϊόν ωθεί προς τα επάνω τη ζήτηση χρήματος για 

συναλλαγές με αποτέλεσμα να υπάρχει πλεόνασμα ζήτησης για χρήμα στο Β. Συνεπώς, πωλούνται 

τα ομόλογα επιφέροντας πτώση της τιμής τους και ταυτόχρονη αύξηση της   τιμής του   επιτοκίου 

(Β →C). Η αύξηση  του επιτοκίου περιορίζει  το πλεόνασμα  ζήτησης για αγαθά λόγω της μείωσης 

των επενδύσεων. Ωστόσο στο σημείο C διατηρείται αυτό το πλεόνασμα λόγω της επίδρασης των 

κυβερνητικών δαπανών, μέσω του πολλαπλασιαστή,  στην ζήτηση για κατανάλωση. Το προϊόν και 

η  απασχόληση  αυξάνουν  περαιτέρω  (C→D).  Η  διαδικασία  προσαρμογής  συνεχίζεται  ωσότου 

επιτευχθεί  το  νέο  σημείο  ισορροπίας    στο  Α’.  Η  πλήρης  ανάπτυξη  του  πολλαπλασιαστή  του 
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προϊόντος  δεν  επιτυγχάνεται  (Α→Α’’)  λόγω  της  αύξησης  του  επιτοκίου  και  της  συνεπακόλουθης 

πτώσης στις ευαίσθητες στο επιτόκιο, δαπάνες.   

Στο  δεύτερο  παράδειγμα  (σχ.1.7b)  η  κυβέρνηση  αυξάνει  την  προσφορά  χρήματος  μέσω  των 

διαδικασιών  της  ανοιχτής  αγοράς.  Εισέρχεται  στην  αγορά  χρήματος  αγοράζοντας  ομόλογα 

εκδίδοντας νέο χρήμα. Η LM καμπύλη μετακινείται στα δεξιά της LM1. Η άμεση επίδραση αυτής της 

κίνησης της κυβέρνησης είναι να προκαλέσει πλεόνασμα προσφοράς χρήματος. Το συνεπαγόμενο 

πλεόνασμα ζήτησης ομολόγων αυξάνει τις τιμές τους και μειώνει τα επιτόκια. Η οικονομία κινείται 

από  το Α στο Β,  προσεγγίζοντας άμεσα  το  νέο  σημείο  ισορροπίας  πάνω στην  LM1.  Η  πτώση στο 

επιτόκιο προκαλεί πλεόνασμα ζήτησης στην αγορά αγαθών παρακινώντας τις επενδύσεις.  

 

 

Σχ.1.7 ΙS/LM μοντέλο (a) Δημοσιονομική πολιτική: αύξηση των κυβερνητικών δαπανών 

                                (b) Νομισματική πολιτική: αύξηση στην προσφορά χρήματος 
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Υψηλότερη ζήτηση για επενδύσεις ωθεί ανοδικά προϊόν και απασχόληση, αυξάνοντας το πρώτο 

από το Β στο C.  Στο C, υπάρχει για μια ακόμη φορά σημείο ανισορροπίας στην αγορά χρήματος 

καθώς την αύξηση του προϊόντος συνοδεύει το πλεόνασμα ζήτησης χρήματος. Το επιτόκιο αυξάνει 

( C→D). Οι προσαρμογές προϊόντος και επιτοκίου  θα συνεχίζονται μέχρι το νέο σημείο ισορροπίας 

στο Α’ προσεγγιστεί. 

 

1.1.2 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά στο μοντέλο του Keynes 
 

Συνολική ζήτηση 
Για  την  επίτευξη  σύγκρισης  με  το  κλασσικό  μοντέλο,  η  πληροφόρηση  που  χαρακτηρίζει  τις 

ισορροπίες στις αγορές αγαθών και χρήματος μπορεί να μεταφερθεί από το διάγραμμα IS/LM για 

να  σχηματίσει  την  καμπύλη  της  συνολικής  ζήτησης  στο  πεδίο  (P,y).  Η  θέση  της  καμπύλης  LM 

εξαρτάται από το επίπεδο τιμών καθώς όπως σημειώθηκε και παραπάνω, μία αλλαγή στο επίπεδο 

τιμών,  αλλάζοντας  την  πραγματική  αξία  των  χρηματικών  διαθέσιμων,  θα  επηρεάσει  το  σημείο 

ισορροπίας στην αγορά χρήματος.  Στο σχ.1.8,  η οικονομία αρχικά  χαρακτηρίζεται από  τις  IS0  και 

LM0, με το επίπεδο τιμών στο P0.  

 
Σχ.1.8 Εξαγωγή της καμπύλης συνολικής ζήτησης (AD) 
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Σε  ένα  χαμηλότερο  επίπεδο  τιμών,  P1,  η  πραγματική  αξία  των  χρηματικών  αποθεμάτων 

μ

αυξάνει  την  πραγματική  αξία  των 

χρ

υνολική προσφορά 

η  απασχόληση  βρισκόταν  πάντα  στο  επίπεδο  εκκαθάρισης  της  αγοράς 

ερ

μ ς

ασίας (ED(w)) 

δ

εγαλώνει  με αποτέλεσμα  να απαιτείται  ένα υψηλότερο  επίπεδο  εισοδήματος σε  κάθε  επίπεδο 

επιτοκίου  για  να  απορροφήσει  τα  επιπρόσθετα  χρηματικά  διαθέσιμα  και  να  διατηρηθεί  η 

ισορροπία στην αγορά χρήματος. Συνεπώς η LM με επίπεδο τιμών P1 βρίσκεται στα δεξιά της LM0. 

Στο κάτω σύστημα αξόνων του σχ.1.8, ο τόπος των σημείων  ισορροπίας των αγορών αγαθών και 

χρήματος ορίζεται σε άξονες  (P, y) ώστε να σχηματιστεί η καμπύλη συνολικής ζήτησης: το αρχικό 

υψηλότερο επίπεδο τιμών P0 σχετίζεται με ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο προϊόντος, ενώ το χαμηλό 

επίπεδο τιμών P1 σχετίζεται με ένα υψηλό επίπεδο προϊόντος. 

   Ο  λόγος  είναι  προφανής:  ένα  χαμηλό  επίπεδο  τιμών 

ηματικών  διαθέσιμων  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνει  η  προσφορά  χρήματος  προς  το  κοινό.  Ως 

συνέπεια, η ζήτηση για ομόλογα αυξάνει, η τιμή ομολόγων μεγαλώνει, τα επιτόκια μειώνονται και 

οι επενδύσεις και κατ’ επέκταση η συνολική ζήτηση μεγεθύνονται. Η αρνητική κλίση της καμπύλης 

συνολικής ζήτησης, αποτέλεσμα της επίδρασης των αλλαγών των τιμών στη ζήτηση για χρήμα και, 

μέσω του επιτοκίου, στις επενδύσεις είναι γνωστή ως επίδραση Keynes. 

 

Σ

Για  τους  Κλασσικούς 

γασίας με αποτέλεσμα η συνολική προσφορά να περιγράφεται πλήρως από μία κάθετη γραμμή 

στο επίπεδο προϊόντος πλήρους απασχόλησης. Αντίθετα, ο Keynes επεδίωκε να παρουσιάσει την 

ύπαρξη  ισορροπίας  σε  επίπεδα  προϊόντος  μακριά  από  εκείνα  της  πλήρους  απασχόλησης.  Η 

ανάλυση του σημείου ισορροπίας στην αγορά αγαθών, η οποία αποτελεί την βάση της καμπύλης 

IS,  είναι σχεδιασμένη   να περιγράφει    την κατάσταση όπου η οικονομία δεν χαρακτηρίζεται από 

πλήρη  απασχόληση.  Μακριά  από  την  πλήρη  απασχόληση,  το  προϊόν  στην  οικονομία 

προσδιορίζεται από τις προγραμ ατισμένες δαπάνε  και όχι από την ποσότητα που θα μπορούσε 

να  παραχθεί  σε  μια  οικονομία  με  μηδενική  ανεργία.  Για  την  παρουσίαση  του  μοντέλου  Keynes 

είναι  αναγκαίο  να  εξετάσουμε  την  καμπύλη  προσφοράς  στα  αριστερά  του  επιπέδου  πλήρους 

απασχόλησης λόγω της πιθανότητας να υπάρχει ισορροπία σε χαμηλότερο επίπεδο.  

Σε μία τέλεια ανταγωνιστική αγορά προϊόντων, το οριακό προϊόν της καμπύλης εργ

είχνει  το  επίπεδο  της  απασχόλησης  που  θα  επιλεγεί  σε  κάθε  πραγματικό  μισθό.  Η  συνολική 

καμπύλη  προσφοράς  δείχνει  πόσο  προϊόν  θα  παρέχεται  σε  κάθε  επίπεδο  τιμών  με  δεδομένο 

ονομαστικό μισθό.  Είναι  δυνατό  να μεταφραστεί  η πληροφόρηση που περιέχεται  στην  καμπύλη 

οριακού προϊόντος σε μία καμπύλη συνολικής προσφοράς εάν διατηρηθεί ο ονομαστικός μισθός 

σταθερός. Με  τον ονομαστικό μισθό  ίσο με W0,  ένα επίπεδο P0,  συνεπάγεται πραγματικό μισθό 

w0= W0/P0  (βλ.σχ.1.9). Αυτός ο μισθός αντιστοιχεί σε απασχόληση Ε0  και μέσω της βραχυχρόνιας 

συνάρτησης παραγωγής, σε ένα επίπεδο προϊόντος y0. Το πρώτο σημείο στη καμπύλη συνολικής 
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προσφοράς  για W0,  (AS(W0)),  είναι  στο  (P0,  y0).  Ένα  υψηλότερο  επίπεδο  τιμών  (P1),  με  τον  ίδιο 

ονομαστικό  μισθό  συνεπάγεται  ένα  χαμηλότερο  πραγματικό  μισθό  και  υψηλότερη  απασχόληση 

και προϊόν  (y1)  ‐  και δίνει  ένα δεύτερο σημείο στην  καμπύλη AS(W0).  Εάν ο ονομαστικός μισθός 

στην  οικονομία  είναι  υψηλότερος από W0,  θα  υπάρξει  μία  νέα  καμπύλη  συνολικής  προσφοράς, 

υψηλότερη από την αρχική. Με υψηλότερο ονομαστικό μισθό θα απαιτούνται υψηλότερες τιμές 

για  να  επιτευχθεί  δεδομένο  επίπεδο  προϊόντος  καθώς  τα  οριακά  κόστη  έχουν  αυξηθεί.  Η  νέα 

καμπύλη  συνολικής  προσφοράς  μπορεί  να  προκύψει  από  το  σχ.1.9  χρησιμοποιώντας  την  ίδια 

διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  για  την  εξαγωγή  της  πρώτης  καμπύλης.  Το  γενικό  συμπέρασμα 

είναι ότι η καμπύλη συνολικής προσφοράς  (που μπορεί να θεωρηθεί και ως η καμπύλη οριακού 

κόστους της οικονομίας) θα μετακινηθεί ανοδικά λόγω των αυξήσεων στον ονομαστικό μισθό. Στην 

πλήρη  απασχόληση,  εκεί  όπου  τέμνονται  οι  καμπύλες  ζήτησης    εργασίας  (οριακό  προϊόν)  και 

προσφοράς  εργασίας,  η  καμπύλη  συνολικής  προσφοράς  γίνεται  κάθετη,  καθώς  αυτό  είναι  το 

μέγιστο προϊόν που μπορεί να παραχθεί. Η ανάλυση του Keynes σχετικά με τη συνολική προσφορά 

στην πλήρη απασχόληση είναι ίδια με αυτήν των κλασσικών. Το επιχείρημα του να παρέχει μια πιο 

γενική  θεωρία  βασιζόταν  στην  ικανότητα  του  να  περιλαμβάνει  καταστάσεις  με  πλήρη  και  μη, 

απασχόληση. 

 

 

Σχ.1.9 Εξαγωγή της καμπύλης συνολικής προσφοράς Keynes 
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Συνολική Ζήτηση και Συνολική προσφορά 

 Συνδυάζοντας τις καμπύλες συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς είναι δυνατή η εύκολη 

σύγκριση  του  μοντέλου  Keynes  με  το  κλασσικό  μοντέλο.  Το  σχήμα  1.10  δείχνει  το  σημείο 

ισορροπίας πλήρους απασχόλησης σε μια οικονομία με ονομαστικό μισθό W0 και συνολική ζήτηση 

AD0.  Για  να  απεικονιστεί  το  σημείο  ισορροπίας  υποαπασχόλησης  του  Keynes  υποθέτουμε  μία 

εξωγενή πτώση στις επενδύσεις από i0 σε i1 ως  αποτέλεσμα αποθάρρυνσης  των  επιχειρηματικών 

ενστίκτων. Η IS μετακινείται προς τα αριστερά, σε IS1, προκαλώντας  μία μετακίνηση της καμπύλης 

συνολικής ζήτησης προς τα αριστερά, από AD0 σε AD1.  

 

 

Σχ.1.10 Το μοντέλο Keynes σε διάγραμμα συνολικής ζήτησης‐συνολικής προσφοράς 

 
Βραχυχρόνια το προϊόν που ζητείται μειώνεται, όπως φαίνεται από την κίνηση από το Α στο Β. Η 

πτώση στη ζήτηση προϊόντος προκαλεί απούλητο απόθεμα και πτώση τιμών για την εκκαθάριση 

του  (υποθέτοντας  μία  ανταγωνιστική  αγορά  προϊόντος).  Η  πτώση  των  τιμών  από  P0  έχει  δύο 

επιδράσεις: α. Ωθεί σε μικρό βαθμό τη ζήτηση μέσω της επίδρασης Keynes (η LM μετακινείται σε 
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LM(M
_

/P1) οδηγώντας την οικονομία πάνω στην AD1 στο σημείο C, και β. Αυξάνει τον πραγματικό 

μισθό  από w0  σε w1.  Η  οικονομία  κινείται  πάνω  από  την  καμπύλη  του  οριακού  προϊόντος,  στο 

σχήμα της αγοράς εργασίας, από το Α στο C με το προϊόν και την απασχόληση να προσαρμόζονται 

στο  νέο  χαμηλότερο  επίπεδο  συνολικής  ζήτησης.  Με  δεδομένη  την  υπόθεση  του  σταθερού 

ονομαστικού μισθού, η οικονομία θα παραμείνει στο C. 

 
 
1.2  Ο Keynes εναντίον των Κλασσικών  

 
Οι  απλοποιημένες  εκδόσεις  των  μοντέλων  του  Keynes  και  των  κλασσικών  συνοψίζονται  στο 

σχήμα 1.11 . Η έντονη αντίθεση, η οποία γίνεται άμεσα αντιληπτή, είναι μεταξύ των δύο καμπυλών 

συνολικής  προσφοράς  στις  δύο  περιπτώσεις:  Η  ‘κλασσική’  καμπύλη  είναι  κάθετη  στο  επίπεδο 

πλήρους  απασχόλησης  ενώ  αυτή  του  μοντέλου  Keynes  έχει  ανοδική  κλίση  προς  το  επίπεδο 

πλήρους  απασχόλησης.  Αυτή  η  αντίθεση  αντανακλά  τις  διαφορετικές  αντιλήψεις  για  την  αγορά 

εργασίας. Στο κλασσικό μοντέλο, στο επίπεδο προϊόντος y
_

 όπου ισορροπεί η αγορά εργασίας, μία 

αύξηση  των  τιμών  μειώνει  τον  πραγματικό  μισθό  γεγονός  που  θα  έκανε  επικερδές  για  τις 

επιχειρήσεις να αυξήσουν την απασχόληση. Ωστόσο, επιπλέον εργατικό δυναμικό δεν προκύπτει 

με πτώση του πραγματικού μισθού ενώ κάποιοι εργαζόμενοι πράγματι θα αφήσουν την εργασία 

τους. Μία  κατάσταση  πλεονάσματος  ζήτησης  εργασίας  χαρακτηρίζει  την  αγορά  εργασίας  και  οι 

ονομαστικοί  μισθοί  αυξάνουν  ωσότου  ο  αρχικός  πραγματικός  μισθός  w
_

  προσεγγιστεί  για  μ  

ακόμη  φο ισθών  σε 

ποια αύξηση τιμών, συμβαίνουν ακαριαία με αποτέλεσμα η καμπύλη AS να είναι κάθετη στο y
_

 .  

ο α ε

Αυτό ημιουργεί την ανοδική κλίση της καμπύλης συνολικής προσφοράς με ονομαστικό μισθό W

Τελικά εάν το επίπεδο τιμών συνεχίσει να ανεβαίνει προς το P0, ο πραγματικός μισθός θα μειωθεί 

σ

ω από ακόλουθες συνθήκες όπου: 

 λαμβάνει χώρα εξωγενώς μία πτώση των επενδύσεών 

 ασκείται δημοσιονομική πολιτική 

ια

ρά.  Το  κλασσικό  μοντέλο  υποθέτει  πως  οι  προσαρμογές  των  ονομαστικών  μ

ό

Στο μοντέλο του Keynes, η πεποίθηση ότι η ακούσια ανεργία είναι πιθανή σημαίνει ότι από μια 

κατάσταση y1 , με τ ν πραγματικό μισθό πάνω  πό w
_

, μία άνοδος στο επίπεδο τιμών θα  πιτάχυνε, 

μέσω  της  μείωσης  των  πραγματικών  μισθών,  την  άμεση  αύξηση  παραγωγής  και  απασχόλησης. 

 δ 0, 

σε w
_

, συνακόλουθος με την πλήρη απασχόληση. Όλη η ακούσια ανεργία τότε θα έχει εξαφανιστεί 

και η κλα σική ανάλυση θα επικρατήσει.  

Με σχήμα αναφοράς το 1.11, ας συγκρίνουμε τα μοντέλα κάτ

•

•

• ασκείται νομισματική πολιτική 
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Σχ.1.11 Σύγκριση μεταξύ του Keynes και των κλασσικών 

 

0

θηκε  και  προηγουμένως  σε  σχέση  με  το  σχήμα  1.10), 

χα 0 

απόθεμα  των  απούλητων  εμπορευμάτων 

μισθό  και  μειώνοντας  την  απασχόληση  και  το  προϊόν  σε  y1. 

ος  και  των    εισοδημάτων,  οι  αποταμιεύσεις  μειώνονται  και 

εναρμονίζονται  με το νέο χαμηλότερο επίπεδο προγραμματισμένων επενδύσεων.  

Δημοσιονομική  πολιτική. Στο κλασσικό μοντέλο κάθε αύξηση στις κυβερνητικές δαπάνες θα έχει 

ως επίδραση την ανοδική ώθηση των επιτοκίων έως ότου οι επενδύσεις μειωθούν ισόποσα με την 

αύξηση των δαπανών. Η καμπύλη AD θα μείνει ανεπηρέαστη. 

Στο  μοντέλο  του  Keynes  ξεκινώντας  με  ακούσια  ανεργία  στο  προϊόν  y1  ,  μία  αύξηση  στις 

κυβερνητικές δαπάνες θα μετακινήσει την καμπύλη συνολικής ζήτησης προς τα δεξιά  (πίσω στην 

AD0  στο  σχ.1.11).  Οι  τιμές  θα  πιεστούν  ανοδικά  από  την  επιπρόσθετη  ζήτηση  για  προϊόν  και  το 

γεγονός  αυτό  θα  μειώσει  τον  πραγματικό  μισθό.  Οι  επιχειρήσεις  θα  μπορούν  πλέον  να 

απασχολήσουν  επιπλέον  προσωπικό  επικερδώς  ώστε  να  αυξήσουν  το  προϊόν  και  να 

ανταποκριθούν  στην  αυξημένη  ζήτηση.  Με  τη  κατάλληλη  δημοσιονομική  ώθηση  η  οικονομία 

κινείται προς στην πλήρη απασχόληση στο P0, y
_

.  

Εξωγενής πτώση των επενδύσεων. Στο κλασσικό μοντέλο, μια εξωγενής πτώση στις επενδύσεις 

προκαλεί  μια  άμεση  πτώση  του  επιτοκίου  ικανή  για  να  διασφαλίσει  την  επαναφορά  των 

επενδύσεων στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, ίσων των αποταμιεύσεων s
_

 που αντιστοιχούν σε 

αυτό  το  επίπεδο.  Το  επίπεδο  των  αποταμιεύσεων  είναι  μία  συνάρτηση  μόνο  του  πραγματικού 

μισθού  στην  πλήρη  απασχόληση.  Δεν  υπάρχει  μετακίνηση  της  καμπύλης  συνολικής  ζήτησης.  Η 

οικονομία παραμένει στο P , y
_

. 

Στο  μοντέλο  του  Keynes  (όπως  αναφέρ

μηλότερες επενδύσεις μετακινούν την καμπύλη συνολικής ζήτησης προς τα αριστερά (από AD

σε AD1).  Οι  τιμές  μειώνονται  για  να  ‘’καθαρίσουν’’  το 

ωθώντας  ανοδικά  τον  πραγματικό 

Λόγω  της  πτώσης  του  προϊόντ
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Νομισματική πολιτική. Στο κλασικό μοντέλο, μ αύξηση στη προσφορά χρήματος από Μ0 σε Μ1 

μ

χρειάζεται προκειμένου να επαναφέρει την ζήτηση για το προϊόν ίση με την προσφορά, y  = y. Η 

ί  κινούνται ανοδικά μέχρι  ο πραγματικός μισθός  να ανέλθει  στο 

επ

ς  ζήτησης  για 

ο

ακινείται  προς  τα δεξιά  (δηλ.  πίσω 

σ

του οριακού προϊόντος της εργασίας (ζήτηση για 

ερ

προσαρμόζεται  στην  προσφορά  μέσα  από  αλλαγές  στο  επίπεδο  τιμών.  Στο  μοντέλο  Key e ι 

ραγματικό  του

διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις θα ε ναι ίσες με το δεδομένο επίπεδο αποταμιεύσεων στην πλήρη 

απασχόληση. Στο μοντέλο του Keynes, οι επενδύσεις είναι μία συνάρτηση του επιτοκίου και των 

ης.  Εάν  οι  επενδύσεις  μειωθούν,  οι  προγραμματισμένες 

ία 

ετακινεί  την  καμπύλη  συνολικής  ζήτησης  προς  τα  δεξιά  και  το  επίπεδο  τιμών  αυξάνει  όσο 

s
_

αύξηση στις  τιμές μειώνει  τον πραγματικό μισθό  και  ενισχύει  τη  ζήτηση  για  εργατικό δυναμικό. 

Καθώς  δεν  υπάρχει  επιπρόσθετο  εργατικό  δυναμικό  το  οποίο  να  είναι  διατεθειμένο  να 

απασχοληθεί  με  ένα  χαμηλότερο  πραγματικό  μισθό  υπάρχει  πλεόνασμα  ζήτησης  στην  αγορά 

εργασίας. Οι  ονομαστικοί  μισθο

ίπεδο  πλήρους  απασχόλησης  w
_

.  Συνοψίζοντας,  τιμές  και  ονομαστικοί  μισθοί  αυξάνονται 

ακριβώς όσο είναι και η αύξηση στην προσφορά χρήματος, αφήνοντας όλα τα πραγματικά μεγέθη 

του μοντέλου ανεπηρέαστα. 

Θα εξετάσουμε  την  επίδραση  της ανάπτυξης στην προσφορά  χρήματος σε  μία  κατάσταση στο 

μοντέλο  Keynes,  με  ακούσια  ανεργία  στο  y1..  Η  κυβέρνηση  αυξάνει  την  προσφορά  χρήματος 

αγοράζοντας  από  την  ανοιχτή  αγορά  ομόλογα  από  το  κοινό.  Το  πλεόνασμα  τη

μόλογα αυξάνει  την  τιμή  τους  και μειώνει  το  επιτόκιο.  Το  χαμηλότερο αυτό  επιτόκιο προκαλεί 

αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις και θέτει την διαδικασία του πολλαπλασιαστή εισοδήματος σε 

ακολουθία.  Στο σχήμα 1.11  η  συνολική  καμπύλη  ζήτησης μετ

την AD0). Η παράλληλη αύξηση του επιπέδου τιμών μειώνει τον πραγματικό μισθό και καταστεί 

κερδοφόρα  την  επιπλέον  απασχόληση. Μία  επαρκής  νομισματική  εξάπλωση  θα  επιστρέψει  την 

οικονομία στην πλήρη απασχόληση. 

Η  σύγκριση  μεταξύ  του  κλασικού  μοντέλου  και  του  μοντέλου  Keynes  υπογραμμίζει  τρεις 

θεμελιώδεις διαφορές στην αντίληψη της μακροοικονομίας. 

1 Που προσδιορίζονται προϊόν και απασχόληση;  Στο  κλασικό μοντέλο, απασχόληση και προϊόν 

προσδιορίζονται στην αγορά εργασίας στην τομή 

γασία)  και  της  καμπύλης προσφοράς  εργασίας.  Στο μοντέλο  του Keynes,  είναι  το  επίπεδο  της 

συνολικής ζήτησης που ορίζει προϊόν και απασχόληση. Στο κλασσικό μοντέλο, η συνολική ζήτηση 

n s,  ο

αλλαγές στο επίπεδο τιμών κάνουν την προσφορά του προϊόντος να προσαρμόζεται στη συνολική 

ζήτηση  μέσω  των  αλλαγών  στον  π μισθό  και  κατ’  επέκταση  στην  κερδοφορία   

οριακού προϊόντος της απασχόλησης. Ο ονομαστικός μισθός θεωρείται σταθερός. 

2 Επενδύσεις  και  πλήρη  απασχόληση.  Στο  κλασσικό  μοντέλο,  είναι  το  ευέλικτο  επιτόκιο  που 

ί

προσδοκιών για τη μελλοντική κερδοφορία. Οι αποταμιεύσεις δεν είναι σταθερές σε ένα μοναδικό 

επίπεδο  πλήρους  απασχόλησ
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α

απάνω παρουσίαση  του μοντέλου  του Keynes  της ακούσιας 

α

ε μία άνοδο του πραγματικού μισθού 

ι 

ά π κ   π

ριτικά  ορθές  αρχές  της  οικονομίας.  Εστίασε  σε  δύο  θέματα 

.3.1 Το επιχείρημα της παγίδας ρευστότητας 

ναφορά του στην ειδική 

ερίπτωση  όπου  η  ζήτηση    χρήματος  για  κερδοσκοπία  είναι  τέλεια  ελαστική  στο  επιτόκιο  r
^

 

(βλ.σχ.1.12).  

ποταμιεύσεις  έρχονται  ίσες  με  το  χαμηλότερο  επίπεδο  επενδύσεων  μέσω  της  μείωσης  στην 

απασχόληση και το εισόδημα. 

3 Ο  πολλαπλασιαστής.  Στο  κλασσικό  μοντέλο,  η  κατανάλωση  δεν  είναι  μία  συνάρτηση  του 

επιπέδου  της  απασχόλησης.  Εξαρτάται  μόνο  από  τον  πραγματικό  μισθό.  Συνεπώς  δεν  υπάρχει 

επίδραση του πολλαπλασιαστή στο προϊόν από τις αλλαγές στις επενδύσεις. 

 
 
1.3 Το μοντέλο του Keynes και οι πτωτικοί ονομαστικοί μισθοί 
 
Μία κεντρική συνιστώσα στην παρ

νεργίας  είναι  η  αποτυχία  να  μειωθούν  οι  ονομαστικοί  μισθοί.  Αυτή  η  ατέλεια  της  αγοράς 

οδήγησε, στο πλαίσιο μίας πτώσης στην αυτόνομη ζήτηση, σ

κα συνεπακόλουθα  σε  πτώση  στην  απασχόληση  και  στο  προϊόν  στο  επίπεδο  του  ζητούμενου 

προϊόντος. Μπορούμε  να  συνοψίσουμε  το  επιχείρημα  ακολούθως: ↓i →↓yD→↓P  το  οποίο  με 

σταθερό  πραγματικό  μισθό W,  →  ↑w→↓E→  &  ↓ys  .  Στο  κλασσικό  μοντέλο,  μία  πτώση  στις 

επενδύσεις δεν θα επηρέαζε το προϊόν λόγω της ακαριαίας προσαρμογής του επιτοκίου. Ωστόσο, 

ακόμη και αν την επηρέαζε, η επίδραση θα ήταν παροδική: οι τιμές θα έπεφταν προκειμένου να 

‘’καθαρίσουν’’  την  αγορά  προϊόντων  και  οι  ονομαστικοί  μισθοί  θα  κινούνταν  καθοδικά  για  να 

‘’καθαρίσουν’’  το  πλεόνασμα  προσφοράς  εργασίας.  Ο  πραγματικός  μισθός  επιπέδου  πλήρους 

απασχόλησης και η ισορροπία επανέρχονται άμεσα. 

Η  ανάλυση  του  Keynes  για  την  ακούσια  ανεργία  στηριζόταν  ή  όχι  στην  ύπαρξη  σταθερού 

ονομαστικού μισθού; Κατά την άποψη του δε στηριζόταν:  ‘η προθυμία μέρους των εργαζομένων 

να  δεχτούν  χαμηλότερους  ονομαστικούς  μισθούς  δεν  είναι  απαραίτητα  μία  θεραπεία  για  την 

ανεργία’ (Keynes 1936: 18). Με άλλα λόγια, ακόμη και αν τα προβλήματα που παρουσιάζονται για 

τη  διασφ λιση  της  τώσης  των  ονομαστι ών μισθών  μπορούσαν  να  υ ερκεραστούν,  ο  Keynes 

ένιωθε ότι πως η πλήρης απασχόληση δεν θα επικρατούσε πάντα. Κατά την οπτική του, υπήρχαν 

επιπρόσθετα  εμπόδια  στις  υποκ

συγκεκριμένα:  στην  πιθανότητα  της  ύπαρξης  μιας  παγίδας  ρευστότητας  και  στην  πιθανή 

ανελαστικότητα των επενδύσεων στο επιτόκιο. 

 

1
 
Ο όρος “παγίδα ρευστότητας” χρησιμοποιήθηκε από τον Keynes στην α

π
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τότητας και η οριζόντια LM 

 

Μ

 θα αυξηθεί  στο φυσιολογικό επίπεδο. Εάν η κυβέρνηση προσβλέπει σε αύξηση της 

προσφοράς χρήματος (από Μ0 σε Μ1) θα αγοράσει ομόλογα από το κοινό τυπώνοντας νέο χρήμα. 

Εξαιτίας  της  παγίδας  ρευστότητας,  οι  εναπομείναντες  κάτοχοι  ομολόγων  ετοιμάζονται  να 

πουλήσουν στην τρέχουσα τιμή. Καθώς οι τιμές των ομολόγων δεν χρειάζεται να αυξηθούν, όπως 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει η παγίδα ρευστότητας, τα επιτόκια δεν μειώνονται. Το επιπλέον 

χρήμα που εισήλθε στην οικονομία διατηρείται οικειοθελώς ως χρηματικά διαθέσιμα. Εάν υπάρχει 

παγίδα ρευστότητας στο r
^

, τότε η καμπύλη LM θα είναι οριζόντια (για εισοδήματα κάτω από y0). 

H ύπαρξη μίας παγίδας ρευστότητας σημαίνει πως η καμπύλη συνολικής ζήτησης είναι κάθετη 

στο  y0  διότι  οι  αλλαγές  στο  επίπεδο  τιμών,  οι  οποίες  μεταβάλουν  την  πραγματική  προσφορά 

χρήματος,  δεν  έχουν  καμία  επίδραση  στο  προϊόν  (σχ.1.13).    Ένα  χαμηλότερο  επίπεδο  τιμών 

αυξάνει  την πραγματική προσφορά χρήματος και μετακινεί  την  LM  προς  τα δεξιά. Ωστόσο,  στην 

παγίδα  ρευστότητας  οι  επιπρόσθετοι  αυτοί  λογαριασμοί  πραγματικού  χρήματος  διατηρούνται 

οικειοθελώς και δεν μπορεί έτσι να υπάρξει μία αλλαγή χαρτοφυλακίου που θα επιφέρει αλλαγή 

στο  επιτόκιο  και  κατ’  επέκταση  στις  επενδύσεις.  Πιο  αναλυτικά,  σε  κάθε  επιτόκιο  υπάρχει  στην 

Σχ.1.12 Η παγίδα ρευσ

ε  άλλα  λόγια,  ενώ  τα  άτομα  έχουν  διαφορετικές  απόψεις  για  το  επίπεδο  του    φυσιολογικού 

επιτοκίου,  στην  παγίδα  ρευστότητας  το  πραγματικό  επιτόκιο  είναι  τόσο  χαμηλό  που  όλοι 

πιστεύουν ότι
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οικονομία μία ομάδα μάδα που κατέχει 

μόνο ομόλογα. Βέβα

 

 ατόμων που κατέχει μόνο χρήμα για κερδοσκοπία και μια ο

ια και οι δύο ομάδες κατέχουν χρήμα για συναλλαγές.  

 

Σχ.1.13 Η παγίδα ρευστότητας και η κάθετη καμπύλη AD 

 

Ας  εξετάσουμε  την  αντίδραση  των  κατοχών  ομολόγων  σε  μία  πτώση  του  επιπέδου  τιμών.  Το 

χαμηλότερο  αυτό  επίπεδο  αυξάνει  την  αξία  των  διαθεσίμων  για  συναλλαγές,  πάνω  από  το 

επιθυμητό  επίπεδο.  Τι  θα  συμβεί  σε  αυτά  τα  επιπρόσθετα  χρηματικά  διαθέσιμα;  Σε  κανονικές 

συνθήκες  οι  κάτοχοι  ομολόγων  θα  αγοράσουν  επιπλέον  ομόλογα  καθώς,  πιστεύοντας  πως  το 

επιτόκιο βρίσκεται πάνω από  το φυσιολογικό επίπεδο,  προσβλέπουν στην αναμενόμενη αύξηση 

της  αξίας  τους.  Ωστόσο,  στην  παγίδα  ρευστότητας  ακόμη  και  οι  κάτοχοι  ομολόγων  είναι 

α
^

ο

 

παισιόδοξοι  για  τις  πιθανότητες  πτώσης  του  επιτοκίου  κάτω  από  το  r,  και  θα  κρατήσουν  τα 

επιπλέ ν χρηματικά διαθέσιμα από την πτώση των τιμών. 

Χρησιμοποιώντας  το  ίδιο  σκεπτικό,  η  καμπύλη  συνολικής  ζήτησης  δεν  θα  μετακινηθεί  στο 

ενδεχόμενο μιας αλλαγής στην  προσφορά  χρήματος.  Σημειώνεται  ότι  εάν  το  επίπεδο  των  τιμών 

αυξηθεί πάνω από το PH (σχ.1.13) η αριστερόστροφη μετακίνηση της LM θα οδηγήσει σε αύξηση 

του  επιτοκίου  και  πτώση  του  προϊόντος.  Συνεπώς  για  P>PH,  η  καμπύλη  συνολικής  ζήτησης  έχει 

καθοδική κλίση. 
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1.3.2 Το επιχείρημα των ανελαστικών στο επιτόκιο επενδύσεων 
 
Εάν  οι  επενδύσεις  δεν  έχουν  καμία  ευαισθησία  στο  επιτόκιο,  η  καμπύλη  IS  θα  είναι  κάθετη 

(σ .1.14). Μία κάθετη IS μεταφράζεται σε μία κάθετη καμπύλη συνολικής ζήτησης. Μια πτώση στο 

επίπεδο  τιμών η οποία μεγαλώνει  την πραγματική προσφορά  χρήματος  και  μαζί  μία πτώση στο 

επιτόκιο δεν θα έχει συνέπειες στις επενδύσεις.  

 

χ

 

Σχ.1.14 Ανελαστικές επενδύσεις στο επιτόκιο και η κάθετη AD καμπύλη 

 

1.3.3 Το μο έλο του Keynes με τους ευέλικτους ονομαστικούς μισθούς  
 
Πριν να αναλύσουμε πως η ύπαρξη είτε  της παγίδας ρευστότητας είτε  των ανεπηρέαστων στο 

επιτόκιο  επενδύσεων  μπορούν  να  αποτρέψουν  την  επιστροφή  στην  πλήρη  απασχόληση,  θα 

εξετάσουμε  π λειτουργεί  το  μοντέλο  Keynes όταν  οι  ονομαστικοί  μισθοί  είναι  ευέλικτοι.  Στο 

ντ

ως   

σχήμα 1.15 η οικονομία χαρακτηρίζεται από πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού (σημείο 

Α). Οι επενδύσεις  μειώνονται συμπαρασύροντας τη συνολική ζήτηση.  

Η απασχόληση μειώνεται καθώς οι χαμηλότερες τιμές ενισχύουν τον πραγματικό μισθό. Υπάρχει 

ακούσια ανεργία στο επίπεδο απασχόλησης Ε (σημείο Β). Στο Β υπάρχει πλεόνασμα προσφοράς 

στην  αγορά  εργασίας.  Δηλαδή  υπάρχουν  άτομα  διατεθειμένα  να  εργαστούν  με  τον  τρέχων 

πραγματικό μισθό αλλά δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Εάν ο ονομαστικός μισθός είναι ευέλικτος 

προς τα κάτω, τότε η κατάσταση με το πλεόνασμα προσφοράς εργασίας θα προκαλέσει πτώση των 

1 
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ονομαστικών μισθών. Εάν οι τελευταίοι πέσούν επαρκώς ώστε να επανέλθει ο πραγματικός μισθός 

σ
_ -

το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, προϊόν και απασχόληση θα επιστρέψουν πίσω σε y και Ε 

αντίστοιχα.  

 

 

Σχ.1.15 Μοντέλο Keynes: Ελ στικοί ονομαστικοί μισθοί 

α  δεξιά  (σε  LM(M
-

/P2)).  Το 

επιτόκιο  μειώνεται  και  οι  επενδύσεις  ανεβαίνουν.  Η  οικονομία  επανέρχεται  στην  πλήρη 

απασχόληση με χαμηλότερο επίπεδο τιμών, χαμηλότερα επιτόκια και χαμηλότερους ονομαστικούς 

μισθούς. 

 

 

α

w1=W0/P1, w0=W0/P0=W1/P2 

 

Παρατηρώντας το σχήμα 1.15 η καμπύλη συνολικής ζήτησης μετακινείται καθοδικά (σε AS(W1)) 

με την πτώση στους ονομαστικούς μισθούς και η οικονομία κινείται πάνω στην καμπύλη συνολικής 

ζήτησης  (AD1)  πίσω  στην  πλήρη  απασχόληση  (σημείο  C).  Επιπλέον  ζήτηση  για  την  κάλυψη  της 

αρχικής πτώσης των επενδύσεων δημιουργείται από την πτώση του επιπέδου τιμών η οποία ωθεί 

την  πραγματική  προσφορά  χρήματος,  μετακινώντας  την  LM  προς  τ
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Περίπτωση (i): Παγίδα ρευστότητας 

Η ύπαρξη μίας παγίδας ρευστότητας δημιουργεί ένα κενό στην διαδικασία εξισορρόπησης που 

περιγράφηκε παραπάνω  καθώς δεν υπάρχει  μηχανισμός  να  καλύψει  το  έλλειμμα  της  συνολικής 

ζήτησης που δημιουργήθηκε από την αρχική πτώση στις επενδύσεις. Στο σχήμα 1.16 η οικονομία 

είναι στο Α με πλήρη απασχόληση.  

 

 

Σχ.1.16 Μοντέλο Keynes: Ε αι η παγίδα ρευστότητας 

w1=W1/P2 =W0/P1  ,   w
_

= W1/P1= W0/P0   

_

  

ονός που πιέζει ξανά τις τιμές προς τα κάτω (σε P2). O πραγματικός μισθός ανέρχεται σε 

w1   Στην  περίπτωση  προηγουμένως  ήταν  η  πτώση  στις  τιμές  που  αύξησε  την  πραγματική 

λαστικοί ονομαστικοί μισθοί κ

 
Ως το αποτέλεσμα της πτώσης των επενδύσεων, η καμπύλη συνολικής ζήτησης μετακινείται σε 

AD1 και οι τιμές πέφτουν σε P1 για να ‘’καθαρίσουν’’ την αγορά. Ας υποθέσουμε ότι οι ονομαστικοί 

μισθοί μειώνονται επαρκώς (από W0 σε W1) ώστε να επαναφέρουν τον πραγματικό μισθό πλήρους 

απασχόλησης    w  =  W1/P1  .  Η  απασχόληση  πλέον  στο  επίπεδο  πλήρους  απασχόλησης  είναι 

κερδοφόρα και η προσφορά προϊόντος επανέρχεται σε ys= y
_

 καθώς η οικονομία κινείται πάνω στην 

νέα καμπύλη συνολικής προσφοράς ΑS(W1). Όμως η προσφορά προϊόντος υπερβαίνει  τη  ζήτηση  

(y
_

>yd) γεγ

.

 27



προσφορά  χρήματος,  μείωσε  το  επιτόκιο  και  ώθησε  ανοδικά  τις  επενδύσεις.  Με  μία  παγίδα 

ρ

, εάν οι επενδύσεις δεν αντιδρούν στις αλλαγές του επιτοκίου, 

η  αμπύλη συνολικής ζήτησης θα είναι ξανά κάθετη. Ακόμη και αν οι αλλαγές στο επίπεδο τιμών 

οδηγούν  ας) αυτό 

δεν έχει

 

1.3.4

 
Το  κο που 

γενικότερα  εί  να μην 

λειτουργήσουν την 

πτώση στ απαισιοδοξία 

μέρους  τ ή  ζήτηση 

είναι : 

όπου  είτε  ας  ή  των 

επενδύσεων  ές σε ένα 

χαμηλότερο  εύθυνση, 

η  ηση  στην 

απασχόληση  y όγω  της 

υπόθεσης  ‘’  μονάδας. 

Με την προσφορά να πλεονάζε κόμη φορά απούλητα αγαθά. 

Οι τιμές, το προϊόν και η απασχόληση πέφτουν. Ο ραγματικός μισθός ξανά βρίσκεται κάτω από το 

μισθό  επιπέδου  πλήρους  απασχόλησης.  Εξετάζοντας  τον  πρόβλημα  με  αυτόν  τον  τρόπο 

υπογραμμίζεται  καλύτερα  η  σημασία  της  υπόθεσης  του  Keynes  πως  η  οριακή  τάση  για 

κατανάλωση  είναι  μικρότερη  της  μονάδας.  Με  άλλα  λόγια,  ο  Keynes  πίστευε  πως  η  αυξημένη 

αποταμιεύεται: δεν   γίνεται αποταμίευση από τους μισθούς και δεν γίνεται κατανάλωση από τα 

ευστότητας, αυτός ο μηχανισμός μπλοκάρεται. Μία κάθετη καμπύλη AD σημαίνει ότι η οικονομία 

θα παραμείνει κολλημένη στο σημείο Β. 

Περίπτωση (ii) Άκαμπτες στο επιτόκιο επενδύσεις 

Όπως σημειώθηκε προηγουμένως

κ

σε αλλαγές στο επίπεδο του επιτοκίου  (δηλαδή δεν υπάρχει παγίδα ρευστότητ

 καμία επίδραση στις επενδύσεις και κατά συνέπεια στο προϊόν. 

 Ο ρόλος της οριακής τάσης για κατανάλωση 

ινό  χαρακτηριστικό  των  δύο  παραπάνω  περιπτώσεων  είναι  ότι  οι  μηχανισμοί 

μπορούν να αναστρέψουν μία εξωγενή πτώση της συνολικής  ζήτησης μπορ

. Αυτές οι αποτυχίες ενισχύονται από ένα επιπλέον πρόβλημα. Ακολουθώντας 

ην αυτόνομη επένδυση από  i0 σε i1 (η οποία οφείλεται σε μία μεγαλύτερη 

ων  επιχειρηματιών  για  τις  μελλοντικές  αποδόσεις  των  επενδύσεων)  η  συνολικ

yD = c
_

 + cyy + i1 

λόγω  ενός  μόνιμου  επιτοκίου  που  σχετίζεται  με  μία  παγίδα  ρευστότητ

που δεν επηρεάζονται από το επιτόκιο, οι επενδύσεις παραμένουν σταθερ

επίπεδο i1 . Με ευέλικτους τους ονομαστικούς μισθούς προς την πτωτική κατ

απασχόληση  αυξάνεται.  Η  αύξηση  της  κατανάλωσης  που  σχετίζεται  με  την  αύξ

είναι  c Δy,  η  οποία  είναι  λιγότερη  από  την  αύξηση  στο  προϊόν,  Δy  ,  λ

κλειδί’’  του Keynes ότι η οριακή τάση για κατανάλωση είναι μικρότερη της

ι της ζήτησης, θα υπάρχουν για μια α

 π

προσφορά και τα αυξημένα εισοδήματα που τη συνοδεύουν δεν παράγουν μία  ίση αύξηση στην 

ζήτηση. 

Ένας ιδιαίτερα έξυπνος τρόπος παρατήρησης αυτού του φαινομένου είναι να ανατρέξουμε στην 

ανάλυση  του  Πολωνού  οικονομολόγου  Kalecki.  Ο  Kalecki  έκανε  την  απλή  υπόθεση  ότι  όλο  το 

εισόδημα  μισθού  ξοδεύεται  στην  κατανάλωση  ενώ  όλο  το  εισόδημα  προερχόμενο  από  κέρδη 
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κέρδη. Οι  επενδύσεις  θεωρούνται  εξωγενείς.  Δεν  εξαρτώνται  από  το  επιτόκιο,  πράγμα  το οποίο 

σημαίνει πως οι αλλαγές στο επίπεδο τιμών δεν μπορούν να τις επηρεάσουν. Πάνω σε αυτήν την 

υπόθεση  είναι  εύκολο  να  αποτυπωθούν  τα  εισοδήματα  από  κέρδη  και  μισθούς  καθώς  και  η 

 σχήμα της αγοράς εργασίας (σχ.1.17). ζήτηση για επενδύσεις και κατανάλωση, πάνω στο

 

 

 

Σχ. 17 Ο Kalecki στην ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης  1.

 

• Περίπτωση πλήρους απασχόλησης : σύμφωνα με τις υποθέσεις του Kalecki, η περιοχή κάτω από 

τον  πραγματικό μισθό θα ισούται με τη ζήτηση για την κατανάλωση και η περιοχή κάτω από την 

καμπύλη οριακού προϊόντος‐ και πάνω από τον πραγματικό μισθό‐ θα ισούται με τα κέρδη. (πάνω 

σύστημα αξόνων σχ. 1.17).  Στο σημείο ισορροπίας πλήρους απασχόλησης: πραγματικό εισόδημα= 

κατανάλωση + επενδύσεις= πραγματικός μισθός + συνολικά πραγματικά κέρδη.  Από τη στιγμή που 

συνολικά πραγματικά κέρδη. 

ο  μισθός  είναι  ίσος  με  την  κατανάλωση  η  πραγματικές  επενδύσεις  πρέπει  να  ισούνται  με  τα 
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•  Ένα  σημείο  ισορροπίας  με  απασχόληση  κάτω  από  την  πλήρη  θα  χαρακτηρίζεται  από  μία 

κατάσταση όπως αυτή στο μεσαίο σύστημα αξόνων  του σχήματος 1.17.  Το  χαμηλότερο  επίπεδο 

των εξωγενών επενδύσεων φαίνεται από το μειωμένο μέγεθος του τριγώνου επενδύσεων. Τώρα, 

ας  υποθέσουμε  ότι  ο  ονομαστικός  μισθός  πέφτει,  χαμηλώνοντας  τον  πραγματικό  μισθό  στο 

επίπεδο πλήρους απασχόλησης.  Το αποτέλεσμα φαίνεται στο κάτω σύστημα αξόνων  του σχ.1.7: 

Παρόλο που ο ονομαστικός μισθός και κατά συνέπεια η κατανάλωση έχουν αυξηθεί με την αύξηση 

της απασχόλησης, η  ζήτηση για επενδύσεις παραμένει ανεπηρέαστη‐ σύμφωνα με την  υπόθεση. 

Έτσι,  στην  πλήρη  απασχόληση  υπάρχουν  ξανά  απούλητα  αποθέματα  αγαθών,  όπως  φαίνεται 

ξεκάθαρα στο σχήμα. Είναι το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες δεν προσαρμόζουν τη ζήτηση τους για 

επενδυτικά αγαθά αυτόματα στο επίπεδο της προσφοράς και αυτό παράγει μια κατάσταση στην 

οποία η ζήτηση είναι ανεπαρκής να διατηρήσει πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού. Οι 

πτωτικές  τιμές θα ωθήσουν ανοδικά  ξανά  τον πραγματικό μισθό και η οικονομία θα  επιστρέψει 

στην  κατάσταση  που  ήταν  στο  μεσαίο  σύστημα  αξόνων.  Με  τα  λόγια  του  Kalecki,  ‘Τα 

συσσωρευμένα αποθέματα αγαθών θα ηχήσουν τον συναγερμό  για μια νέα μείωση τιμών η οποία 

δεν  θα  βρει  καμιά  διέξοδο....Σε  αντιστάθμισμα,  μόνο  μία  μείωση  τιμών  θα  λάβει  χώρα  η  οποία 

εξασθενεί  το  πλεονέκτημα  της  μείωσης  κόστους  στους  επιχειρηματίες  καθώς  η  ανεργία‐που 

πηγαίνει χέρι‐χέρι με την υποαπασχόληση του εξοπλισμού επανεμφανίζεται’ (1971a:27). 

Ο σύνδεσμος μεταξύ Keynes και Kalecki είναι η υπόθεση ότι η οριακή τάση για κατανάλωση σε 

κάθε μοντέλο  είναι  μικρότερη  της μονάδας.  Στην παρουσίαση  του Kalecki,  από  τη στιγμή που η 

κατανάλωση  ισούται  με  τον  πραγματικό  μισθό,  η  οριακή  τάση  για  κατανάλωση  είναι  ίση  με  τη 

μεταβολή στο μισθό  που σχετίζεται με μια μεταβολή στο εισόδημα: σε πραγματικούς όρους : 

dc/dy = d(wE)/dy 

Η ιδέα πίσω από το αποτέλεσμα ότι η οριακή τάση για κατανάλωση είναι μικρότερη της μονάδας 

είναι ότι μία επιχείρηση που μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θα αυξήσει το επίπεδο προϊόντος μόνο αν 

τα  οριακά  κέρδη  είναι  θετικά.  Για  να  είναι  τα  οριακά  κέρδη  θετικά,  ο  πραγματικός  μισθός  δεν 

πρέπει  να  αυξηθεί  στην  έκταση  που  αυξάνεται  το  πραγματικό  προϊόν.  Ο  πραγματικός  μισθός 

αυξάνεται  λιγότερο  απ πως  όλοι  οι  μισθοί 

καταναλώνονται, η οριακή τάση για κατανάλωση  αι μικρότερη από το μηδέν. 

ό  το  προϊόν  και  καθώς  ο  Kalecki  υποθέτει 

είν

 

1.3.5 Περίληψη 
 
Με  εύκαμπτους  ονομαστικούς  μισθούς  και  την  οριακή  τάση  για  κατανάλωση  μικρότερη  της 

μονάδας,  είτε  μία  παγίδα  ρευστότητας  είτε  οι  άκαμπτες  στο  επιτόκιο  επενδύσεις  θα  επαρκούν 

ώστε να κρατήσουν την οικονομία σε σημείο ισορροπίας με υποαπασχόληση. Ίσως με μεγαλύτερη 
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ακρίβεια, η κατάσταση που οραματίστηκε ο Keynes ήταν αυτή στην οποία ονομαστικοί μισθοί και 

το επιτόκιο θα έπεφταν πολύ αργά. Η ανεργία θα αντιστεκόταν για μεγάλες χρονικές περιόδους.  

Ο  Keynes  πίστευε  πως  η  θεωρία  του  (της  ακούσιας  ανεργίας  λόγω  ανεπαρκούς  ζήτησης)  δεν 

στηριζόταν  στους  άκαμπτους  ονομαστικούς  μισθούς.  Ωστόσο,  για  την  ανάλυση  της  πρακτικής 

πολιτικής ήταν μια λογική υπόθεση. Ο Keynes  δήλωσε ότι  ‘το επίπεδο  των ονομαστικών μισθών 

στο  σύνολο  τους  θα  πρέπει  να  διατηρείται  βραχυχρόνια  όσο  πιο  σταθερό  γίνεται,  ανεξαρτήτως 

αυτού  του  επιπέδου.’(1936:270).  O  Keynes  πίστεψε  ότι  οι  πτωτικοί  μισθοί  (και  οι  τιμές)  δεν 

συντελούν  στην  επαναφορά  της  ευημερίας  διότι  δημιουργούν  αβεβαιότητα  για  το  πόσο μακριά 

μπορεί  να  πάει  αυτή  η  πτώση,  καθυστερώντας  έτσι  τις  αποφάσεις  των  επιχειρήσεων  για  την 

απασχόληση προσωπικού και τις επενδύσεις τους. 

Ο Keynes  έχοντας  δεδομένο  πως  μία  πτώση  στους  πραγματικούς  μισθούς  ήταν  η  απαραίτητη 

συνθήκη για την επιστροφή στην πλήρη απασχόληση,  υποστήριξε πως είναι πιο ασφαλές και απλό 

να  επιτευχθεί  αυτή  συνθήκη με  αύξηση  της  συνολικής  ζήτησης  και  των  τιμών,  παρά  με  την 

προσπάθεια μείωσης των ονομαστικών μισθών. 

 
 

1.4 Η επίδραση πραγματικών διαθεσίμων: Η ‘κλασσική’ ανταπάντηση στον Keynes 
 

 

τική 

παρέμβαση.  Προκειμένου  να αποτελεί  μία  ισχυρή απάντηση  στο μοντέλο Keynes,  ο  μηχανισμός 

έπρεπε να είναι αποτελεσματικός ακόμη  παγίδα ρευστότητας ή οι επενδύσεις  

δ

τικών  ομολόγων, 

δ ιρούμενου με το επίπεδο τιμών. Ο Pigou υποστήριζε πως η Γενική Θεωρία του Keynes δεν ήταν 

επ ιορίσει  ένα  σύνδεσμο  μεταξύ  των  πραγματικών  διαθεσίμων  με  την  τρέχουσα 

κα

χρήματος, τότε το πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά αγαθών  (που προκλήθηκε για παράδειγμα 

από πτώση των επενδύσεων λόγω αυξημένης απαισιοδοξίας) θα αντικατοπτρίζεται με μία πτώση 

Αναπτύσσοντας ένα μακροοικονομικό σύστημα στο οποίο η συνεχής ακούσια ανεργία μπορεί να 

λαμβάνει  χώρα,  ο  Keynes  έθεσε  μία  πρόκληση  στους  συνηγόρους  του  κλασσικού  μοντέλου.  Το 

πρόβλημα  για  τους  κλασσικούς  ήταν  να  παρουσιάσουν  ένα  μηχανισμό  μέσω  του  οποίου  η 

συνολική  ζήτηση  θα  έφτανε  στο  επίπεδο  της  πλήρους  απασχόλησης  χωρίς  κυβερνη

και αν υπήρχε μία 

εν αντιδρούσαν στις μεταβολές του επιτοκίου. 

 Η  κλασσική  απάντηση  ήταν  να  στρέψει  την  προσοχή  στη  λεγόμενη  επίδραση  πραγματικών 

διαθέσιμων  (γνωστή  και  ως  επίδραση  Pigou).  Η  επίδραση  αυτή  αναφέρεται  στην  τόνωση  της 

απασχόλησης  και  του  προϊόντος  μέσω  της  αύξησης  της  κατανάλωσης,  λόγω  της  αύξησης  του 

διαθέσιμου πλούτου, κυρίως την περίοδο του αποπληθωρισμού. Ο πλούτος είχε οριστεί από τον 

Arthur  Cecil  Pigou  ως  το  άθροισμα  της  προσφοράς  χρήματος  και  των  κυβερνη

ια

αρκής  να  προσδ

τανάλωση.  Ένας τέτοιος σύνδεσμος θα έδινε στην οικονομία τη δυνατότητα να διορθώνει μόνη 

της τις πτώσεις στη συνολική ζήτηση. 

Πιο  αναλυτικά,  εάν  οι  καταναλωτικές  δαπάνες  είναι  συνάρτηση  της  πραγματικής  προσφοράς 
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των  τιμών  προκείμενου  να  πουληθούν  τα  απούλητα  προϊόντα  και  θα  αυξήσει  την  αξία  του 

ρευστών  διαθέσιμων  και  συνεπακόλουθα  τη  κατανάλωση.  Συνεπώς,  ακόμη  και  αν  οι  κλασσικοί 

μ

ών  μετακινεί  άμεσα  την  IS  προς  τα  δεξιά.  Η 

χα

 μείωνε τις τιμές. Μία επαρκής μείωση των τιμών 

θ ροκαλούσε  τη  ζήτηση  κατανάλωσης  να  γεμίσει  το  κενό,  διαφορετικά  οι  τιμές  θα  έπεφταν 

Η συμμετοχή του πλούτου στη συνάρτηση κατανάλωσης είναι ακόλουθη με την κλασσική οπτική. 

Τ

ι

μενες στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, είναι 

μ                             

+

Για απλούστευση, θα υποθέσουμε μία γραμμική συνάρτηση κατανάλωσης: 

_

ατανάλωση. Όταν  το επίπεδο τιμών αλλάζει, η πραγματική 

α

εταφέρονταν  στο  πεδίο  του  Keynes  αποδεχόμενοι  την  πιθανότητα  εμφάνισης  μιας  παγίδας 

ρευστότητας ή άκαμπτων επενδύσεων στο επιτόκιο, ήταν ικανοί να επαναφέρουν την κατάσταση 

πλήρους απασχόλησης μιας ιδιωτικής οικονομίας που «αυτο‐ισορροπεί». 

Στην ακραία Κεϋνσιανή περίπτωση μίας κάθετης καμπύλης συνολικής ζήτησης, προερχόμενη είτε 

από  μία  παγίδα  ρευστότητας  είτε  από  άκαμπτες  στο  επιτόκιο  επενδύσεις,  η  οικονομία  όπως 

είδαμε και   προηγουμένως μπορεί να κολλήσει σε μία κατάσταση υποαπασχόλησης. Η εισαγωγή 

της  επίδρασης  πραγματικών  διαθεσίμων  επαναδημιουργεί  μία  καμπύλη  συνολικής  ζήτησης  με 

καθοδική  κλίση  διότι  μία  πτώση  στο  επίπεδο  τιμ

μηλότερη ζήτηση επενδύσεων οδηγεί σε πτώση τιμών και αύξηση της ζήτησης για κατανάλωση. 

Απασχόληση  και  προϊόν  επιστρέφουν  στα  επίπεδα  εκκαθάρισης  των αγορών  τους.  Οι  κλασσικοί 

είδαν τον μηχανισμό τους αναντίρρητα λογικό, καθώς κάθε έλλειμμα της συνολικής ζήτησης από 

εκείνη του προϊόντος  πλήρους απασχόλησης θα

α  π

συνεχώς.  

α νοικοκυριά θεωρούνται ότι μεγιστοποιούν τη  χρησιμότητα τους  σε όλη τους τη ζωή, μέσα στα 

πλαίσια ενός προϋπολογισμού.  Για κάθε νοικοκυριό ο συνολικός  πλούτος σε πραγματικούς όρους 

είναι ίσος με το άθροισμα της καθαρής παρούσας αξίας του εισοδήματος της εργασίας τους, του 

εισοδήματος  από  κέρδη,  του  πραγματικού  διαθέσιμου  χρήματος,  και  των  π στώσεων  μείον  των 

οφειλών.  Για την οικονομία συνολικά, οι πιστώσεις και οι οφειλές ακυρώνονται μεταξύ τους.  Για 

την  βραχυχρόνια  ανάλυση,  οι  μελλοντικές  τιμές  του  εισοδήματος  θεωρούνται  ως  έχουν.  Έτσι 

προκύπτει πως  οι δαπάνες κατανάλωσης, βασιζό

ία συνάρτηση του τρέχοντος εισοδήματος και των πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων:                  

c=c (y, M/
+
P) 

c = c+cyy+cm(M/P) 

όπου  c,cy  και  cm  είναι  θετικές  σταθερές  ,  0<  cy  <  1,    0  <  cm<1.  Κάθε  αύξηση  στον  πλούτο, 

μειώνοντας  την  ανάγκη  για  αποταμίευση  η  οποία  διατηρεί  το  μελλοντικό  ρεύμα  κατανάλωσης, 

παράγει μια αύξηση στην  τρέχουσα κ

ξία των ονομαστικών χρηματικών διαθεσίμων αλλάζει και συνεπώς αλλάζει και ο πλούτος. 
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Με την κατανάλωση ως μία συνάρτηση του  M/P, η IS θα μετακινηθεί από κάθε αλλαγή στο M/P. 

Για την IS ή το σημείο ισορροπίας στην αγορά αγαθών, 

                                                                               y=yD 

Τώρα,                                                   yD= c
_

+cy(1‐ty)y+cm(M/P)+A‐irr+g 

και κατά συνέπεια                             r
tctc

y rm

)1(1)1(1 −−
−

−−
+++

=      [IS καμπύλη] 

Κάθε  πτώση  στο  επίπεδο  τιμών  θα  μετακινήσει  την  IS  προς  τα  δεξιά,  καθώς  λόγω  αυτής  της 

πτώσης  σε  κάθε  επιτόκιο  θα  υπάρχει  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  προϊόντος  που  θα  ζητείται.  Κατά 

συνέπεια για την επίτευξη ισορροπίας το προϊόν θα πρέπει να είναι υψηλότερο. 

Στα δύο συστήματα αξόνων του σχ.1.18  απεικονίζεται η επανεμφάνιση της καμπύλης συνολικής 

ζήτησης με καθοδική κλίση και στις δύο ειδικές περιπτώσεις του Keynes‐ παγίδα ρευστότητας και 

ανελαστικές  επενδύσεις‐.  Στην περίπτωση της παγίδας ρευστότητας, περίπτωση  (a), παρόλο που 

μία  αλλαγή  στο  επίπεδο  τιμών  δεν  έχει  καμία  επίδραση  στην  LM,  μετακινεί  την  IS  λόγω  της 

επίδρασης

igAPMcc

yyyy

)/(

 πραγματικών διαθεσίμων. 

 

 

y

y1y0

P0

P1

P

LM(MIP0)
IS(MIP

0
)

IS(MIP )
1

(a) (b)

y

r
LM(MIP1)

y

y1y0

P0

P1

P

LM(MIP0)
IS(MIP0) IS(MIP1)

y

r
LM(MIP )1

 

                               

  

Στην περίπτωση  (b), όπου μία μετακίνηση της LM προερχόμενη από μία πτώση τιμών δεν είχε 

επίδραση στο προϊόν στην περίπτωση μίας κάθετης  IS (άκαμπτες επενδύσεις στο επιτόκιο), τώρα 

Σχ.1.18 Η επίδραση Pigou 

(a) Παγίδα ρευστότητας και η επίδραση Pigou                                                         

(b) Ανελαστικές επενδύσεις στο επιτόκιο και η επίδραση Pigou 
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μ

ν.  

es  είναι  ότι  με  την  κατανάλωση  ως  μία 

συνάρτηση της προσφοράς χρήματος, σε μία κατάσταση στην οποία η προσφορά του προϊόντος 

π τηση  για  κατανάλωση  να 

αυξηθεί  επαρκώς  για  να  φέρει  το  yD  σε  εξίσωση  με  το  προσφερόμενο  επίπεδο  προϊόντος.  Το 

τε κκαθάριση της αγοράς εργασίας. Στο σχ.1.19  

ακολουθήσουμε το παραπάνω επιχείρημα. Ας υποθέσουμε ότι η οικονομία είναι αρχικά σε πλήρη 

α

  προϊόντων.  Με 

χα

 

Σχ. 1.19 Αυτο‐ισορρόπηση της οικονομίας μέσω της επίδρασης Pigou 

Οι  κλασσικοί  υποστηρίζουν  ότι  οι  ονομαστικοί  μισθοί  πέφτουν  ως  αντανάκλαση  του 

πλεονάσματος προσφοράς στην αγορά εργασίας.  Έτσι, απασχόληση και προϊόν αυξάνονται πίσω 

στα  επίπεδα  πλήρους  απασχόλησης.  Στο  μεταξύ,  το  πρόβλημα  του  πλεονάζουσας  προσφοράς 

προϊόντος  παραμένει.  Η  απάντηση  των  κλασσικών  ήταν  να  ισχυριστούν  πως  κάθε  πλεονάζουσα 

ποσότητα προϊόντος θα προκαλεί περαιτέρω μείωση των τιμών και αυτό ωθεί προς τα πάν  την 

ζήτηση κατανάλωσης μέσω της επίδρασης Pigou έως ότου η συνολική ζήτηση ανέλθει στο επίπεδο 

πλήρους απασχόλησης είται καθοδικά 

πάνω στην  καμπύλη συνολικής  ζήτησης που σχετίζεται  με  το  i1,  από  το Β στο C.  Στο  νέο σημείο 

ισορροπία

ε τις επιδράσεις του πλούτου στη συνάρτηση κατανάλωσης, η IS από μόνη της μετακινείται προς 

τα δεξιά στο ενδεχόμενο μίας πτώσης του επιπέδου τιμώ

Ο  πυρήνας  της  ‘κλασσικής’  απάντησης  στον  Keyn

λεονάζει  της  ζήτησης,  οι  τιμές  πέφτουν  όσο  χρειάζεται  ώστε  η  ζή

λευταίο προσδιορίζεται από την ε , είναι δυνατό να

πασχόληση στο σημείο Α. Οι κλασσικοί κινούνται στο πεδίο του Keynes υποθέτοντας ότι υπάρχει 

μία  εξωγενής  πτώση  των  επενδύσεων  από  i0  σε  i1.  Επακόλουθα  στη  πτώση  της  ζήτησης  για 

επενδύσεις,  οι  τιμές  πέφτουν  λόγω  του  πλεονάσματος  της  προσφοράς

μηλότερες  τιμές, η απασχόληση και το προϊόν μειώνονται λόγω της αύξησης των πραγματικών 

μισθών. Η οικονομία κινείται από το Α στο Β.  
 

ω

. Στο διάγραμμα συνολικής ζήτησης (σχ.1.19), η οικονομία κιν

ς πλήρους απασχόλησης, η οικονομία χαρακτηρίζεται από ένα νέο μείγμα προϊόντος‐ οι 
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επενδύσεις είναι χαμηλότερες και η κατανάλωση μεγαλύτερη‐ και από χαμηλότερα επίπεδα τιμών 

και ονομαστικών μισθών. 

 

 

πραγματικοί  μισθοί  πρέπει  να  πέσουν  για  την 

αποκατάσταση  της  πλήρους  απασχόλησης  και  παρέθεσε  τους  λόγους  για  την  αποτυχία  τους  να 

γίνει  αυτό  με  απουσία  μική  πολιτική  ήταν 

ικανή να διασφαλίσει ίπεδο τιμών. 

Ο Keynes  πίστευε   τείνει  να  μειώσει 

τους  ονομαστικούς  την  ακαμψία  των 

ονομαστικών  μισθών    αν  οι  ονομαστικοί 

μισθοί μειωθούν, α αγματικών μισθών 

λόγω  της  επίμονης    απαισιοδοξία  των 

επιχειρηματιών  δεν αίνει  στο  κλασσικό 

μοντέλο.  Καθώς  η  υ ους  πραγματικούς 

μισθούς θα ωθήσει τ εισοδήματος, 

το  κενό  ζήτησης  έδου  πλήρους 

α ρ

αν  δεν  υπάρχει  καμία  αντίδραση  των  επενδύσεων  σε  χαμηλότερα  επίπεδα  τιμών.  Η  επίδραση 

 1.5 Συνοπτικά συμπεράσματα για το μοντέλο Keynes 

Ο  Keynes  παρείχε  στους  ασκούντες  πολιτική  μία  ισχυρή  εναλλακτική  στο  κλασσικό  μοντέλο. 

Έδειξε  πως  μία  στροφή  στην  απαισιοδοξία  από  τους  ιδιώτες  επιχειρηματίες,  η  οποία  έχει  ως 

αποτέλεσμα  τις  μειωμένες  δαπάνες  επενδύσεων,  θα  βυθίσει  την  οικονομία  σε  μία  περίοδο 

ακούσια  ανεργίας.  Η  ανεργία  θα  εξαλειφθεί  εάν  η  κυβέρνηση  ανέπτυσσε  τα  προγράμματα 

δαπανών  τόσο  ώστε  η  συνολική  ζήτηση  επανέλθει  στο  επίπεδο  πλήρους  απασχόλησης.  

Υψηλότερη  κυβερνητική  ζήτηση  θα  αύξανε  το  επίπεδο  τιμών  και  με  ένα  σταθερό  ονομαστικό 

μισθό  μειώνεται  ο  πραγματικός  μισθός,  καθιστώντας  κερδοφόρα  τη  ζητούμενη  ποσότητα.  Το 

προϊόν θα αυξηθεί προκειμένου να εξισωθεί με  τη  ζήτηση  της πλήρους απασχόλησης. Ο Keynes 

συμφώνησε  με  τους  κλασσικούς  ότι  οι 

κυβερνητικής  παρέμβασης.  Η  επεκτατική  δημοσιονο

 μία πτώση στον πραγματικό μισθό αυξάνοντας το γενικό επ

  πως  το  πλεόνασμα  προσφοράς  στην  αγορά  εργασίας  δεν

μισθούς.  Ωστόσο,  η  θεωρία  του  δεν  στηριζόταν  σ

όπως  είδαμε  άλλωστε  και  στην  ενότητα  1.3.  Ακόμη  και

υτό δεν θα φέρει απαραίτητα την επιθυμητή πτώση των πρ

ανεπάρκειας  της  ζήτησης.  Στο  μοντέλο  του  Keynes,  η

  θα  μετριαστεί  με  μία  μείωση  του  επιτοκίου  όπως  συμβ

ψηλότερη  απασχόληση  που  προξενεί  η  αρχική  πτώση  στ

ην κατανάλωση μόνο ως ένα μικρό ποσοστό του πραγματικού 

παραμένει.  Στο  μοντέλο  Keynes,  ζήτηση  κάτω  του  επιπ

πασχόλησης  διατηρεί  τον  π αγματικό  μισθό  πάνω  από  το  μισθό  επιπέδου  πλήρους 

απασχόλησης. 

Το μοντέλο Keynes παρείχε τη θεωρητική βάση για ένα νέο ρόλο της κυβερνητικής οικονομικής 

παρέμβασης.  Ο  ιδιωτικός  τομέας  δεν  μπορεί  να  θεωρείται  ότι  έχει  έμφυτη  δυνατότητα  αυτό‐ 

σταθεροποίησης. Η κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίζει πλήρη απασχόληση μέσω της δυνατότητας 

της να αντισταθμίζει τις μεταβολές της ζήτησης που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η αρχική ανταπάντηση από τους υποστηρικτές του κλασσικού μακροοικονομικού μοντέλου στην 

παρουσίαση  από  τον  Keynes  της  πιθανότητας  μίας  συνεχούς  υποαπασχόλησης,  ήταν  ένας 

μηχανισμός που επαναφέρει τη συνολική ζήτηση στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, ακόμη και 
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Pigou  δηλώνει  πως  η  κατανάλωση  εξαρτάται  από  στην  πραγματική  αξία  των  χρηματικών 

διαθεσίμων. Το θετικό κενό μεταξύ της προσφοράς προϊόντος και της ζήτησης καλύπτεται από την 

περχόμενη  μείωση  των  τιμών  που  με  τη  σειρά  της  προκαλεί  αύξηση  της  ζήτησης  μέσω  της 

σχόλησης.  

τ

α σ

ύμε 

σ

ε

σ

τ

ονάδας επιβεβαίωσε την ύπαρξη πολλαπλασιαστή. 

ικής,  το 

σ

ε

κατανάλωσης μέχρι  εκείνο το επίπεδο ζήτησης της πλήρους απα

Εάν  η  επίδραση  Pigou  έχει  ισχύ,  αυτή  η  ανταπάντηση  δείχνει  να  περιορίζει  περαιτέρω  τον 

ισχυρισμό του Keynes ότι παρέχει μία γενική θεωρία. Στο φως της επίδρασης Pigou, το μοντέλο του 

Keynes δείχνει να  ΄΄πνίγεται΄΄ στην ειδική περίπτωση των άκαμπτων ονομαστικών μισθών καθώς  

ο ένοχος για τον τελευταίο είναι η αγορά εργασίας με λειτουργικές ατέλειες η οποία σταματά τη 

πτώση των ονομαστικών μισθών που προκύπτουν ως   αν ίδραση στην πλεονάζουσας προσφορά. 

Βέβαια  ο  Keynes  επεδίωκε  να  παρέχει  ένα  αληθινό  γενικό  πλαίσιο  με  απουσία  αυτο‐

ισορροπιστικών δυνάμεων που διατηρούν την οικονομία σε πλήρη απασχόληση. 

Για τα πρώτα είκοσι με είκοσι πέντε χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου σχηματιζόταν μία κοινή 

οπτική  για  τα  μακροοικονομικά.  Η  Κεϋνσι νή  θεωρία  του  προ διορισμού  εισοδήματος  είχε 

σταθερά ριζωθεί στη καρδιά του δεσπόζουν μακροοικονομικού υποδείγματος. Το υπόδειγμα αυτό 

έγινε γνωστό, ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες,  με ένα όνομα που προκαλεί σχετική σύγχυση, 

την νεοκλασσική σύνθεση. Για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα σύγχυσης θα αναφερθο

ε  αυτήν  με  την  ονομασία  Κεϋνσιανή‐  νεοκλασσική  σύνθεση.  Κατά  τη  διάρκεια  των  δεκαετιών 

1950  και  1960  οι  ερ υνητικές  προσπάθειες  κινήθηκαν  προς  την  κατεύθυνση  επεξεργασίας  των 

παραμέτρων  της  συνολικής  ζήτησης:  κατανάλωση,  επενδύσεις,  προσφορά  χρήματος  και  τις 

συναρτήσεις ζήτησης χρήματος. Είχε συμφωνηθεί πως η IS είχε αρνητική κλίση και η LM θετική. Η 

δουλειά που  έγινε πάνω στη συνάρτηση  κατανάλωσης  ήταν  ιδιαίτερα  επιτυχής.  Η  έρευνα πάνω 

στη θεωρία κύκλου ζωής είχε ως αποτέλεσμα την κοινή άποψη πως η διαχρονική βελτιστοποίηση 

των  νοικοκυριών  μεταβάλλεται  από  την  ύπαρξη  ατελειών  στις  χρηματοοικονομικές  αγορές  και 

περιορισμών  ρευστότητας,  τα  οποία  εμποδίζουν  την  ομαλή  πορεία  του  ρεύματος  κατανάλωσης 

μέσα στον κύκλο ζωής.  Έτσι, η απλή απόλυτη θεωρία ει οδήματος του Keynes διαφοροποιήθηκε 

αλλά το σημαν ικό εύρημα της πως η οριακή τάση κατανάλωσης του τρέχοντος εισοδήματος  είναι 

μικρότερη της μ

Ενώ  η  θεωρητική  πιθανότητα  της  επίδρασης  Pigou  αναγνωρίστηκε  στη  νεοκλασσική  σύνθεση, 

υπήρχε  η  αίσθηση  ότι  είχε  μικρή  πρακτική  σημασία.  Οι  τιμές  και  οι  μισθοί  μπορούσαν  να 

προσαρμοστούν  μόνο  με  αργούς  ρυθμούς  στις  επικρατούσες  συνθήκες  της  αγοράς  και  δεν 

αποτελούν  τα  μέσα  διασφάλισης  πλήρους  απασχόλησης.  Σε  όρους  οικονομικής  πολιτ

υμπέρασμα  της  νεοκλασσικής  σύνθεσης  δεν  διαφοροποιήθηκε  ιδιαίτερα  από  τις  θέσεις  του 

Keynes: λόγω της αργοκίνητης προσαρμογής τιμών και μισθών, η παρέμβαση της κυβέρνησης είναι 

αναγκαία και επιθυμητή για να προλάβει εκτεταμένες διαταραχές στην απασχόληση και το προϊόν. 
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Τα οικονομετρικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε αυτή τη βάση ήταν πετυχημένα στην πρόγνωση 

εξελίξεων και χρησιμοποιήθηκαν για λεπτομερείς πολιτικές διατυπώσεις. 

Η μεγάλη πρόκληση για τη νεοκλασσική – Κεϋνσιανή σύνθεση  και του Κεϋνσιανού της πυρήνα 

ήρθε  στις  δεκαετίες  του  ’70  και  του  ’80.  Ωστόσο  αυτή  η  πρόκληση  ξεκίνησε  με  την  εμπειρική 

α

 

 

ποτυχία  της  σύνθεσης  να  προβλέψει  την  αύξηση  του  πληθωρισμού  στις  Η.Π.Α  στα  τέλη  της 

δεκαετίας  του  ’60.  Ακολουθεί  η  αναφορά  σε  αυτό  το  θέμα  του  πληθωρισμού  και  της  σχετικής 

ανεπάρκειας που παρουσίασε η  Κεϋνσιανή θεωρία. 
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2 

Πλ
 

 η Γενική Θεωρία του Keynes ήταν αυτό της  

ανεργίας,  της  πτώσης  τιμών  και  της  κρίσης.  Για  τους  οικονομολόγους  που  γαλουχήθηκαν  στην 

Κεϋνσιανή  παράδοση  αλλά  εργάστηκαν  στις  δεκαετίες  ’50  και  ’60,  ο  πληθωρισμός  έπαιρνε  την 

θ η  της ανεργίας ως πρόβλημα οικονομικής πολιτικής. Είχαν να πουν κάτι για τους μισθούς και 

τις τιμές; Η Γενική Θεωρία έκανε μικρή αναφορά για τους παράγοντες μεταβολής των ονομαστικών 

μισθών˙ απλά στηρίχθηκε στον τέλειο ανταγωνισμό ως μοντέλο για τον προσδιορισμό των τιμών. 

Ο Κεϋνσιανοί μεταπολεμικά δεν ήταν ικανοποιημένοι από αυτή την προσέγγιση για δύο λόγους. 

Στην πλευρά του επιπέδου τιμών, η ανταγωνιστική θεωρία προσδιορισμού τιμών προτείνει πως οι 

ραγματικοί μισθοί θα πρέπει να μειωθούν στην περίοδο μίας κρίσης. Για αυτόν τον ισχυρισμό δεν 

πήρχαν επαρκή στοιχεία. Δεύτερον, απαραίτητη ήταν η εμπλοκή του πληθωρισμού. Η αντίδραση 

ν μεταπολεμικών Κεϋνσιανών, εμπλεκόμενων στην δημιουργία μακροοικονομετρικών μοντέλων 

αι  σχηματισμού  πολιτικής  ήταν  επί  τούτου.  Από  την  μία  πλευρά  υιοθέτησαν  τα  εμπειρικά 

υρήματα που δείχνουν ότι τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας  σχετίζονται με υψηλότερους δείκτες 

εταβολής  των  ονομαστικών  μισθών  (η  λεγόμενη  καμπύλη  Phillips),  σαν  μία  εξήγηση  του 

ληθωρισμού των μισθών. Από την άλλη πλευρά υιοθέτησαν την mark up1 τιμολόγηση έτσι ώστε ο 

ληθωρισμός των τιμών να είναι ίσος με τον πληθωρισμό των μισθών.  

Το μοντέλο του πληθωρισμού που «εμβολιάστηκε» στο κυρίαρχο μακροοικονομικό μοντέλο της 

εκαετίας του ’60 (Κεϋνσιανή‐νεοκλασσική σύνθεση) ήταν η σχέση μεταξύ του επιπέδου ανεργίας 

αι του ρυθμού ανάπτυξης των μισθών που ανακαλύφθηκε από τον Phillips αναλύοντας δεδομένα 

υ  Ηνωμένου  Βασιλείου  για  την  περίοδο  1861‐1957(Phillips  1958).  Μία  γραμμική  εκδοχή  της 

αμπύλης Phillips μπορεί να  είναι η εξής : 

W
．
 =a (U

_

‐U)    [Καμπύλη Phillips] 

που U
_

  είναι  ο  δείκτης  ανεργίας  στο  σημείο  ισορροπίας  στην  αγορά  εργασίας  και  α  είναι  μία 

ετική σταθερά. Ο πληθωρισμός στους μισθούς θα είναι μεγαλύτερος όσο η αγορά εργασίας είναι 

εριορισμένη.  Με  την  αγορά  εργασίας  σε  ισορροπία  ο  πληθωρισμός  στους  μισθούς  θα  είναι 

ηδέν. Το σχήμα 2.1 παριστάνει την εξίσωση της καμπύλης Phillips. 

Mark up τιμολόγηση σημαίνει σε μία πρώτη προσέγγιση: P= (1+μ) W/LP όπου μ είναι το ποσοστό που καλύπτει κέρδη, 

λειτουργικά κτλ, και LP είναι η παραγωγικότητα εργασίας. Για σταθερή παραγωγικότητα P
．
=W
．
. 

ηθωρισμός και ανεργία : Το μοντέλο του Friedman 

 
2.1 Tο Κεϋνσιανό/Phillips μοντέλο του πληθωρισμού και η Κεϋνσιανή‐Νεοκλασσική 
σύνθεση 
 
Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε

έσ

ι 

π

υ

τω

κ

ε

μ

π

π

δ

κ

το

κ

ό

θ

π

μ

 
1 
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Σχ.2.1 Η καμπύλη Phillips 

Η  χρησιμοποίηση  της  καμπύλης  Phillips  μαζί  με  το  Κεϋνσιανό  μοντέλο  συνολικής  ζήτησης 

αποτελεί  μία  εκλεπτυσμένη  εκδοχή  του  μακροοικονομικού  μοντέλου  της  δεκαετίας  του  ΄60,  της 

Κεϋνσιανής‐  νεοκλασικής  σύνθεσης.  Όπως  σημειώθηκε  στον  χαρακτηρισμό  της  σύνθεσης  στο 

τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, το μοντέλο αποτελεί ένα Κεϋνσιανό σύστημα προσδιορισμού 

του προϊόντος και της απασχόλησης  μέσω του ΙS/LM υποδείγματος με καθοδική κλίση της ΙS και 

ανοδική της LM. Αυτό το σύστημα προσδιορισμού συνδυάστηκε με την άποψη πως οι τιμές και οι 

μισθοί  είναι  αμετάβλητοι  βραχυχρόνια.  Στην  μία  πλευρά  τέθηκε  η  ανάλυση  του  Keynes  της 

συνολικής  προσφοράς  με  τέλειο  ανταγωνισμό  στην  αγορά  αγαθών.  Η  χρήση  της  ακαμψίας  των 

τιμών  ήταν  μία  αναμφίβολη  υπόθεση  ολιγοπωλίου  που  όμως  δεν  αναπτύχθηκε  λεπτομερώς. 

Πρακτικά,  οι  ατέλειες  στην  αγορά  αγαθών  σημαίνουν  ότι  μια  αλλαγή

U U

W

  στην  συνολική  ζήτηση  θα 

επ

y= yD (g,  S                     [IS/LM ισορροπία] 
．

_

  

ρά εργασίας δεν προσδιορίζει 

 επίπεδο του προϊόντος και της απασχόλησης (αυτό προσδιορίζεται από την συνολική ζήτηση)˙ ο 

ιφέρει αλλαγή στην προσφορά αγαθών από τις εταιρείες παρά μια αλλαγή στις τιμές (όπως και 

στην  περίπτωση  του  τέλειου  ανταγωνισμού).  Επιπλέον  έγινε  η  υπόθεση  πως  οι  τιμές 

μεταβάλλονται το ίδιο  με τους μισθούς. 

Η  Κεϋνσιανή‐νεοκλασσική  σύνθεση  μπορεί  να  περιγραφεί  συνοπτικά  από  τις  παρακάτω 

εξισώσεις, ως εξής : 

ty, M /P)      

                                              W = a (U‐U)                                      [Καμπύλη Phillips] 

                                                P
．
= W
．
                                            [mark up τιμολόγηση.] 

Το μοντέλο ολοκληρώνεται με τον ορισμό του U
_

 ως του δείκτη της ανεργίας που σχετίζεται με το 

σημείο ισορροπίας της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το μοντέλο η αγο

το

ρόλος  της  είναι  να προσδιορίσει  το  δείκτη  του πληθωρισμού  των μισθών.  Ο πληθωρισμός  είναι 
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μηδέν  μόνο  στο  σ ικονομία  μπορεί  να 

παραμείνει σε ένα υ υ πληθωρισμού.  

Η  εφαρμογή  της α 2.2.  Το μοντέλο 

μπορεί  να αποδοθεί  φα:  από  την  στιγμή 

που  η  απασχόληση  αγοράς  εργασίας  και 

συνάρτησης  π   τις  αλλαγές  στην 

απασχόληση μπορούν  αναπτυχθεί από τα 

δεξιά  προς  τα  αριστ με  το  στατιστικό 

προσδιορισμό της εργατι . 

   

ημείο  ισορροπίας  της  αγοράς  εργασίας.  Ωστόσο,  η  ο

ψηλότερο επίπεδο προϊόντος με το κόστος ενός υψηλότερο

 Κεϋνσιανής‐νεοκλασσικής σύνθεσης απεικονίζεται στο σχήμ

πιο  εύκολα  εάν  η  καμπύλη  Phillips  σχεδιαστεί  αντίστρο

κινείται  από  τα  αριστερά  στα  δεξιά  στα  τεταρτημόρια 

αραγωγής,  οι  αλλαγές  στην  ανεργία  που  σχετίζονται  με

να αναδειχτούν αυτόματα εάν η κλίμακα της ανεργίας 

ερά.  Το  σημείο  μηδέν  στον  άξονα  της  ανεργίας  συμπίπτει 

κής δύναμης LF που εμφανίζεται στον άξονα της απασχόλησης

                       
ξη της ζήτησης και η 

καμπύλη Phillips 

πληθωρισμό  ίσο με το μηδέν: στο σημείο Α στο σχήμα. Η κυβέρνηση στη συνέχεια επιφέρει μία 

παρατεταμένη  ανάπτυξη  της  συνολικής  ζήτησης  αναλαμβάνοντας  να  αυξήσει  την  προσφορά 

χρήματος  με  σταθερό  ρυθμό  κάθε  περίοδο.  Η  καμπύλη  συνολικής  ζήτησης  στο  σχ.2.2  συνεπώς 

μετακινείται προς τα έξω κάθε περίοδο, από ΑD0 σε ΑD1 και ΑD2 κτλ. Βραχυχρόνια, με άκαμπτες 

Σχ.2.2 Το μοντέλο Κεϋνσιαν ‐ κλασσικής σύνθεσης: μία παρατεταμένη ανάπτυής νεο

Ας  υποθέσουμε  ότι  η  οικονομία  ξεκινάει  στο  σημείο  ισορροπίας  της  αγοράς  εργασίας  με 
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τιμές  και  μισθούς,  το  προϊόν  αναπτύσσεται  πέρα  από  το  επίπεδο  πλήρους  απασχόλησης  και  η 

οικονομία μετακινείται από το Α στο Β. Η καμπύλη Phillips όμως υποδεικνύει πως το προϊόν του Β 

π

τω από το 

U
_

.  Σε διαδοχικές περιόδους, η οικονομία κινείται κάθετα ανοδικά  του D με  τους μισθούς και  τις 

τιμές να αυξάνουν με σταθερό ρυθμό ίσο με το ρυθμό ανάπτυξης της προσφοράς χρήματος. Στο 

διάγραμμα  της  καμπύλης  Phillips,  η  οικονομία  είναι  στο  Ζ.  Στο  νέο  σημείο  ισορροπίας,  η 

κυβέρνηση  έχει  επιτύχει  μία  μείωση  στην  ανεργία  με  κόστος  υψηλότερο  σταθερό  πληθωρισμό. 

Στην  πορεία  για  το  νέο  σημείο  ισορροπίας  στο  Ζ  η  οικονομία  αντιμετωπίζει  αυξανόμενο 

πληθωρισμό , αλλά μόλις  φτάσει στο Ζ ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός. 

Η επιλογή της κυβέρνησης ενός πιο αργού ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος σε σχέση 

με  αυτόν  του  προηγούμενου  παραδείγματος  θα  οδηγούσε  σε  ένα  νέο  σημείο  ισορροπίας  με  το 

προϊόν μεταξύ y
_

 και yH και με χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με αυτόν που σχετίζεται με το yH. 

Οι πολιτικές  επιπτώσεις  της Κεϋνσιανής  ‐  νεοκλασσικής σύνθεσης  με  ενσωματωμένο  το μοντέλο 

Phillips για τον πληθωρισμό είναι δύο. Πρώτον, εξαιτίας της βραχυχρόνιας στασιμότητας τιμών και 

μισθών,  η  κυβέρνηση  έχει  να  αναλάβει  ένα  ρόλο  για  να  διασφαλίσει  τη  διατήρηση  χαμηλής 

ανεργίας  στο  ενδεχόμενο  των  καθοδικών μεταβολών  στην  ζήτηση  του  ιδιωτικού  τομέα.  Παρόλο 

που  η  καμπύλη  Phillips  υποδεικνύει  ότι  μία  πτώση  στη  συνολική  ζήτηση  (οφειλόμενη  για 

παράδειγμα  σε  μία  πτώση  στις  επενδύσεις)  θα  οδηγήσει  τελικά  σε  πτώση  τιμών,  η  κυβέρνηση 

μπορεί  να αποφύγει  τις απώλειες σε προϊόν και απασχόληση που σχετίζονται με αυτή  την αργή 

προσαρμογή,  παρεμβαίνοντας  στην  ώθηση  της  ζήτησης.  Δεύτερον,  η  κυβέρνηση  μπορεί  να 

επιλέξει να οδηγήσει την οικονομία με ανεργία κάτω από το δείκτη που σχετίζεται με το σημείο 

ισορροπίας  της  αγοράς  εργασίας,  αποδεχόμενη  ένα  θετικό  αλλά  πεπερασμένο  δείκτη 

π

Το συνδυαστικό αυτό μοντέλο έδειξε ν ποιητικά σε εμπειρικούς όρους μέχρι το 

δ

ου  σχετίζεται  με  ανεργία  κάτω  του  U
_

  θα  προκαλέσει  αύξηση  μισθών  και,  μέσω  της mark  up 

τιμολόγησης,  αύξηση  τιμών.  Οι  αυξημένες  τιμές,  για  δεδομένη  καμπύλη  συνολικής  ζήτησης,  θα 

οδηγήσουν σε πτώση του προϊόντος. Με την καμπύλη της συνολικής ζήτησης να μετακινείται δεξιά 

κάθε  περίοδο,  οι  αυξημένες  τιμές  θα  περιορίσουν  την  αύξηση  του  προϊόντος.  Η  οικονομία  στη 

συνέχεια μετακινείται από το Β στο C. Τελικά, σύμφωνα με το μοντέλο η οικονομία θα καταλήξει 

στο σημείο D όπως φαίνεται στο τεταρτημόριο της συνολικής ζήτησης, με το προϊόν πάνω από το 

επίπεδο που σχετίζεται με το σημείο ισορροπίας της αγοράς εργασίας και την ανεργία κά

ληθωρισμού. 

α δουλεύει ικανο

εύτερο μισό  της  δεκαετίας  του  ΄60  όταν  και  ο  πληθωρισμός  στις Η.Π.Α    ξεκίνησε  να ανεβαίνει 

μόλις  η  ανεργία  σταμάτησε  να  πέφτει.  Σύμφωνα  όμως  με  την  καμπύλη  Phillips,  ο  αυξανόμενος 

πληθωρισμός  σχετίζεται  με  την  πτωτική  ανεργία.  Οι  προφητικές  αδυναμίες  του 

Κεϋνσιανού/Phillips  μοντέλου  πληθωρισμού  οδήγησαν  με  τη  σειρά  τους  σε  πιο  αναλυτική 

θεωρητική διερεύνηση. Σύμφωνα με αυτήν, το μοντέλο έδειχνε να έχει υιοθετήσει συμπεριφορές 
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που ήταν εντελώς παράλογες. Το σχήμα 2.3 υποδεικνύει την πηγή του προβλήματος. Το μοντέλο 

της    Κεϋνσιανής  ‐  νεοκλασσικής  σύνθεσης  προτείνει  ότι  η  κυβέρνηση  μπορεί  να  επιτύχει  ένα 

σημείο  ισορροπίας  για  την  οικονομία  στο  σημείο  Ζ  με  ανεργία UL    και  θετικό  πληθωρισμό.  Στο 

πλαίσιο κάτω από την καμπύλη Phillips (σχήμα 2.3) απεικονίζεται η αγορά εργασίας. Η ανεργία UL 

υποδεικνύει πως η απασχόληση είναι υψηλότερη σύμφωνα με εκείνη του σημείου ισορροπίας. Για 

να παρέχουν οι  επιχειρήσεις  το  επίπεδο  του προϊόντος που σχετίζεται με  την απασχόληση ΕH,  ο 

πραγματικός μισθός πρέπει να είναι wL. Για να παρέχουν οι εργαζόμενοι το επίπεδο του προϊόντος 

που σχετίζεται με την απασχόληση ΕH, ο πραγματικός μισθός πρέπει να είναι wH.  Ξεκάθαρα,  εδώ  

υπάρχει  μία  ανακολουθία  η  οποία  μπορεί  να  εξηγηθεί  με  μία  παράλογη  συμπεριφορά  από  την 

πλευρά  των  εργαζομένων:  εάν  πάσχουν  από  την  ψευδαίσθηση  χρήματος,  είναι  δυνατόν  να 

L H

παρανοούν τον πληθωρισμό μισθών που χαρακτηρίζει το σημείο Ζ για υψηλότερους πραγματικούς 

μισθούς. Με άλλα λόγια, η αγορά εργασίας θα χαρακτηριζόταν από τον συνδυασμό w  και Ε  – ένα 

σημείο ισορροπίας στο οποίο ο πραγματικός μισθός έγκειται κάτω από την καμπύλη προσφοράς 

εργασίας. Άλλα γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται έτσι από τη στιγμή 

που συνειδητοποίησαν το λάθος τους; 

 

Σχ.2.3 Η σύνθεση Κεϋνσιανών‐νεοκλασσι ών, η καμπύλη Phillips και η αγορά εργασίας  

Η  εμπειρική  αποτυχία  του  Κεϋνσιανού/Phillips  μοντέλου  του  πληθωρισμού  στα  τέλη  της 

δεκαετίας του  60 σε συνδυ σμό με τι  θεωρητικ ς του αδυναμίες δημιούργησαν γόνιμο έδαφος 

για την έλευση του μοντέλου του Milton Friedman για τον πληθωρισμό. 

 

κ

’ α   ς έ
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2.2 Το μοντέλο πληθωρισμού του Friedman 

 
 
Στην προεδρική του αγόρευση στην Αμερικάνικη Ένωση Οικονομικών το 1967, ο Milton Friedman 

παρουσίασε  ένα  απλό  μακροοικονομικό  μοντέλο  το  οποίο  εδραίωσε  ξανά  τα  παραδοσιακά 

κλασσικά  αποτελέσματα  αλλά  ταυτόχρονα  είχε  τη  δυνατότητα  να  εξηγήσει  την  εμπειρική 

εξηγήσεις  τόσο  για  την  αύξηση  του  πληθωρισμού  καθώς  υποχωρούσε  η  ανεργία  στα  μέσα  της 

δεκαετίας  του  ’60  –  που  το  κλασσικό  μοντέλο  αδυνατούσε  –  αλλά  και  για  την  αύξηση  του 

πληθωρισμού αφού σταμάτησε να μειώνεται η ανεργία στα  η της ίδιας δεκαετίας‐ γεγονός  που 

δεν μπορούσε  να  εξηγήσει η Κεϋνσιανή‐νεοκλασσική σύνθεση.  Η υψηλής  επιρροής παρουσίαση 

του Friedman καθιερώθηκε στην οικονομική διδακτική. Επιδέξια συνέλαβε την δεσπόζουσα τάση 

προτείνοντας  ότι,  καθώς  οι  αγορές  εξισορροπούν  μακροπρόθεσμα  ‐κλασσικό  μοντέλο‐  δεν 

πληροφόρησης σε όλους τους παράγοντες. Χρησιμοποιώντας την ιδέα της ατελούς πληροφόρησης 

παρείχε μία κατανοητή βάση για τα εμπειρ

παρατήρηση  της  αντίστροφης  σχέσης  μεταξύ  ανεργίας  και  πληθωρισμού.  Ο  Friedman  παρείχε 

τέλ

εξισορροπούν  απαραίτητα  βραχυπρόθεσμα  με  πλήρη  απασχόληση  λόγω  έλλειψης  πλήρους 

ικά ευρήματα του Phillips αλλά και μια εξήγηση για την 

αποτυχία  της  σχέσης  του  στο  τέλος  της  δεκαετίας  του  ’60.  Η  έλλειψη  πληροφόρησης,  παρά  ο 

παραλογισμός  της  ψευδαίσθησης  του  χρήματος,  δημιουργεί  την  πιθανότητα  προσωρινών 

αποκλίσεων από  το μακροχρόνιο σημείο  ισορροπίας πλήρους απασχόλησης. Ο συνδυασμός  των 

κλασσικών  αποτελεσμάτων  και  της  διατήρησης  των  μακροχρόνιων  και  βραχυχρόνιων 

διακυμάνσεων προϊόντος και απασχόλησης, αναφέρεται ως το μοντέλο Friedman. 

 

2.2.1 Oι υποθέσεις του Friedman 

 

Ο  Friedman  υποθέτει  ότι  οι  επιχειρήσεις  είναι  τέλεια  ανταγωνιστικές  και  παράγουν  επίπεδο 

προϊόντος τέτοιο ώστε να έχουν μεγιστοποιημένα κέρδη. Ο πραγματικός μισθός δηλαδή είναι ίσος 

με το οριακό προϊόν της εργασίας. Από τη στιγμή που η αγορά αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστική, 

κάθε  επιχείρηση    μπορεί  να  πουλάει    όση  ποσότητα  θέλει  στην  εκάστοτε  τιμή.  Δεύτερον,  ο 

Friedman ισχυρίζεται ότι βραχυπρόθεσμα η οικονομία μπορεί να είναι σε θέση να έχει χαμηλότερη 

ανεργία από ότι είναι πιθανό να διατηρήσει μακροχρόνια. Σε μια τέτοια κατάσταση (π.χ στο σχήμα 

2.4 με ένα πραγματικό μισθό w0 ) οι εργαζόμενοι θα παρέχουν όση εργασ  τους ζητηθεί από τις 

επιχειρή μισθός 

εί

ία

σεις,  δηλ.  Ε0.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  οι  εργαζόμενοι  πιστεύουν  ότι  ο  πραγματικός 

ναι w*. Ο Friedman ισχυρίζεται πως οι εργαζόμενοι μπορούν να εξαπατηθούν προσωρινά για τον 

πραγματικό μισθό τους σε περιστάσεις αλλαγής του επιπέδου τιμών. 
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σωστή αποτίμηση του πραγματικού μισθού τους σε όρους δείκτη τιμών καταναλωτικών προϊόντων 

είναι  πιο  δύσκολο  να  γίνει  σε  σχέση  με  τον  υπολογισμό  που  κάνουν  οι  επιχειρήσεις  για  το 

πραγματικό  κόστος  εργασίας.  Συνεπώς  για  τον  Friedman  οι  επιχειρήσεις  ε   πάντα  –  τόσο 

 

2.2.2 Τα απ ου Friedman  

 

Σχ.2.4 Το διάγραμμα αγοράς εργασίας του Friedman 

Από την στιγμή που η γκάμα καταναλωτικών αγαθών κάθε εργαζόμενου είναι πολυπληθής, μία 

ίναι  

βραχυχρόνια  όσο  και  μακροχρόνια‐στο  οριακό  κόστος  της  καμπύλης  εργασίας.  Οι  εργαζόμενοι 

είναι  στην  δική  τους  καμπύλη  προσφοράς  εργασίας  η  οποία  θα  μετακινηθεί  όταν  αυτοί  θα 

βασίσουν  την  απόφασή  τους  σε  ατελή  πληροφόρηση,  όταν  δηλαδή  θα  έχουν  λανθασμένες 

προσδοκίες του επιπέδου τιμών. 

οτελέσματα τ

Πριν  την  παράθεση  της  λειτουργίας  του  μοντέλου  είναι  χρήσιμη  η  παράθεση  των 

F1 Οι  αγορές  ισορροπούν  μακροχρόνια    με  τις  προσδοκίες  να  έχουν  ξεκαθαρίσει    αλλά  όχι 

F3  O δείκτης του πληθωρισμού είναι σταθερός στο ΦΔΑ. Μόνο σε αυτό το δείκτη ανεργίας ο 

πληθωρισμός  προβλέπεται  σωστά.  Αν  η  ανεργία  είναι  κάτω  από  αυτό  το  όριο  ο 

αποτελεσμάτων : 

απαραίτητα  και  βραχυχρόνια.  Αυτό  σημαίνει  ότι  μακροχρόνια  προϊόν  και  απασχόληση 

προσδιορίζονται  στην  αγορά  εργασίας  όπως  και  στο  κλασικό  μοντέλο.  Βραχυχρόνια,  η 

οικονομία μπορεί να απομακρυνθεί από τα επίπεδα μακροχρόνιας ισορροπίας σε προϊόν 

και απασχόληση, διότι οι αλλαγές στην συνολική  ζήτηση δημιουργούν λάθος προβλέψεις. 

Αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την μετακίνηση της καμπύλης προσφοράς εργασίας. 

F2 Ο μακροχρόνιος δείκτης ανεργίας στην ισορροπημένη αγορά ονομάζεται φυσικός δείκτης 

ανεργίας  (ΦΔΑ)  .  Στο ΦΔΑ δεν υπάρχει ακούσια ανεργία. Αυτός ο δείκτης ανεργίας  ίσως 

είναι μεγαλύτερος από ότι είναι συμβατό με την συνήθη ιδέα της  πλήρους απασχόλησης, 

αλλά αντιπροσωπεύει  την πλήρως εκούσια ανεργία ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία 

αναζήτησης.  

 44



πληθωρισμ  καμπύλη Phillips 

στο ΦΔΑ η  ληλεπίδραση μεταξύ 

ανεργίας κα

F4  Μακροχρόνι Χρήματος  έχει                         

μακροχρόνια ς  οδηγεί  μόνο  σε 

υψηλότερες τιμέ

F5 Βραχυχρόνιες  πολιτική  έχουν 

πραγματικές επιδρά κή 

 
 
2.3 Ο φυσικός δείκτης της ανεργίας 

 

2.3.1 Πληθωρισμός και ανεργία 

γαλεία  για  να  κρατήσει  το  επίπεδο  της  συνολικής  ζήτησης  (yD) 

υ ηλότερα από το επίπεδο του προϊόντος που σχετίζεται  με την εκκαθάριση της αγοράς εργασίας 

ς  2.5).  Παρατηρώντας  τώρα  το  μεσαίο  πλαίσιο  (αγορά 

ργασίας)  είναι  ξεκάθαρο  ότι  για  να  παραχθεί  προϊόν  ίσο  με  yD    με  ποσότητα  εργασίας  Ε1  θα 

α ς

οσότητα  εργασίας  με  μισθό  w1.  Πως  μπορεί  να  δοθεί  λύση  με  αυτήν  τη 

δια

επίπεδο

της αύξ

εργασία

εργαζόμ

πραγμα   τιμές 

προ

λόγω τη

αξία της

Ο προ

wE= W/PE = (W/P)(P/PE) 

Συνεπώ

ός θα αυξάνει και αντίθετα. Υπάρχει μία κάθετη μακροχρόνια

οποία υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά μακροχρόνια αλ

ι πληθωρισμού. 

ες  πολιτικές  επιπτώσεις:  η  Ποσοτική  Θεωρία  του 

  ισχύ  έτσι  ώστε  μία  αύξηση  στην  προσφορά  του  χρήματο

ς˙ συνεπώς το χρήμα είναι ουδέτερο μακροχρόνια  

επιπτώσεις:  τόσο  η  νομισματική  όσο  και  η  δημοσιονομική 

σεις, με πολύ πιο ισχυρή όμως την νομισματική πολιτι

 
Η λειτουργία του μοντέλου του Friedman είναι πολύ πιο κατανοητή μέσω ενός παραδείγματος. 

Ας υποθέσουμε ότι η οικονομία είναι σε πλήρη ισορροπία με την ανεργία στο φυσικό της επίπεδο 

και  την  κυβέρνηση  να  θέλει  να  τη  μειώσει  περαιτέρω.  Για  τον  Friedman,  ο  φυσικός  δείκτης 

ανεργίας ήταν του επιπέδου 5% ή 6% ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του  ’70. Η κυβέρνηση 

χρησιμοποιεί  τα  πολιτικά  της  ερ

ψ

(επάνω  σύστημα  αξόνων  του  σχήματο

ε

παιτηθεί  από  τους  εργαζόμενους  πραγματικός    μισθός  w*.  Από  την  άλλη  οι  επιχειρήσει   θα 

απαιτήσουν  Ε1  π

φαινόμενη αντιλογία; Η ύπαρξη πλεονάζουσας ζήτησης σε σχέση με την προσφορά αυξάνει το 

 τιμών  ξεπερνώντας έτσι το αναμενόμενο επίπεδο. Για τις επιχειρήσεις που έχουν γνώση 

ησης τιμών σημαίνει μία πτώση του πραγματικού μισθού σε w1 και υψηλότερη ζήτηση για 

.  Αλλά,  λόγω  της  αδυναμίας  τους  να  παρατηρήσουν  τον  πραγματικό  δείκτη  τιμών,  οι 

ενοι  βασίζουν  την  απόφαση  τους  για  προσφορά  εργασίας  στον  προσδοκώμενο 

τικό  μισθό.  Για  να  σχηματίσουν  προσδοκίες  για  τις  τιμές  χρησιμοποιούν

ηγούμενων περιόδων. Με άλλα λόγια, η προσφορά εργασίας είναι   Εs = Es(wE) παρά ΕS=ES(w) ,  

ς αδυναμίας των εργαζομένων να παρατηρήσουν το  επίπεδο τιμών (με xE υποδηλώνεται η 

 μεταβλητής x η οποία οι παράγοντες προσδοκούν να επικρατήσει την τρέχουσα περίοδο). 

σδοκώμενος πραγματικός μισθός είναι 

ς, η εξίσωση  προσφοράς εργασίας είναι :        
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ES  =  ES(W/PE)  =  ES[(W/P)(P/PE)] 

αγή στο P/PE  μετακινεί την καμπύλη προσφοράς εργασίας. 

  2.5  δείχνει  την  περίπ

και κάθε αλλ

Το  σχήμα τωση  όπου  το  πραγματικό  επίπεδο  τιμών  υπερβαίνει  το 

αναμενόμενο , τ εργα  λ

της  πεπ τ

Συνεπώ πραγματικό  επίπεδο 

μισθ

. Εάν P>PE ότε η καμπύλη προσφοράς  σίας θα μετακινηθεί προς τα δεξιά όγω 

οίθησης  των  εργαζόμενων  ότι  ο  μισθός  είναι  μεγαλύτερος  από  την  πραγματικότη α. 

ς  θα  προσφερθεί  περισσότερη  εργασία  από  ότι  αντιστοιχεί  στο 

ών.  

 

                                    Σχ.2.5 Το μοντέλο  Friedman: Ο φυσικός δείκτης ανεργίας  

 
Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, με την κυβέρνηση να ωθεί την συνολική ζήτηση πάνω από 

τη  προσφορά  πλήρους  απασχόλησης  οι  τιμές  ανεβαίνουν  ‐διότι  η  ζήτηση  υπερβαίνει  το  αρχικό 

επίπεδο προϊόντος yΝ‐. Οι τιμές συνε του η προσφορά, yS,   αυξηθεί στο χίζουν να αυξάνονται έως ό
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ποσό  του  προϊόντος  που  ζητεί     επιδρά  στην  πτώση    του 

w

ς ο πληθωρισμός P είναι .           P = W +1% . 
Αλλά πόσο θα αυξηθούν οι  ονομαστικοί μισθοί;  Εδώ μπορούμε  να υπογραμμίσουμε  την αιτία 

απόκλισης  μεταξύ  του  πραγματικού  μισθού  που  οι  εργαζόμενοι  προσδοκούν  να    λάβουν  για  Ε1  

εργασία και του μισθού που είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να καταβάλουν.  

Για να προσφέρουν οι εργαζόμενοι εργασία Ε1 ο προσδοκώμενος πραγματικός μισθός πρέπει να 

ανέλθει κατά 2%  ‐ από  wN σε w
* σχ.2.5 – με τον ονομαστικό μισθό κατά συνέπεια να πρέπει να 

αυξηθεί κατά 2% περισσότερο από τον προσδοκώμενο πληθωρισμό 

W
．
 = 2% +  P

．
E   . . 

Για απλούστευση είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με μία κατάσταση  μηδενικού πληθωρισμού : 

P
．
‐1 = W

．
‐1 = P

．
E 
 = 0     . 

Όπου  το  x‐1    υποδηλώνει  την  αξία  της  μεταβλητής  x  την  προηγούμενη  περίοδο.  Ο  Friedman 

υπέθεσε  ότι  οι  εργαζόμενοι  σχηματίζουν προσδοκίες  πληθωρισμού ανατρέχοντας  στην  εμπειρία 

του  παρελθόντος  τις  οποίες  αναθεωρούν  καθώς  ο  πληθωρισμός  αλλάζει.  Το  απλούστερο 

παράδειγμα μιας τέτοιας διαδικασίας προσαρμόσιμων προσδοκιών   είναι ότι ο πληθωρισμός της 

τρέχουσας περιόδου αναμένεται να είναι στο επίπεδο της τελευταίας περιόδου. 

P
．
E  = P

．
‐1   . 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω :  

                                                                 P
．
0     =  1% + W

．
0             .         (πτώση πραγματικού μισθού 1%) 

                                                                          = 1% + (2% + P
．
E )     .    

       = 1% + (2% + 0%) 

                                                                     = 3% 
．

Με  άλλα  λόγια  οι  εργαζόμενοι,  πιστεύοντας  λανθασμένα  ότι  ο  πληθωρισμός  θα  είναι  μηδέν, 

όπως και  την προηγούμενη περίοδο,  ερμηνεύουν την αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς κατά 

2% σαν μια αύξηση στους πραγματικούς μισθούς κατά το ίδιο ποσοστό και προσφέρουν εργασία 

Ε1.  Το  γεγονός  ότι  οι  τιμές  αυξάνουν  πραγματικά  κατά  1%  περισσότερο  από  ότι  αυξάνουν  οι 

ονομαστικοί μισθοί σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός είναι 1% χαμηλότερος από ότι ήταν αρχικά. 

ται  yD  .  Το  αυξημένο  επίπεδο  τιμών

πραγματικού μισθού από wN σε w1 (σχ.2.5). 

Στο δικό μας παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο πραγματικός μισθός έχει μειωθεί κατά 1% από  N 

σε w1 , δηλ: 

w
．
 =W
．
– P
．
 = ‐1%    . 

Συνεπώ

． ． ．

                                                           Και  W0 = 2% 
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Συνεπώς είναι κερδοφόρο για  τις  επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε σωστή πληροφόρηση να 

αυξήσουν την απασχόληση. 

Η  απασχόληση  έχει  αυξηθεί  από  την  κυβέρνηση  μέσω  των  πολιτικών  μέτρων  αλλά  η  αύξηση 

αυτή έχει συνέπεια την αύξηση στον δείκτη του πληθωρισμού, αφού μόνο μέσω μιας απρόσμενης 

αύξησης στο  επίπεδο  τιμών μπορεί  να δ ψ δαίσθηση  αύξησης  του πραγματικού 

μισθού. 

 

σύστημα αξόνων 

σ

ο  LF  (στο  μεσαίο  σύστημα 

αξόνων)  με  την  προέκταση  του  να  ορίζ μηδενικό  επίπεδο  ανεργίας  στο  κάτω 

σε 

χαμηλότερη  απασχόληση  στο  σύστημ ο β εται  από  πάνω.  Στον  κάθετο  άξονα  του 

συστήματος στη βάση του διαγράμματος διαβαθμίζονται ο πληθωρισμός τιμών και μισθών. 

ους εργαζόμενους 

να πιστέψουν στην αύξηση των πραγματικών ν  αυτό το παράδειγμα οι τιμές αυξήθηκαν 

κα σχετίζεται με πληθωρισμό 3%. Μπορούμε τώρα να σχεδιάσουμε 

την βραχυχρόνια καμπύλη Philips που τίζεται μ δενικό προσδοκώμενο πληθωρισμό με την 

ένω

ισμός  θα  έχει  μεταβληθεί  από 

μηδέν σε 3% (βλ. πίνακα 2.1). Για να συ ι να παρέχουν εργασία επιπέδου Ε1, 

ο ατά  τον  αναμενόμενο  πληθωρισμό  3%  συν  3% 

προκειμένου  ο  πραγματικός  μισθός  επι ου  w1  να  φτάσει  στο  επίπεδο  w
*.  Συνεπώς  οι 

ο

ημιουργηθεί η  ευ

 

2.3.2 Οι καμπύλες Phillips: μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες 

Η  διαδρομή  του  πληθωρισμού  που  σχετίζεται  με  την  πολιτική  της  κυβέρνησης  μπορεί  να 

αποτυπωθεί με σαφή τρόπο στο διάγραμμα της καμπύλης Phillips : είναι το τρίτο 

το σχ.2.5. Όπως και στην προηγούμενη παρουσίαση  της  καμπύλης Philips,   η ανεργία μετράται 

από δεξιά προς  τα αριστερά,  δηλ.  αυξάνεται  καθώς  κινούμαστε προς  τα αριστερά. Η στατιστικά 

προσδιορισμένη  εργατική  δύναμη  είναι  συμφωνημένη  στο  σημεί

ει  ταυτόχρονα  το 

σύστημα  αξόνων.  Υψηλότερη  ανεργία  προς  τα  αριστερά  στο  κάτω  σύστημα  αντιστοιχεί 

α  π υ  ρίσκ

Μπορούμε να δούμε την χρησιμότητα του διαγράμματος της καμπύλης Philips με το ακόλουθο 

παράδειγμα:  Αρχικά,  η  οικονομία  είναι  στο  ΕN  με  πραγματικό  μισθό wN  .  Ο  αντίστοιχος  δείκτης 

ανεργίας είναι UN. Υποθέτουμε ένα αρχικό σημείο εκκίνησης με μηδενικό πληθωρισμό. Η αύξηση 

στην συνολική ζήτηση αυξάνει την απασχόληση σε Ε1, μειώνοντας την ανεργία σε U1. Η πτώση στην 

ανεργία ήταν πιθανή λόγω της αύξησης των ο α κών μισθών που οδήγησε τνομ στι

 μισθώ . Σε

τά 3%. Συνεπώς η ανεργία U1 

 σχε ε μη

ση των σημείων Α και Β. 

Στην  ακόλουθη  περίοδο  (περίοδο  1),  ο  αναμενόμενος  πληθωρ

νεχίσουν οι εργαζόμενο

ι  ονομαστικοί  μισθοί  θα  πρέπει  να  αυξηθούν  κ

πέδ
．

νομαστικοί μισθοί θα πρέπει να αυξηθούν κατά W1=6%. Εάν το προϊόν επρόκειτο  να παραμείνει 

στο yD, οι τιμές θα πρέπει να αυξηθούν επίσης κατά 6% προκειμένου να διατηρηθεί ο πραγματικός 

μισθός στο  τρέχον  επίπεδο w1  (βλ.  πίνακα 2.1).  Για  την περίοδο 1,  αντίστοιχη  είναι μία δεύτερη 

βραχυχρόνια καμπύλη Phillips. Κάθε φορά που ο αναμενόμενος πληθωρισμός αλλάζει, η καμπύλη 
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μετακινείται.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  οι  καμπύλες  είναι  γνωστές  σαν  καμπύλες  Phillips 

αυξανόμενων προσδοκιών.  

Πίνακας 2.1 Παράδειγμα πληθωριστικής διαδικασίας 

 

Περίοδο

         

ς  Ε  P
．
E  W

．
  P

．
  w 

Απόκλιση 

πραγματικού 

μισθού* 

 

wN  0 ‐1          Ε0  0  0  0 

0 

1 

2 

3 

..  

Ε1 

Ε1 

Ε1 

Ε1 

.. 

0 

3 

6 

9 

.. 

2 

6 

9 

12 

.. 

3 

6 

9 

12 

..

w1 

w1 

w1 

w1 

.. 

+2 

+3 

+3 

+3 

.. 

*Η  διαφορά  μεταξύ  του  ισχύοντ ς  πραγματικού  μισθού  σε  δεδομένο  πίπεδο  απασχόλησης  και  του 
πραγματικού μισθού με τον οποίο παρέχεται αυτό το ποσό της εργασίας 
 

Την περίοδο    

          W
．
2 =   P

．
2
Ε 
  + χάσμα πραγματικού μισθού που πρέπει να καλύψουν οι εργαζόμενοι      . 

ο ε

2

ς  συμμετέχοντες  στην  αγορά  εκπληρώνονται  με  αυτά  τα  επίπεδα 

α

πραγματικής  πληροφόρησης.  Για  παράδειγμα,  εάν U=U και  P=6%   ο  πληθωρισμός  μισθών  και 

N υ   κ l  

P
．
= P
．
‐1 + α (UN – U)    . 

            =    6% + 3% 

            =    9% = P
．
2                             . 

Περίοδο με περίοδο, όσο η κυβέρνηση κρατάει την ζήτηση στο yD , η απασχόληση θα παραμένει 

πάνω από το ΕN  αλλά ο πληθωρισμός θα αυξάνεται κάθε χρόνο. 

Το σημείο F3 του Friedman είναι τώρα ξεκάθαρο. Μόνο στο U=UN o πληθωρισμός θα παραμείνει 

σταθερός. Με χαμηλότερη ανεργία U=U1 ο πληθωρισμός συνεχίζει να ανεβαίνει. Με έναν ακριβώς 

ανάλογο  τρόπο,  με  υψηλότερη  ανεργία  από  την  UN  ο  πληθωρισμός  συνεχίζει  να  πέφτει.  Στην 

περίπτωση που η οικονομία παραμείνει στο U=UΝ, ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός, αφού οι 

προσδοκίες  από  όλους  του

νεργίας  και  πραγματικού  μισθού.  Οι  αποφάσεις  προσφοράς  εργασίας  λαμβάνονται  βάσει 

N 

．
.

τιμών θα συνεχίσει στο επίπεδο του 6%. Ο πραγματικός μισθός θα παραμείνει αμετάβλητος στο 

w=w .  Συνοψίζοντας,  η  βραχ χρόνια αμπύλη  Phi lips αυξανόμενων  προσδοκιών  μπορεί  να 

αποτυπωθεί από την εξίσωση 

P
．
 = P
．
E + α (UN – U)  . 

Με τις προσαρμοσμένες προσδοκίες, έχουμε P
．
E = P

．
‐1 και συνεπώς  
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Μόνο όταν η ανεργία είναι ίση με UN  o πληθωρισμός είναι ίσος με το αναμενόμενο ή με άλλα 

λόγια είναι σταθερός , δηλαδή P
．
= P
．
‐1 .μόνο όταν U = UN. 

Ο Friedman ονόμασε τ μός είναι σταθερός, ως 

το φυσικό  επίπεδο ανεργίας. Προσδιόρισε αυτό  το  επίπεδο ως  το  επίπεδο που  στην 

εκκαθάριση της αγοράς εργασί D=ES, με ε ληρωμένε οσδοκίες

υσικός ησιμοποι ε από το iedman για τους εξής λόγους: 

1 ήθελε να διαχωρίσει τις πραγματικές δυνάμεις από τις νομισματικές 

ήθελε  σει  έμφασ πως ο φυ ός  δείκτης  εργίας  εξαρτάται  από  την χνολογία 

καθώς  ενσωματώνεται  ο  οριακό  οϊόν  της  κ ερ ίας  και  στις  μήσεις 

καθώς ενσ ατώνεται  ν καμπύλ ροσφοράς γασίας. 

3 ήθελε  να  ράσει  την ποψη  πως   κυβέρνησ έπρεπε  ν εχτεί  τον  φ ό  δείκτη 

ανεργίας, διαφορετικά θα έπρεπε να τιμετωπίσ έναν πληθ σμό με συνε ύξηση. 

Στο  του  Friedman εν  υπάρ ι  μακροχρ νια  επίδρα η  μεταξύ  αν γίας  και 

π

Phillips  που  καταδείκνυε  την  δυνατότητα  της  κυβέρνησης  να  επιλέξει  ένα  χαμηλότερο  δείκτη 

με  αυτόν  στην  κατάσταση  εργασιακής  ισορροπίας  με  το  κόστος  ενός 

η είναι 

δ χρόνια  (απεικονίζεται  με  την  βραχυχρόνια  καμπύλη  Phillips).  Καθώς  ο 

α θωρισμός  λλάζει  από περίοδο  σε  περίοδο  οι  βραχυχρόνιες  καμπύλες Philips 

μ

Στον φυσικό δείκτη ανεργίας η απασχόληση είναι ίση με την προσφορά εργασίας για τον τρέχων 

πραγματικό  μισθό  (που  ισούται  με  τον  αναμενόμενο  πραγματικό  μισθό).  Με  άλλα  λόγια  δεν 

υπάρχει  ακούσια  ανεργία  στο  σημείο  UN.  Οι  οικονομετρικοί  υπολογισμοί  που  επιχείρησαν  να 

προσδιορίζουν  το  δείκτη  ανεργίας  στον  οποίο  ο  πληθωρισμό σταθερός,  ανέδειξαν  ότι  ο 

ραμμίζεται πως στο μοντέλο της ανεργίας αναζήτησης προκειμένου 

να  αναμειχτούν  τα  άτομα  σε  αυτήν  την ε ραίτητο  να  αφήσουν  την  εργασία 

τους. Συνεπώς το κυρίως κόστος  της αναζήτη αι οι χαμένοι μισθοί. 

ο μοναδικό επίπεδο ανεργίας UN , όπου ο πληθωρισ

αντιστοιχεί 

ας, Ε

ήθηκ

κπ

ν Fr

ς πρ .  

O όρος ‘φ ’ χρ

2 να  δώ η  σικ αν   τε

στ πρ αμπύλης  γασ προτι

ωμ στη η π  ερ

 πε   ά   η η  α  δ υσικ

 αν ει  ωρι χή α

μοντέλο    δ χε ό σ ερ

ληθωρισμού,  χαρακτηριστικό  του  μοντέλου  Keynes/Phillips  όπου  υπήρχε  μία  απλή  καμπύλη 

ανεργίας  σε  σχέση 

υψηλότερου αλλά σταθερού πληθωρισμού. Αντίθετα, στο υπόδειγμα Friedman η επίδρασ

υνατή  μόνο  βραχυ

ναμενόμενος  πλη α

ετακινούνται.  Η  απουσία  μακροχρόνιας  επίδρασης  καταδεικνύεται  από  το  γεγονός  ότι  η 

μακροχρόνια καμπύλη Philips είναι κάθετη στο U=UN . 

 

2.3.3  Ο φυσικός δείκτης ανεργίας και η πλήρης απασχόληση 

 

ς  ήταν 

φυσικός δείκτης ανεργίας ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που είχε υπολογιστεί ως δείκτης ανεργίας 

πλήρους  απασχόλησης.  Ο  Friedman  απέναντι  σε    αυτήν  την  ένσταση  υποστήριξε  ότι  μέρος  της 

φυσικής ανεργίας αποτελούν άτομα που έχουν επιλέξει να μην εργαστούν προκειμένου να ψάξουν 

πιο αποδοτικές εργασίες. Υπογ

  αναζήτηση  ίναι  απα

σης είν
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Η θεωρία της ανεργίας αναζήτησης αναπτύχθηκε από τον Phelps (1970) ο οποίος επιχείρησ

δώσει  μία  ερμηνεία  για  την  ύπαρξη  εθελοντών  ανέργ

ε να 

ων  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  κάποια 

‘α

ους  μισθούς  τους  θέτει 

ξε νης  επιχείρησης  να 

προ ορών,  οι  εργαζόμενοι 

σπα λ

με τον P

 Τέτοιου

ε

‐ Υψ

 

  

ερ

man για την παρανόηση 

των  εργαζομένων όταν ο μεγαλύτερος  του αναμενόμενου   πληθωρισμός  ‐και συσχετιζόμενος με 

ίθουσα  δημοπρασίας  προσφοράς  και  ζήτησης  εργασίας’.  Από  την  στιγμή  που  η  ιδέα  ύπαρξης 

ενός  συντονιστή    ο  οποίος  θέτει  διάφορους  μισθούς  σε  πλειστηριασμό  εγκαταλείπεται  εκ  των 

πραγμάτων,  οδηγούμαστε  στην  περισσότερο  ρεαλιστική  υπόθεση  ότι  τ

χωριστά  η  κάθε  επιχείρηση  με  τον  υψηλότερο  μισθό  μίας  συγκεκριμέ

σελκύει  γρηγορότερα  εργασία. Με δεδομένη  την διασπορά  των προσφ

τα ούν χρόνο διερευνώντας πριν δεχτούν μια πρόταση εργασίας. Για το λόγο αυτό σύμφωνα 

helps η θετική ανεργία θεωρείται φυσιολογική. 

 είδους ανεργία θα είναι υψηλότερη όσο : 

‐ Π ρισσότερο ελλιπής είναι η πληροφόρηση για τις κενές θέσεις 

ηλότερος είναι ο λόγος  οφέλη ανεργίας / μισθός 

Αυτός ο λόγος ονομάζεται λόγος αντικατάστασης . Όσο πιο υψηλός είναι ο λόγος αυτός τόσο το 

κόστος από την απώλεια μισθού λόγω αναζήτησης εργασίας μειώνεται. Συνεπώς η αναζήτηση νέας 

εργασίας γίνεται πιο ελκυστική  (η καμπύλη προσφοράς εργασίας μετακινείται προς τα αριστερά) 

και  λιγότεροι  εργαζόμενοι  είναι  διαθέσιμοι  να  εργαστούν  σε  κάθε  επίπεδο  μισθού.  Μεγαλώνει 

δηλαδή το χάσμα μεταξύ της καμπύλης προσφοράς εργασίας (η οποία μετράει τα άτομα που είναι 

διατεθειμένα να δεχτούν μία θέση σε κάθε μισθό) και την εργατική δύναμη (τον συνολικό αριθμό 

ατόμων που αναζητεί εργασία). Το χαμηλότερο κόστος αναζήτησης μπορεί ακόμη να αυξήσει την 

εργατική  δύναμη  με  μετατόπιση  της  LF  προς  τα  δεξιά  (σε  LF'  σχ.  2.7).  Στην  περίπτωση  αυτή  ο 

φυσικός δείκτης της ανεργίας αυξάνεται από Un σε Un'.

 

Σχ.2.7 Η επίδραση ενός υψηλότερου λόγου αντικατάστασης στο φυσικό δείκτη της αν γίας 

 
Το μοντέλο αναζήτησης παρέχει μία παραλλαγή στην εκτίμηση του Fried
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τη

σης  του αριθμού  ελκυστικών  εργασιακών 

 
 
2.4

ο προϊόντος. Τώρα ας υποθέσουμε πως οι 

IS και LM τέμνονται α προϊόν υπερβαίνει 

το φυσικό επίπεδο  , η διατήρηση ενός 

τέτοιου επιπέδου π εγαλύτερο από ότι είχε 

προβλεφθεί.  Πάνω  τό  θα  μειώνεται.  Ας 

υποθέσουμε για π .2.8. Η καμπύλη LM 

εξαρτάται από την προσφορά πραγματ

Εάν η ονομαστική αθερά στο yΝ  , μετά 

στο y1 ο πληθωρισμός   Αυτό σημαίνει ότι η 

LM μετακινείται προς  ο προϊόν. Το προϊόν 

μειώνεται εξαιτίας τ αριστερόστροφα, 

έως ότου η LM1 τμήσει την yΝ.  

Αλλα ρισμό 

ν αύξηση της συνολικής ζήτησης – ωθεί την ανεργία κάτω από το φυσικό επίπεδο. Η έκδοση του 

Phelps δίνει έμφαση στην ανομοιογένεια των θέσεων εργασίας, των εργαζομένων και του κόστους 

απόκτησης πληροφόρησης.  Όταν  η  ζήτηση μεγαλώνει  οι  επιχειρήσεις  θα αναζητήσουν  επιπλέον 

εργαζόμενους και θα προσφέρουν καλύτερους μισθούς. Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αυτές τις 

αυξήσεις ως πιο ελκυστικές σε σχέση με αυτούς άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών, με τον δείκτη 

αποδοχής εργασίας να αυξάνει μειώνοντας παράλληλα και την ανεργία.. Καθώς η γενική φύση των 

μισθών αυξάνει  γίνεται  ξεκάθαρο στους εργαζόμενους:  κάποιοι από αυτούς θα παρατήσουν  την 

εργασία τους και θα αναζητήσουν καλύτερη προσφορά  . Η πτώση στην ανεργία είναι προσωρινή 

και  διακρίνεται  μόνο από  την ψευδαίσθηση μίας  αύξη

προσφορών. 

 Το χρήμα στο μοντέλο του  Friedman  

   
2.4.1 Μακροπρόθεσμη εκκαθάριση αγοράς με εκπληρωμένες προσδοκίες 

 
Η αγορά εργασίας εξισορροπεί μακροπρόθεσμα (με εκπληρωμένες προσδοκίες) στο μοντέλο του 

Friedman  μέσω  αλλαγών  στην  πραγματική  ποσότητα  του  χρήματος.  Το  σχ.2.8  βοηθάει  στην 

απεικόνιση αυτού του μηχανισμού. 

Με  yΝ  σημειώνεται  το  επίπεδο  του  προϊόντος  που  σχετίζεται  με  το  UΝ,  το  φυσικό  δείκτη 

ανεργίας. Μπορούμε να ονομάσουμε το yΝ το φυσικό επίπεδο του προϊόντος. Μία κάθετη γραμμή 

σχεδιάζεται στο τεταρτημόριο ΙS/LM στο φυσικό επίπεδ

 δεξιά του yΝ. Αυτό υποδηλώνει πως η συνολική ζήτηση γι

προϊόντος. Ανατρέχοντας στην ανάλυση του κεφαλαίου 2.2

ροϊόντος και απασχόλησης συνεπάγεται πληθωρισμό μ

από  το  yΝ  ο  πληθωρισμός  θα  αυξάνει  και  κάτω  από  αυ

αράδειγμα ότι η οικονομία βρίσκεται στο σημείο y1  στο σχ

ικού χρήματος. 

 προσφορά χρήματος και ο πληθωρισμός είναι αρχικά στ

θα μεγαλώνει. Συνεπώς το κλάσμα M/P θα μειώνεται.

τα αριστερά  , αυξάνοντας το επιτόκιο και μειώνοντας τ

ης πτώσης των επενδύσεών. Η LM θα συνεχίσει να κινείται 

γές  στην  προσφορά  πραγματικού  χρήματος  που  σχετίζονται  με  αυξανόμενο  πληθω

όταν η ανεργία είναι κάτω από το φυσικό επίπεδο διασφαλίζουν ότι τελικά η οικονομία θα βρεθεί 

στο y=yΝ, E=EΝ και U=UΝ. Η αντίστροφη διαδικασία λαμβάνει χώρα όταν η ανεργία είναι πάνω από 
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το UΝ. Ο πτωτικός πληθωρισμός αυξάνει την πραγματική αξία της προσφοράς χρήματος και, μέσω 

της  επίδρασης  Keynes,  χαμηλώνει  το  επιτόκιο  και  αυξάνει  τις  επενδύσεις,  διασφαλίζοντας  την 

επιστροφή στο φυσικό επίπεδο. 

 

 

εατρική  του  δήλωση  πως  ‘‘ο  πληθωρισμός  είναι  πάντα  και 

π

λ

2

Στην αναδιάρθρωση του κλασσικού μοντέλου από τον Friedman τα αποτελέσματα της  ποσοτικής 

θεωρίας  και  η  ουδετερότητα  του  χρήματος  διατηρούνται  μακροχρόνια  αλλά  όχι  βραχυχρόνια, 

δηλαδή  μία  αύξηση  στον  ρυθμό  ανάπτυξης  της  προσφοράς  χρήματος  θα  έχει  μία  προσωρινή 

πραγματική  επίδραση  με  την  αύξηση  του  προϊόντος  και  της  απασχόλησης,  αλλά    τελικά  η 

οικονομία  θα  επιστρέψει  στο  αρχικό  πραγματικό  σημείο  παρά  την  ύπαρξη  υψηλότερου 

πληθωρισμού.  Αντίστροφα,  μία  μείωση  στην  νομισματική  ανάπτυξη  θα  μείωνε  απασχόληση  και 

Σχ.2.8 Μακροπρόθεσμη εκκαθάριση της αγοράς: ο ρόλος της προσφοράς πραγματικού χρήματος 

 
Τι  εννοούσε  ο  Friedman  με  τη    θ

αντού  ένα  νομισματικό  φαινόμενο’’;  Εννοούσε  πως  στο  μοντέλο  του  η  κυβέρνηση  μπορεί  να 

διατηρήσει τον πληθωρισμό μόνο με κατά ληλη αύξηση της προσφοράς χρήματος. Ο μηχανισμός 

για την διασφάλιση μακροχρόνιας εκκαθάρισης της αγοράς στο φυσικό επίπεδο   υπογραμμίζει την 

αναμφίβολη  υπόθεση  ‐  σχετικά  με  τη  νομισματική  πολιτική‐  του  σταθερά  αυξανόμενου 

πληθωρισμού όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.2 παραπάνω. Για να ακολουθήσει η οικονομία το 

μονοπάτι Β→C→D κτλ στο σχ.2.5, η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέψει στην προσφορά χρήματος να 

αναπτυχθεί μαζί με τον πληθωρισμό. Διαφορετικά το κλάσμα Μ/P θα μειώνεται μετακινώντας την 

ανεργία και το προϊόν αριστερά προς το φυσικό επίπεδο. 

 

.4.2 Η έκδοση του Friedman για την ποσοτική θεωρία του χρήματος 
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προϊόν  βραχυχρόνια  αλλά  τελικά  η  οικονομία  θα  πήγαινε  πίσω  στο  φυσικό  επίπεδο  αλλά  με 

χαμηλότερο πληθωρισμό. 

Για  την  απεικόνιση  των  διαδικασιών  στην  πράξη  υποθέτουμε  πως  η  αρχική  κατάσταση  είναι 

υτή  του  φυσικού  επιπέδου  με  την  ανάπτυξη  της  προσφοράς  χρήματος  ίση  με  αυτήν  του 

πληθωρισμού  (και  6%  .και  η  οικονομία 
είναι στο σημείο Α σ

 Συνοψίζοντας  

 
Ας  υποθέσουμε  ότι  πολιτική  αυξάνοντας 

μόνιμα τον βαθμό αν τόχος μπορεί να είναι 

η μείωση της ανεργίας

Βήμα 1ο Με Μ
．
1.=  ορά χρήματος θα έχει 

αυξηθεί και η LM μετακινείται δεξιά στην LM1.  To προϊόν αυξάνει σε y1 και η ανεργία πέφτει σε U1 

(σχ.
ο

ο

ο 

ος  τα  αριστερά.  Όσο  η  LM  μετακινείται 

από την LM2 σε LM1  και LM0 , η ανεργία αυξάνει προς το φυσικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια αυτής 

πληθωρισμός  όσο  και  η 

νεργία αυξάνονται: ο πληθωρισμός γιατί η ανεργία είναι ακόμη κάτω από το UΝ  ,  και η ανεργία 

γι

N

 

α

του  αναμενόμενου  πληθωρισμού).  Συνεπώς,  Μ
．
=P
．
=P
．
Ε  = 

το σχ.2.9. 

y = yΝ,         E=EN,     και       U=UN 

Μ
．
 = P
．
 = P
．
Ε  = 6%. 

η  κυβέρνηση  εισάγει  μία  επεκτατική  νομισματική 

άπτυξης της προσφοράς χρήματος από 6% σε 10%. Ο σ

.  

10% και πληθωρισμό ακόμη στο 6%, η πραγματική προσφ

2.9) 

Βήμα  2   Ο  πληθωρισμός  ξεπερνά  το  6%  και  η  οικονομία  είναι  σε  σημείο  όπως  το  Β.  Όσο  ο 

πληθωρισμός  παραμένει  κάτω  από  10%,  η  πραγματική  προσφορά  χρήματος  θα  συνεχίσει  να 

αυξάνει και να μετακινεί την LM προς τα δεξιά. Η ανεργία θα συνεχίσει την πτώση.  

Βήμα 3  Αυτή η διαδικασία συνεχίζει μέχρι να προσεγγιστεί το σημείο C. Μόλις ο πληθωρισμός 

γίνει  ίσος  με  τον  ρυθμό  ανάπτυξης  της  προσφοράς  χρήματος  (10%)  ,  η  πραγματική  προσφορά 

χρήματος θα παύσει να αυξάνεται. 

Βήμα 4 Ωστόσο, η διαδικασία δεν σταματάει στο σημείο C. Από τη στιγμή που η ανεργία είναι 

κάτω  από  UN  ,ο  πληθωρισμός  θα  συνεχίσει  να  αυξάνεται.  Με  P
．
>Μ
．
  .η  πραγματική  προσφορά 

χρήματος  αρχίζει  να  υποχωρεί,  μετακινώντας  την  LM  πρ

της  φάσης  (από  το  C  στο D  στο  διάγραμμα  καμπύλης  Phillips)  τόσο  ο 

α

ατί η συνολική ζήτηση μειώνεται λόγω  της πτωτικής προσφοράς χρήματος. 

Βήμα 5ο Μόλις η οικονομία είναι στο D, o πληθωρισμός παύει να μεγαλώνει από τη στιγμή που 

U=U . Ωστόσο, επειδή ο πληθωρισμός έχει ανέλθει πάνω από το ρυθμό ανάπτυξης της προσφοράς 

χρήματος,  η  πραγματική  προσφορά  χρήματος  θα  συνεχίσει  να  μειώνεται  :  η  οικονομία  θα 

υπερκεράσει το UN διανύοντας μία περίοδο ανεργίας πάνω από το φυσικό επίπεδο (από το D στο 

Ε). 
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αι’’ στο σημείο Α’, με τον πληθωρισμό ίσο με 10%, δηλαδή ίσο 

μ

  μ ε

 
2

ροχρόνια  (θα  φανεί  παρακάτω  πως  ο  Friedman  πίστεψε  ότι  υπήρχαν    περιορισμοί  στην 

Σχ.2.9 Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής 

 
Τελικώς η οικονομία ‘’επαναπαύετ

ε  το  ρυθμό  ανάπτυξης  της  προσφοράς  χρήματος.  Η  ανεργία  και  το  προϊόν  είναι  στα  φυσικά 

επίπεδα.  Στο οντέλο  του  Friedman,  η  επεκτατική  νομισματική  πολιτική  οδηγ ί  σε  μία 

βραχυχρόνια  ύφεση  της  ανεργίας.  Μακροχρόνια,  δεν  υπάρχει  βελτίωση  στο  προϊόν  και  την 

ανεργία, με την  οικονομία να έρχεται αντιμέτωπη με ένα μεγαλύτερο πληθωρισμό. 

 
 
2.5 Δημοσιονομική πολιτική στο μοντέλο του Friedman  

.5.1 Μακροπρόθεσμη επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής 

 
Στο  μοντέλο  του  Friedman  η  δημοσιονομική  πολιτική  (όπως  και  η  νομισματική)  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για  την  αύξηση  του  προϊόντος  και  της  απασχόλησης  βραχυχρόνια  αλλά  όχι 

μακ
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δραστικότητ αύξηση 

στις κυβ

Στο σχ  υιοθετεί 

μία επ 0 στο IS1.  

Στο  σημείο  υξης  της 

προσφορ χρήματος. Η 

LM μετακιν

 

Σχ. α  

 
Εν τέλε  και στο 

ρχικό  σημείο.  Θα  υπάρξουν  περίοδοι  με  υψηλότερο  προϊόν  αλλά  αυτοί  θα  είναι  μικρής 

δ

σεων από ότι 

ταν στο σημείο Α. Από τη στιγμή που το προϊόν και η κατανάλωση στο Α και στο C είναι ίδια, η 

  με  την  πτώση  στις  επενδύσεις 

που θα επέλθει λόγω της αύξησης των επιτοκίων 

.5.2  Αλλαγές στην φορολογία και ο φυσικός δείκτης 

 

μικροοικονομική  συζήτηση  σχετικά  με  την  επίδραση  των  φορολογικών  αλλαγών  στην  επιλογή 

α της δημοσιονομικής πολιτικής, ακόμη και βραχυχρόνια). Μακροχρόνια, μία 

ερνητικές δαπάνες απλά θα μειώσει ένα ίσο ποσό ιδιωτικής δαπάνης.  

.2.10 η οικονομία είναι αρχικά στο φυσικό επίπεδο στο σημείο Α. Η κυβέρνηση

εκτατική δημοσιονομική πολιτική η οποία μετακινεί την  IS προς τα δεξιά από το  IS

Β,  ο  πληθωρισμός  θα  αυξηθεί  γρηγορότερα  από  το  σταθερό  ρυθμό  ανάπτ

άς  του χρήματος με συνέπεια  την πτώση της πραγματικής προσφοράς  του 

είται προς τα αριστερά μέχρι να φτάσει την LM1. 

 

 2.10 Δημοσιονομική πολιτική : 100% αντικατάσταση ιδιωτικών δαπανών μακροπρόθεσμ

ι, η οικονομία θα βρεθεί στο σημείο C, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο προϊόντος όπως

α

ιάρκειας.  Με  δεδομένη  μία  σταθερή  νομισματική  θέση,  η  αύξηση  στις  κυβερνητικές  δαπάνες 

χρηματοδοτείται  από  χρήματα  του  κοινού  μέσω  δανεισμού.  Αυτό  έχει  ως  συνέπεια  την  αύξηση 

προσφοράς  ομολόγων,  την  πίεση  των  τιμών  τους  και  την αύξηση  των  επιτοκίων.  Τα  υψηλότερα 

επιτόκια  αποθαρρύνουν  τη  ζήτηση  επενδύσεων  αφήνοντας  το  προϊόν  στο  C  με  μία  υψηλότερη 

συνιστώσα κυβερνητικών δαπανών και  χαμηλότερης συνιστώσας  ιδιωτικών  επενδύ

ή

αύξηση    στις  κυβερνητικές  δαπάνες  πρέπει  να  ταιριάζει  ακριβώς

 

2

Ο Friedman υπογράμμισε το ρόλο των αλλαγών τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων φόρων, 

στη  μεταβολή  του  φυσικού  δείκτη  ανεργίας.  Η  επιχειρηματολογία  αντικατοπτρίζει  μία 
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ανάμεσα  σε  ανάπαυση  και  αγαθά.  Υψηλότερη  φορολογία  εισοδήματος  θα  μειώσει  τις  ώρες 

εργασίας για δεδομένο προ φόρων μισθό (υποθέτοντας ότι η ανάπαυση είναι ένα κανονικό αγαθό 

κα

 πραγματικός μετά φόρων μισθός που 

λαμβάνουν  οι  εργαζόμενοι  (ο  πραγματικός  μισθός  κατανάλωσης)  φαίνεται  από  την  αρχική 

καμπύλη προσφοράς  που φτάνει στο σπίτι και 

απαιτείται  για  την  π των  δύο  μισθών  είναι  το 

πραγματικό φορολογικό έσοδο ανά  στο σχήμα 2.11  

 

ση του μόνιμου εισοδήματος 

 
 

 

γ

ι  όπως  στο  κεφ.1  η  επίδραση  αντικατάστασης  ισοσκελίζει  την  επίδραση  εισοδήματος)  Στο 

σχ.2.11  η  καμπύλη  προσφοράς  εργασίας  μετακινείται  αριστερά  στο  Εs’.  O  φυσικός  δείκτης 

ανεργίας πέφτει στο Ε’N. Στο νέο φυσικό επίπεδο, ο πραγματικός μεικτός μισθός που πληρώνουν οι 

εργοδότες  (ο  πραγματικός  μισθός  προϊόντος)  φαίνεται  από  την  τμήση  της  νέας  καμπύλης 

προσφοράς εργασίας και της καμπύλης ζήτησης εργασίας. Ο

εργασίας στο Ε’N. Αυτός είναι ο πραγματικός μισθός 

ροσφορά  ποσού  εργασίας  Ε’N.  Η  διαφορά  μεταξύ 

εργαζόμενο το οποίο και απεικονίζεται 

 

Σχ.2.11 Αλλαγές στην φορολογία και το φυσικό επίπεδο 

 

Μία αύξηση στους έμμεσους φόρους θα επιφέρει μία όμοια αντίδραση, με το φυσικό δείκτη της 

ανεργίας να αυξάνεται. Η καμπύλη ζήτησης εργασίας θα μετακινηθεί καθοδικά από τη στιγμή που 

η  αξία  του  οριακού  προϊόντος  της  εργασίας  μειώθηκε  με  την  επιβάρυνση  της  φορολογίας.  Ο 

φυσικός δείκτης φορολογίας αυξάνει σε U’N  όπως προηγουμένως. 

 
 
2.6 Μακροοικονομική πολιτική και η υπόθε

2.6.1 Φορολογική πολιτική 

Στο μοντέλο του Friedman η χρήση φορολογικών πολιτικών για το συντονισμό της οικονομίας θα 

είναι  αναποτελεσματική.  Ο  πρόεδρος  Johnson  χρησιμοποίησε  μία  προσωρινή  φορολο ική 

επιβάρυνση το 1968 για να συντονίσει την οικονομία προς την καθοδική κατεύθυνση και η οποία 
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πράγματι ήταν αναποτελεσματική στη μείωση των καταναλωτικών δαπανών. Ποια ήταν η εξήγηση 

του  Friedman;  Κατά  την  άποψη  του  η  προέλευση  της  ιδιαίτερα  ασθενούς  επίδρασης  μίας 

προσωρινής φορολογικής πολιτικής όπως π.χ μια επιπλέον επιβάρυνση έχει να κάνει με τον τρόπο 

που  λαμβάνονται  οι  αποφάσεις  κατανάλωσης.  Υποστήριξε  πως  οι  δαπάνες  για  κατανάλωση δεν 

εξαρτώνται από το πραγματικό εισόδημα αλλά από το μόνιμο εισόδημα : αυτή ήταν η θεωρία του 

μόνιμου εισοδήματος (Permanent Income Hypothesis). Με την έννοια ‘μόνιμο εισόδημα’ εννοούσε 

το  μέσο  εισόδημα  που  το  άτομο  προσδοκούσε  να  αποκομίσει  σε  όλη  του  τη  ζωή.  Όπως 

σημειώθηκε  νωρίτερα,  η  υπόθεση  αυτή  υπογραμμίζει  το  ρόλο  του  πλούτου  στη  συνάρτηση 

κατανάλωσης καθώς ο προβληματισμός του ατόμου για τη λήψη αποφάσεων έχει να κάνει με τον 

επιμερισμό  του  συνολικού  πλούτου  που  προσδοκά  να  αποκτήσει  στη  ζωή  του  στις  ετήσιες 

δαπάνες για κατανάλωση.  

Η υπόθεση μόνιμου εισοδήματος υποδηλώνει πως μία περικοπή  (ή μία αύξηση) στους φόρους 

δεν  θα  έχει  καμία  είναι  μόνιμη.  Οι 

μετακινήσεις  στ υσικό  δείκτη  που 

αναφέρθηκαν   Μεγάλη αντίθεση 

σε  σχέση  με  τις  περικοπές  του 

Reagan το 1982

 

2.6.2  Νομισματική π

 
Η ανάλυση του  στην υπόθεση 

μόνιμου  εισοδήμ ραγματική  προσφορά 

χρήματος  ως  παράγ ης  επίδρασης  της 

ραγματικών διαθεσίμων (επίδραση Pigou ή πλούτου). Σύμφωνα με την άποψη του Friedman μία 

α

ιδιαιτέρως  αποτελεσματική 

ραχυχρόνια καθώς επιδρά στη ζήτηση μέσω τριών καναλιών: 

] 

ηση c                                                    [επίδραση Pigou] 

επίδραση  στις  καταναλωτικές  δαπάνες  εκτός  και  αν 

ην  καμπύλη  προσφοράς  εργασίας  και  η  αλλαγή  στο  φ

προηγουμένως λαμβάνουν τις φορολογικές αλλαγές ως μόνιμες.

φορολογικές  επιβαρύνσεις  του  Johnson  είχαν  οι  φορολογικές 

 οι οποίες είχαν εντόνως προβληθεί ως μόνιμες. 

ολιτική 

Friedman για την συμπεριφορά κατανάλωσης, που συνοψίστηκε 

ατος,  παρήγαγε  μία  συνάρτηση  κατανάλωσης  με  την  π

οντα.  Η  πραγματική  προσφορά  χρήματος  εισήλθε  μέσω  τ

π

ύξηση πλούτου θα οδηγούσε στην αγορά επιπρόσθετων αγαθών. Επίσης πίστευε ότι υψηλότερος 

δείκτης Μ/Ρ θα μείωνε το επιτόκιο μέσω της επίδρασης των πρόσθετων  αγορών ομολόγων. Αυτή 

η μείωση προκαλεί αύξηση των επενδύσεων (επίδραση Keynes) και αύξηση της κατανάλωσης.  

Συνεπώς,  στον  κόσμο  του  Friedman,  η  νομισματική  πολιτική  είναι 

β

1. αύξηση Μ/Ρ → μείωση r → αυξημένες επενδύσεις            [επίδραση Keynes

2. αύξηση Μ/Ρ → αύξ

3. αύξηση Μ/Ρ → μείωση r →αύξηση c           [διαχρονική επίδραση αντικατάστασης] 

Η πεποίθηση ότι υπήρχαν πολλά υποκατάστατα του χρήματος –όπως τα καταναλωτικά αγαθά‐ 

ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της επίκρισης του Friedman για την παγίδα ρευστότητας του Keynes. 
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Ο Friedman υποστήριξε πως η νευρικότητα του επενδυτή για πιθανές κεφαλαιακές απώλειες από 

μακροχρόνια ομόλογα δεν θα οδηγούσε σε μία αλλαγή σύνθεσης χαρτοφυλακίου από ομόλογα σε 

ρευστό.  Αντιθέτως,  μείωση  της  κατοχής  μακροχρόνιων  ομολόγων  θα    οδηγούσε  σε  υψηλότερη 

κατανάλωση ή αγορά κρατικών ομολόγων ή βραχυχρόνιων ομολόγων. Επίσης υποστήριξε πως σε 

κάθε  ρεαλιστικό  μοντέλο  υπάρχουν  πάνω  από  δύο  κεφαλαιουχικά  στοιχεία  (ρευστό  και 

μακροχρόνια  ομόλογα)  και  κατά  συνέπεια  η  παγίδα  ρευστότητας  ήταν  απλά  μία  αξιοπερίεργη 

θεωρία. 

 
 
 2.7 Συμπεράσματα 

 
Η πρώτη μεγάλη πρόκλησ
 

η για το ιδανικό μεταπολεμικό μακροοικονομικό μοντέλο έλαβε χώρα 

σ

ροοικονομικών που μπορούσε  να 

ερικλύσει  τις  εμπειρικές  επιτυχίες  και  αποτυχίες  της  Keynesian‐νεοκλασσικής  σύνθεσης. 

Δ όρησης  κατά  την  εκκαθάριση  της  αγοράς  εργασίας  στο  μοναδικό 

φυσι

–

μη ά

 άνω του φυσικού. 

       Το  επιχείρημα  του  Friedman  ήταν  απλό:  τα  νοικοκυριά  στηρίζουν  την  απόφαση  για  την 

προσφο πτει  από 

αναχρονιστικ του  τρέχοντος 

πραγματικού τους μισθού βασίζεται στα στοιχεία του πληθωρισμού της τελευταίας περιόδου. Εάν 

ο πληθω σθό 

και 

τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ΄60.  Η  Κεϋνσιανή‐νεοκλασσική    σύνθεση,  με  το  Κεϋνσιανό  σύστημα 

προσδιορισμού προϊόντος και απασχόλησης, που συμπληρώθηκε με το μοντέλο Κeynes/Phillips για 

τον  πληθωρισμό  κρίθηκε  ανεπαρκής  ως  εμπειρικό  μοντέλο.  Στο  φως  της  έντονης  κριτικής 

αναψηλάφησης οι θεωρητικές αβασιμότητες απομακρύνθηκαν μέσα σε ανακούφιση. Ο Friedman 

επιχείρησε  να  μεταφέρει  το  κύριο  ρεύμα  της  ανάλυσης  πίσω  στην  κλασσική  παράδοση 

δημιουργώντας  ένα μοντέλο στα  χνάρια  των  νεοκλασσικών μικ

π

ιέγνωσε  προβλήματα  πληροφ

κό δείκτη ανεργίας. 

Στο μοντέλο του Friedman υπάρχει ένα μακροχρόνιο διάστημα όπου τα κλασσικά αποτελέσματα 

ισχύουν και  ένα βραχυχρόνιο διάστημα όπου οι αποκλίσεις από το φυσικό επίπεδο μπορούν να 

υπάρχουν. Αυτός ο διαχωρισμός του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει την κεντρική του ιδέα που 

έχει ως εξής:  ενώ οι  κυβερνήσεις είχαν σίγουρα τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα χαμηλό δείκτη 

ανεργίας για την οικονομία, η συνέπεια θα ήταν ένας συνεχόμενα αυξανόμενος πληθωρισμός, εάν 

αυτός ο χαμηλός δείκτης ήταν κάτω από το φυσικό επίπεδο. Μόνο με αυξανόμενο πληθωρισμό 

 αναμενόμενο για τα νοικοκυριά γεγονός που επηρε ζει  την απόφαση τους για την προσφορά 

εργασίας‐ είναι δυνατόν να επιτευχθεί απασχόληση σε επίπεδα

ρά  εργασίας  στον  προσδοκώμενο  πραγματικό  μισθό,  ο  οποίος  προκύ

ή  πληροφόρηση.  Ο  τρόπος  υπολογισμού  από  τους  εργαζομένους 

ρισμός έχει αυξηθεί οι εργαζόμενοι εκλαμβάνουν λανθασμένα τον πραγματικό τους μι

προσφέρουν περισσότερη εργασία από ότι θα πρόσφεραν εάν είχαν πραγματική επίγνωση του 

πραγματικού  τους  μισθού.  Με  δεδομένη  την  θεωρία  προσαρμοσμένων  προσδοκιών,  επίπεδα 
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ανεργίας  κάτω από  το φυσικό  επίπεδο απαιτούν αυτή η παραίσθηση  να αναπαράγεται  σε  κάθε 

περίοδο με συνεπαγόμενη τη συνεχή αύξηση του πληθωρισμού. 

       Χρησιμοποιώντας  την  θεωρία  του  μόνιμου  εισοδήματος  για  να  ενσωματώσει  την  επίδραση 

Pigou στην ανάλυση του, ο Friedman υποβάθμισε τη δυναμική διαρκών Κεϋνσιανών προβλημάτων 

ανεργίας πάνω από τα φυσικά επίπεδα. Κάθε πρόσκαιρη πτώση στη ζήτηση, παρόλο που προκαλεί 

μία προσωρινή πτώση του προϊόντος,  δεν θα μεγεθυνόταν μέσω της χαμηλότερης κατανάλωσης 

γιατί  η  υπόθεση  του  μόνιμου  εισοδήματος  μειώνει  αισθητά  το  μέγεθος  του  πολλαπλασιαστή. 

ρχικά οι  καταναλωτές δεν επηρεάζονται από  την  χαμηλότερη απασχόληση γιατί υποτίθεται ότι 

ν  το  ίδιο  επίπεδο  κατανάλωσης  είτε  με  δανεισμό,  είτε  με  χρήση  των 

αποταμιεύσεων  τους.  Επιπλέον  ο  πτωτικός  πληθωρισμός  με  την  ανεργία  πάνω  από  τα  φυσικά 

όμενο  πληθωρισμό.  Ακόμη  και  βραχυχρόνια,  οι  προσπάθειες  να 

χρ

 

 

 

 

 

 

 

Α

μπορούν  να  διατηρήσου

επίπεδα θα ωθήσει  τη  ζήτηση προς  τα πάνω  ξανά μέσω  των  τριών  καναλιών που αναφέρθηκαν 

στην ενότητα 2.6: την επίδραση Keynes, την επίδραση Pigou και την διαχρονική αντικατάσταση. 

      Οι  πολιτικές  επιπτώσεις  του  μοντέλου  του  Friedman  είναι  ξεκάθαρες.  Μακροχρόνια,  η 

οικονομία βρίσκεται στα φυσικά επίπεδα ανεργίας με τον πληθωρισμό ίσο με το δείκτη ανάπτυξης 

της προσφοράς χρήματος. Η Ποσοτική Θεωρία ευσταθεί μακροχρόνια: μία υψηλότερη προσφορά 

χρήματος  οδηγεί  σε  αναλογικά  υψηλότερες  τιμές.  Μακροπρόθεσμα,  η  πραγματική  επίδραση 

αυξημένων κυβερνητικών δαπανών  ισοσκελίζεται με  τη μείωση  ίσου ποσού  ιδιωτικών δαπανών. 

Βραχυχρόνια,  αποκλίσεις  από  τους φυσικούς  δείκτες  είναι  πιθανές.  Η  βραχυχρόνια  νομισματική 

πολιτική  είναι  αποτελεσματική  για  την  αύξηση  του  προϊόντος  και  της  απασχόλησης  αλλά 

αντανακλάται  με  αυξαν

ησιμοποιηθεί  η  δημοσιονομική  πολιτική  με  τη  μορφή  μείωσης  φόρων  για  την  επίτευξη 

χαμηλότερης ανεργίας είναι μάταιες αν αυτές εκλαμβάνονται ως προσωρινές. 

       Ο Friedman  κατέληξε στο συμπέρασμα από  την ανάλυση  του πως ο ρόλος  της  νομισματικής 

πολιτικής  ήταν  κυρίως  να  “αποτρέψει  το  ίδιο  το  χρήμα  από  το  να  γίνει  μία  μεγάλη  πηγή 

διαταραχών” (Friedman 1968:12). Συνεπώς η νομισματική πολιτική θα πρέπει δημόσια να υιοθετεί 

ένα  σταθερό  ρυθμό  ανάπτυξης  της  νομισματικής  συνιστώσας  συνεισφέροντας  σημαντικά  στην 

αποφυγή του πληθωρισμού ή του αποπληθωρισμού των τιμών.  
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3 

Το Νέα Κλασσικά Μακροοικονομικά 
 

Οι  μακροοικονομικές  εξελίξεις  στην  δεκαετία  του  ’70  κλόνισαν  την  αυτοπεποίθηση  των 

μακροοικονομολόγων.  Οι  μεγάλες  βιομηχανοποιημένες  οικονομίες  άρχισαν  να  υποφέρουν  από 

“στασιμοπληθωρισμό”,  ένα  συνδυασμό  αυξανόμενης  ανεργίας,  αυξανόμενου  πληθωρισμού  και 

χαμηλής  ανάπτυξης.  Έχοντας  προσαρμόσει  τους  θεωρητικούς  και  οικονομετρικούς  τους 

μηχανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν την καμπύλη αυξανόμενων προσδοκιών του Phillips, 

η παρουσία της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης το 1973   έστρεψε για μια ακόμη φορά την προσοχή 

τους στην πλευρά  της προσφοράς. Όπως σημειώθηκε στα  κεφάλαια 1  και 2,  η  επεξεργασία  τ

Εισαγωγή 

ου 

nesian ύνθε

του

έπρε

α α ε ο

ρά  της  προσφοράς 

έλαβ

Οι νεωτεριστές μακροοικονομολόγοι αποσκοπούσαν στην δημιουργία νέων μακροοικονομικών, 

βασισμένων  στην  υιοθέτηση  των  μικροοικονομικών  με  κεντρικό  άξονα  την  εκκαθάριση  της  

αγοράς.  Σαν  συνέπεια αυτών παρήγαγαν μακροοικονομικά αποτελέσματα  τα  οποία αντηχούσαν 

αυτά της προ‐Κευνσιανής παράδοσης, δηλαδή του κλασσικού μοντέλου. 

Το  δεύτερο  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  του  νέου  μοντέλου  πήρε  ως  σημείο  εκκίνησης  του  τη 

δυσαρέσκεια  για  την  αιτιολόγηση  του  Friedman  σχετικά  με  τις  βραχυχρόνιες  αποκλίσεις  της 

οικονομίας  από  το  φυσικό  της  επίπεδο.  Οι  νέοι  κλασσικοί  σκόπευαν  να  δημιουργήσουν  ένα 

όπου τα κλασσικά αποτελέσματα θα είχαν συνεχόμενη ισχύ (εκτός τυχαίων διαταραχών). 

Η αδιάλλακτη έμφαση τους στην λογική συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων σήμαινε  τη 

μεταπολεμικού  συναινετικού  μοντέλου  (Key ‐νεοκλασσική  σ ση)  είχε  επιδείξει  ελλιπή 

προσοχή  στα  χαρακτηριστικά  της  πλευράς  της  προσφοράς.  Η  απουσία  επαρκούς  ανάλυσης  της 

πλευράς προσφοράς στο μοντέλο αντικατοπτρίστηκε στην σύγχυση που περιέβαλε το ερώτημα για 

την  επιλογή  της  κατάλληλης  πολιτικής  ως  απάντηση  στην  πετρελαϊκή  κρίση.  Η  βασική  πολιτική 

διαίσθηση  όσων  είχαν  εμποτιστεί  με  τα  ιδανικά  της  δεκαετίας    ’50  και  του  ΄60  ήταν  πως  οι 

κυβερνήσεις  πε  να  επεμβαίνουν  προκειμένου  να  βοηθήσουν  στην  σταθεροποίηση  της 

οικονομίας.  Η  τάση  αυτή  συγκρούστηκε  με  την  διάγνωση  Friedman  υποστηρίζοντας  πως  οι 

προσπάθειες ν  δι τηρηθεί η αν ργία κάτω από το φυσικό επίπεδο απλά οξύν υν το πρόβλημα 

του αυξανόμενου πληθωρισμού. 

Η  φανερή  ατέλεια  του  ιδανικού  μοντέλου  και  η  νέα  έμφαση  στην  πλευ

βοήθησαν  να  δημιουργηθεί  εύφορο  έδαφος  για  την  δραστική  αναδιάρθρωση  των 

μακροοικονομικών η οποία  ε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του  ’70. Η προέλευση των Νέων 

Κλασσικών  Μακροοικονομικών  βασίστηκε  στην  δυσαρέσκεια  για  την  αποτυχία  του 

μακροοικονομικού  κατεστημένου  να  ενσωματώσει  πλήρως  την  λογική  συμπεριφορά  στην 

βελτιστοποίηση των οικονομικών παραγόντων.  

μοντέλο 
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μη  αποδοχή  της  θεωρίας  των  προσαρμόσιμων  προσδοκιών  του  Friedman  για  την  εξήγηση  της 

,  σύμφωνα  με  την  οποία  λάμβαναν 

νήγοροι του νέου μοντέλου υπογράμμισαν 

την υπόθεση πως οι παράγοντες κάνουν συστηματικά λάθη για τις αναμενόμενες τιμές 

μπορεί  να  υπάρξει  μία  βραχυχρόνια  αντίστροφη  σχέση  μεταξύ  πληθωρισμού  και  ανεργίας.  Η 

έννοια  η η γ ρ

η

ό 

σσικά

υ ν

 λίγο πολύ συνεχόμενα.  

3.

. 

ν ε  ο σ τα  ποτελέσματα 

1  στην  αγορά  εργασίας.  Υπάρχει  ένα  μοναδικό 

φυσι

2  μες  α θεία

3   πενδύσεις 

 ε α

δυ στις 

συνεχόμενα  λανθασμένης    πληροφόρησης  των  εργαζομένων

και την απόφασή τους για προσφορά εργασίας. Οι συ

ότι μόνο με 

“συστηματικά λάθη” όμως είναι μ  συμβατή με τ  λο ική συμπεριφο ά. Οι νέοι κλασσικοί 

συνεπώς  αντικατέστησαν  τις  προσαρμοσμένες  προσδοκίες  με  τη  ριζοσπαστική  υπόθεση  των 

λογικών  προσδοκιών.  Σύμφωνα  με  αυτήν  δεν  υπάρχουν  συστ ματικά  λάθη  στις  προβλέψεις 

επιπέδου τιμών. 

Οι πολιτικές  επιπτώσεις  του Νέου Κλασσικού μοντέλου είναι  ξεκάθαρες  και αναμφίβολες.  Δεν 

υπάρχει ρόλος για την κυβέρνηση για την διασφάλιση της λειτουργίας της οικονομίας στο φυσικό 

επίπεδο καθώς – πέρα από τις τυχαίες αναταράξεις‐ η οικονομία βρίσκεται συνεχώς σε ισορροπία 

στο  μοναδικό φυσικό  επίπεδο.  Επιπλέον  κάθε  συστηματική  προσπάθεια  από  την  κυβέρνηση  να 

μειώσει την ανεργία κάτω από το φυσικό επίπεδο θα είναι ανεπιτυχής. Οι οικονομικοί παράγοντες 

σε μία ανακοίνωση ανάπτυξης της ζήτησης από την κυβέρνηση θα προσαρμόσουν άμεσα τις τιμές 

και  τους  μισθούς  προς  τα  πάνω  αφήνοντας  την  οικονομία  στο  φυσικ δείκτη  ανεργίας  με  ένα 

υψηλότερο επίπεδο τιμών. 

Τα Νέα Κλα  Μακροοικονομικά (ΝΚΜ) κάνουν τις ακόλουθες υποθέσεις: 

1. Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες βελτιστοποιούν λογικά και βασίζουν τις αποφάσεις το ς μό ο 

σε πραγματικούς παράγοντες. 

2. Οι αγορές κάνουν εκκαθάριση

 Οι  τιμές  προβλέπονται  σωστά  λόγω  των  λογικών  προσδοκιών.  Δεν  γίνονται  συναλλαγές  με 

λάθος τιμές

Από αυτές  τις  υποθέσεις    το   ΝΚΜ    εξάγει  τα  τρία  τυπικά  κλασσικά αποτελέσματα.  Αυτό που 

κάνει  το  μο τέλο  διαφορετικό  σ σχέση  με  τ   κλασ ικό  είναι  ότι  α διαρκούν 

συνεχόμενα. 

Ν Το  προϊόν  και  η  απασχόληση  προσδιορίζονται 

κό επίπεδο ανεργίας 

Ν Προβλέψι αλλαγές στην  νάπτυξη της προσφοράς χρήματος οδηγούν απευ ς σε αλλαγές 

του πληθωρισμού˙ δεν έχουν πραγματικές επιδράσεις 

Ν Υπάρχει 100%  επίδραση  της δημοσιονομικής πολιτικής στις ιδιωτικές ε

Θα ξετάσουμε παρακάτω πως τα διπλά ευρήματ  της ραγδαίας εκκαθάρισης των αγορών  και 

των  ορθολογικών  προσδοκιών  συν άζονται  για  να  δώσουν  τόσο  ισχυρά  αποτελέσματα 

παρακάτω ενότητες. Πρέπει να τονιστεί ότι η Υπόθεση Ορθολογικών Προσδοκιών (ΥΟΠ) μπορεί να 

διαχωριστεί  από  την  άλλη  κολώνα  των  Νέων  Κλασσικών  Μακροοικονομικών.  Συνδυαζόμενη  με 
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διαφορετικά  (μη  κλασσικά)  μικροοικονομικά  ευρήματα  ,  η  ΥΟΠ  παράγει  μη  κλασσικά 

αποτελέσματα. 

 
 
3.1 Ορθολογικές προσδοκίες και οι Νέες Κλασσικές προτάσεις 
 
 Ένας ψυχρός προσδιορισμός του Νέου Κλασσικού μοντέλού είναι το μοντέλο του Friedman συν 

τις ορθολογικές προσδοκίες. Ήταν η υπόθεση   Friedman  με  τις   προσαρμόσιμες προσδοκίες που 

επέτρεπε στον πληθωρισμό να αποκλίνει από τον αναμενόμενο πληθωρισμό και κατά συνέπεια να 

επιτρέπεται  στην    καμπύλη  προσφοράς  εργασίας  να  μετακινείται.  Η  μετακίνηση  αυτή  προκαλεί 

εκ

πασχόλησης  όπου 

νιας  συνάρτησης  παραγωγής  αυτό  το  επίπεδο  της  απασχόλησης 

  αποθέματος  κεφαλαίου)  γεγονός  που 

νο  στην  αγορά  εργασίας  φυσικό  επίπεδο  προϊόντος,  η  προσφορά  πραγματικού 

χρ

προσφορά  χρήματος  σταθερή  (συμπέρασμα  Ν2  παραπάνω).  Τέλος,  υπάρχει 

ερό  στο  επίπεδο  που  αντιστοιχεί  στο  φυσικό  επίπεδο  της 

ιπέδου τιμών της επόμενης περιόδου είναι 

ήσει  την 

επ

καθάριση αγορών  μακριά από το φυσικό επίπεδο. 

Η  εισαγωγή  της  Υπόθεσης  των  Ορθολογικών  Προσδοκιών  ήταν  απαραίτητη  για  την 

αποκατάσταση  των  παλιών  κλασσικών  μακροοικονομικών  συμπερασμάτων.  Η  ΥΟΠ  απαιτεί  την 

υπόθεση ότι: 

1. Όλοι γνωρίζουν τις δομικές εξισώσεις που χαρακτηρίζουν την οικονομία, 

2. Όλοι πιστεύουν πως όλες οι αγορές είναι σε ισορροπία, και  

3. Όλοι γνωρίζουν πώς όλοι γνωρίζουν τις υποθέσεις 1 και 2. Αυτή είναι η λεγόμενη υπόθεση 

της κοινής γνώσης 

Με  δεδομένες  αυτές  τις  τρεις  υποθέσεις  υπάρχει  ένα  μοναδικό  επίπεδο  α

γίνεται  εκκαθάριση  της  αγοράς  εργασίας  και  συνεπώς  υπάρχει  ένας  μοναδικός φυσικός  δείκτης 

ανεργίας.  Μέσω  της  βραχυχρό

υποδηλώνει  ένα μοναδικό  επίπεδο προϊόντος  (δεδομένου

επαληθεύει    το  αποτέλεσμα  Ν1  παραπάνω.  Για  να  είναι  η  συνολική  ζήτηση  ίση  με  το 

προσδιορισμέ

ήματος  πρέπει  να  είναι  σταθερή.  Αντίστοιχα,  κάθε  αύξηση  στην  προσφορά  ονομαστικού 

χρήματος  θα  ανακλαστεί  άμεσα  στην  αντίστοιχη  αύξηση  των  τιμών  προκειμένου  να  κρατηθεί  η 

πραγματική 

αποθάρρυνση  των  ιδιωτικών  δαπανών  μέσω  των  κυβερνητικών  δαπανών  γιατί  το  επίπεδο 

προϊόντος    είναι  σταθ

απασχόλησης(αποτέλεσμα Ν3 παραπάνω). 

Κάτω από τις λογικές προσδοκίες η πρόβλεψη του επ

ακριβής όσο  ισχύουν οι υποθέσεις 1,2&3.  Το επίπεδο τιμών που αναμένεται να επικρατ

όμενη  περίοδο  είναι  απλά  η  αναμενόμενη  προσφορά  χρήματος  της  επόμενης  περιόδου 

διαιρούμενη με τη μοναδική πραγματική αξία της προσφοράς χρήματος,  m
_

, που χρειάζεται για να 

διασφαλιστεί ότι η ζήτηση είναι ίση με το φυσικό δείκτη του προϊόντος: 

PEt+1  = M
E
t+1 / m

_
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όπου  ME
t+1 είναι η αναμενόμενη αξία της προσφοράς χρήματος την περίοδο t+1 και m

_

 η αξία του 

κλάσματος Μ/Ρ, απαραίτητη για να διασφαλίσει ότι η συνολική πραγματική ζήτηση είναι ίση με το 

υσικό επίπεδο προϊόντος.  

ά  εργασίας  μπορεί  να 

ροβλεφτεί με παρόμοιο τρόπο:  

=
_

ρη  χρήση  της  διαθέσιμης  πληροφόρησης. 

Π   ς κ γ

ς μεταξύ της λογικής και της εκκαθάρισης της αγοράς από τους Νέους Κλασσικούς 

βασ ανεκμετάλλευτες 

προ   της  θεωρίας  ορθολογικών 

προ

ανεκμετ  κερδοφορίας είναι παράλογη. 

ρήματος η σ  ο γ α μ ι

μόνε

ο πραγματικό   

 –  το κάτω πλαίσιο του σχ.3.1‐ οι βραχυχρόνιες 

κα

 

  λόγο να πιστεύουν ότι η 

ζήτηση  και  η  προσφορά  στις  διαφορ ές έ ρεάζονται  μεταξύ  τους  από  μία  για 

φ

H  χρηματική  αξία  του  μισθού, WE
t+1  ,  η  οποία  θα  καθαρίσει  την  αγορ

π

WE
t+1   w

_

 PEt+1 

όπου w είναι ο πραγματικός μισθός εκκαθάρισης της αγοράς. 

Αυτές  είναι  οι  ορθολογικές προσδοκίες  του  χρηματικού μισθού  και  του  επιπέδου  τιμών˙    είναι 

ορθολογικές  γιατί  υποθέτουν  ότι  όλοι  κάνουν  πλή

αίρνουν  τόσο  απλή μορφή  λόγω  τη   Νέας  Κλασσι ής  υπόθεσης  της  α οράς  εκκαθάρισης  με 

πλήρη πληροφόρηση, η οποία προσδιορίζει μοναδικά τα m
_

 και w
_

.  

Ο σύνδεσμο

ίζεται  στην  παρατήρηση  ότι  εάν  δεν  υπήρχε  εκκαθάριση  θα  υπήρχαν 

σοδοφόρες  συναλλαγές.  Με  δεδομένη  την  πρώτη  υπόθεση

σδοκιών ‐ όλοι οι παράγοντες γνωρίζουν τις δομικές εξισώσεις της οικονομίας ‐ η επιμονή σε 

άλλευτες ευκαιρίες

Δεδομένου του σχηματισμού προσδοκιών τιμών και μισθού όπως υπογραμμίστηκε παραπάνω, 

μία  αναμενόμενη  αύξηση  στην  νομισματική  ανάπτυξη  (δηλ.  μία  αλλαγή  πολιτικής  όπου  οι 

παράγοντες είναι ενήμεροι)   θα οδηγήσει απλά σε μεταβολή του πληθωρισμού τιμών και μισθών 

προκειμένου  να  διατηρηθούν  σταθερά  το  πραγματικό  επίπεδο  μισθών  και  η  πραγματική 

προσφορά χ . Η καμπύλ  LM παραμένει  ταθερή,  πρα μ τικός μισθός παρα ένε  στο w
_

 

και η ανεργία παραμένει στο φυσικό  της  επίπεδο  (σχ.3.1).  Από    τη στιγμή που P
．
=
．
PΕ    η  καμπύλη 

προσφοράς  παραμένει  σταθερή.  Οι  ς  αλλαγές  προς  παρατήρηση  θα  ήταν  υψηλότερος 

πληθωρισμός (μισθοί και τιμές) και ένα υψηλότερο ονομαστικό επιτόκιο, από τη στιγμή που αυτό 

είναι ίσο με τ  συν τον αναμενόμενο πληθωρισμό:  

rN = rR + P
．
 Ε 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην καμπύλη Phillips

μπύλες είναι άσχετες. Δεν υπάρχει συσχετισμός ‐ακόμα και βραχυχρόνια‐ μεταξύ πληθωρισμού 

και  ανεργίας.  Η  οικονομία  μεταπηδά  από  το  Α  στο  C  με  την  ανακοίνωση    της  αύξησης  στην 

ανάπτυξη προσφοράς χρήματος. 

Εάν  υπάρχουν  πολλές  διαφορετικές  αγορές  προϊόντων  και  εργασίας  με  τιμές P1t, P2t, P3t,… Pnt  

και  χρηματικοί μισθοί W1t, W2t, W3t,….. Wnt  τότε όσο  τα άτομα δεν έχουν

ετικ   αγορ ς  επη
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παράδειγμ   αλλαγή  στις  προτιμήσεις  ή  στην  τεχνολογία  τότε  θα  υποθέτουν  σταθερά 

συσχετιζόμενες τιμές: 

        P
．
i t = M

．
E

α

t       .  για όλες τις αγορές προϊόντων i, από το 1 έως το n, 

    j t  t           .   . 

 

 

ο πραγματικός μισθός είναι σωστά 

προβλεφθείς και η απασχόληση είναι στο φυσικό επίπεδο (εκκαθάριση αγοράς): 

                                                                    ES =

κα

ομισματικό ρυθμό ανάπτυξης από Μ
．
0 σε Μ

．
1 .συμβαίνει χωρίς την 

γν

                                 W
．

= M
．
E για όλες τις αγορές εργασίας j, από το 1 έως το m, 

 

Σχ.3.1 Προβλέψιμη και μη, νομισματική ανάπτυξη στο Νέο Κλασσικό μοντέλο 

Με  άλλα  λόγια,  οι  τιμές  και  οι  μισθοί  θα  αναμένεται  να  αυξηθούν  με  το  αναμενόμενο  βαθμό 

ανάπτυξης της προσφοράς χρήματος. 

Εάν ο υποτιθέμενος βαθμός ανάπτυξης M
．
E
 . είναι σωστός τότε 

 ED = EN   ,    

ι  η ανεργία  είναι  στο φυσικό  επίπεδο. Ο πληθωρισμός  είναι  ίσος με  το ρυθμό ανάπτυξης  της 

προσφοράς χρήματος γιατί όλες οι αγορές έχουν καθαρίσει στιγμιαία. 

Ας εξετάσουμε την επίδραση μίας νομισματικής ανάπτυξης που δεν  έχει προβλεφθεί. Σε αυτήν 

την περίπτωση μία αύξηση στον ν

ώση  των  ιδιωτικών  οικονομικών  παραγόντων.  Σε  κάθε  ξεχωριστή  αγορά  αγαθών  οι  τιμές 

αυξάνουν  γρηγορότερα  από  τον  ρυθμό  που  πιστεύουν  οι  οικονομικοί  παράγοντες  ότι  θα 

αυξηθούν. Οι παραγωγοί ερμηνεύουν την αύξηση στα δικά τους αγαθά ως μία αύξηση στη ζήτηση 
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τους και συνεπώς αυξάνουν την προσφορά. Αυτό οδηγεί σε μία γενική αύξηση των μισθών καθώς 

η συνολική ζήτηση για 

όσθετη  ονομα κή  αύξηση  της  ζήτησης  αυξάνει  τις  τιμές  γρηγορ

εργασία αυξάνει. Η αντίδραση είναι μία αύξηση στην προσφορά εργασίας. 

Συνεπώς  η  πρ στι ότερα  από  το 

αναμενόμενο με  το  τέ μα η  καμπύλη προσφοράς  εργασίας  να μετακινείται  προς  τα δεξιά 

πλεόνασμα 

πληθωρισμού  πέρα  του  αναμενόμενου  επιπέδου  οδηγεί  την  οικονομία  προς  τα  πάνω  στην 

καμπύλη Phillips (προ
．
1
Ε..) από το σημείο Α 

στο Β. Μία αύξηση στο  ης ανεργίας κάτω από 

το φυσικό επίπεδο έχ αντιληφθούν ότι η 

νομισματική ανάπτυξη  α αναπροσαρμοστούν 

και η οικονομία θα μ την αδυναμία της 

κυβέρνησης  να  επ ίκτη  ανεργίας.  Εάν  οι 

παράγοντες αναμένουν  τε προσαρμόζουν τις 

πληθωριστικές  τους  ς  της  πολιτικής  πριν 

αυτές παρουσιαστούν

Το  ισχυρό  συμπέρασμα  λεσμα  που  καλείται 

πολιτική ουδετερότητα πορεί να μεταβάλλει 

το επίπεδο του προϊόντο

Παρόλο που  το ΝΚΜ  πασχόλησης,  οι  αρχές 

είναι  ικανές  να  ω η  του  δείκτη  του 

πληθωρισμού είται  μία 

είωση του πληθωρισμού από το 10% στο 5% . Αυτό που χρειάζεται σε ένα “Νέο Κλασσικό κόσμο” 

ρόθεση  της  να  κρατήσει  μειωμένο  το  ρυθμό  νομισματικής 

α

οσδοκιών  ή  της 

  καθώς  η    προσφορά  πραγματικού 

ημαίνει ότι ο πληθωρισμός 

εί

αριστερά  (σχ.3.2).  Πιέζοντας  την  ανεργία  πάνω  από  το  φυσικό  πεδ   πληθωρισμός  θα 

τ

απο λεσ

(πάνω  σύστημα  αξόνων  σχ.3.1).  Όπως  φαίνεται  στο  τεταρτημόριο  Phillips  το 

σδιορίστηκε από τον αναμενόμενο δείκτη ανάπτυξης Μ

προϊόν πάνω από το φυσικό επίπεδο και μία πτώση τ

ει λάβει χώρα. Ωστόσο μόλις οι οικονομικοί παράγοντες 

έχει αυξηθεί στο M
．
1 ., οι πληθωριστικές προσδοκίες θ

ετακινηθεί στο σημείο C. Αυτό το παράδειγμά υπογραμμίζει 

ιχειρεί  συστηματικά  ένα  χαμηλότερο  του  φυσικού  δε

προσπάθεια παρέμβασης για χαμηλότερη ανεργία τό

προσδοκίες  εξαλείφοντάς  τις  πραγματικές  επιδράσει

. 

του  Νέου  Κλασσικού  μοντέλου  είναι  το  αποτέ

 ή πολιτική σταθερότητα: η συστηματική πολιτική δεν μ

ς ή της απασχόλησης.  

αποκλείει  τις  πολιτικές μεταβολής προϊόντος  και α

επηρεάσουν  τις  ονομαστικές  αλλαγές,  όπως  τη  μεί σ

.  Ας  υποθέσουμε  ότι  η  οικονομία  είναι  στο  φυσικό  επίπεδο  και  επιθυμ

μ

είναι η κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι μειώνει το ρυθμό νομισματικής ανάπτυξης από 10% σε 5%. 

Ωστόσο  εάν  η  δημοσίως  δηλωμένη  π

νάπτυξης  δεν  είναι  πιστευτή  από  τον  ιδιωτικό  τομέα,  τότε  οι  επιπτώσεις  είναι  σοβαρές.  Η 

πρόθεση  αυτή  των  αρχών  σε  συνδυασμό  με  την  απουσία  ορθολογικών  πρ

αξιοπιστίας  της  κυβέρνησης  οδηγεί  σε  πτώση  του προϊόντος 

χρήματος  μειώνεται.  Η  πολιτική  ανακοίνωση  δεν  έχει  καμιά  επίπτωση  στις  προσδοκίες  του 

πληθωρισμού με συνέπεια αυτές να μην αναπροσαρμόζονται. Αυτό σ

ναι μικρότερος από το αναμενόμενο και η καμπύλη προσφοράς εργασίας μετακινείται προς τα 

επί ο,  ο

υποχωρήσει – η οικονομία θα μετακινηθεί από το Α στο Β στο  σχ. 3.2.  Ωστόσο, καθώς ο δείκτης 

του  πληθωρισμού  συνεχίζει  να  υπερβαίνει  τον  δείκτη  ανάπτυξης  της  προσφοράς  χρήματος,  το 

προϊόν και  η απασχόληση θα συνεχίσουν να φθίνουν. Τελικά η ανεργία θα ανέλθει αρκετά για  ην 

μείωση του πληθωρισμού στα επίπεδα του βαθμού ανάπτυξης προσφοράς χρήματος. Η οικονομία 
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θα  ξεκινήσει  να  μετακινείται  πίσω  σε  υψηλότερη  απασχόληση  (Η  βήμα‐βήμα  διαδικασία 

προσαρμογής αναφέρεται στην ενότητα 2.4). Στο τέλος, η οικονομία θα βρει το δρόμο της προς τα 

πίσω με τον αναμενόμενο πληθωρισμό ίσο με τον νέο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης προσφοράς 

χρήματος και θα χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο πληθωρισμό(σημείο Ζ στο σχήμα  3.2)  

 

 

Σχ.3.2 Η ανεργία πάνω από το φυσικό δείκτη ως το αποτέλεσμα έλλειψης αξιοπιστίας της ανακοινωθείσας 
μείωσης της ανάπτυξης  προσφοράς χρήματος 

 
 Αποτέλεσμα  της  γρήγορης  πτώσης  του  πληθωρισμού  ως  συνέπεια  της  δημόσιας  υιοθέτησης 

χαμηλότερης νομισματικής ανάπτυξης  (δηλ. η ακαριαία κίνηση από το Α στο Ζ στο σχ. 3.2), είναι 

μία μακρά περίοδος ανεργίας πάνω από τα φυσικό επίπεδο.  

 
 
3.2 Εργαλεία των Νέων Κλασσικών Μακροοικονομικών  

 
3.2.1 Η υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών  

 
Η  υπόθεση  των  ορθολογικών  προσδοκιών  έχει  έναν  αριθμό  ελκυστικών  χαρακτηριστικών  τα 

οποία  υπογραμμίζονται  από  μία  σύγκριση  μεταξύ  αυτής  και  της  υπόθεσης  προσαρμόσιμων 

προσδοκιών. Στο κεφάλαιο 2 (μοντέλο Friedman) είχε υποτεθεί ότι οι προσδοκίες των εργατών για 

το  πώς  θα  εξελιχθούν  οι  τιμές  μέσα  στον  επόμενο  χρόνο  βασιζόταν  εξολοκλήρου  στη  βάση 

παλαιότερης εμπειρίας του πληθωρισμού  (προσαρμοσμένες προσδοκίες). Πιο γενικά, η υπόθεση 

των προσαρμόσιμων προσδοκιών  δηλώνει  ότι  ο αναμενόμενος πληθωρισμός αυτήν  την  περίοδο 
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είναι ίσος με αυτόν της προηγούμενης περιόδου συν ένα διορθωτικό όρο για να ληφθεί υπόψη το 

λάθος στην πρόβλεψη της τελευταίας περιόδου:  

 

        P Ε = P Ε    +    Γ (P  ‐ PΕ )        0<Γ≤1  . 
．
t

．
t‐1 t‐1 t‐1 

                                                 = προηγούμενη πρόβλεψη + διορθωτικός όρος 

Όσο πιο κοντά είναι ο διορθωτικός όρος Γ στο 0 τόσο λιγότερο λαμβάνεται υπόψη το λάθος που 

παρατηρήθηκε  στην  πρόβλεψη  της  τελευταίας  περιόδου. Με  τον  όρο  ίσο  με  το  1  το  λάθος  της 

πρόβλεψης λαμβάνεται πλήρως υπόψη:  

P
．
t
Ε = P

．
t‐1

Ε    +    Γ (P
．
t‐1‐ P

．
Ε
t‐1). 

       = P
．
t‐1

Ε    +    1 (P
．
t‐1 ‐ P

．
Ε
t‐1) . 

                                                                 = P
．
 t‐1   .    

Παρόλο που  κάτω από  την υπόθεση  των προσαρμόσιμων προσδοκιών  οι  παράγοντες αντιδρούν 

στα  λάθη  τους,  η  αντίδραση  αυτή  γίνεται  με  ένα  εντελώς  μηχανικό  και  αδαή  τρόπο.  Οι 

εργαζόμενοι  οδηγούνται  σε  επαναλαμβανόμενη  απογοήτευση  όταν  διαπιστώνουν  πως  η 

ονομαστική αύξηση των μισθών δεν ακολουθείται από μία ίση αύξηση των πραγματικών μισθών. 

Παρόλη  την  επαναλαμβανόμενη  απογοήτευση  επιμένουν  στην  ίδια  διαδικασία  σχηματισμού 

προσδοκιών  πληθωρισμού  και  κάνουν  το  ίδιο  λάθος.  Μπορεί  να  υποτεθεί  πως  τελικά  οι 

εργαζόμενοι  θα  επιχειρήσουν  να  αναπτύξουν  ένα  βελτιωμένο  κανόνα  σχηματισμού  των 

αυξάνει λόγω μιας αύξησης  στην νομισματική ανάπτυξη (γεγονός που θα φαίνεται από 

  προσδοκιών  πληθωρισμού  όπου  ο 

ναμενόμενος πληθωρισμός θα εξαρτάται από την αναμενόμενη νομισματική αύξηση. 

πό μακροοικονομικά μοντέλα οι 

οικονομολόγοι δεν προχωρούν εφαρμόζοντας ένα κανόνα προσαρμόσιμων προσδοκιών. Αντί για 

  τους  τιμές για  τις αρχικές συνθήκες και  για  τις 

ξωγενείς μεταβλητές όπως είναι τα εργαλεία της κυβερνητικής πολιτικής. Ένα από τα παραγόμενα 

το

  

πληθωριστικών τους προσδοκιών.  Ίσως συλλάβουν την  ιδέα πως κάθε στιγμή που η ζήτηση στην 

οικονομία 

την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας) οι τιμές θα αυξάνονται γρηγορότερα από ότι πριν 

μαζί με τους ονομαστικούς μισθούς ακυρώνοντας κάθε κέρδος πραγματικής αύξησης μισθών. Με 

άλλα  λόγια  θα  σχηματίζουν  ένα  νέο  κανόνα  σχηματισμού

α

Ωστόσο, στις μακροοικονομικές προβλέψεις του πληθωρισμού α

αυτό ενσωματώνουν στο μοντέλο  της οικονομίας

ε

υ  μοντέλου  είναι  ο  προβλέψιμος  δείκτης  του  πληθωρισμού.  Η  ιδέα  των  ορθολογικών 

προσδοκιών  είναι  ότι  οι  παράγοντες  κάνουν  χρήση  όλης  της  διαθέσιμης  πληροφόρησης  για  την 

δομή της οικονομίας και  τα μέτρα πολιτικής της κυβέρνησης για να σχηματίσουν τις προσδοκίες 

τους για τον πληθωρισμό. Συνεπώς οι ορθολογικές προσδοκίες αποφεύγουν δύο ενστάσεις για την 

υπόθεση  των προσαρμόσιμων προσδοκιών  : α. Τον παραλογισμό των συστηματικών λαθών & β.  
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Την ολική στήριξη στην μερική πληροφόρηση (μόνο πληροφόρηση από το  παρελθόν) ως βάση για 

την διεξαγωγή  προβλέψεων. 

Παρόλο  ότι  οι  προσαρμόσιμ πρ δοκίες  κά ουν  χρήση    μερικής  πληροφόρησης    από  τους 

ιδιωτικούς  παράγοντες,  π εντελώς  αντίθετο  άκρο 

λεσματικά.  Η  ιδέα  των 

ορθολογικών  προσδοκιών  ‘’ψιθυρίστηκε’’  από  τον  Muth  το  1961:  ‘οι  προσδοκίες  τείνουν  να 

πρόβλεψη των παραγόντων για την τα τή που  ά αι, π.χ το επίπεδο τιμών PE,  είναι ίση 

με  την  αντικειμενική  μαθηματική  ών  P,  βασισμένη  στην  διαθέσιμη 

πληροφόρηση.  Το  σετ  αυτής  της  τι  περιλαμβάνει  την  δομή  του 

οικονομικού μοντέλου, τις τιμές των εξω ών μεταβλητών(π.χ ρυθμίσεις κυβερνητικής πολιτικής) 

τών. Η θεωρία δηλώνει: 

E

α     

 

αντίστροφης  σχέσης  μεταξύ  ανεργίας  και  πληθωρισμού  (δηλαδή  την  καμπύλη  Phillips);  Μία 

ες  οσ

οι  ορθολογικές  προσδοκίες  ηγαίνουν  στο 

ν

υποθέτοντας  ότι  όλη  η  διαθέσιμη  πληροφόρηση  χρησιμοποιείται  αποτε

διανεμηθούν βασιζόμενες   στο ίδιο σετ πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της 

θεωρίας  του  μακροοικονομικού  μοντέλου’.(1961:316‐17).  Αυτό  σημαίνει  πως  η  υποκειμενική 

 με βλη εξετ ζετ

προσδοκία  του  επίπέδου  τιμ

πληροφόρησης  θεωρείται  ό

γεν

και τις παρελθούσες τιμές των ενδογενών μεταβλη

P t   = E(Pt | Ωt‐1 ) , 

όπου  PEt  η  τιμή  του  P  που  αν μένουν  οι  παράγοντες  να  επικρατήσει  την  χρονική  στιγμή  t,  και  

E(Pt | Ωt‐1 ) η μαθηματική προσδοκία του P σχετική με την διαθέσιμη πληροφόρηση Ωt‐1 την στιγμή 

που έγινε η πρόβλεψη. Η εφαρμογή των ορθολογικών προσδοκιών μπορεί να γίνει αντιληπτή και 

από την διατύπωση πως η αντικειμενική προσδοκία του P , PEt , διαφέρει από το τελικό P κατά μία 

τυχαία απόκλιση εt, η οποία έχει ένα μέσο μηδέν: 

PEt = Pt + εt 

Το  λάθος  είναι  τυχαίο  που  σημαίνει  ότι  δεν  συσχετίζεται  με  το  διαθέσιμο  σετ  πληροφοριών  τη 

χρονική στιγμή t‐1 που έγινε η πρόβλεψη. 

Μία κρίσιμη ιδιότητα της υπόθεσης ορθολογικών προσδοκιών είναι ότι το σετ πληροφοριών Ωt‐1 

είναι διαθέσιμο σε όλους τους παράγοντες στην οικονομία. Παράγοντες του ιδιωτικού τομέα και η 

κυβέρνηση είναι δεδομένο ότι έχουν πρόσβαση στην ίδια πληροφόρηση. 

3.2.2 Η καμπύλη Phillips και η εξίσωση προσφοράς  του Lucas 

 
Σύμφωνα  με  το  Νέο  Κλασσικό  μοντέλο,  εάν  η  νομισματική  ανάπτυξη  προβλεφτεί  σωστά,  η 

ανεργία  θα  βρίσκεται  πάντα  στο  φυσικό  επίπεδο.  Πιο  γενικά,  οι  πραγματικές  μεταβλητές 

μεταβάλλονται  μόνο  εάν  υπάρχουν  αλλαγές  σε  βασικές  παραμέτρους  (όπως  μία  αλλαγή 

πληθυσμού  η  οποία  μετακινεί  τον  προγραμματισμό  προσφοράς  εργασίας).  Η  θεωρία  δείχνει  να 

μην έχει χώρο για τις διακυμάνσεις στην ανεργία και τις άλλες μεταβλητές (όπως το προϊόν) που 

είναι  υπό  παρακολούθηση.  Πως  μπορεί  το  ΝΚ  μοντέλο  να  εξηγήσει  την  παρατήρηση  μιας 
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απάντηση  που  δίνεται  από  τον  Νέο  Κλασσικό  οικονομολόγο  Lucas  είναι  ότι  η  σχέση  που 

παρατηρείται προκύπτει από την σύγχυση των οικονομικών παραγόντων μεταξύ των αλλαγών στο 

γε

 δηλαδή ότι η Μ
．
Ε.είναι 

λάθος, ή 

ε

Ο  Lucas  υποστηρίζει  ότι  το  πόσο  αυξά ι  σχόληση  και  προϊόν  ως  απόκριση  στην 

απρόσμενη  αύξηση  του  πληθωρισμού  εξαρτάται  στην  διακύμανση  του  πληθωρισμού  στο 

παρελθόν.  Εάν  η  διακύμανση  υπήρξε  υψηλή  οι  επιχειρήσεις  θα  ερμηνεύσουν  την  απρόσμενη 

αύξηση  ως  μία  γενική  αύξηση  του  πληθωρισμού.  Θα  προχωρήσουν  συνεπώς  σε  μία  μικρή  ή 

καθόλου προσαρμογή στο προϊόν και την απασχόληση. Από την άλλη εάν ο πληθωρισμός υπήρξε 

ση της σχετικής τιμής 

θα οδηγήσει σε αύξηση προϊόντος και απασχόλησης.  

Η σχέση μεταξύ  της ερμηνείας  των απρόσμενων αλλαγών του πληθωρισμού και  της  εμπειρίας 

από  την  συμπεριφορά  του  πληθωρισμού  στο  παρελθόν  παράγει  προβλέψεις  σύμφωνες  με  τις 

π

νικό επίπεδο τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού, και τις αλλαγές στις σχετικές τιμές (Lucas 1972).  

Δεδομένου ότι οι αλλαγές στις σχετικές τιμές σημαίνουν μία πραγματική αλλαγή στην οικονομία 

(π.χ  αντανακλώνται  αλλαγές  στις  προτιμήσεις)  και  προκαλούν  ρυθμιστικές  αυξομειώσεις  στην 

απασχόληση και το προϊόν μεταξύ των βιομηχανιών, ο πληθωρισμός είναι ένα καθαρά ονομαστικό 

φαινόμενο στο οποίο οι οικονομικοί παράγοντες δεν προβάλλουν καμία αντίδραση.  

Ένα παράδειγμα καταδεικνύει πως η σύγχυση μεταξύ πληθωρισμού και αλλαγών των σχετικών 

τιμών μπορεί να προκαλέσει πραγματικές αλλαγές. Ας υποθέσουμε ότι αναμένεται μια αύξηση 7% 

στην προσφορά χρήματος. Όλοι οι παράγοντες συνεπώς αναμένουν μία αύξηση τιμών 7%. Ωστόσο, 

παρατηρούν  τις  τιμές  στις αγορές  να ανεβαίνουν περισσότερο από 7%  . Η  ερμηνεία που δίνουν 

είναι ότι: 

• είτε ότι έχουν κάνει λάθος στην εκτίμηση της προσδοκώμενης τιμής 7%,

• η  ζήτηση  στην  αγορά  τους  έχει  αυξηθεί  (π.χ  οφείλεται  στην  αλλαγή  στις  προτιμήσ ις) 

προκαλώντας μία αύξηση στις σχετικές τιμές, ή 

• και τα δύο 

Στην περίπτωση που δοθεί η πρώτη ή η δεύτερη ερμηνεία, οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν το προϊόν 

τους. 

νοντα απα

σχετικά σταθερός η απρόσμενη αύξηση στις τιμές θα ερμηνευτεί ως επίδρα

και 

αρατηρήσεις  που  έχουν  ονομαστεί  βραχυχρόνιες  καμπύλες  Phillips.  Βέβαια,  η  κυβέρνηση  δεν 

μπορεί  να αξιοποιήσει αυτήν  τη σχέση  επειδή στηρίζεται  στη ανικανότητα  των παραγόντων  του 

ιδιωτικού  τομέα  να  διαχωρίσουν  τις  αλλαγές  στις  απόλυτες  και  τις  σχετικές  τιμές.  Υψηλότερες 

αυξήσεις  τιμών  σχετιζόμενες  με  προσπάθειες  αύξησης  της  δραστηριότητας  της  οικονομίας  θα 

ερμηνευτούν άμεσα ως αύξηση του πληθωρισμού και όχι σαν αλλαγή στις σχετικές τιμές. Συνεπώς 

δεν θα υπήρχε καμία αντίδραση από την οικονομία σε όρους προϊόντος και απασχόλησης. 

Αυτή η ανάλυση έχει πάρει μορφή στην περίφημη εξίσωση ‘’ξαφνικής προσφοράς’’ του Lucas :  
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U = UΝ – τ (1‐θ) (P
 ‐ PE) + ε 

Όπου τ είναι η αντίδραση προσφοράς σε μια αλλαγή στις σχετικές τιμές, θ είναι η μεταβλητότητα 

του πληθωρισμού και ε μία τυχαία απόκλιση με μέσο μηδέν. Όσο το θ αυξάνει προς την μονάδα 

τόσο  η  καμπύλη  Phillips  γίνεται  και  περισσότερο  κατακόρυφη.  Αυτό  αντανακλά  το  επιχείρημα 

παραπάνω  σύμφωνα  με  το  οποίο  όταν  υπάρχει  υψηλή  μεταβλητότητα  πληθωρισμού  μια 

παρατηρούμενη απόκλιση του πληθωρισμού από το αναμενόμενο θα ερμηνευτεί ως ένα καθαρά 

ονομαστικό  φαινόμενο.  Εάν  το  θ  είναι  θ=0,  δηλαδή  ο  πληθωρισμός  υπήρξε  σ

．．

ταθερός  στο 

π

  βρίσκεται  στο  φυσικό  της  επίπεδο  εκτός  της  περίπτωσης  τυχαίου  σφάλματος.  Η 

εξ

y = yN + τ (1‐ θ) (P
．
 ‐ P
．
E) + ε 

Μό ο  μία  έκπληξη  στον  πληθωρισμό  θα  παράγει  μία  απόκλιση  του  προϊόντος  από  το  φυσικό 

επίπεδο  y Συνεπώς,  μόνο  εάν  η  πραγματική  νομισματική  ανάπτυξη  διαφέρει  από  το 

αναμενόμενο το  προϊόν  και  η  απασχόληση  μπορούν  να  αποκλίνουν  από  το  μοναδικό  ‐

προσδιοριζόμενο από την προσφορά‐ φυσικό επίπεδο. Το σημαντικό σημείο του Νέου Κλασσικού 

μοντέλου είναι ότι παρόλο που οι ορθολογικοί παράγοντες ενδιαφέρονται μόνο για πραγματικές 

τιμές, δηλαδή τις σχετικές τιμές, βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν 

τις σχετικές από τις γενικές κινήσεις τιμών. Ο ορθολογισμός  των παραγόντων σημαίνει πως μόνο 

οι μη προβλέψιμές ή αναπάντεχες συνιστώσες της συνολικής  ζήτησης επηρεάζουν το προϊόν και 

  ω στα

 

3

Η γενική αρχή των ορθολογικών προσδοκιών είναι μία από τις αρχές με τη μεγαλύτερη σημασία 

στα οικονομικά και χρησιμοποιείται σε κάθε ανάλυση κατάστασης λήψης αποφάσεων. Υποστηρίζει 

πως όλοι οι παράγοντες θα έχουν όλη τη σχετική πληροφόρηση στη διάθεση τους για να παίρνουν  

αποφάσεις λογικά, και πράττοντας αυτό, πιστεύουν πως όλοι πράττουν το ίδιο. Η θεωρία παιγνίων 

βασίζεται σε αυτές τις υποθέσεις. 

Υπάρχουν  επιπλέον  πολλές  περιπτώσεις  όπου  μία  τέτοια  ανάλυση  είναι  κατάλληλη.  Για 

παράδειγμα όλοι μας μοιραζόμαστε την παραδοχή πως οι οδηγοί οδηγούν στην αριστερή πλευρά 

του δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην δεξιά πλευρά στον υπόλοιπο κόσμο. Με δεδομένο ότι 

αρελθόν,  τότε  μια  ασυμφωνία  μεταξύ  του  πληθωρισμού  σε  σχέση  με  τον  αναμενόμενο  θα 

ερμηνευτεί ως η επίδραση της αλλαγής  σχετικών τιμών και η ανεργία θα αποκλίνει από τι φυσικό 

της επίπεδο. 

Η  εξίσωση  προσφοράς  του  Lucas  υποδεικνύει  ότι  με  πλήρως  προβλέψιμο  πληθωρισμό,  η 

ανεργία  θα

ίσωση μπορεί να γραφεί ισάξια και σε όρους προϊόντος : 

ν

N  . 

, 

την  απασχόληση.  Αυτό  είναι  το  αποτέλεσμα  που παρουσιάστηκε  ν ρίτερα  ως  θερότητα 

πολιτικής ή ως πολιτική ουδετερότητα. 

 
.3 Πως αποτιμάται η Υπόθεση Ορθολογικών Προσδοκιών; 
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τέτοιες  παραδοχές  είναι  κοινή  γ συμπεριφερόμαστε  ως  αυτές  οι 

ς αυτού του μοντέλου, χωρίς να αναφέρουμε και το πως οι συνήγοροι εναλλακτικών 

μ

νομία.  Η  στήριξη  στις  προσαρμόσιμες 

προσδοκίες  (ή  άλλων  απλών  κανόνων  για  τον  σχηματισμό  προσδοκιών)    θα  είναι  πάντα  μη 

ικανοποιητική  αλλά  στο  διαφαιν λο  να  φανεί  με  τι  μπορεί  να 

ο

 

 

νώση  οδηγούμαστε  στο  να 

παραδοχές να είναι λογικές. Είναι ένα παράδειγμα ορθολογικών προσδοκιών. 

Από την άλλη, είναι λιγότερο εύλογο να υποθέσουμε πως η οικονομία συμπεριφέρεται το  ίδιο 

ως σύνολο. Πρώτον,  δεν υπάρχει συμφωνία,  ακόμη και μεταξύ  των οικονομολόγων,  για  το ποιο 

είναι  το  σωστό  μακροοικονομικό  υπόδειγμα  μιας  μακροοικονομίας.  Όλοι  γνωρίζουμε  τις 

επιπτώσεις που θα έχει ένας οδηγός ο οποίος οδηγάει στην λάθος πλευρά του δρόμου. Ωστόσο οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα πως, σε όρους ενός μοντέλου, ο πληθωρισμός επηρεάζεται 

από  μία  αύξηση  στην  προσφορά  χρήματος.  Δεύτερον,  ακόμη  και  αν  υπάρχει  ένα  πραγματικό 

μοντέλο  της  οικονομίας,  οι  ορθολογικές  προσδοκίες  δεν  λογοδοτούν  για  το    πόσοι    τελικά  θα 

γίνουν γνώστε

οντέλων θα μάθουν την αλήθεια. 

Συνεπώς  η  υπόθεση  των  ορθολογικών  προσδοκιών  είναι  μία  πρόκληση  για  τους 

οικονομολόγους  όταν  αυτή  εφαρμόζεται  στην  μακροοικο

όμενο  μέλλον  είναι  δύσκο

αντικατασταθούν.  Οι  οικονομολόγοι  χρειάζεται  να  είναι  ευαίσθητοι  με  την  ανεπάρκεια  των 

προσαρμ σμένων προσδοκιών αλλά αρκετά υπεύθυνοι ώστε να μην ενδώσουν στους πειρασμούς 

και  συμβουλέψουν  τις  κυβερνήσεις  σε  μία  βάση  στρεβλούς  οπτικής  της  πραγματικότητας  όπως 

έχουν κάνει κάποιοι από τους θεωρητικούς των ορθολογικών προσδοκιών. 
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4 

Η αντεπίθεση του 

  (1967,1968).  Αυτοί  επιχείρησαν  να  θέσουν  ένα  πιο  ισχυρό 

θεμ σ

λύσει  διαφορετικούς 

πους  ανεργίας.  Ο  Μalinvaud  πήρε  το  αντίθετο  μικροοικονομικό  σημείο  αναφοράς  από  τους 

έους  κλασσικούς:  αντί  να  υποθέσει  αγορές  που  καθαρίζουν  ακαριαία,  υπέθεσε  πως  οι 

νομαστικοί  μισθοί  και  οι  τιμές  είναι  σταθερά  μεγέθη.  Βασίστηκε  στη  θεωρητική  εξέλιξη  της 

εωρίας του Keynes που επετεύχθη την δεκαετία του ’60 για να παρέχει πειστικά επιχειρήματα για 

ν ύπαρξη προσωρινής ισορροπίας μακριά από την πλήρη εκκαθάριση των αγορών.  Ο κεντρικός 

ξονας της έρευνας του Malinvaud ήταν η διάκριση των χαρακτηριστικών μιας τέτοιας προσωρινής 

ορροπίας  και  συγκεκριμένα  ο  προσδιορισμός  των  συνθηκών  κάτω  από  τις  οποίες  μία  αύξηση 

τους  πραγματικούς  μισθούς  θα  αύξανε  ή  θα  μείωνε  την  ανεργία.  Όρισε  μία  κατάσταση  στην 

ποία υψηλότεροι μισθοί θα αύξαναν την ανεργία ως κλασσική ανεργία, και μία κατάσταση στην 

ποία στην οποία υψηλότεροι μισθοί θα μείωναν την ανεργία, ως Κεϋνσιανή ανεργία. 

4.1  Το  υπόβαθρο  για  την  αναθεώρηση  της  Θεωρίας  του  Keynes  για  την    
απασχόληση: Ο νόμος του Walras 

Το  ερέθισμα  για  την  προσπάθεια  δημιουργίας  πιστικών  μικροοικονομικών  βάσεων  για  την 

εωρία του Keynes ήταν μία επίθεση από την νεοκλασσική σχολή γενικής  ισορροπίας. Η πλευρά 

νέων κλασσικών επεδίωξε να παρέχει μία γενική απόδειξη για το ότι είναι αδύνατο να υπάρχει 

Keynes: Μοντέλα σταθερών  τιμών 

 

Εισαγωγή 

Η εμπειρία του ραγδαία αυξανόμενου πληθωρισμού την δεκαετία του ’70 απετέλεσε την ώθηση 

για  τις  Νέες  Κλασσικές  προσπάθειες  να  δημιουργήσουν  ένα  νέο  ιδανικό  μοντέλο 

μακροοικονομικών. Ωστόσο η  εμφάνιση και η επιμονή των επιπέδων ανεργίας πολύ πάνω από τα 

τυπικά  των δεκαετιών  του  ’50  και  ’60  αναθέρμανε  τους υποστηρικτές  του Keynes. Η  έναρξη  της 

επανεξέτασης  της θεωρίας του Keynes εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του ’60 με τις εργασίες 

των  Clower  (1965)  και  Leijohufvud

έλιο για τον ι χυρισμό του Keynes ότι η οικονομία μπορεί να παραμείνει για μεγάλο διάστημα 

μακριά  από  το  σημείο  ισορροπίας  της  πλήρους  εκκαθάρισης  της  αγοράς.  Αυτή  η  προσπάθεια 

οδήγησε  στην ανάπτυξη  της  ιδέας,  αποκαλούμενης ως non‐Walrasian equilibria.  Βασίστηκε στην 

απόρριψη  της  χρήσης  των  στάνταρ  νεοκλασικών  μικροοικονομικών  (Walrasian)  σχετικά  με  την 

εκκαθάριση των αγορών ως το θεμέλιο των μακροοικονομικών. Η διαμάχη μεταξύ της προσέγγισης 

επαναπροσδιορισμού της θεωρίας Keynes και αυτής των νέων κλασσικών είναι εμφανής. 

Στην  δεκαετία  του  ’70  ο  επαναπροσδιορισμός  της  θεωρίας  του  Keynes  είχε  συνέχεια  με  την 

εργασία  του  Μalinvaud  (1977),  το  αντικείμενο  του  οποίου  ήταν  να  ανα

τύ

ν

ο

θ

τη

ά

ισ

σ

ο

ο

 
 

 

θ

των 
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επιμονή σε ακούσια ανεργία σε μια οικονομία με  τέλεια ανταγωνιστικές αγορές.    Το επιχείρημα 

ν  μόνο  δύο 

υριό  το  ποσό  των 

καταναλωτικών  αγαθών  που  επιθυμεί  εξαρτάται  από  την  αξία  της  εργασίας  που  σκοπεύει  να 

π  εργαστούμε σε ονομαστικούς όρους  

     =                                                      

Για κάθε επιχείρηση η αξία  των προγραμματισμένων πωλήσεων πρέπει  να είναι  ίση με  την αξία 

των  προγραμματισμένων  αγορών  της,  δηλαδή  αγορών  επενδυτικών  αγαθών  και  εργασίας.  Σε 

ονομαστικούς όρους  

 

                              

ικείμενες 

Τώρα, θεωρούμε ότι οι  τιμές   ότι αρχίζουν να ανεβαίνουν λόγω του πλεονάσματος  ζήτησης 

ην αγορά αγαθών όπως επίσης και οι ονομαστικοί μισθοί  λόγω  του πλεονάσματος  ζήτησης  

α

=   D    D S   .   
   

τους  μπορεί  να  φανεί  καλύτερα  χρησιμοποιώντας  ένα  απλό  κόσμο  όπου  υπάρχου

αγορές:  αυτή  των  αγαθών  και  αυτή  της  εργασίας.  Για  κάθε  ξεχωριστό  νοικοκ

ροσφέρει. Θα

 
                         PcD  WES (4.1)

Αξία προγραμματισμένης κατανάλωσης = Αξία προγραμματισμένων ‘’πωλήσεων’’ εργασίας 

 

                        Pys = PiD + WED                                 (4.2) 

              Αξία προγραμματισμένων πωλήσεων = Αξία προγραμματισμένων αγορών                                                      

                                                                                      (επενδυτικών αγαθών + εργασίας) 

Μπορούμε να εκφράσουμε αυτές τις εξισώσεις με τη μορφή μίας αρχής: 

Ρ1           Για κάθε παράγοντα στην οικονομία, οι επικείμενες αγορές είναι  ίσες με τις επ

πωλήσεις.  Συνεπώς  κανένας  παράγοντας  στην  οικονομία  δεν  μπορεί  να  ξοδέψει  περισσότερα 

από αυτά που αναμένει να κερδίσει μέσω των πωλήσεων του αντίστοιχα της εργασίας και των 

αγαθών 

Ο νόμος του Walras στηρίζεται σε αυτήν την αρχή καθώς και σε μία δεύτερη : 

Ρ2     Κάθε παράγοντας μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει όσο επιθυμεί (εργασία και αγαθά) στις 

τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

Με βάση αυτές τις δύο αρχές ο νόμος του Warlas δηλώνει ότι : εάν μία αγορά έχει  πλεόνασμα 

προσφοράς (π.χ η αγορά εργασίας), αυτό θα εξισορροπηθεί με πλεόνασμα ζήτησης από την άλλη 

αγορά (των αγαθών). Εάν αφαιρέσουμε την εξίσωση (4.2) από την (4.1) προκύπτει: 

     P (cD + iD – yS) = W (ES – ED)                      (4.3) 

Αξία της πλεονασματικής ζήτησης για αγαθά = Αξία της πλεονασματικής προσφοράς για εργασία 

στ

στην  γορά εργασίας: 
．
P   μG (c + I  ‐ y )   [Πλεόνασμα ζήτησης στην αγορά αγαθών] 

    

W
．
= μL(E

D ‐ ES)           .          [Πλεόνασμα ζήτησης στην αγορά εργασίας] 
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Όπου μG  και μL  σταθερές μεταβλητές. 

Συνεπώς από την 4.3 όπου το πλεόνασμα της ζήτησης στην αγορά αγαθών πρέπει να είναι ίσο 

με το πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά εργασίας, βλέπουμε ότι εάν οι τιμές αυξηθούν στην 

αγορά αγαθών τότε οι ονομαστικοί μισθοί μειώνονται και αντίστροφα.(Με πλεόνασμα ζήτησης 

εργασίας και αγαθών το P έχει αντίθετο πρόσημο  με το W) 

Από  το  νόμο  του Warl γασίας  συμπίπτει  με 

πλεόνασμα    ζήτησης  στην  αγορά  αγαθών  με  συνεπαγωγή  τις  αυξημένες  τιμές  και  τους 

ένους  μισθούς.  Ο  λόγος  που  το  πλεόνασμα  προσφοράς  στην  αγορά  εργασίας 

τωση  του  πλεονάσματος  ζήτησης  εργασίας  όπου  θα  σήμαινε  πως  το 

ροϊόν βρίσκεται πάνω από το σημείο ισορροπίας δημιουργώντας πλεόνασμα προσφοράς στην 

αγορά  αγαθών.  Σύμφωνα   πλεόνασμα σης  στην  μία  αγορά 

αρξη  ανισορροπίας 

ην εκκαθάριση 

και των δύο αγορών

μισθοί 

πλεόνασμα  ζήτησης με αύξηση  και  την  ίδια στιγμή οι  τιμές αγαθών απαντούν με αύξηση  και 

όνασμα 

προσφοράς εργασίας και  ζήτησης αγα

 νεοκλασική εφαρμογή του νόμου του Warlas. Το επάνω πλαίσιο 

του 

όσο 

και ο περιορισμός του πρ  σημείο του κάθετου 

άξονα  τηση 

κα

 είναι ίση με το άθροισμα του σταθερού ποσού επενδύσεων,  iD , και της 

ζήτησης κατανάλωσης, wEs, που είν άθετη απόσταση ΑΒ στο πάνω πάνελ του σχήματος. Τα 

νοικοκυριά λαμβάνουν τ ποφάσεις  ς στις οποίες 

ίχθηκε  ο ος  του Warlas  και  στη  βάση  του  επιθυμητού  επιπέδου  απασχόλησης  Εs.  Το 

σημείο  Α  ε φορίας  του 

as  κάθε  πλεόνασμα  προσφοράς  στην  αγορά  ερ

μειωμ

αντικατοπτρίζεται με τη μορφή πλεονάσματος ζήτησης στην αγορά αγαθών είναι ότι τα άτομα 

επιθυμούν περισσότερα αγαθά και για αυτό προσφέρουν και περισσότερη εργασία. Το αντίθετο 

συμβαίνει  στην  περίπ

π

  με  το  νόμο  του  Warlas,  το   ζήτη

συμπίπτει με το πλεόνασμα προσφοράς σε μια άλλη: το άθροισμα των πλεονασμάτων ζήτησης 

είναι  μηδέν.  Η  σημαντικότητα  αυτού  του  αποτελέσματος  είναι  ότι  η  ύπ

αυτού του είδους παράγει κινήσεις μισθών και τιμών οι οποίες θα επιδράσουν στ

. 

 Ποιο είναι όμως το μακροοικονομικό περιεχόμενο του νόμου του Warlas; Εάν οι ονομαστικοί 

απαντούν στο πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά εργασίας με  την πτώση τους και στο 

πτώση αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε την επίπτωση μιας κατάστασης όπου έχουμε πλε

θών. Αυτή είναι η πτώση του πραγματικού μισθού. 

Το σχήμα 4.1 απεικονίζει την

διαγράμματος  δείχνει  την  βραχυχρόνια  συνάρτηση  παραγωγής.  Εμφανίζονται  επίσης  οι 

καμπύλες αδιαφορίας του νοικοκυριού και ο περιορισμός του προϋπολογισμού. Όπως πάντα η 

κλίση του τελευταίου είναι ο πραγματικός μισθός. Ωστόσο, τόσο οι καμπύλες αδιαφορίας 

οϋπολογισμού έχουν απεικονιστεί σε σχέση με το

  iD    και  όχι    με  την  αρχή  των  αξόνων  .  Ο  λόγος  είναι  ότι  με  την  απλή  συνάρ

τανάλωσης  

cD = wEs 

 η συνολική ζήτηση θα

αι η κ

ις α τους για κατανάλωση σύμφωνα με τις αρχέ

στηρ   νόμ

ίναι  συνεπώς  σταθερό  από  την  εφαπτότητα  της  καμπύλης  αδια
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νοικοκυριού  με  τον  προϋπολογισμό  με  καθόλου  αναφορά  στο  πραγματικό  επίπεδο  της 

α

s   με  το 

π D  S

S

D η στιγμή που ο πραγματικός μισθός βρίσκεται πάνω από επίπεδο του οριακού 

προϊόντος της εργασίας στο ΕS , η ζήτηση γι  μειώνεται ελλείψει προσφοράς, υπάρχει 

πασχόλησης. Συνεπώς, με  τον μισθό w1, η συνολική ζήτηση είναι ίση με y
D .  

Για την εξίσωση της συνολική ζήτησης για προϊόν με τη συνολική προσφορά απαιτείται να 

βρεθεί το σημείο όπου ο πραγματικός μισθός, w1 , είναι ίσος με το οριακό προϊόν της εργασίας.   

 

Σχ.4.1 Η εφαρμογή του νόμου Warlas στην μακροοικονομία 

 

To  σημείο  αυτό  είναι  το  Α’  και  η  συνολική  προσφορά  είναι  ίση  με  y . Ξεκάθαρα, 

ραγματικό μισθό ίσο με w1, y >  y  δηλαδή υπάρχει πλεόνασμα ζήτησης για αγαθά. 

Στην  αγορά  εργασίας,  η  προσφορά  εργασίας  προσδιορίζεται  με  την  ίδια  απόφαση 

μεγιστοποίησης χρησιμότητας η οποία προσδιόρισε και το ποσό της ζήτησης για κατανάλωση, 

δηλαδή με  την  εφαπτότητα  του προϋπολογισμού    με  την  καμπύλη αδιαφορίας  (σημείο  Α).  Η 

προσφορά εργασίας είναι το σημείο Ε . Η ζήτηση για εργασία από τις επιχειρήσεις είναι η άλλη 

πλευρά της απόφασης τους για προϊόν: η ζήτηση για εργασία είναι προσδιορισμένη στο Α’ και 

είναι   Ε . Από τ

α εργασία

δηλαδή πλεόνασμα στην προσφορά εργασίας. 

Όπως φαίνεται καθαρά και από το κάτω πάνελ του σχήματος 4.1, το πλεόνασμα ζήτησης στην 

αγορά αγαθών  ταιριάζει  ακριβώς με  τη πραγματική αξία  του πλεονάσματος προσφοράς  στην 

αγορά εργασίας.  Αυτό προκαλεί  τον συνδυασμό ενός πτωτικού πραγματικού μισθού  και  ενός 
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ανερχόμενου  επιπέδου  τιμών.  Ο  πτωτικός  πραγματικός  μισθός  επιστρέφει  την  οικονομία  στο 

σημείο ισορροπίας πλήρους απασχόλησης. 

Η  αποτυχία  της  ιδιωτικής  οικονομίας    να  παράγει  την  πτώση  στους  πραγματικούς  μισθο

που απαιτείται για την επαναφορά  ισορροπίας πλήρους απασχόλησης   ήταν  το επίκεντρο της 

ύς 

ανάλυσης  του  ματικοί μισθοί 

μειώνονται  ό καίριο  χτύπημα  

στον Keynes κ σαν τόσο μια 

ικανοποιητική  πασχόλησης.  Το 

επιχείρημα  του  ειωθούν  έως  το 

επίπεδο πλήρους  ϊόντα προκαλεί 

μείωση των τ  αντικρούει 

το  επιχείρημα  ροσφορά  εργασίας 

(ανεργία) συνο  διότι η ζήτηση 

για  κατανάλω σίας  (με  πλήρη 

απασχόληση) όλησης. 

Καθώς η επίδ Γενική Θεωρία 

του Keynes, η  ικανοποιητική 

να  αντιπαρ με  άκαμπτα 

μικροοικονομικά θεμέλια μεγιστοποίησης χρησιμότητας και κερδών  κάτω από ανταγωνιστικές 

συνθήκες. Επεδίω  ‘’εκτροχιασμός’’ 

των  σχετικών  τιμών  –  όπως  για  παράδειγμα  ι  πολύ  υψηλοί  πραγματικοί  μισθοί  για  την 

ηθούν  ως 

α

α στηρίζεται στην υπόθεση‐θεμέλιο ότι οι τιμές 

α

 

Keynes.  Εάν  ισχύει ο  νόμος  του Warlas,  η απόδειξη πως οι πραγ

ταν  υπάρχει  πλεόνασμα  στην  προσφορά  εργασίας  θα  ήταν  ένα 

αθώς σύμφωνα με αυτόν οι πτωτικοί πραγματικοί μισθοί αποτελού

όσο  και  απαραίτητη  συνθήκη  για  την  διασφάλιση  πλήρους  α

Keynes  ήταν  πως  οι  πραγματικοί  μισθοί  δεν  μπορούν  να  μ

απασχόλησης επειδή η επιμονή στην ανεπαρκή ζήτηση για προ

ιμών. Το νεοκλασικό επιχείρημα, που βασίζεται στο νόμο του Warlas,

του  Keynes  με  τον  ισχυρισμό  ότι  ένα  πλεόνασμα  στην  π

δεύεται από ένα πλεόνασμα ζήτησης για αγαθά (τιμές σε άνοδο)

ση  προκύπτει  από  την  προγραμματισμένη  προσφορά  εργα

 και όχι από χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας πραγματικής απασχ

ραση Pigou παρείχε στους κλασσικούς μία γραμμή επίθεσης στην  

εφαρμογή του νόμου του Warlas, θεωρητικά, έδειξε  περισσότερο 

ατεθεί.  Η  αναδιάρθρωση  σε  όρους  νόμου  Warlas  ξεκίνησε 

ξε να δείξει ότι στη βάση βελτιστοποίησης, κάθε προσωρινός

ο

επίτευξη  πλήρους  απασχόλησης‐  θα  εξαλείφονταν.  Οι  ονομαστικοί  μισθοί  θα  μειωθούν  ως 

αντίδραση  στο  πλεόνασμα  προσφοράς  εργασίας  και  οι  τιμές  αγαθών  θα  αυξ

ντίδραση  στο πλεόνασμα της ζήτησης αγαθών που δημιουργεί η προσδοκία της μελλοντικής 

απασχόλησης.  Η  υπόθεση  ότι  η  ζήτηση  για  καταναλωτικά  αγαθά  βασίζεται  στην  επιθυμητή 

προσφορά εργασίας σήμαινε πως το πρόβλημα που επιστράτευε ο Keynes του πολλαπλασιαστή 

συστολής της ζήτησης και συνεπακόλουθα του κινδύνου πτώσης των τιμών που θα απέτρεπε τη 

μείωση των μισθών, είχε εξαλειφθεί. 

Συνεπώς,  ενώ  η  απλή  κλασσική  αντίδραση  στον  Keynes  κατευθυνόταν  απευθείας  στην 

υπόδειξη  των  ωφελιμιστικών  επιδράσεων  των  τιμών  σε  πτώση  (επίδραση  Pigou),  το  πιο 

θεμελιώδες και σύνθετο νεοκλασικό επιχείρημ

υξάνονται όταν υπάρχει ανεργία.   
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4.2 Το μοντέλο του Keynes ως η γενική υπόθεση: υπόθεση Clower διπλής               
απόφασης 

                         

 

ήσεις 

ζή

y = y = c K +i , 

ο Α’ στο σχήμα 4.2. 

Το πρόβλημα που προέκυψε για το μοντέλο του Keynes με το νόμο του Warlas απετέλεσε το 

έναυσμα  για  την  ανασύσταση  του  Κεϋνσιανού  οράματος.  O  Clower  δήλωσε  για  το  θέμα 

ξεκάθαρα: ‘είτε ο νόμος του Warlas είναι ασύμβατος με τα Keynesian οικονομικά ή ο Keynes δεν 

είχε  τίποτε  νέο  να προσθέσει  στην  ορθόδοξη  οικονομική  θεωρία’  (Clower 1965:10).  Κατέληξε 

στην  πρώτη  υπόθεση,  υπογραμμίζοντας  πως  η  απόρριψη  του  νόμου  του  Walras  αποτελεί 

βασικό  στοιχείο  του  μοντέλου  του  Keynes  και  ότι  τα  ‘στάνταρ  Κεϋνσιανά  μακροοικονομικά’ 

όπως  είχαν  εξελιχθεί  στις  δεκαετίες  του  ’50  και  του  ’60  απέτυχαν  να  διαγνώσουν  αυτήν  την 

απόρριψη . 

Πριν  προχωρήσουμε  στο  γενικό  επιχείρημα  του  Clower  είναι  χρήσιμο  να  δοθεί  μια  άμεση 

σύγκριση μεταξύ της νεοκλασσικής και της Κεϋνσιανής εκδοχής για μία κατάσταση με μη πλήρη 

απασχόληση όπως αυτής  του Clower.  Το επιχείρημα του Clower  είναι ότι ο νόμος  του Warlas 

δεν ανατρέπει το μοντέλο Keynes διότι σύμφωνα με τον τελευταίο ο νόμος του Warlas δεν έχει 

ισχύ. Η μη εγκυρότητα συνίσταται σύμφωνα με την οπτική του Keynes στo ότι οι συναρτ

τησης  και  προσφοράς  εξαρτώνται  σε  πραγματικές  συναλλαγές  και  όχι  σε  επιθυμητές.  Για 

παράδειγμα  η  ζήτηση  κατανάλωσης  ήταν  μία  συνάρτηση  πραγματικού  εισοδήματος  και 

απασχόλησης  και  όχι  της  επιθυμητής  απασχόλησης.  Με  άλλα  λόγια,  για  τον  Keynes,  το 

πλεόνασμα  προσφοράς  εργασίας  δεν  σχετίζεται  με  το  πλεόνασμα  ζήτησης  αγαθών˙  ήταν 

ακριβώς η αποτυχία των ατόμων να διασφαλίσουν απασχόληση. Η αποτυχία αυτή περιόριζε ή 

εκλογίκευε την ζήτηση για κατανάλωση.  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  το σχήμα 4.1  για να υπογραμμίσουμε  τη διαφορά μεταξύ 

ενός κόσμου όπου ισχύει ο νόμος του Warlas και ενός δεύτερου όπου δεν ισχύει. Το διάγραμμα 

αναπαράγεται στο σχήμα 4.2.  

Στην  εκδοχή  του  Keynes  (σημειώνεται  με  τον  δείκτη  K)  υπάρχει  πλεόνασμα  προσφοράς 

εργασίας (το ποσό ES ‐ ED ) και η συνολική ζήτηση είναι ίση με το προϊόν στο yS  καθώς       

              S  D  D D 

 όπου  cDK    είναι  η  ζήτηση  κατανάλωσης  :  c
D
K=w1E

D  .  Το  θεμελιακό  σημείο  είναι  ότι  από  τη 

στιγμή  που  τα  νοικοκυριά  μπορούν  να  απασχοληθούν  μόνο  εάν  το  ζητήσουν  οι  επιχειρήσεις 

τότε το εισόδημα τους θα είναι ίσο με w1E
D  . Συνεπώς η υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας που 

μπορούν να φτάσουν είναι στο σημεί
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είο ισορροπίας με πλήρη εκκαθάριση της αγοράς. 

ταν εκείνο που λάμβανε υπόψη τις συναλλαγές  μακριά από τις 

σ

σσικό 

μοντέλο  (Walras). Από αυτήν  την οπ λλαγών που λαμβάνουν  χώρα σε 

ισ ί

τ

π

Ρ3 Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει την απόφαση δαπανών όταν γνωρίζει πόσο εισόδημα θα λάβει, 

δηλαδή όταν είναι γνωστό το επίπεδο της απασχόλησης. 

Σχ.4.2 Ο νόμος του Warlas: Keynes εναντίον κλασσικών 

Η οικονομία περιγράφεται πλήρως στο Α’.  Δεν υπάρχει  πλεόνασμα  ζήτησης προϊόντων από 

την στιγμή που η ζήτηση κατανάλωσης περιορίζεται από την απασχόληση στο ΕD. Εν ολίγης, για 

τον Keynes υπάρχει μόνο μία αγορά σε ανισορροπία: υπάρχει πλεόνασμα προσφοράς εργασίας 

στο Α’. Σίγουρα ο Keynes είχε γνώση ότι υπήρχε πλεόνασμα προσφοράς εργασίας στο Α’ και ότι 

συνεπώς οι μισθοί μπορεί να μειώνονταν αλλά όπως έχουμε δει επίσης υποστήριζε πως αυτό 

δεν  θα  αύξανε  απαραίτητα  το  yD και  η  οικονομία  θα  παρέμενε  στο  Α’  πιθανότατα  μαζί  με 

μισθούς  και  τιμές  σε  πτώση.  Για  τους  Κλασικούς  υπάρχουν  δύο  αγορές  σε  ανισορροπία:  το 

πλεόνασμα  προσφοράς  εργασίας  και  το  πλεόνασμα  ζήτησης  για  αγαθά.  Στην  κλασσική 

περίπτωση η συνεχής πίεση για πτώση μισθών και αύξηση τιμών μειώνει τον πραγματικό μισθό 

και η οικονομία κινείται απευθείας σε σημ

Ο Clower υποστήριξε πως το θεμελιώδες μοντέλο του Keynes ήταν μία πιο γενική θεωρία της 

οικονομικής συμπεριφοράς σε σχέση με αυτή που βρισκόταν πίσω από τo μοντέλο ισορροπίας  

Walras. Το πιο γενικό μοντέλο ή

υνθήκες  πλήρους  ισορροπίας  με  συνέπεια  οι  συναρτήσεις  προσφοράς  και  ζήτησης  να 

περιέχουν εισοδήματα – δηλαδή τιμές και ποσότητες και όχι μόνο τιμές όπως στο νεοκλα

τική,  η πιθανότητα συνα

ορροπ α ήταν μια  ειδική περίπτωση του πιο γενικού μοντέλου.  

Ο  Clower  διατύπωσε  ην  υπόθεση  διπλής  απόφασης  ως  ένα  εναλλακτικό  κανόνα 

συμπεριφοράς στις αρχές που υπάρχουν  ίσω από το νόμο του Warlas (P1 και P2). Η ουσία της 

υπόθεσης διπλής απόφασης δηλώνει τα παρακάτω: 
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Ρ4 Κάθε  πόσες θα 

είναι 

Με μ ασία δύο 

φάσεων.   τους  για 

αγαθά  σης  και  

προσφοράς  ένα κόσμο 

όπου  το  να  είναι 

πραγματοποιήσιμ τά Clower 

‘’αποτελεσμα η  σχετική 

χρησιμότητα  σχέση με 

τον  ‘’περιορισμό  ποσ ίας  που  μπορούν  να 

παρέχουν ή πόσα αγαθά μπορούν να πουλήσουν. Από την οπτική του Clower, η συμπεριφορά 

σε 

κ

τ α Η

ας είνα ναφερόμαστε 

. 

Συνόψι

o

τ λ

ρχει  πλεόνασμα  προσφοράς 

προκειμ  τ ς ρ γ

έσω  της  οποίας  βρίσκεται  το  σετ  τιμών 

αγαθά  μα ζήτησης σε αυτές  τις  τιμές και 

την ανακοινώνουν στον συντονιστή. Αυτός προσθέτει τα πλεονάσματα ζήτησης για κάθε αγαθό 

επιχείρηση αποφασίζει πόση εργασία θα χρησιμοποιήσει όταν  θα γνωρίζει 

οι πωλήσεις της. 

εγαλύτερη ακρίβεια, η υπόθεση διπλής απόφασης αποτελείται από μία διαδικ

  Στην πρώτη φάση,  οι παράγοντες υπολογίζουν  τη  ζήτηση και  τη προσφορά

και  εργασία  στις  τρέχουσες  τιμές  των  αγορών.  Αυτές  οι  διαδικασίες  ζήτη

τύπου Walras ονομάστηκαν από τον Clower ως ‘’φανταστικές’’ καθώς σε 

εμπόριο  λαμβάνει  χώρα  σε  τιμές  χωρίς  ισορροπία  δεν  μπορούν 

ες. Η δεύτερη φάση είναι αυτή στην οποία λαμβάνουν χώρα οι κα

τικές’’  διαδικασίες.  Σε  αυτή  τη  φάση  οι  πράκτορες  μεγιστοποιούν  τ

ή το κέρδος  όχι μόνο σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους αλλά και σε 

ότητας’’,  δηλαδή  ανάλογα  με  την  ποσότητα  εργασ

ένα Warlas  μοντέλο  με  εκκαθάριση  αγορών  είναι  συνεπώς  μια  ειδική  περίπτωση  της  η 

υπόθεσης διπλής απόφασης. Η ειδική περίπτωση όπου οι  ‘’φανταστικές’’ διαδι ασίες  ζήτησης 

είναι πράγματι αποτελεσματικές έχει ισχύ μόνο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.  

Ο Clower έβλεπε αυτή την υπόθεση του ως ένα ηχηρό μικροοικονομικό θεμέλιο για τη Γενική 

Θεωρία  του Keynes –  μία θεωρία που επικεντρώθηκε στην  λειτουργία  της οικονομίας μακριά 

από  το  σημείο  ισορροπίας  ων  γορών  σε  πλήρη  εκκαθάριση.    χαρακτηριστική  θέση  της 

οικονομίας  μακριά  από  το  σημείο  ισορροπίας  οδήγησε  στο  χαρακτηρισμό  της  θεωρίας  του 

Keynes  ως θεωρίας της ανισορροπί . Ίσως  ι πιο ακριβές να α σε αυτή με τον 

όρο  ‘’οικονομικά  μη  ‐  Warlas  ισορροπίας’’.  Ο  Clower  υποστήριξε  πως  τα  νεοκλασσικά 

μακροοικονομικά που βασίζονται στο νόμο Warlas έχουν εφαρμογή μόνο σε πλήρη ισορροπία

σε  το  επίτευγμα  αυτής  της  πλήρους  ισορροπίας,  ακολούθως.  Υποθέτουμε  ένα 

πραγματικό μισθό w . Οι παράγοντες κάνουν σχέδια εξόδων και εσόδων βασιζόμενοι στο εξής: 

Τα αποτελέσματα σε όρους ζήτησης και οι προσφοράς αγαθών και εργασίας παρέχονται σε μία 

κεντρική  ‘’αρχή  αγοράς  ‘’  που  μπορούμε  να  φαν αστούμε  ως  ένα  μεγάλο  υπο ογιστή  που 

ονομάζεται το ‘’Αόρατο Χέρι’’ (ΑΧ). Το ΑΧ υπολογίζει τα πλεονάσματα σε ζήτηση και προσφορά 

και  εφαρμόζει  τους  κανόνες  προσαρμογής:  Αυξάνει  το  λόγο  τιμές  /  μισθοί  εάν  υπάρχει 

πλεόνασμα  ζήτησης  αγαθών  και  πράττει  το  αντίθετο  εάν  υπά

ένου να εξουδετερώσει την ανισορροπία. Μόλις οι νέες ιμέ  ισο ροπίας υπολο ιστούν 

, το ΑΧ τις ανακοινώνει και ξεκινούν οι συναλλαγές. 

Η  αλληγορία  του  Warlas  για  την  διαδικασία  μ

ισορροπίας ήταν μια δημοπρασία. Ο συντονιστής της δημοπρασίας  θέτει τις τιμές εκκίνησης για 

και εργασία. Οι παράγοντες υπολογίζουν το πλεόνασ
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και  προχωρεί  δοκιμάζοντας  νέες  τιμές,  μεγαλύτερες  για  αγαθά  με  πλεόνασμα  ζήτησης  και 

ότερες  για αγαθά με πλεόνασμα μικρ προσφοράς. Μόνο όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί  (δεν 

υπ

ιών όπως 

α

φασή τους για προσφορά εργασίας από τη 

μ

άρχουν  πλεονάσματα  ζήτησης  και  προσφοράς)  μπορούν  αγαθά  και  εργασία  να  αλλάξουν 

χέρια.   

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ένα βασικό αδύναμο σύνδεσμο στην Walrasian γενίκευση 

του κλασσικού μοντέλου. Δεν υπάρχει εξήγηση για το πως οι τιμές ισορροπίας ορίζονται μακριά 

από  τον  συντονιστή.  Λιγότερο  εύλογη  είναι  η  προϋπόθεση  να  μην  λαμβάνει  χώρα  καμία 

συναλλαγή  πριν  οριστεί  το  σετ  των  τιμών  ισορροπίας.  Στην  πραγματικότητα  οι  συναλλαγές 

εκτελούνται συνεχόμενα. Καμία εξήγηση δεν δίνεται για την υπόθεση πως η προσαρμογή των 

τιμών είναι ακαριαία. 

Η  ερμηνεία  του  Clower  για  την  αξίωση  του  Keynes  να  παρέχει  μία  γενική  θεωρία  –  για 

πολλούς  αποτελεί  την  σωστή  ερμηνεία‐  έχει ως  εξής.  Ο Keynes  δεν  δεχόταν  ότι  υπήρχε  ένας 

μηχανισμός  που  προσαρμόζει  ακαριαία  τις  τιμές.  Δεν  ισχυριζόταν  ωστόσο  ότι  ένας  τέτοιος 

μηχανισμός  ήταν  λογικά  αδύνατος  αλλά  πως  δεν  υφίσταται  σε  βιομηχανικές  οικονομίες.  Η 

θεωρία του ήταν γενική στην έννοια πως ήταν μια θεωρία των βιομηχανικών οικονομ

υτές λειτουργούσαν. 

Η αντικατάσταση του νόμου του Warlas με την εκτέλεση συναλλαγών σε τιμές μη ισορροπίας 

και την εισαγωγή της υπόθεσης διπλής απόφασης δημιουργεί ένα μικροοικονομικό θεμέλιο για 

τον πολλαπλασιαστή. Παρέχει μία απόδειξη πως ακόμη και αν ο πραγματικός μισθός παραμένει 

σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης, μία πτώση στην εξωγενή ζήτηση (π.χ επενδύσεις) προκαλεί 

μία  συστολή  της  απασχόλησης  και  του  προϊόντος.  Για  την  κατανόηση  αυτού  του  ισχυρισμού  

είναι χρήσιμο το παρακάτω παράδειγμα.  

Στο σχήμα 4.3 η οικονομία είναι αρχικά στο Α0  με επίπεδο επενδύσεων πλήρους απασχόλησης 

i0  και  μισθό  πλήρους  απασχόλησης  w0.  Οι  επιχειρήσεις  μεγιστοποιούν  τα  κέρδη  τους 

παράγωντας στο Α0 , με w0  ίσο με το οριακό προϊόν της εργασίας. Οι επενδύσεις μειώνονται στη 

συνέχεια  στο  i1.  Χαμηλότερη  ζήτηση  για  επενδυτικά  αγαθά  περιορίζει  τις  επιχειρήσεις  να 

πουλήσουν  τις  επιθυμητές  ποσότητες  στους  τρέχοντες  συνδυασμούς  τιμών  και  μισθών. 

Συνεπώς  η πτώση στη ζήτηση των προϊόντων των επιχειρήσεων από το Α0 σε Α1 τους αναγκάζει 

να  μειώσουν  την  απασχόληση  εργατικού  δυναμικού  (από  το  Ε0  σε  Ε1  ).  Η  απόφαση 

απασχόλησης στηρίζεται όχι μόνο στις τιμές  (πραγματικός μισθός) αλλά και στη ζήτηση για το 

προϊόν τους. Τα νοικοκυριά περιορίζονται στην από

είωση  της  ζήτησης  εργασίας.  Η  πτώση  των  θέσεων  εργασίας  στο  Ε1  συμπαρασύρει  και  τη 

ζήτηση  για  κατανάλωση  γεγονός  το  οποίο  επηρεάζει  την  ενεργή  ζήτηση  για  αγαθά  ακόμη 

περισσότερο. Η οικονομία βρίσκεται στο Α2. Η συσσωρευμένη ύφεση συνεχίζεται στο ΑΖ, όπου 
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το άθροισμα  της επένδυσης (i1) και της κατανάλωση (cz = woEZ) είναι ίσο με το προϊόν. Αυτή η 

διαδικασία της προσαρμογής είναι ισοδύναμη με αυτή του πολλαπλασιαστή. 

 

 

Σχ.4.3 Ο πολλαπλασιαστής και η υπόθεση διπλής απόφασης 

 

αραδοχής  πως  οι  συναλλαγές    μπορούν  να  λαμβάνουν  χώρα  με  τιμές 

εκτός 

4
 

άφησε την ανεργία Keynes να εξαρτάται από την  ακαμψία των ονομαστικών μισθών. 

Τις  επιπτώσεις  της  π

ισορροπίας  Warlas  επεδίωξε  να  αναλύσει  ο  Alex  Leijonhufvud.  Στόχος  του  ήταν  να 

αναμορφώσει την έμφαση του Keynes στις συναλλαγές που λαμβάνουν μέσα στο χρόνο και να 

υπογραμμίσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την επέμβαση διαδικασιών ανισορροπίας. 

Το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιας διαδικασίας είναι ο πολλαπλασιαστής.   

  
 
.3 Ο  Leijonhufvud υπερασπιστής του Keynes 

Στην  νέα  ερμηνεία  του  για  τη  θεωρία  του  Keynes  , o  Leijonhufvud  δηλώνει  πως  το  βασικό 

μήνυμα  του Keynes  για  την απόκλιση  του οικονομικού συστήματος από  το  κλασσικό μοντέλο 

ήταν συσκοτισμένο από την απεικόνιση του σε ένα στατικό‐ όσο αφορά τις συγκρίσεις‐ μοντέλο 

όπως το  IS/LM ή της συνολικής προσφοράς/ συνολικής ζήτησης. Με περιορισμένο το μοντέλο 

του  Keynes  σε  ένα  τέτοιο  καλούπι,  η  επιχειρηματολογία  μεταξύ  Keynes  και  Κλασσικών 

αρκέστηκε  σε  μια  διαμάχη  για  τους  παράγοντες  που  προσδιορίζουν  τις  συναρτήσεις 

κατανάλωσης, επένδυσης και ζήτησης χρήματος.  

Αυτή  η  μεθοδολογία  παρήγαγε  το  θεωρητικό  αποτέλεσμα  ότι  η  συνεχής  ανεργία  Keynes 

απαιτούσε  είτε  α.  άκαμπτους  ονοματικούς  μισθούς  ή  β.  ένα  άκαμπτο  επιτόκιο  (μια  απόλυτη 

παγίδα  ρευστότητας)  ή  γ.  άκαμπτες  επενδύσεις  (δίχως  καθόλου  ευαισθησία  στο  επιτόκιο).  Η 

επίδραση  Pigou  στη  κατανάλωση  κατέστησε  τις  δύο  τελευταίες  περιπτώσεις  χωρίς  ισχύ  και 
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Όμως  ο  ισχυρισμός  του  Leijonhufvud  ήταν  ότι  ο  Keynes  δεν  πίστευε  σε  καμία  από  τις 

παραπάνω τρεις συνθήκες και πως για να προσεγγιστούν τα αποτελέσματα της θεωρίας Keynes 

‘’είναι  αρκετό  να  εγκαταλειφθεί  η  ισοδύναμα  ισχυρή  υπόθεση  των  ακαριαίων  προσαρμογών 

των τιμών ‘’ ( Leijonhufvud  1967: 402).  O Leijonhufvud, αναλύοντας τη θεωρία Keynes, εστίασε 

στις  επιπτώσεις  πάνω  στη  συμπεριφορά  των  παραγόντων  από  την  ατελή  και  με  κόστος 

πληροφόρηση  σε  ένα  κόσμο  όπου  το  μέλλον  είναι  αβέβαιο.  Ο  Keynes  πίστευε  πως  στο 

ενδεχόμενο  έλλειψης  πληροφόρησης  για  μελλοντικές  πωλήσεις,  ευκαιρίες  καριέρας  και 

αποδόσεις  επενδύσεων  οι  παράγοντες  θα  ανατρέχουν  στο  παρελθόν  για  να  πορευτούν 

ανάλογα. Αυτό θα σήμαινε ότι οι μισθοί,  το  επίπεδο  τιμών,  τα  επιτόκια και οι  επενδύσεις θα 

είναι  σχετικά  άκαμπτα  μεγέθη.  Τέτοια  ακαμψία  τιμών  θα  οδηγούσε  σε  συναλλαγές  με 

λανθασμένες τιμές και πιθανότατα σε  παρατεταμένη ανεργία.  

Ας  υποθέσουμε  ένα  ότι  ένα  κύμα  απαισιοδοξίας  προκαλεί  μία  πτώση  στην  αυτόνομη 

επένδυση.  Οι  προσδοκίες  των  εργαζομένων  για  τις  ευκαιρίες  εργασίας και  μισθών  θα 

απέτρεπαν  την  άμεση  πτώση  μισθών  και  τιμών  που  προκαλούν  οι  αντιδράσεις  των 

χρηματαγορών    στην  πτώση  των  επενδύσεων.  Οι  εργαζόμενοι  θα  έχουν  μια  ιδέα  του  μισθού 

που 

θ

έλει χρόνο και έχει 

.  

Με παρόμοιο τρόπο, η πορεία των επιτοκίων σε προηγούμενες περιόδους θα επηρέαζε την 

ιτόκια.  Αυτή η αναδρομή στο παρελθόν 

π

θα  είχε  μόνο  μια  μικρή  επίδραση  στους 

ο

οφυλάκιο 

 

θα δεχτούν – το λεγόμενο μισθό κράτησης – την οποία σχηματίζουν από την εμπειρία τους 

στο παρελθόν και τις παρατηρήσεις τους για τον τρέχων μισ ό για μια παρόμοια θέση εργασίας. 

Μόνο  όσο  η  διαδικασία  αναζήτησης  εργασίας  παρατείνεται  ο  μισθός  κράτησης  θα 

προσαρμόζεται.  Η  απουσία  ενός  συντονιστή  για  τον  καθορισμό  των    μισθών  στην  αγορά 

συνεπάγεται ότι η πληροφόρηση για τις θέσεις εργασίας και τους μισθούς θ

κόστος

άποψη  των παραγόντων  για  τα πιθανά μελλοντικά  επ

εριορίζει το εύρος πτώσης του τρέχοντος επιτοκίου. Τέλος, οι επιχειρηματικές προσδοκίες για 

τη κερδοφορία μελλοντικών επενδύσεων θεωρήθηκαν από τον Keynes ότι κυριαρχούνται από 

τις  προσδοκίες  πωλήσεων  που  με  τη  σειρά  τους  εξαρτώνται  από  τις  τρέχουσες  πωλήσεις.  Οι 

επιχειρήσεις  δεν  θεωρούν  πάντα  δεδομένο  πως  οι  τρέχουσες  πωλήσεις  αντιστοιχούν  σε 

επίπεδο πλήρους απασχόλησης. 

Αυτή  η  προσέγγιση  υποδηλώνει  ότι  κάθε  διαταραχή  στη  συνολική  ζήτηση  στο  οικονομικό 

σύστημα  (όπως  μια  αλλαγή  στις  επενδύσεις) 

νομαστικούς  μισθούς  και  κατ’  επέκταση  στα  οριακά  κόστη  και  το  επίπεδο  τιμών.  Η 

συνεπακόλουθη  μικρή  αύξηση  στη  πραγματική  προσφορά  χρήματος  θα  είχε  μόνο  μια 

περιορισμένη  επίδραση  στη  πτώση  των  επιτοκίων  καθώς  οι  προσδοκίες  για  το φυσιολογικό 

δείκτη επιτοκίου βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος: τόσο λίγοι επενδυτές μπορούν να 

πιστέψουν πως μία περαιτέρω πτώση  των επιτοκίων είναι  ικανή να  αλλάξει  το  χαρτ
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το

κινείται    μακριά  από  τη  πλήρη 

α

s

 στην κατανομή του χαρτοφυλακίου με την αύξηση της προτίμησης ρευστότητας‐ και 

κα

υς από ρευστό σε ομόλογα. Μία μικρή πτώση στο επιτόκιο μπορεί να έχει μία μικρή επίδραση 

και στις σταθερές επενδύσεις – οι προσδοκίες των επιχειρηματιών μπορεί να κυριευτούν από το 

κύμα απαισιοδοξίας  το οποίο  είχε αρχικά μειώσει  τις  επενδύσεις  και από  το  χαμηλό  επίπεδο 

του τρέχοντος επιπέδου πωλήσεων. 

Το  κεντρικό  σημείο  του  Leijonhufvud  ήταν  πως  οι  διαδικασίες  εξισορρόπησης  στις  οποίες 

έδωσαν  έμφαση  οι  νεοκλασσικοί  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  χώρα  μέσα  στο  χρόνο  και  όχι 

στιγμιαία  όπως  στο  κλασσικό  μοντέλο.  Αυτό  σημαίνει  πως  όχι  μόνο  η  διαδικασία 

εξισορρόπησης θα είναι αργή αλλά πιο σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται αυτή θα δημιουργεί   

την πιθανότητα να επεμβαίνουν διαδικασίες ανισορροπίας.  Το απλούστερο παράδειγμα αυτής 

της περίπτωσης είναι ο πολλαπλασιαστής. Αυτή είναι μία διαδικασία που οδηγεί την οικονομία 

μακριά  από  την  ισορροπία.  Λειτουργεί  όταν  η  οικονομία  μετα

πασχόληση και τα νοικοκυριά προσαρμόζουν τις αποφάσεις κατανάλωσης τους σύμφωνα με 

την   απασχόληση τους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η πτωτική προσαρμογή της κατανάλωσης 

θα δυσχέραινε τις πωλήσεις των επιχειρήσεων έχοντας ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση 

της  απασχόλησης  (σχ.4.3).  Με  τα  λόγια  του  Leijonhufvud,  ‘Τα  αποτελέσματα  του 

πολλαπλασιαστή φανερώνουν ότι το σύστημα τείνει να απαντήσει  στις διαταραχές παραμέτρων 

με ένα τρόπο  ενίσχυσης της  προκαλούμενης απόκλισης ‐ συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να 

αναλυθεί με τους προ–Keyne  μηχανισμούς’ (Leijonhufvud 1967: 409). 

Ένα δεύτερο παράδειγμα μίας διαδικασίας ανισορροπίας αφορά τις οικονομικές αγορές. Μια 

περίοδος  ύφεσης  προερχόμενης  από  μία  πτώση  στην  αυτόνομη  επένδυση  μπορεί  να  έχει 

επίδραση

τά  συνέπεια  την  αύξηση  των  επιτοκίων‐  λόγω  της  μεγαλύτερης  αβεβαιότητας  για  τις 

αποδόσεις  των  χρηματοοικονομικών  αγαθών.  Με  άλλα  λόγια,  η  απαισιοδοξία  για  τις 

επενδύσεις πραγματικών αγαθών (που είναι και η αιτία της πτώσης των επενδύσεων) μπορεί να 

προκαλέσει  αυξημένη  νευρικότητα  για  τις  αποδόσεις  των  χρηματοοικονομικών  αγαθών. 

Συνεπώς,  χαμηλότερη  αυτόνομη  επένδυση  μπορεί  να  σχετίζεται  με  υψηλά  επιτόκια:  δηλαδή 

λαμβάνει  χώρα  η  ακριβώς  αντίθετη  αντίδραση  από  αυτή  που  απαιτείται  για  τη  νεοκλασική 

επαναφορά της ισορροπίας. 

Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η κατάσταση όπου οι καταναλωτές κρατούν στάση αναμονής 

λόγω  της  αβεβαιότητας  για  το  πόσο  κάτω  θα  πέσουν  οι  τιμές.  Η  επίδραση  πραγματικών 

διαθεσίμων    (Pigou)  απαιτεί  την  αντίθετη  αντίδραση:  μία  πτώση  στο  επίπεδο  τιμών 

αναζωογονεί άμεσα την κατανάλωση.  
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4.4 Ανεργία  κατά  Keynes  και  Κλασσικούς:  Μοντέλα  με  σταθερές  τιμές  και  
ποσότητες 

 
Στη  δεκαετία  του  70,  οι  νέες  ερμηνείες  του  Keynes  από  τους  Clower  και  Leijonhufvud 

προχώρησαν  ένα  βήμα  παραπέρα  μ

            

ε  τον Malinvaud. O  τελευταίος  υποστήριξε  πως  ο  Keynes 

εν

όταν  από  τα  συνδικάτα, 

δη

τημα στο θεωρητικό μακροοικονομικό πεδίο αντιπαράθεσης. Αντί 

να

α

όγω του αυξημένου κόστους εργασίας. Σύμφωνα με τον 

Malinvaud το αποτέλεσμα που τελικά θα επέλθει εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της αρχικής 

προσωρινής  ισορροπίας. Οι επιπτώσεις στην πολιτική από αυτήν σχετικά αφαιρετική ανάλυση 

είναι  αξιοσημείωτες:  κάτω  από  κάποιες  συνθήκες,  που  ονομάζονται  από  τον  Malinvaud 

διαφερόταν κυρίως για την προσωρινή ισορροπία, όπως αυτή στο σημείο ΑZ  του σχ.4.3, που 

έχει επιτευχθεί ενώ τα μεγέθη W και P έχουν παραμείνει σταθερά. Καθώς δεν είναι ξεκάθαρο 

εάν  ο Keynes  θα  συμφωνούσε,  η  μέθοδος  της  προσωρινής  ισορροπίας  έχει  παράγει  χρήσιμα 

ευρήματα. Η μέθοδος βασίζεται στην εμπειρική παραδοχή ότι οι μισθοί και οι τιμές κινούνται 

αργά.  Έτσι  εστιάζει  στη  συμπεριφορά  των  ποσοτήτων  έξω  από  τη  πλήρη  ισορροπία 

υποθέτοντας άκαμπτους μισθούς και τιμές. Η μέθοδος σταθερών τιμών έρχεται σε αντίθεση με  

το νεοκλασσικό μηχανισμό του ‘’αόρατου χεριού’’. Η μεγαλύτερη διαφορά με το μηχανισμό του 

‘’αόρατου χεριού’’ έγκειται στο  ότι οι συναλλαγές γίνονται σε τιμές μη ισορροπίας οι οποίες και 

παραμένουν  σταθερές.  Στον  μηχανισμό  του  ‘’αόρατου  χεριού’’    οι  τιμές  προσαρμόζονται  στις 

περιπτώσεις  πλεονάζουσας  ζήτησης  και  προσφοράς  ώστε  να  προκύψει  το  σετ  των  τιμών 

ισορροπίας πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε συναλλαγή. 

Ο Malinvaud συμμετείχε στη γραφειοκρατική ομάδα εθνικού προγραμματισμού της  Γαλλίας 

στις  δεκαετίες  του  ’50  και  ’60.  Ήταν  συνηθισμένος  σε  μοντέλα  στα  οποία  οι  τιμές 

διαμορφωνόταν  σε  μία  βάση  κόστους  και  η  αγορά  εργασίας  κυριευ

λαδή όπου  τόσο οι  τιμές όσο και οι μισθοί δεν μεταβάλλονταν ακαριαία σε μεταβολές  της 

ζήτησης. Οι αντιπαραθέσεις κυβερνήσεων και συνδικάτων συχνά εστίαζαν στις επιπτώσεις που 

μπορεί να είχε μία αύξηση στο πραγματικό μισθό  (W/P):  την πιθανή αρνητική επίπτωση στην 

απασχόληση υψηλότερου κόστους από τη μία και στις πιθανές θετικές επιπτώσεις στην αύξηση 

της  ζήτησης  από  την  άλλη.  Η  ανάγκη  για  ανάλυση  της  ανεργίας  έγινε  πιο  επιτακτική  στη 

δεκαετία του ’70 με την επανεμφάνιση μαζικής ανεργίας για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο. 

Ο  Malinvaud  ξεκίνησε  συνεπώς  τη  σταδιοδρομία  του  με  το  υπόβαθρο  ενός  Κεϋνσιανού 

οικονομολόγου άλλα ήταν ανικανοποίητος από τα θεωρητικά ευρήματα του Κεϋνσιανισμού των 

δεκαετιών  ‘50  και  ’60.  Παράλληλα  είχε  ενδιαφέρον  για  τα  τρέχοντα  πολιτικά  θέματα.  Ο 

Malinvaud έθεσε ένα νέο ερώ

 επιμείνει στη ανάλυση περί ύπαρξης της ισορροπίας Walras εστίασε ειδικότερα στο ερώτημα 

για το εάν μία αύξηση στον πραγματικό μισθό θα αύξανε ή θα μείωνε την απασχόληση. Όπως 

αναφέρθηκε κ ι παραπάνω η απασχόληση θα μπορούσε να επηρεαστεί  τόσο θετικά λόγω της 

αυξημένης ζήτησης όσο και αρνητικά λ
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Κευνσιανή  ανεργία  ,  υψηλότεροι  μισθοί  θα  μειώσουν  την  ανεργία  ενώ  κάτω  από  άλλες  που 

νται κλασσικήκαλού  ανεργία, υψηλότεροι μισθοί θα μεγαλώσουν την ανεργία.  Εάν η πολιτική 

 

 : 

1 

ται 

μπορεί  να  επηρεάσει  τους  πραγματικούς  μισθούς,  τότε  από  την  αιτιολόγηση  του Malinvaud 

είναι  πολύ  σημαντικό  για  τους  ασκούντες  αυτής  να  είναι  ικανοί  να  ξεχωρίσουν  σε  μία 

κατάσταση αν επικρατεί Keynes ή κλασσική ανεργία. 

 

4.4.1 Ο Malinvaud στην Κλασσική και Κευνσιανή ανεργία 
 
Ο  Malinvaud  λαμβάνει  υπόψη  τον  ονομαστικό  μισθό  (W),  το  επίπεδο  τιμών  (P)  και  την 

ονομαστική προσφορά  (Μ) ως σταθερά μεγέθη. Παρόλο που στη  ‘’παράδοση’’  των σταθερών 

τιμών δεν συμπεριλαμβάνεται ένας συντελεστής αυτόνομης ζήτησης θα τον χρησιμοποιήσουμε 

σε αυτήν  την απλή παρουσίαση παρακάτω. Ο συντελεστής αυτός επιτρέπει  την ανάπτυξη  της 

επιχειρηματολογίας  με  ένα  τρόπο  που  μπορεί  πιο  εύκολα  να  συγκριθεί  με  την  προηγούμενη  

ανάλυση.  Στην  συνέχεια  είναι  δυνατόν  να  εξεταστούν  οι  επιδράσεις  στην  απασχόληση  με  τις 

μεταβολές  των W, P, M  και Α  (ονομαστική αυτόνομη  ζήτηση).  Δύο κανόνες  χαρακτηρίζουν  τη 

συμπεριφορά της αγοράς σε συνθήκες μη‐ εκκαθάρισης

     Μην αγοράζεις εάν δεν ξέρεις πόσο μπορείς να πουλήσεις  . Αυτή είναι η υπόθεση διπλής 

απόφασης του Clower. 

• Για  τα  νοικοκυριά,  αυτό  υποδηλώνει  ότι  cD  = wED  :  η  ζήτηση  για  καταναλωτικά  αγαθά 

εξαρτάται  από  τη  τρέχουσα  απασχόληση.  Αυτή  είναι  μια  Κεϋνσιανή  συνάρτηση 

κατανάλωσης  και  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τη  κλασσική  άποψη  ότι  cD  = wEs  (w),  όπου  η 

ζήτηση για κατανάλωση εξαρτάται από την επιθυμητή προσφορά εργασίας σύμφωνα με 

τον τρέχων μισθό. Στο κλασσικό μοντέλο, ο πραγματικός μισθός είναι ο μόνος παράγοντας 

στη συνάρτηση κατανάλωσης.  

• Για τις επιχειρήσεις, αυτό υποδηλώνει ότι ED = Ε(y). H ζήτηση για απασχόληση εξαρτά

από το τρέχον προϊόν που παράγεται. Το κλασικό ισοδύναμο είναι ED=Ε[ys(w)], δηλαδή η 

ζήτηση  για  εργασία  εξαρτάται  από  τον  τρέχων  πραγματικό  μισθό.  Οι  δύο  ορισμοί 

συνταυτίζονται στην ισορροπία Walras  

2   Η μικρή πλευρά της αγοράς προσδιορίζει τις ποσότητες. Εάν οι συναλλαγές δεν λαμβάνουν 

χώρα  σε  μία  τιμή  όπου  η  ζήτηση  είναι  ίση  με  τη  προσφορά,  είναι  απαραίτητο  να 

προσδιοριστούν  οι  ποσότητες  που  τελικά  θα  εμπορευτούν.  Ο  λογικός  κανόνας  της  μικρής 

πλευράς  οδηγεί  σε  αυτόν  τον  προσδιορισμό.  Παρόλο  που  ακούγεται  τεχνικό,  η  υπόθεση  

συλλαμβάνει το σχετικά προφανές, ότι οι παράγοντες δεν μπορούν να πιεστούν να εμπλακούν 

σε συναλλαγές που δεν θέλουν να κάνουν. Στην αγορά εργασίας, ο κανόνας είναι Ε= min [ ED, ES] 

 86



Η  πραγματική  απασχόληση  είναι  η  ελάχιστη  ποσότητα  της  απασχόλησης  που  ζητείται  ή 

προσφέρεται.  Για  παράδειγμα,  εάν  ES>ED,  δηλαδή  υπάρχει  πλεόνασμα  προσφοράς  εργασίας, 

τότε ο κανόνας δηλώνει ότι η πραγματική απασχόληση θα  ισούται με  τη  ζήτηση εργασίας. Οι 

επιχειρήσεις  δεν  μπορούν  να  δεσμευτούν  στο  να  απασχολήσουν  περισσότερους  ανθρώπους 

από ότι είναι επικερδές με το τρέχων μισθό. Στην αγορά προϊόντων  

y = min [yS, yD] 

ι επιχειρήσεις θα παράγουν όποτε το προϊόν βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο 

υπάρχ αποκρίν

0 0  

0    1

t t t , 

όπου  c =  w E και α  είναι  η  πραγματική  αυτόνομη  ζήτηση  (α  =  Α  /  P).  Η  ζήτηση  για 

κατανάλωση είναι μια συνάρτηση του εισοδήματος  της  τελευταίας περιόδου και σημειώνεται 

με το δε

Η οικονομία  στο  ημείο  ί

απεικονίζετα

Στο Β ισχύουν τα ακόλουθα 

y0 = c0 + α0 

c D= w D 

D S 

και  

ζητείται                                                                       y= y1
D 

Ο

ει  κερδοφορία  με  το  τρέχων  μισθό  και  αντ εται  παράλληλα  στη  ζήτηση  με  τη 

τρέχουσα τιμή. 

 Με  αυτούς  τους  κανόνες  θα  δούμε  πως  μεταβάλλεται  η  απασχόληση  όταν  τα  W,P  και 

Α(αυτόνομη  ζήτηση)  δεν  έχουν  τιμές  ισορροπίας.  Για  αρχή  υποθέτουμε  ότι W=W ,  P=P , και 

Α=Α , όλες οι τιμές δηλαδή είναι στις τιμές ισορροπίας. Εάν στη συνέχεια η Α μειωθεί σε Α ,  το 

μονοπάτι  της  προσαρμογής  στη  νέα  “προσωρινή  ισορροπία”  μπορεί  να  ανιχνευτεί  μόλις  

εισαχθεί στο σύστημα η χρονική διάσταση :  

y D = c D + α 

t
D 

0  t‐1   

ίκτη t‐1 στην απασχόληση.  

είναι αρχικά σε  ισορροπία πλήρους απασχόλησης  σ Β (το  διο σημείο 

ι και στα δύο πεδία του σχήματος 4.4).  

: 
D D 

0 0 E0

E0
D= E (ys(w0)) 

E=E =E

y=yD=yS 

Ας    υποθέσουμε  μία  πτώση  στη  πραγματική  αυτόνομη  ζήτηση  από  το  α0  στο  α1.  Η  ζήτηση 

προϊόντος είναι  

y1
D = c1

D + α1 = w0E0 + α1 

Καθώς αυτό το προϊόν  (σχ.4.4) βρίσκεται κάτω από y0
D  και συνεπώς κάτω από ys(w0), υπάρχει 

πλεόνασμα προϊόντος  και  σύμφωνα με  το  κανόνα  2  το  προϊόν  περιορίζεται  στο  επίπεδο  που 
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Σχ.4.4 Ποσοτική προσαρμογή σε μία προσωρινή ισορροπία με απασχόληση Ε   

 

1 0 :  

E D = E(y ) 

που είναι μικρότερη από E (ys(w0)). Συνεπώς η προσδιορίζεται από τη ζήτηση για 

προϊόν : 

H πλευρά της ζήτησης είναι η μικρότερη πλευρά   οικονομίας και υποδεικνύει το επίπεδο της 

απασχόλησης.  Στην  επόμενη  περίοδο  (περίο   η  ζήτηση  για  κατανάλωση  πέφτει  από  τη 

στιγμή που  

ς  απασχόλησης  στο  Β  σε  μία  προσωρινή 

Ζ

Καθώς y D < ys(w ) , η ζήτηση για απασχόληση θα περιορίζεται επίσης 

1 1

 απασχόληση 

E1=E1
D =E(y1) 

της

δο  2)

c2
D = w0E1 

και  

y2
D = w0E1 + α1 

Με  την  υπόθεση  σταθερών  τιμών,  και  χρησιμοποιώντας  τους  δύο  κανόνες  της  μεθόδου 

σταθερών τιμών (της υπόθεσης διπλής απόφασης και του κανόνα μικρής πλευράς), εντοπίζεται 

η  κίνηση  της  οικονομίας  από  την  ισορροπία  πλήρου

 88



ισορροπία  στο  b  (σχ4.4).  Ο  λόγος  για  την  αναγκαιότητα  της  ανεργίας  ήταν  η  πτώση  στην 

αυτόνομη  ζήτηση.  Η  αρχική  επίδραση  διογκώθηκε  λόγω  της  συνεπακόλουθης  μείωσης  στα 

εισοδήματα  των  εργαζομένων  και  της  επίδρασης  αυτής  της  μείωσης  στη  κατανάλωση.  Η 

ισορροπία  στο  b  ονομάζεται  προσωρινή  διότι  αργά  ή  γρήγορα  οι  τιμές  θα  αλλάξουν.  Η 

ισορροπία  είναι  διαφορετική  από  την  ισορροπία  ανεργίας  στο  μοντέλο  του  Keynes  διότι  ο 

πραγματικός μισθός παραμένει σταθερός στο w0. Η υπόθεση των σταθερών τιμών και μισθών 

οδηγεί   στο αποτέλεσμα μιας οικονομίας που κείτεται κάτω από τις καμπύλες προσφοράς και 

ζήτησης  εργασίας.  Για  μία  επιχείρηση  κάτω  από  τέλειο  ανταγωνισμό,  η  θέση  b  δεν  θα 

παρατηρηθεί ποτέ. Από τη στιγμή που η επιχείρηση πιστεύει πως ότι μπορεί να πουλήσει όσες 

ποσότητες  θέλει  στη  τρέχουσα  τιμή,  θα αναπτύξει  το προϊόν  στο σημείο Β.  Επιστρέφουμε σε 

αυτή τη προβληματική εκδοχή του μοντέλου Malinvaud παρακάτω. 

Με δεδομένο ότι η οικονομία βρίσκεται στο b, η επόμενη ερώτηση του Malinvaud ήταν τι θα 

συνέβαινε εάν ο πραγματικός μισθός επρόκειτο να αυξηθεί. Ένας τρόπος σκέψης για αυτή την 

ερώτηση είναι  να προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε εάν είναι  το  επίπεδο  των πραγματικών 

μισθών που περιορίζει  την απασχόληση κάτω από  το επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Από  το 

σημείο b μία αύξηση στο πραγματικό μισθό πράγματι αυξάνει την απασχόληση.  

 

Σχ 4. 5 Υψηλότερος πραγματικός μισθός οδηγεί σε υψηλότερη απασχόληση: Ανεργία Keynes 
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Το  συμπέρασμα  είναι  ξεκάθαρο:  υψηλότεροι  πραγματικοί  μισθοί  σημαίνουν  υψηλότερη 

ζήτηση κατανάλωσης, και όσο ο πραγματικός μισθός παραμένει κάτω από το οριακό προϊόν της 

εργασίας (σχ.4.5), οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν επικερδώς στη επιπλέον ζήτηση. 

Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 4.5, ένας αυξανόμενος πραγματικός μισθός προκαλεί πτωτική 

ανεργία ωσότου προσεγγιστεί  το σημείο d – δηλαδή μέχρι ο πραγματικός μισθός ανέλθει στο 

επίπεδο  του  οριακού  προϊόντος  της  εργασίας  ,  δηλαδή  στο w2  (σημείο  d).  Κάθε  περαιτέρω 

αύξηση στο πραγματικό μισθό δεν θα προκαλέσει μία αύξηση στην απασχόληση καθώς για τις  

επιχειρήσεις δεν θα είναι επικερδές να  χρησιμοποιήσουν περισσότερη εργασία.(w > MPL). 

Η κατάσταση μεταξύ των σημείων b και d όπου ένας υψηλότερος πραγματικός μισθός αυξάνει 

την  απασχόληση  ονομάστηκε  από  τον  Malinvaud  ανεργία  Keynes.  Εδώ  οι  επιχειρήσεις 

περιορίζονται από ανεπαρκή ζήτηση. Θα επιθυμούσαν να παράγουν περισσότερο με τον τρέχων 

μ

φτει από το Ε2 

στο  E1  (σχ  4.6). να  προσλάβουν 

περισσότερη ε επίπεδο όπου το 

οριακό προϊόν  αι πραγματικού 

μισθού, η συνολική 

(θέση e’ στο σχ αμμα). Συνεπώς 

η  αγορά  αγαθών  σμα  προσφοράς 

συνεχίζει  να  ε η  απασχόληση 

μπορεί να ανέλθ από τον Malinvaud 

ως κλασσική

ισθό  αλλά δεν μπορούν γιατί δεν θα μπορέσουν να πουλήσουν το προϊόν. Η αγορά προϊόντων 

έχει  πλεόνασμα  προσφοράς.  Η  αγορά  εργασίας  έχει  επίσης  πλεόνασμα  προσφοράς  ‐με  το 

τρέχων  μισθό,  οι  εργάτες  θα  επιθυμούσαν  να  παρέχουν  περισσότερη  εργασία  αλλά  δεν 

μπορούν λόγω ανεπαρκούς ζήτησης για τις υπηρεσίες τους. 

 Εάν ο πραγματικός μισθός ανέλθει πάνω από το w2 στο w3 η απασχόληση πέ

  Καθώς  οι  επιχειρήσεις  δεν  μπορούν  να  αναγκαστούν 

ργασία από ότι είναι επικερδές, η απασχόληση ορίζεται σε ένα 

της εργασίας είναι ίσο με w3. Σε αυτό το επίπεδο απασχόλησης κ

ζήτηση για προϊόν είναι :  

yD = w3 E1+α1 

.4.6). Αυτή υπερβαίνει τη προσφορά, y3(w3) (σημείο e στο διάγρ

χαρακτηρίζεται  από  πλεόνασμα  ζήτησης,  ενώ  το  πλεόνα

πικρατεί  στην  αγορά  εργασίας.  Ένας  τέτοιος  συνδυασμός,  όπου 

ει μόνο από μία πτώση στον πραγματικό μισθό, ονομάστηκε 

 ανεργία. 
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Σχ 4.6 Υψηλότερος πραγματικός οδηγεί σε χαμηλότερη απασχόληση: κλασσική ανεργία 

 
Εξαρτώμενο  από  το  επίπεδο  του  πραγματικού  μισθού,  ένα  δεδομένο  επίπεδο  απασχόλησης 

μπορεί να έχει το χαρακτήρα της κλασσικής  ς   ανεργίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα 

 α ε

σύστημα    Σ η  

ζήτησης  στην  αγορά  αγαθών  αντιπροσωπεύεται  από  τη  διαφορά  μεταξύ  e  και  e  ‐ένας 

χαμηλότερος  πραγματικός  μισθός  θα  αύξανε  την  απασχόληση.  Με  w=w ,  η  ανεργία  είναι 

Κεϋνσιανή και η οικονομία είναι στο σημείο c‐ ένας υψηλότερος πραγματικός μισθός θα αύξανε 

την ανεργία.  

Παρόλο  που  κλασσική  και  Keynes  ανεργία  έχουν  τα  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, και οι δύο είναι μορφές της ακούσιας ανεργίας. Η ακούσια ανεργία 

προσδιορίζεται ως η κατάσταση στην οποία τα άτομα είναι προετοιμασμένα να εργαστούν με 

τον  τρέχων  μισθό αλλά  που  δεν  μπορούν  να  βρουν  εργασία.  Η  οικονομία  βρίσκεται  σε  θέση 

εκτός  και αριστερά  της  καμπύλης προσφοράς εργασίας.  Το σχήμα 4.8 απεικονίζει  τη ακούσια 

ανεργία  που  σχετίζεται  με  μία  κατάσταση  κλασσικής  ανεργίας  (επάνω  σύστημα  αξόνων)  και 

μίας κατάστασης  ανεργίας Keynes (κάτω σύστημα αξόνων).   

MPL

ή τη Keynes

το επίπεδο απασχόλησης Ε1 στο σχ.4.7  . Με   w=w3  , η ν ργία είναι κλασσική και η οικονομία 

βρίσκεται  στο σημείο e  στο  κάτω  αξόνων. το άνω σύστ μα αξόνων,  το πλεόνασμα 

1

WIP
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e

e
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Σχ.4.7 Ανεργία Keynes στο w=w  , κλασσική ανεργία στο w=w  

 

 

τω από τη καμπύλη του οριακού προϊόντος της εργασίας ΜΡL (τα σημεία b και d 

π

4.5  και 4.6  ,  ολόκληρη η  κεφαλή 

τόξου b΄d΄e΄ που σχετίζεται με υψηλότερη ζήτηση, μπορεί να εξαχθεί.  

1 3

 
4.4.2 Ανεργία, πραγματικοί μισθοί και συνολική ζήτηση: Malinvaud και Keynes 

Με ένα δεδομένο επίπεδο αυτόνομης ζήτησης, η προσωρινή ισορροπία κλασσικής και Keynes 

ανεργίας παίρνει το σχήμα κεφαλής τόξου στο σχήμα της αγοράς εργασίας, σχ.4.9. Εστιάζοντας 

στο κάτω πλαίσιο του σχήματος, με πραγματική αυτόνομη ζήτηση α=α1 , το χαμηλότερο τμήμα 

της  κεφαλής  του  τόξου  δείχνει  τις  πιθανές  θέσεις  ισορροπίας  για  την  ανεργία  Keynes:  όλες 

βρίσκονται κά

ροέκυψαν στο σχήμα 4.5). Το πάνω τμήμα της κεφαλής του τόξου δείχνει τη κλασσική ανεργία 

(τα σημεία d και e προέκυψαν στο διάγραμμα 4.6). Για μεγαλύτερη ευκρίνεια τo πάνω πλαίσιο 

του σχήματος 4.9 απεικονίζει μόνο τη μετακίνηση του σημείου d στο d΄ η οποία σχετίζεται με 

ένα  υψηλότερο  επίπεδο  αυτόνομης  ζήτησης.  Με  υψηλότερη  αυτόνομη  επένδυση  α=α2  η 

συνολική προσφορά ισούται με τη συνολική ζήτηση σε ένα χαμηλότερο πραγματικό μισθό w2  ‐ 

χρησιμοποιώντας τη εξίσωση:                            ys(w) = yD  (= wE + α)   . 

 Χρησιμοποιώντας  την  ίδια  διαδικασία  όπως  στα  σχήματα 
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Αυτή  η  παρουσίαση  είναι  χρήσιμη  όταν  εξετάζεται  η  αποτελεσματικότητα  των  μέτρων  της 

συνολικής  ζήτησης.  Με  την  οικονομία  αρχικά  να  βρίσκεται  μεταξύ  b  και  d,  μία  ώθηση  στην 

αυτόνομη  ζήτηση από  την  κυβέρνηση θα αυξήσει  το  επίπεδο  της απασχόλησης  .Υποθέτοντας 

πως οι τιμές και οι μισθοί είναι σταθεροί, η οικονομία κινείται οριζόντια σε σημείο, πάνω σε μία 

νέα κεφαλή τόξου, κατάλληλο για ένα υψηλότερο επίπεδο ζήτησης . Με w=w2 , η οικονομία θα 

μετακινηθεί στο σημείο d΄. Στο d΄ η ανεργία Keynes έχει εξαλειφθεί. Πλήρης απασχόληση δεν 

έχει  επιτευχθεί  :  για  την  εξάλειψη  της  εναπομένουσας  ανεργίας  ,  η  οικονομία  πρέπει  να 

μετακινηθεί σε μία άλλη κεφαλή τόξου στο σημείο f.  Για τη μετακίνηση απαιτείται υψηλότερη 

αυτόνομη ζήτηση μαζί με μία πτώση στον πραγματικό μισθό. 

 

Σχ.4.8 Ακούσια ανεργία : Keynes και κλασσική 

 

ηση.  Υποστήριζε      ‐  σε 

α

ι αυθαίρετοι μισθοί και 

 

Το όραμα του Keynes για την επίδραση στην ανεργία από τη μείωση των πραγματικών μισθών 

αντανακλάται παρακάτω. Το μοντέλο του αφορούσε σημεία όπως τα d και το d΄‐ δηλαδή σημεία 

πάνω  στο  όριο  μεταξύ  κλασσικής  και  Keynes  ανεργίας‐  .  Επεδίωξε  να  δείξει  ότι  για  τη 

μετακίνηση από το d΄ στη πλήρη απασχόληση στο σημείο  f, ήταν απαραίτητη τόσο μία πτώση 

στους  πραγματικούς  μισθούς  όσο  και  μία  αύξηση  στην  αυτόνομη  ζήτ

ντίθεση  με  τους  κλασσικούς‐  πως  δεν  μπορεί  να  αφεθεί  στους  ενδογενείς  μηχανισμούς  η 

πρόκληση της απαραίτητης πρόσθετης ζήτησης. Με το να επιτρέποντα
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τιμές να επικρατούν στη προσωρινή ισορροπία ο Malinvaud έδωσε ένα αποτέλεσμα ακόμη πιο 

ισχυρό  από  αυτό  του  Keynes  :  με  αυτόνομη  ζήτηση  στο  α2    και  την  οικονομία  στο  d΄, 

χαμηλότεροι  πραγματικοί  μισθοί  ‐που  δεν  συνοδεύονται  από  κάποια  αλλαγή  στην  αυτόνομη 

ζήτηση‐ θα παράγουν υψηλότερη ανεργία καθώς η οικονομία κινείται μεταξύ d΄b΄. Υποθέτοντας 

πως οι τιμές προσαρμόζονται για να καθαρίζουν απούλητα αγαθά από την αγορά,  το μοντέλο 

του Keynes περιορίστηκε  σε σημεία  πάνω στο οριακό προϊόν της καμπύλης εργασίας. 

 

Σχ.4.9 Κεϋνσιανή και κλα ς στην αυτόνομη ζήτηση 

 

4.4.3 Το διάγραμμα του
 

 Τ

σσική ανεργία (KU και CU): η επίδραση μιας αλλαγή

 Malinvaud 

ο διάγραμμα του Malinvaud απεικονίζει την κλασσική και Keynes ανεργία και υποθέτει πως η 

συνολική ζήτηση είναι μία συνάρτηση της προσφοράς πραγματικού χρήματος. Όπως έχουμε δει 

προηγουμένως  η  υπόθεση  αυτή  θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει  μέσω  του  καναλιού  της 

λεγόμενης Keynes επίδρασης  όπου μία υψηλότερη προσφορά πραγματικού χρήματος μειώνει 

το επιτόκιο και ωθεί τις επενδύσεις  (υποθέτοντας την απουσία τόσο της παγίδας ρευστότητας 

όσο  και  των  ανελαστικών  στο  επιτόκιο  επενδύσεων).  Η  λεγομένη  επίδραση  Pigou,  μέσω  της 
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οποίας  η  κατανάλωση  είναι  μία  συνάρτηση  ισορροπιών  πραγματικού  χρήματος,  παρείχε  μία 

εναλλακτική διαδρομή. 

 

 

Σχ.4.10 Το διάγραμμα του Malinvaud για την κλασσική και την Keynes ανεργία 

 
Το σχήμα 4.10 παρουσιάζει μία απλοποιημένη έκδοση του διαγράμματος Malinvaud σε σχήμα 

W‐P αξόνων. Με W και P στους άξονες, ο πραγματικός μισθός είναι σταθερός δια μήκους μιας 

ακτίνας που ξεκινάει από την αρχή των αξόνων. Ας υποθέσουμε ότι ο αρχικός μισθός είναι w0 

και πως   με μία δεδομένη ονομαστική προσφορά χρήματος Μ, ένα επίπεδο τιμών PL (χαμηλό) 

θα δημιουργήσει ικανοποιητική πραγματική συνολική ζήτηση,                    

yD = wE+α(M/P) 

 για  να  διασφαλίσει  πλήρη  απασχόληση  στο  f.  Η  πραγματική  αυτόνομη  ζήτηση  γράφεται 

αποκλειστικά ως μία συνάρτηση της πραγματικής προσφοράς χρήματος Μ/P. Πάνω στην ακτίνα 

w  

συνολική  ζήτηση  στο  b  είναι  χαμηλότερη  α ό  ότι  χρειάζεται  για  την  επίτευξη  πλήρους 

α δο τιμών, το PH, να απαιτείται για να μειώσει την αξία της 

καμπύλης  εργασίας.  Αυτή  η  γραμμή  fd  διαχωρίζει  το  διάγραμμα  σε  περιοχές  κλασσικής  και 

0  υπάρχει ένα σημείο b που αντανακλά το σημείο b του διαγράμματος 4.5 σε άξονες W‐P . H

π

πασχόλησης με ένα υψηλότερο επίπε

αυτόνομης  ζήτησης.  Το  σημείο  d  αντιστοιχεί  στο  σημείο  d  του  σχήματος  4.5  και  βρίσκεται 

κάθετα πάνω από το b. Ο πραγματικός μισθός είναι υψηλότερος (w2) αλλά το επίπεδο τιμών και 

κατά συνέπεια (για τον Malinvaud) το επίπεδο της αυτόνομης ζήτησης είναι το ίδιο. 

Αλλάζοντας  τον  πραγματικό  μισθό  και  το  επίπεδο  τιμών  (το  οποίο  αλλάζει  και  το  επίπεδο 

αυτόνομης ζήτησης), είναι δυνατόν να εντοπιστεί το σετ των συνδυασμών ονοματικού μισθού 

και  επιπέδου  τιμών  που  απαιτείται  για  να  κρατηθεί  η  οικονομία  στο  οριακό  προϊόν  της 
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Κεϋνσιανής  ανεργίας.  Σημεία  όπως  το  e  (αντιστοιχεί  στο  e  του  σχήματος  4.6)  πάνω  από  τη 

γραμμή υποδηλώνουν κλασσική ανεργία. 

Ποιες  επιπρόσθετες  αντιλήψεις  παρέχονται  από  τη  παρουσίαση  της  κλασσικής  και  Keynes 

ανεργίας με αυτό  ίπεδου τιμών   για 

τους άξονες παρέχ που σχετίζονται με 

τυχαίους συν ολή με τη θεωρία 

του Keynes είναι α  τον προσδιορισμό 

της  αυτόνομης  ζήτ   στη  περιοχή  της 

ανεργίας Keynes μ ην ανεργία Keynes. 

Η  οικονομία θα β ς.  Εάν  το  επίπεδο 

τιμών  είναι  ύκαμπτος  πτωτικά 

πραγματικός μισθός εί ς απασχόλησης. 

Το  πρόβλημα  είς  δυνάμεις  στην 

οικονομία που θα   στην κατεύθυνση 

πλήρους απασχόλησης  ίνει  την ανάλυση 

αυτού του  ιτικής που 

ίτε μειώνει μισθούς είτε αυξάνει τη συνολική ζήτηση μειώνοντας τις τιμές. 

1 

τακινεί την οικονομία 

από  την οριογραμμή  (d)  στη  κλασσικ  ότι  ο μισθός αυξάνει πάνω από  το 

την  ακτίνα 

w

τον τρόπο; Η επιλογή του ονομαστικού μισθού και του επ

ει μία ζωντανή απεικόνιση των διαφορετικών ισορροπιών 

δυασμούς W και P. H οπτική που ήρθε σε μεγαλύτερη αντιδιαστ

υτή που επιλέγει το επίπεδο τιμών ως τον παράγοντα για

ησης.  Αυτό  σημαίνει  πως  για  μια  τυχαία  αρχική  θέση

ία ικανοποιητική πτώση στο επίπεδο τιμών θα εξαλείψει τ

ρεθεί  τότε  στο όριο μεταξύ  κλασσικής  και Keynes  ανεργία

συνιστώσα  στη  συνάρτηση  συνολικής  ζήτησης  τότε  ένας  ε

ναι μία ικανοποιητική συνθήκη για την επίτευξη πλήρου

που  εντόπισε  ο  Keynes  ήταν  κατά  πόσο  υπάρχουν  ενδογεν

μπορούσαν να την ωθήσουν στο να κινηθεί πάνω στο όριο

στο  σημείο  f  .  Το  μοντέλο  του Malinvaud  δεν  επεκτε

προβλήματος: το διάγραμμα απλά απεικονίζει τους περιορισμούς μιας πολ

ε

Μία μείωση στοv ονομαστικό μισθό δίχως αλλαγή στο επίπεδο τιμών (και κατά συνέπεια στην 

αυτόνομη ζήτηση) μετακινεί  την οικονομία από ένα σημείο στη οριογραμμή  (όπως το d στο  

σχ.  4.10)  όπου  υπάρχει  ανεργία,  στην  περιοχή  της  ανεργίας  Keynes  (στο  σχ.4.10  από  ένα 

σημείο όπως το d στο c ή στο b) ως ένα αποτέλεσμα της μείωσης στη ζήτηση για κατανάλωση. 

2 Μία μείωση στο επίπεδο τιμών σε ένα δεδομένο ονομαστικό μισθό με

ή ανεργία  (g)  λόγω

οριακό προϊόν της εργασίας. 

Το  διάγραμμα  του  Malinvaud  είναι  λιγότερο  κατάλληλο  να  δείξει  την  επίδραση  που 

επιφέρουν  οι  αλλαγές  στη  δημοσιονομική  και  νομισματική  πολιτική.  Ένα  υψηλότερο  επίπεδο 

κυβερνητικών  δαπανών  θα  απαιτούσε  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  τιμών  από  ότι  το  PL  για  τη 

μείωση  της  αυτόνομης  ζήτησης  τόσο  όσο  να  αντισταθμιστεί  η  αύξηση  των  κυβερνητικών 

δαπανών  και  να παραμείνει  το  επίπεδο  της  ζήτησης αμετάβλητο.  Ο  πραγματικός  μισθός  που 

σχετίζεται  με  τη  πλήρη  απασχόληση  είναι  αμετάβλητος  και  κατά  συνέπεια  η  πλήρης 

απασχόληση  θα  αντιπροσωπεύεται  από  ένα  σημείο  f’  πιο  πέρα  στα  δεξιά  πάνω  σ

=w0 (σχ.4.11). Πράγματι, το όριο μεταξύ κλασσικής και Keynes ανεργίας θα μετακινηθεί προς 

τα  δεξιά  με  συνέπεια  οι  υψηλότερες  κυβερνητικές  δαπάνες  να  σημαίνουν  μία  πτώση  της 

ανεργίας Keynes για ένα δεδομένο μισθό. Το  ίδιο συμπέρασμα προκύπτει για μια αύξηση στη 

προσφορά χρήματος από Μ0 σε Μ1.  
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       Σχ. 4.11 Διάγραμμα Malinvaud : Μία αύξηση των κυβερνητικών δαπανών 

 

στή  της  συστολής 

επ

εν

κα

τέ  

ανεργίας  την  απασχόληση  και  το  προϊόν  (όσο  ο  πραγματικός 

μ

 

ότητα βασιζόμενα στη δική τους προσφορά προϊόντος και 

Η μέθοδος σταθερών τιμών υπογραμμίζει τις επιπτώσεις από τη στασιμότητα της  οικονομίας 

στο λάθος συνδυασμό W‐P. Η υπόθεση διπλής απόφασης παρέχει μία λογική αιτιολόγηση  για 

τις  συναλλαγές  που  συμβαίνουν  σε  λάθος  τιμές  και  βασίζεται  στη  λήψη  αποφάσεων  των 

ατόμων. Το μοντέλο των σταθερών τιμών υιοθετεί την υπόθεση διπλής απόφασης  του Clower 

για  να  εξηγήσει  γιατί  θα  λάβει  χώρα  η  διαδικασία  του  πολλαπλασια

ποσοτήτων  σε  μια  οικονομία  με  επίπεδο  πλήρους  απασχόλησης  και  πτωτική  τάση  των 

ενδύσεων.  Η  οικονομία  βρίσκεται  σε  μια  προσωρινή  ισορροπία  πιο  κάτω  από  ότι  είχε 

νοηθεί αρχικά από την  πτώση στις επενδύσεις. Αλλά με τη απλή υπόθεση άκαμπτων μισθών 

ι  επιπέδου  τιμών  το  μοντέλο  δεν  παρέχει  εξήγηση  για  το  τι  διατηρεί  αυτή  την  προσωρινή 

ισορροπία. Κατά τα φαινόμενα οι τιμές και οι μισθοί θα αλλάξουν τελικά. Το μοντέλο υποθέτει 

λεια  ανταγωνιστικές  αγορές  και  δεν  είναι  λογικό για  τις  επιχειρήσεις  σε  μια  κατάσταση 

Keynes  να  μην  αναπτύσσουν 

ισθός βρίσκεται  κάτω από  το οριακό προϊόν  της  εργασίας).  Εν ολίγης,  το μοντέλο σταθερών 

τιμών δεν απαντά σε δύο κεντρικά και αλληλοσχετιζόμενα ερωτήματα: 

1 Πως ορίζονται οι μισθοί και οι τιμές; 

2 Είναι οι παράγοντες με περιορισμούς στις ποσότητες συμβατοί με τέλειο ανταγωνισμό; 

 
 
4.5  Συμπεράσματα 

Ίσως αναπάντεχα ο σχηματισμός του μοντέλου εκκαθάρισης αγορών από τους νεοκλασικούς 

θεωρητικούς, μέσω της εφαρμογής του νόμου Warlas, παρείχε νέα ώθηση στους υποστηριχτές 

της Κεϋνσιανής παράδοσης. Η νεοκλασική επαναδιατύπωση έδειξε το αποτέλεσμα των ατόμων 

που μεγιστοποιούν κέρδη και χρησιμ
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εργασίας  σε  συγκεκριμένες  τιμές  που  προσαρμόζονται  αυτόματα  ως  αντίδραση  σε 

πλεονάσματα ζήτησης κα ροσέγγισης ήταν ότι ένα 

πλεόνασμα  ζήτησης  στ νού  με  ένα  πλεόνασμα 

προσφοράς στην αγορά  αγε αυξημένες τιμές και 

μειωμένους  χρηματικού πραγματικούς  μισθούς. 

Προκειμένου να διασφαλι ώστε να εξαλείφονται τα 

πλεονάσματα  ζήτησης  χρησιμοποιήθηκε    ο 

μηχανισμός του Αόρατου  μοπρασίας. Το γεγονός ότι 

η ζήτηση για καταναλωτικά  ρά εργασίας σήμαινε ότι 

το  πρόβλημα  του Keynes   ζήτησης  είχε  εξαλειφθεί 

(και μαζί με αυτό ο κίνδυνος να πέσουν οι τιμές για να αποτρέψουν τη τώση των πραγματικών 

μισθών). 

  τ η η ο υ

πορεί ρτησία 

α

, Malinva

.

ς es π

ι

υτή η ακαμψία υπάρχει 

σωρινής ισορροπίας μακριά από τη πλήρη απασχόληση. 

την 

συμπεριφορά που χαρακτηρίζει αυθαίρετους συνδυασμούς τιμών και μισθών. 

υτό οδήγησε στην οριοθέτηση της ανεργίας Keynes από τη κλασσική. Η ανεργία Keynes είναι 

μ  υψηλότερος πραγματικός μισθός θα αύξανε την απασχόληση λόγω 

τη

ι προσφοράς. Η σχετική αντίληψη αυτής της π

ην  αγορά  αγαθών  θα  εμφανιζόταν  από  κοι

εργασίας. Ένας τέτοιος συνδυασμός θα παρήγ

ς  μισθούς  και  κατά  συνέπεια  μειωμένους 

στεί ότι μισθοί και τιμές θα προσαρμόζονται 

και  προσφοράς  πριν  την  εκτέλεση  συναλλαγών 

Χεριού ή ενός πλασματικού  διοργανωτή δη

αγαθά βασιζόταν στην επιθυμητή προσφο

  για  τον  πολλαπλασιαστή  της  συστολής  της

 π

Στην απουσία ενός αόρατου χεριού οι συναλλαγές μπορούν να εκτελεστούν με λάθος τιμές. Ο 

Leijonhufvud υπογράμμισε το γεγονός πως ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση   των 

συναλλαγών  δημιουργεί  την  πιθανότητα  εμφάνισης  φαινομένων  ανισορροπίας.  Όταν  οι 

παράγοντες  λαμβάνουν  τις  αποφάσεις  τους  βάσει  του  τρέχοντος  εισοδήματος  και  όχι  του 

επιθυμητού  (δηλαδή  βάσει ης  απασχόλ σ ς  για  τα  ν ικοκ ριά  και  των  πωλήσεων  για  τις 

επιχειρήσεις)  μ   να  συμβεί  μία  συστολή  προϊόντος  και  απασχόλησης.  Ανεξα για 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη τρέχουσα απασχόληση θα υπάρχει μόνο όταν είναι δυν τός 

ο δανεισμός βάσει των μελλοντικών εισοδημάτων τους. 

Στην αναμόρφωση του Keynes  οι Clower, Leijonhufvud,  ud και άλλοι επιχείρησαν να 

υπογραμμίσουν  την δύναμη των υποθέσεων για  τη συμπεριφορά και  τους θεσμούς οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη στήριξη του κλασσικού μακροοικονομικού συστήματος  

Η επανερμηνεία τη  θεωρίας του Keyn  α ό τον Leijonhufvud έδωσε έμφαση στην ακαμψία 

των τιμών,  των μισθών,  του επ τοκίου και των επενδύσεων και δημιούργησε ένα αληθοφανές 

πλαίσιο μοντέλων με σταθερές τιμές. Ο Malinvaud απλά υποθέτει ότι α

και εξετάζει τα χαρακτηριστικά της προ

Τα  μοντέλα  σταθερών  τιμών  επιχειρούν  να  προσδιορίσουν  με  μεγαλύτερη  ακρίβεια 

μικροοικονομική 

Α

ία κατάσταση όπου ένας

ς  αύξησης  της  συνολικής  ζήτησης.  Στην  κλασσική  ανεργία  ένας  υψηλότερος  πραγματικός 

μισθός θα μείωνε την απασχόληση καθώς κάποια οριακή απασχόληση θα γινόταν ασύμφορη. 

Η  επανερμηνεία  του  Keynes  μέσω  της  υπόθεσης  διπλής  απόφασης,  τα  επιχειρήματα  του  

Leijonhufvud : 
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• για το ρόλο του χρόνου και της επίδρασης ενός αβέβαιου μέλλοντος 

• για τη δαπανηρή πληροφόρηση προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος των προσδοκιών 

και η ανάπτυξη των μοντέλων σταθερών τιμών έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς 

λειτουργεί η μακροοικονομία. Ωστόσο το σχέδιο δημιουργίας ενός μακροοικονομικού μοντέλου 

που θα στηριζόταν σε σταθερά μικροοικονομικά θεμέλια παρέχοντας μία εναλλακτική σε αυτό 

του  νεοκλασικού,  ήταν  ανέτοιμο  ‐ειδικότερα  όσον  αφορά  στη  δημιουργία  μοντέλου  για  τη 

συμπεριφορά μισθών,  τιμών  και  επιτοκίου.  Επιπλέον,  η διαδικασία σχηματισμού προσδοκιών 

από  τον  Keynes  απαιτούσε  περισσότερο  αυστηρή  εξέταση.  Τέλος,  το  ερώτημα  για  την 

καταλληλότητα της υπόθεσης τέλειων και ανταγωνιστικών αγορών εργασίας και προϊόντων ως 

μικροοικονομική βάση για ένα μακροοικονομικό  μοντέλο σχεδόν ποτέ δεν απαντήθηκε. 

Ενώ  η  ανάλυση  του  Malinvaud  απάντησε  πολλά  ερωτήματα,  απέτυχε  να  εξηγήσει  πως 

προσδιορίζονται  οι  μισθοί  και  οι  τιμές  και  γιατί  οι  τέλεια  ανταγωνιστικοί  παράγοντες  είχαν 

π

 
 

 

οσοτικούς περιορισμούς. Στις τελευταίες δύο δεκαετίες η έρευνα στη μη κλασσική παράδοση 

κατευθύνθηκε απευθείας στη χρησιμοποίηση ατελών ανταγωνιστικών αγορών ως βάση για μια 

πειστική ανάλυση του πληθωρισμού και της ανεργίας. 
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