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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Heather (1994), πληθωρισμός είναι η γενική αύξηση 
του σταθμισμένου μέσου των τιμών, των αγαθών και των υπηρεσιών. Η 
ύπαρξη πληθωρισμού σε μια οικονομία συνοδεύεται και από την 
ύπαρξη διαφόρων ειδών κόστους στην κοινωνία της οικονομίας αυτής. 
Η παρέμβαση μάλιστα του Κράτους, με διάφορες οικονομικές 
πολιτικές, για τον έλεγχο του πληθωρισμού, δεν είναι πάντοτε χωρίς 
κόστος. 

Κεϋνσεανοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι το κόστος αυτό αναφέρεται 
στην αύξηση της ανεργίας ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της αγοράς 
για ισορροπία. Οικονομολόγοι της κλασικής σχολής πιστεύουν ότι 
αξίζει να αναληφθεί το κόστος από την προσπάθεια ελέγχου του 
πληθωρισμού, μια και είναι βραχυχρόνια η φύση του. Άλλοι μάλιστα 
κλασικοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ούτε βραχυχρόνιο 
κόστος στις περιπτώσεις που η οικονομία είναι σε θέση να 
ισορροπήσει πολύ γρήγορα. Βέβαια, η τελευταία άποψη γίνεται μάλλον 
δύσκολα πιστευτή, αν λάβει κανείς υπόψιν του τις περιπτώσεις 
οικονομιών όπου παρατηρείται συνεχής και έντονη ύφεση. 

Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει ανεργία σε μια οικονομία, είναι 
δυνατόν το Κράτος να κάνει κάτι για να τη μειώσει; Οι Κεϋνσεανοί 
οικονομολόγοι πιστεύουν ότι γενικά είναι δυνατή η παρέμβαση του 
Κράτους. Οι οικονομολόγοι αυτοί πιστεύουν ότι η ανεργία είναι το 
αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης στην οικονομία αυτή. Το 
αποτέλεσμα μάλιστα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγορές, και 
ειδικότερα η αγορά εργασίας, δεν ανταποκρίνονται με ταχύτητα σε 
δράσεις του οικονομικού συστήματος. Ως εκ τούτου, είναι λογικό οι 
Κυβερνήσεις να μην περιμένουν πότε θα ισορροπήσουν οι αγορές 
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αυτές, αλλά αντίθετα να παρεμβαίνουν για να τις ωθήσουν προς το 
σημείο ισορροπίας τους. 

Κεϋνσεανοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι οι Κυβερνήσεις είναι σε θέση 
να παρέμβουν με οικονομικά εργαλεία που επηρεάζουν την αθροιστική 
ζήτηση, οπότε αναγκαστικά θα επηρεαστεί και η ανεργία. Βέβαια, η 
παρέμβαση αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς κόστος. Πιστεύουν 
όμως, ανάλογα με την ιατρική λογική, ότι "όταν ένας άνθρωπος είναι 
βαριά άρρωστος, πρέπει να του γίνει η θεραπεία, ανεξάρτητα από το 
ύψος του κόστους" (Heather, 1994). 

Η διάρθρωση της αγοράς εργασίας εξαρτάται εν μέρει από τους 
θεσμούς οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τον πληθωρισμό και 
τις διαπραγματεύσεις για το επίπεδο των μισθών. Ένα βασικό στοιχείο 
είναι η ταχύτητα με την οποία μεταβολές στις τιμές των αγαθών 
απορροφώνται στο επίπεδο των μισθών (Anderton et al., 1992). 
Σημαντικό βέβαια ρόλο στον προσδιορισμό του επιπέδου των μισθών 
σε μια οικονομία παίζει και η ύπαρξη εργατικών συνδικάτων, που, 
ανάλογα με τη διάρθρωση και δύναμη τους, διαμορφώνουν τη 
δυσκαμψία του επιπέδου των μισθών. 

1.2 Σκοπός της διατριβής 

Στην εισαγωγή του Κεφαλαίου αυτού υπενθυμίσαμε πολύ συνοπτικά 
στον αναγνώστη ορισμένες θεωρήσεις που αναφέρονται σε βασικές 
μεταβλητές της αγοράς εργασίας σε μια οικονομία, που είναι το 
επίπεδο των τιμών, το επίπεδο των μισθών και το επίπεδο της 
ανεργίας. 

Είναι βέβαια γεγονός ότι διαφορετική είναι η ταχύτητα με την οποία 
ανταποκρίνεται το σύστημα "τιμών - μισθών - ανεργίας" των 
διαφόρων οικονομιών σε δράσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και 
σε παρεμβάσεις του Κράτους. Το γεγονός μάλιστα αυτό έγινε 
προσπάθεια να μετρηθεί από πολλούς ερευνητές, και για αρκετές 
οικονομίες, με τη βοήθεια δύο κυρίως εργαλείων, της "ελαστικότητας" 
και της "χρονικής υστέρησης". 

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι να μετρηθεί ποσοτικά η ένταση με 
την οποία αντιδρά το σύστημα "τιμών - μισθών - ανεργίας" σε 
οικονομικές πολιτικές σε όλες της χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό γιατί, εάν είναι γνωστή η ένταση αυτή, τότε είναι 
δυνατόν να αξιολογηθούν κατάλληλα οι διάφορες οικονομικές 
πολιτικές συγκλίσεως των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1.3 Στόχοι της διατριβής 

Για την ικανοποίηση του σκοπού της διατριβής, πρέπει να επιτευχθούν 
πρώτα οι επιμέρους στόχοι, που σημειώνουμε αμέσως παρακάτω: 

1. Να μελετηθούν οι βασικές μεταβλητές, τιμές - μισθοί - ανεργία, για 
κάθε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δυνατό να 
γίνει με τη μελέτη των διαχρονικών τάσεων των μεταβλητών 
αυτών. 

2. Να διερευνηθεί η δυναμική ποιοτική και ποσοτική αλληλεπίδραση 
των μεταβλητών για κάθε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό είναι δυνατό να γίνει με την κατάστρωση και την εκτίμηση 
υποδείγματος που αναφέρεται στο σύστημα των τιμών - μισθών -
ανεργίας για κάθε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Να μετρηθεί ποσοτικά η ένταση με την οποία αντιδρά το σύστημα 
"τιμών - μισθών - ανεργίας" σε οικονομικές πολιτικές σε όλες της 
χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δυνατό να γίνει 
με τη δυναμική προσομοίωση των εκτιμημένων υποδειγμάτων για 
κάθε μία χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
υπολογισμό των δυναμικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 
μεταβλητών του συστήματος, σε διαταράξεις μεταβλητών 
οικονομικής πολιτικής. 

1.4 Διάρθρωση της διατριβής 

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της διατριβής, αυτή 
διαρθρώνεται ως εξής: 

1. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρθηκαν οι λόγοι (σκοπός και στόχοι) για 
τους οποίους αναλήφθηκε η διατριβή αυτή. 

2. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια περιληπτική ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας. 

3. Στό κεφάλαιο 3, που αποτελεί κεφάλαιο κορμό της διατριβής, 
παρουσιάζονται οι θεωρητικές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται 
το υπόδειγμα "τιμών - μισθών - ανεργίας", που εκτιμάται στη 
διατριβή αυτή. 

4. Τα κεφάλαια 4 μέχρι 18 αναφέρονται σε κάθε μια χώρα - μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε ένα από τα 15 αυτά κεφάλαια 
μελετώνται οι διαχρονικές τάσεις των σχετικών μεταβλητών, 
εκτιμάται το υπόδειγμα των "τιμών - μισθών - ανεργίας", ελέγχεται 
η προγνωστική ικανότητα του εκτιμημένου υποδείγματος με τη 
μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης, υπολογίζονται οι δυναμικοί 
πολλαπλασιαστές των ενδογενών μεταβλητών σε διαταράξεις 
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οικονομικών πολιτικών και, τέλος σημειώνονται γενικά 
συμπεράσματα. 

5. Στο κεφάλαιο 19, το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, γίνεται 
συγκριτική διερεύνηση των δυναμικών πολλαπλασιαστών που 
προέκυψαν για κάθε μία χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
15 προηγούμενα κεφάλαια και καταβάλεται έτσι προσπάθεια να 
δοθεί απάντηση στο "σκοπό" που τέθηκε στη διατριβή αυτή. 

6. Τέλος, παρουσιάζονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που 
χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Μετά τη δημοσίευση της εργασίας του Phillips (1958), που αφορά τη 
σχέση της μεταβολής των μισθών και του ποσοστού της ανεργίας, 
αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να επεκτείνουν και να βελτιώσουν 
τις αρχικές ιδέες που παρουσιάστηκαν στη δημοσίευση αυτή. Μεταξύ 
αυτών αναφέρουμε τους Klein et al. (1960), τον Sargan (1964), τους 
Lipsey και Parkin (1970), τον Wallis (1971), τον Hendry (1971), τον Desay 
(1975), τον Gilbert (1976), τους Pindyck και Rubinfeld (1976), τον 
Rowthorn (1977), τον Katos (1979), τους Paldam και Pedersen (1982), τον 
Paldam (1983), τους Shapiro και Stiglitz (1984), τους Newell και Symons 
(1985), τους Layard και Nickeil (1985), τον Grubb (1986), τον Hall (1986), 
τους Lindbeck και Snower (1986), τους Blanchard και Summers (1987), 
τον Hall (1989), τους Lindbeck και Snower (1990), τους Clements και 
Mizon (1991), τους Layard, Nickeil και Jackman (1992), τους Arestis και 
Skott (1993), τον Snower (1994), τους Arestis και Biefang-Frisancho 
Marisscal (1994), τους Arestis και Biefang-Frisancho Marisscal (1995), 
τους Huh και Trehan (1995), και τους Broadberry και Ritschi (1995). 

Τελευταία παρουσιάζονται δημοσιεύσεις που αναφέρονται στις 
συγκριτικές σχέσεις μεταξύ τιμών, μισθών και ανεργίας, σε μερικές 
από τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 
δημοσιεύσεων αυτών, σημειώνουμε τις δημοσιεύσεις των Holmlund και 
Lofgren (1990), των Dreze και Bean (1990), των Anderton et al. (1992), 
του Taheri (1995), των Dolado et al. (1996), των Barrell et al. (1996), του 
Lindbeck (1996), των Berthold και Rainer (1996), και των Heylen et al. 
(1996). 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά η παρουσίαση των γενικών αρχών 
που διέπουν το υπόδειγμα του Phillips και στη συνέχεια μια 
ανασκόπηση της σύγχρονης και χαρακτηριστικής, κατά τη γνώμη μας, 
σχετικής βιβλιογραφίας. 
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2.2 Το υπόδειγμα του Phillips 

Το υπόδειγμα του Phillips αναφέρεται στην εμπειρική διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού μισθών και του ποσοστού ανεργίας. 
Από το κλασικό πλέον άρθρο του Phillips (1958), προκύπτει ότι: 

Η καμπύλη του Phillips είναι μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του 
ποσοστού της ανεργίας και του ρυθμού αυξήσεως στους νομισματικούς 
μισθούς. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό της ανεργίας, τόσο 
χαμηλότερος είναι ο ρυθμός του πληθωρισμού των μισθών. Με άλλα 
λόγια, υπάρχει μια ανταλλαγή μεταξύ πληθωρισμού μισθών και 
ανεργίας. 

Εάν σημειώσουμε με Wt το επίπεδο των μισθών σε μια χρονική 
περίοδο t, τότε ο ρυθμός του πληθωρισμού μισθών, gw , δίνεται ως εξής: 

Wt-Wt_, 

Αν τώρα σημειώσουμε με Ut το ποσοστό της ανεργίας σε μια χρονική 
περίοδο t, και με U* το φυσικό ποσοστό της ανεργίας, τότε η καμπύλη 
του Phillips είναι της μορφής: 

g t =-s(U,-U·) (2.2) 

όπου ο συντελεστής ε μετρά την ευαισθησία των μισθών σε μεταβολές 
της ανεργίας. 

Η εξίσωση (2.2) σημειώνει ότι οι μισθοί σε μια οικονομία μειώνονται 
όταν το ποσοστό της ανεργίας είναι μεγαλύτερο από το φυσικό 
ποσοστό της ανεργίας, και αυξάνονται, όταν το ποσοστό της ανεργίας 
είναι μικρότερο από το φυσικό ποσοστό της ανεργίας. Η αντίστροφη 
αυτή σχέση της καμπύλης του Phillips παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1. 

Ύστερα από αντικατάσταση της (2.1) στην (2.2) προκύπτει η εξίσωση: 

Wt=Wt_,[l-e(ut-U')] (2.3) 

Η εξίσωση (2.3) είναι περισσότερο κατανοητή και συνδέει το επίπεδο 
των μισθών της τρέχουσας περιόδου με το επίπεδο των μισθών της 
προηγουμένης περιόδου, καθώς και με την απόκλιση του τρέχοντος 
ποσοστού της ανεργίας από το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Από την 
εξίσωση αυτή γίνεται αμέσως φανερό ότι για να αυξηθεί το επίπεδο 
των μισθών πάνω από το προηγούμενο επίπεδο μισθών, θα πρέπει το 
ποσοστό της ανεργίας να πέσει κάτω από το φυσικό ποσοστό ανεργίας. 
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Αν τώρα σημειώσουμε με N t το πραγματικό επίπεδο της 
απασχολήσεως σε μια χρονική περίοδο ι, και με N*t το επίπεδο της 
«πλήρους απασχολήσεως», για την ίδια χρονική περίοδο t, τότε το 
ποσοστό (αναλογία) της ανεργίας Ut ορίζεται ως: 

Ν 
U = ' 

•Ν, 

Ν 
(2.4) 

Ρυθμός μεταβολής 
ονομαστικών μισθών 

Σχήμα 2.1: Η καμπύλη του Phillips 

Η καμπύλη του Phillips που παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου 
της απασχολήσεως και του ρυθμού μεταβολής των μισθών, προκύπτει 
από την αντικατάσταση της (2.4) στην (2.2) και είναι η εξής: 

W.-W,., 
g, = ~τζζ · = - ε 

'Ν;.-ΝΛ 

W. t-I V Ν 
(2.5) 

ή αλλιώς: 

W, = W,_, 1 + ε Ν < - Ν < 
Ν 

(2.6) 

Η εξίσωση (2.6) σημειώνει ότι το επίπεδο του μισθού μιας περιόδου 
ισούται με το επίπεδο του μισθού της προηγουμένης περιόδου 
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προσαρμοσμένο ανάλογα με το επίπεδο της απασχολήσεως. Η εξίσωση 
αυτή παρουσιάζεται διαγραμματικά στο Σχήμα 2.2. 

Μισθός 

Απασχόληση 

Σχήμα 2.2: Η σχέση μεταξύ μισθών και απασχολήσεως 

Έχοντας καθορίσει όλα τα παραπάνω, αν σημειώσουμε ότι Υ είναι το 
επίπεδο του προϊόντος που παράγεται σε μια οικονομία, τότε η 
συνάρτηση παραγωγής της οικονομίας αυτής, ως συνάρτηση μόνον του 
επιπέδου απασχολήσεως της, στην απλούστερη της γραμμική μορφή 
είναι: 

Yt = a N t 
(2.7) 

όπου ο συντελεστής α ονομάζεται «συντελεστής εισροών», ή αλλιώς 
«παραγωγικότητα της εργασίας». Με άλλα λόγια, ο συντελεστής της 
παραγωγικότητας της εργασίας ο οποίος ισούται με, 

a = Yt /Ν, (2.8) 

δηλώνει το λόγο του προϊόντος ως προς την εισροή της εργασίας, ή 
αλλιώς, την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται ανά μονάδα 
εργασίας που απασχολείται. 

Επειδή λοιπόν κάθε μονάδα εργασίας παράγει α μονάδες προϊόντος, το 
ανά μονάδα κόστος εργασίας της παραγωγής ισούται με W/a. Ο 
τελευταίος λόγος ονομάζεται «μοναδιαίο κόστος εργασίας». 

Η τιμολόγηση τώρα του προϊόντος δίνεται από τον τύπο: 
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Ρ. = 
(1+ Z)W, 

α 
(2.9) 

όπου Pt είναι το επίπεδο τιμών του προϊόντος και ζ είναι συντελεστής 
τιμολογήσεως. 

Ο τύπος (2.9) δηλώνει ότι η τιμολόγηση καλύπτει το κόστος των 
συντελεστών της παραγωγής και επιπλέον περιλαμβάνει και ένα 
κανονικό κέρδος. 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση τιμών-κόστους (2.9), τη συνάρτηση 
παραγωγής (2.7), και την καμπύλη του Phillips στη μορφή (2.6), 
προκύπτει ότι: 

Ρ« = 
1 + ζ 

α 
W. t-l 

1 Α Ν,-Ν, 
1+ε 

Ν ; 
(2.10) 

η, 

ρ = ρ 
r t r t - i 

1+ε 
'N.-Np 

Ν 
(2.11) 

επειδή ισχύει ότι, 

(1+ z)Wt. 
• t - l 

α 
(2.12) 

Τέλος, η (2.11), λαμβάνοντας υπόψιν ότι ισχύει, 

Ν. 
Υ. 

α 
και Ν 

Υ. 

α 
(2.13) 

μετατρέπεται στην, 

Ρ = Ρ 
r t r t - l 

1+ε 
ίγ,-γ;Λ 

Ι γ; 
(2.14) 

η οποία, αν ορίσουμε ότι λ = ε / Yt*, καταλήγει στην, 

(2.15) 

Η συνάρτηση (2.15), η οποία αποτελεί την αθροιστική συνάρτηση 
προσφοράς προϊόντος της οικονομίας, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3. 
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Τιμές 

Προϊόν 

Σχήμα 2.3: Αθροιστική συνάρτηση προσφοράς προϊόντος 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν την (2.5) και τις (2.13) προκύπτει ότι η 
καμπύλη του Phillips μπορεί να πάρει και τη μορφή, 

g, = ε 
ίγ _γ*λ 

Y. 
(2.16) 

η οποία διαγραμματικά παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4. 

Ρυθμός μεταβολής 
ονομαστικών μισθών 

Προϊόν 

Σχήμα 2.4: Άλλη μορφή της καμπύλης του Phillips 
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Τέλος, σημειώνοντας τον πληθωρισμό τιμών, πν όπως και τον 
πληθωρισμό μισθών g t, δηλαδή θέτοντας, 

π , = • 
ρ,-ρ«. 

(2.17) 
•t-i 

και υποθέτοντας ότι ο πληθωρισμός τιμών ισούται, ή είναι ανάλογος, 
με τον πληθωρισμό μισθών, τότε η καμπύλη του Phillips παίρνει τη 
μορφή, 

π,=-ε(υ,-υ*) (2.18) 

Η διαγραμματική απεικόνιση της (2.18) είναι η ίδια ακριβώς με τη 
διαγραμματική απεικόνιση της (2.2), δηλαδή είναι όπως του σχήματος 
2.1. Η (2.18) αποτελεί την κλασική εξίσωση «ανταλλαγής» (trade off) 
μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας (Dornbush and Fischer (1990), Tresch 
(1994), Lipsey et al. (1992)). 

Ρυθμός μεταβολής τιμών 

Ποσοστό ανεργίας 

Σχήμα 2.5: Καμπύλη ανταλλαγής πληθωρισμού-ανεργίας του Phillips 

Μολονότι πέρασαν αρκετά χρόνια από την πρώτη παρουσίαση του 
υποδείγματος του Phillips, εντούτοις, όλες οι προσπάθειες των 
ερευνητών ξεκινούν από το βασικό αυτό υπόδειγμα, οι γενικές αρχές 
του οποίου παρουσιάσθηκαν στο τμήμα αυτό. Οι προσπάθειες αυτές 
πήραν κατά καιρούς την ονομασία «αναπτυγμένο υπόδειγμα του 
Phillips» ή «εξελιγμένο υπόδειγμα του Phillips». 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Κ Ε Φ 2 - 7 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Στο επόμενο τμήμα, θα ασχοληθούμε μόνο με την πρόσφατη σχετική 
βιβλιογραφία, και μάλιστα με αυτή που αναφέρεται σε χώρες της 
Ευρώπης, γιατί θεωρούμε ότι οποιαδήποτε λεπτομερής παρουσίαση της 
όχι τόσο πρόσφατης βιβλιογραφίας, δεν προσφέρει νέες γνώσεις στο 
υπό διερεύνηση θέμα. 

2.3 Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 

Οι Dreze και Bean (1990), συνοψίζουν τα κύρια εμπειρικά 
αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την ανεργία. 
Βασίζονται σε στοιχεία 10 ευρωπαϊκών χωρών και χρησιμοποιούν ένα 
μακροοικονομικό υπόδειγμα που πρότειναν οι Sneessens και Dreze 
(1986). Τα κυριότερα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν είναι τα εξής: 

1. Ένα βασικό πρόβλημα στις χώρες αυτές της Ευρώπης είναι ότι οι 
αυξήσεις στην παραγωγικότητα πολύ γρήγορα αποροφώνται στους 
μισθούς και το αποτέλεσμα της ανεργίας στον προσδιορισμό των 
μισθών είναι γενικά ασθενές. 

2. Το "σπιράλ" των μισθών - τιμών - παραγωγικότητας δείχνει ότι σ' 
αυτές τις Ευρωπαϊκές οικονομίες υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις. 

3. Οι πιέσεις από τη ζήτηση μεταβιβάζονται κυρίως στο ισοζύγιο 
πληρωμών παρά στην αύξηση των τιμών. 

4. Η βασικότερη προσεγγιστική μεταβλητή της απασχολήσεως στη 
δεκαετία του 80 είναι το επίπεδο της αποτελεσματικής ζητήσεως. 

Οι Holmlund και Lofgren (1990) ασχολούνται με την ανεργία στην 
Ευρώπη, με μακροοικονομικές στρατηγικές σε σχέση με εσωτερικές 
και εξωτερικές ισορροπίες στις Σκανδιναβικές χώρες, με την καμπύλη 
μισθών, με τη μέτρηση της ανεργίας και την κυκλική συμμετοχή της 
στην αγορά εργασίας της Μεγάλης Βρετανίας, με οικονομικές 
πολιτικές ζητήσεως και προσφοράς της ανεργίας, με τα πραγματικά 
αποτελέσματα πολιτικών φορολογίας του εισοδήματος, με την 
μακροοικονομική ισορροπία πολιτικών τιμής και εισοδήματος, και με 
τις επιπτώσεις της παραγωγικότητας και της ζητήσεως προϊόντων 
στον προσδιορισμό των μισθών. 

Οι Lindbeck και Snower (1990) διερευνούν μια σειρά από κυβερνητικές 
πολιτικές οι οποίες έχουν στόχο τη υποβοήθηση της εργασίας, στις 
περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη ανεργία, η οποία προέρχεται από 
συγκρούσεις μεταξύ "εσωτερικών" και "εξωτερικών" εργαζομένων. Οι 
συγγραφείς δείχνουν πως πολιτικές προσφοράς είναι σε θέση να 
ενδυναμώσουν την εργασία, είτε με την αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας, είτε με τη μείωση του κόστους εργασίας. Η ανάλυση 
τους καταλήγει στο ότι όταν είναι ελαστικοί οι μισθοί και οι τιμές, οι 
πολιτικές ζητήσεως προϊόντος δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
εργασία, εκτός και αν οι πολιτικές αυτές αποβλέπουν και στην αύξηση 
της παραγωγικότητας. 
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Οι Anderton et al. (1992) ασχολούνται με την εκτίμηση συναρτήσεων 
μισθών για τις χώρες Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία, 
Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Ελλάδα. 
Στις εκτιμήσεις τους, χρησιμοποιούν ως κύριες ερμηνευτικές των 
μισθών μεταβλητές την παραγωγικότητα, το επίπεδο της φορολογίας, 
την ανεργία και τις προσδοκίες. Καταλήγουν ότι παρατηρείται 
σύγκλιση, σε κάποιο βαθμό, των νομισματικών μισθών στις χώρες -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι αποτέλεσμα της 
συμπεριφοράς των παραγόντων που προσδιορίζουν την αγορά 
εργασίας. Παρατηρούν ότι υπάρχει απόδειξη για εξασθένηση του 
πληθωρισμού μισθών, που οφείλεται μερικά στις διαρθρωτικές 
μεταβολές που ακολούθησαν συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές. 

Ο Snower (1994) διερευνά τη σχέση μεταξύ της επιμονής της ανεργίας 
και της ανταλλαγής ανεργίας - παραγωγικότητας. Βρήκε ότι όσο 
περισσότερο αποτελεσματικές είναι οι διαρθρωτικές πολιτικές στην 
αγορά εργασίας (που σχεδιάστηκαν για να αλλάξουν τους εργασιακούς 
θεσμούς και νόμους, όπως π.χ. ασφάλεια εργασίας) που στοχεύουν να 
κάνουν τους μισθούς και τις τιμές να ανταποκρίνονται στο τρέχον 
επίπεδο ανεργίας, και να κάνουν την ανεργία λιγότερο επίμονη, τόσο 
λιγότερο αποτελεσματικές θα είναι οι πολιτικές προσφοράς που 
αποβλέπουν στην ενδυνάμωση της αναπτύξεως (όπως π.χ. σχήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης) με στόχο τη μείωση της ανεργίας. 

Ο Taheri (1995) μελετά εναλλακτικές απόψεις ως προς την επιμονή 
της ανεργίας σε χώρες του OECD και ειδικότερα της Ευρώπης. 
Σύμφωνα με το συγγραφέα, οι νομισματικοί μισθοί παρουσιάζουν μια 
αντίσταση ως προς τη μείωση τους, μολονότι υπάρχει μεγάλη ανεργία. 
Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από ένα υπόδειγμα δύο εξισώσεων 
μισθών - τιμών, ύστερα απο χρησιμοποίηση ετήσιων στοιχείων από 16 
χώρες του OECD, για την περίοδο 1960 - 1991. 

Οι Huh και Trehan (1995) ασχολούνται με τη διαχρονική συμπεριφορά 
των πραγματικών μισθών ως προς την παραγωγικότητα. Λαμβάνοντας 
την παραγωγικότητα ως εξωγενή, η οποία ακολουθεί μια μη στατική 
διαδικασία, χρησιμοποιούν ένα απλό δυναμικό υπόδειγμα ζητήσεως 
εργασίας για να δείξουν ότι ο πραγματικός μισθός και το οριακό 
προϊόν εργασίας θα συνολοκληρώνονται, εάν η αντιπροσωπευτική 
επιχείρηση επιλέγει το επίπεδο της εργασίας που μεγιστοποιεί τα 
κέρδη. Σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα οι συγγραφείς εκτιμούν ένα 
υπόδειγμα που περιλαμβάνει τις τιμές, τους μισθούς και την 
παραγωγικότητα, και εξετάζουν τη δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ 
των μεταβλητών αυτών. Η εξειδίκευση αυτή είναι αρκετά 
ενδιαφέρουσα γιατί περιλαμβάνει και τον ρόλο της ανεργίας στην 
εξίσωση των μισθών, και θέματα αιτιότητας μεταξύ μισθών και τιμών. 
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Οι Broadberry και Ritschi (1995) διερευνούν το ρόλο των πραγματικών 
μισθών σε περιόδους υψηλής ανεργίας στη Μεγάλη Βρετανία και στη 
Γερμανία. Για τη διερεύνηση αυτή, χρησιμοποίησαν οικονομετρικά 
υποδείγματα ζητήσεως εργασίας για να συνδέσουν τους πραγματικούς 
μισθούς με την ανεργία. Καταλήγουν ότι η αύξηση του πραγματικού 
μισθού υπερκέρασε την αύξηση της παραγωγικότητας και στις δύο 
χώρες, με αποτέλεσμα να προκληθεί υψηλή ανεργία. 

Οι Heylen et al. (1996) σημειώνουν ότι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη 
έχουν παρατηρηθεί πολύ διαφορετικές μεταβολές στην αγορά εργασίας 
μετά το 1980. Δηλαδή, σημειώθηκε σχετικά χαμηλή ανεργία στις ΗΠΑ, 
παρά την ισχυρή προσφορά εργασίας, και υψηλή ανεργία στην Ευρώπη, 
παρά τη χαμηλή προσφορά εργασίας. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η 
ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 
αδύνατο να γίνει σωστή διαχείριση των μετατοπίσεων των ομάδων 
ανέργων λόγω της ανελαστικότητας στη μείωση των μισθών και λόγω 
των υψηλών επιδομάτων ανεργίας. 

Οι Berthold και Rainer (1996) διερευνούν τη διστακτικότητα των 
Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων για απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 
Μολονότι η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θεωρείται ότι 
αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, εντούτοις 
πολύ λίγες δράσεις έχουν ληφθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Επειδή 
οι ανελαστικότητες στη μείωση του μισθού ευνοούν τους λεγόμενους 
"εσωτερικούς" και αδικούν τους λεγόμενους "εξωτερικούς", το 
πρόβλημα της μειώσεως της ανεργίας είναι ένα πράγματι σοβαρό 
πρόβλημα που ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με απελευθέρωση 
της αγοράς εργασίας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

Ο Lindbeck (1996) σημειώνει ότι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του 
φαινομένου της ανεργίας στη Δυτική Ευρώπη είναι η ανικανότητα της 
επιστροφής του ποσοστού της ανεργίας σε προηγούμενα χαμηλότερα 
επίπεδα. Η επιμονή αυτή της ανεργίας οφείλεται ίσως στις τάσεις του 
πραγματικού και του σχετικού μισθού, στα πλαίσια της φορολογίας, 
στα αντικίνητρα για πρόσληψη νέων εργαζομένων και ίσως και στην 
ύπαρξη υψηλών κοινωνικών επιδομάτων. Προτείνει σειρά μέτρων για 
μείωση της συνεχιζόμενης ανεργίας. 

Οι Barrell et al. (1996) διερευνούν τις διαρθρωτικές διαφορές στη 
ζήτηση εργασίας μεταξύ των χωρών της Γαλλίας, της Γερμανίας και 
της Μεγάλης Βρετανίας. Βρίσκουν ότι και στις τρεις χώρες υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στην ευαισθησία της ζητήσεως εργασίας ως προς 
τη ζήτηση προϊόντος και ως προς τις τιμές των συντελεστών 
παραγωγής. Ειδικότερα, βρήκαν ότι η ζήτηση εργασίας αντιδρά στις 
εγχώριες τιμές των συντελεστών της παραγωγής στη Γερμανία, και 
αντιδρά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ζήτηση προϊόντος, στη Γαλλία, τη 
Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι οι 
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διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται σε διαφορές στην αγορά προϊόντος 
και σε διαφορετικούς θεσμικούς παράγοντες στις τρεις χώρες, παρά σε 
διαφοροποιήσεις στην τεχνολογία παραγωγής μεταξύ των χωρών. 

Οι Dolado et al. (1996) καταλήγουν ότι οι διαφορετικές οικονομικές 
συνταγές αντανακλώνται στις διεργασίες που γίνονται στην αγορά 
εργασίας, ως προς τον ονομαζόμενο "ελάχιστο μισθό". Σε αντίθεση με 
το μέσο μισθό, οι ελάχιστοι μισθοί στην Ευρώπη δεν έχουν αυξηθεί, 
κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτοί, προκάλεσαν υψηλότερη ανεργία, 
στις περιπτώσεις που προστάτευαν τους μισθούς από μείωση. Βρήκαν 
ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι ελάχιστοι μισθοί μείωσαν την εργασία, 
εκτός ίσως από τις περιπτώσεις των νεαρών εργαζομένων. Τέλος, 
υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα - καλό ή κακό - το σχετικό με την 
ύπαρξη των ελάχιστων μισθών, έχει μεγαλοποιηθεί. 

2.4 Σύνθεση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που κάναμε στο προηγούμενο 
τμήμα του κεφαλαίου αυτού, θεωρούμε σκόπιμο να ανακεφαλαιώσουμε 
τις θεωρίες που αναφέρονται στον προσδιορισμό των μισθών, αφού το 
επίπεδο των μισθών αποτελεί τη βασική συνάρτηση σε κάθε 
υπόδειγμα. 

Την ανακεφαλαίωση αυτή των διαφόρων θεωριών, έχουν ήδη κάνει οι 
συγγραφείς Arestis και Biefang-Frisancho Mariscal (1995), στο Σχήμα 
2.6, όπου: 

W = μισθοί 
Wu = επιδόματα ανεργίας 
Ρ = τιμές 
rn = μερίδιο κερδών 
r* = μερίδιο κερδών στόχος 
u = ανεργία 
ζ = κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες 
e = κόστος χαμένης εργασίας 
e = προσπάθεια εργασίας 
y = παραγωγικότητα εργασίας 
χ = απεργίες 

Στο σχήμα 2.6 οι Arestis et al. (1995), συνοψίζουν τις διάφορες θεωρίες 
σε τέσσερις ομάδες: στην ομάδα της κατανομής του εισοδήματος, στην 
ομάδα της σχετικότητας των μισθών, στην ομάδα των υποδειγμάτων 
του αποτελεσματικού μισθού και στην ομάδα των υποδειγμάτων 
υστέρησης, και προτείνουν ένα δικό τους υπόδειγμα, το "τελικό 
υπόδειγμα". 
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Ι. Κατανομή εισοδήματος Π. Σχετικότητα μισθών 

W = Pe h! ( r* - rn , u , ζ ) W = h2 ( We, u ) 

Συνδιασμένο υπόδειγμα μισθών 

Τελικό υπόδειγμα 

W" 

* n 

r , r n , u , 
ζ 
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III. Υπόδειγμα αποτελεσματικού μισθού IV. Υπόδειγμα υστέρησης 

C = = e ( W7Pe, Wu/P , u ) 
e = e e ( e , ζ ) 

W = Pe h3 ( e ) 
W = h 4 ( ù , u ) 

Σχήμα 2.6: Προσδιορισμός μισθών (Arestis, et al., 1995) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια κριτική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας της σχετικής με το σύστημα των μεταβλητών "τιμές -
μισθοί - ανεργία". Ειδικότερα, ασχοληθήκαμε με τις σχέσεις που 
υπάρχουν μεταξύ των τριών αυτών μεταβλητών και τη φορά 
προσδιορισμού των συναρτησιακών αλληλεξαρτήσεων τους. 

Στο τμήμα αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει συνοπτική παρουσίαση 
ορισμένων συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανασκόπηση της 
βιβλιογρφίας και που είναι χρήσιμα στο κτίσιμο του υποδείγματος που 
πρόκειται να εκτιμηθεί στη διατριβή αυτή. Η συνοπτική αυτή 
παρουσίαση θα γίνει για κάθε μια μεταβλητή ξεχωριστά. Έτσι: 

Επίπεδο τιμών. 

Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των τιμών είναι οι 
εξής: 

• Ένας σημαντικός παράγοντας που προσδιορίζει το επίπεδο των 
τιμών των προϊόντων σε μια οικονομία είναι το συνολικό κόστος 
παραγωγής των προϊόντων της οικονομίας αυτής. Σημαντική 
συμμετοχή στο συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων 
αποτελεί η συμμετοχή της εργασίας. Το κόστος βέβαια της εργασίας 
επηρεάζεται από το επίπεδο μισθών στην οικονομία αυτή. Συνεπώς, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι το επίπεδο των μισθών επηρεάζει το 
επίπεδο των τιμών σε μια οικονομία. Ο επηρεασμός αυτός είναι 
μάλιστα θετικός. Δηλαδή, μια αύξηση του επιπέδου των μισθών, 
μετακυλίεται στην αγορά της οικονομίας αυτής και έχει ως 
συνέπεια να σημειωθούν αυξητικές πιέσεις στο επίπεδο των τιμών. 
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• Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας επηρεασμού του επιπέδου των 
τιμών είναι οι συνθήκες παραγωγής στην οικονομία αυτή. Οι 
συνθήκες παραγωγής θα μπορούσαν να συνοψισθούν με το επίπεδο 
παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής, ή αλλιώς, με 
την παραγωγή ανά μονάδα συντελεστών της παραγωγής. Μια 
αύξηση όμως στην παραγωγικότητα των συντελεστών της 
παραγωγής, μετακυλίεται στην αγορά με τη μορφή αυξήσεως της 
προσφοράς των προϊόντων. Αποτέλεσμα της αυξήσεως της 
προσφοράς των προϊόντων στην αγορά είναι να σημειωθούν 
μειωτικές τάσεις στον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων. 

• Οι δύο προηγούμενοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τον 
προσδιορισμό του επιπέδου των τιμών από τη μεριά της προσφοράς 
του προϊόντος (παραγωγικότητα - κόστος παραγωγής). Οι τιμές 
όμως των προϊόντων επηρεάζονται και από παράγοντες που 
αναφέρονται στη ζήτηση τους. Μια αύξηση συνεπώς του 
εισοδήματος σε μια οικονομία, η οποία καταλήγει σε αύξηση της 
ζητήσεως των προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται 
αυξητικές πιέσεις στο επίπεδο των τιμών. 

Επίπεδο μισθών; 

Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών είναι οι 
εξής: 

• Η παραγωγικότητα της εργασίας αποτελεί αναμφίβολα έναν από 
τους σημαντικότερους παράγοντες στον προσδιορισμό του επιπέδου 
των μισθών σε μια οικονομία. Με άλλα λόγια, αν η παραγωγικότητα 
της εργασίας σε μια οικονομία αυξάνεται τότε είναι δυνατή η 
αύξηση της αμοιβής των εργαζομένων, δηλαδή η αύξηση του 
επιπέδου των μισθών. 

• Η ζήτηση για εργασία σε μια οικονομία είναι ένας παράγοντας που 
επηρεάζει θετικά την αύξηση του επιπέδου των μισθών. Με άλλα 
λόγια, αν στην αγορά εργασίας σημειώνεται αύξηση στη ζήτηση 
εργασίας, τότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της 
εργασίας, δηλαδή του μισθού. Η αύξηση στη ζήτηση εργασίας 
αντιστοιχεί στη μείωση της ανεργίας. Συνεπώς, η μείωση της 
ανεργίας ή αλλιώς η αύξηση στη ζήτηση εργασίας, επηρεάζει θετικά 
το επίπεδο των μισθών ή αντίθετα, η αύξηση της ανεργίας ή αλλιώς 
η μείωση στη ζήτηση εργασίας, επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο των 
μισθών. 

• Πέραν όμως από τους δύο προηγούμενους παράγοντες οι οποίοι 
αναφέρονται σε συνθήκες παραγωγής (παραγωγικότητα - ζήτηση 
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εργασίας), οι μισθοί επηρεάζονται και από το επίπεδο διαβιώσεως σε 
μια οικονομία, που ένας του προσδιοριστικός συντελεστής είναι η 
γενική μεταβολή του επιπέδου των τιμών των προϊόντων. Με άλλα 
λόγια, μια αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών των προϊόντων 
σε μια οικονομία προκαλεί αυξητικές πιέσεις στο επίπεδο των 
μισθών της οικονομίας αυτής γιατί οι εργαζόμενοι προσπαθούν να 
διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη μέσω της ανάλογης, προς 
την αύξηση των τιμών, αυξήσεως των αμοιβών τους. 

Επίπεδα.ανεργίας: 

Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου της ανεργίας είναι 
οι εξής: 

• Είναι γνωστό ότι όσο αυξάνεται η τιμή ενός συντελεστή της 
παραγωγής τόσο μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα αυτού. Ως εκ 
τούτου, μια αύξηση στο επίπεδο των μισθών σε μια οικονομία 
προκαλεί μείωση στη ζητούμενη ποσότητα εργασίας, πράγμα που 
προκαλεί αύξηση στο επίπεδο ανεργίας στην οικονομία αυτή. 

• Σε αντίθεση με τον προηγούμενο παράγοντα, αύξηση της αποδόσεως 
ενός συντελεστή της παραγωγής κάνει το συντελεστή αυτό 
περισσότερο ελκυστικό, οπότε σημειώνεται αύξηση στη ζητούμενη 
ποσότητα του συντελεστή αυτού. Με άλλα λόγια, μια αύξηση στην 
παραγωγικότητα εργασίας κάνει το συντελεστή παραγωγής 
εργασία, περισσότερο ελκυστικό, οπότε σημειώνεται αύξηση στη 
ζητούμενη ποσότητα εργασίας με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
μείωση στο επίπεδο ανεργίας της οικονομίας αυτής. 

• Το επίπεδο όμως της ανεργίας επηρεάζεται και από παράγοντες που 
αναφέρονται στη ζήτηση των προϊόντων της οικονομίας αυτής. Μια 
αύξηση συνεπώς του εισοδήματος σε μια οικονομία η οποία 
καταλήγει σε αύξηση της ζητήσεως των προϊόντων έχει ως 
αποτέλεσμα να σημειώνεται αύξηση στη ζήτηση εργασίας, η οποία 
θα παράγει τα προϊόντα που η αυξημένη ζήτηση απαιτεί, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται μείωση του επιπέδου της ανεργίας στην 
οικονομία αυτή. 

3.2 Το υπόδειγμα 

Το αμέσως παρακάτω υπόδειγμα των τριών συναρτήσεων, προκύπτει 
από τη μαθηματική παρουσίαση όλων όσων παρουσιάσθηκαν στο 
προηγούμενο τμήμα. Έτσι, 
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αν σημειωθεί ότι, 

Ρ = επίπεδο τιμών 

W = επίπεδο μισθών 

Q = επίπεδο παραγωγικότητας εργασίας 

Υ = επίπεδο εισοδήματος 

U = επίπεδο ανεργίας 

t = χρόνος 

i = 0,1, 2,... 

j = 1, 2,... 

ισχύουν οι παρακάτω συναρτήσεις: 

Συνάρτηση τιμών: 

Pt =f1(W t_ i ,Q t_ ì ,Y t_ i ,P t_ j ,t) 

όπου: 

aw t_i aQt-i 5Yt_i öP t-j 

(3.1) 

(3.2) 

Συνάρτηση μισθών: 

wt=f2(Qt-i>ut_i,Pt_i,wt_j,t) (3.3) 

οπού: 

L_>o , t_<o , L->0 , 0< ^ < 1 (3.4) 
SQt-i öut_i apt_i awt_j 

Συνάρτηση ανεργίας: 

U t=f3(W t-i,Qt-i,Yt-i.U t_ j,t) (3.5) 
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όπου: 

_ ^ > 0 , J H ^ < o , ^HL<<> , 0 < - ^ L < l (3.6) 
aw t_i 5Q t_i 3Yt_i SUt_j 

Για τις συναρτήσεις αυτές, σημειώνεται ότι οι χρονικές υστερήσεις t-i 
δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες για όλες τις συναρτήσεις και για όλες 
τις μεταβλητές ταυτόχρονα. Οι υστερήσεις αυτές εξαρτώνται από τους 
ιδιαίτερους παράγοντες που επικρατούν σε κάθε μία οικονομία 
ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για τις υστερήσεις t-j των εξαρτημένων 
μεταβλητών των συναρτήσεων, που για λόγους συνέχειας και 
δυναμικότητας των φαινομένων έχουν εισαχθεί σε κάθε συνάρτηση ως 
προσδιοριστικές μεταβλητές. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η μεταβλητή 
της χρονικής τάσης, t, έχει εισαχθεί στις συναρτήσεις για να 
συμπεριλάβει και άλλους πιθανούς παράγοντες που προσδιορίζουν τις 
εξαρτημένες μεταβλητές, χωρίς όμως συγκεκριμένο περιορισμό στο 
πρόσημο της. 

3.3 Μέθοδος εκτιμήσεως 

Το σύστημα των τριών συναρτήσεων, που αναφέρθηκε στο 
προηγούμενο τμήμα, παρουσιάζεται διαγραμματικά στο σχήμα 3.1. 

Q* 

' 

Ρ 

k . k 

4 

1 

' 

W 
4 

4 , 

•f* 
I 

r 

u 
4 < J k. 

Σχήμα 3.1: Διαγραμματική παρουσίαση του υποδείγματος 
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Από το σύστημα των τριών συναρτήσεων, ή αντίστοιχα από το σχήμα 
3.1, προκύπτει ότι αυτό είναι σύστημα ταυτόχρονων συναρτήσεων το 
οποίο έχει τρεις ενδογενείς μεταβλητές (Ρ, W, U) και τρεις εξωγενείς 
(Q, Y, t). Οι εξωγενείς μεταβλητές (Q, Υ) στο σχήμα 3.1 σημειώνονται 
με αστερίσκο. Πέραν όμως από τις μεταβλητές αυτές, στις εκτιμήσεις 
που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια, χρησιμοποιούνται και 
ενδογενείς μεταβλητές με χρονική υστέρηση, ανάλογα με τη 
συγκεκριμένη συνάρτηση και τη συγκεκριμένη οικονομία. 

Επειδή λοιπόν το υπόδειγμα αυτό αποτελεί, από εκτιμητικής πλευράς, 
υπόδειγμα ταυτόχρονων εξισώσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση του μεθόδους εκτιμήσεως 
υποδειγμάτων ταυτόχρονων εξισώσεων. Ως τέτοια επιλέξαμε τη 
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). Η μέθοδος 
αυτή είναι σχετικά απλή και εφαρμόζεται συνήθως σε υποδείγματα 
που υπερταυτοποιούνται (Κάτος και Πέκος, 1990). Στην περίπτωση μας, 
τα υπό εκτίμηση υποδείγματα των 15 οικονομιών με τις οποίες 
ασχολούμαστε υπερταυτοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψιν τις 
συγκεκριμένες εξειδικεύσεις των συναρτήσεων τους. 

Το χρονικό δείγμα που χρησιμοποιούμε στις εκτιμήσεις μας εκτείνεται 
από το 1960 μέχρι το 1996 και η ταυτοποίηση των μεταβλητών είναι η 
εξής: 

Ρ Δείκτης τιμών καταναλωτή, με τιμή βάσεως για το έτος 1990 τη 
μονάδα. 

W Δείκτης μοναδιαίου κόστους εργασίας από νομισματικές 
τρέχουσες μονάδες, με τιμή βάσεως για το έτος 1990 τη μονάδα. 

U Ποσοστό επί τοις εκατό του αριθμού των ανέργων στο σύνολο 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Υ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε αγοραίες τιμές, αποπληθωρισμένο 
με το δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Q Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αποπληθωρισμένο με 
το δείκτη τιμών καταναλωτή. Θεωρήσαμε σκόπιμο να 
χρησιμοποιήσουμε το κατά κεφαλή προϊόν και όχι το ανά 
εργαζόμενο προϊόν, για λόγους συνέπειας των εκτιμήσεων μεταξύ 
των 15 οικονομιών, επειδή οι ορισμοί για τον προσδιορισμό των 
εργαζομένων συνήθως διαφέρουν μεταξύ των οικονομιών. 

Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στις εκτιμήσεις μας χρησιμοποιήσαμε 
αρκετές εξειδικεύσεις των συναρτήσεων για κάθε οικονομία, μέχρι να 
επιτύχουμε τη στατιστικά σημαντικότερη εκτίμηση. Έτσι, αν με Χ 

^ 
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σημειώσουμε μια μεταβλητή, τότε οι εξειδικεύσεις της που 
χρησιμοποιήσαμε είναι οι εξής: 

X t πραγματικό επίπεδο της μεταβλητής 

logXt = φυσικός λογάριθμος πραγματικού επιπέδου της 
μεταβλητής 

X t - X t - 1 = πρώτη διαφορά των πραγματικών επιπέδων της 
μεταβλητής 

x t ~ x t - l 
x t - i 

= πρώτη αναλογία των πραγματικών επιπέδων της 

μεταβλητής 

Για τις εκτιμήσεις μας χρησιμοποιήσαμε το πακέτο Microfit 3.0, τα δε 
στατιστικά που συνοδεύουν κάθε εκτίμηση είναι τα εξής: 

Λόγος του t για έλεγχο σημαντικότητας του εκτιμημένου 
συντελεστή παλινδρομήσεως (σημειώνεται μέσα σε 
παρενθέσεις κάτω από το συγκεκριμένο εκτιμημένο 
συντελεστή) 

Σημαντικότητα σημειώνει την αντίστοιχη σημαντικότητα για κάθε 
έλεγχο (σημειώνεται μέσα σε αγκύλες) 

R 2 

F(vl5v2) 

συντελεστής προσδιορισμού διορθωμένος ως προς 
τους βαθμούς ελευθερίας 

στατιστικό του F, για έλεγχο της παλινδρομήσεως 
στο σύνολο 

DW στατιστικό των Durbin-Watson, για έλεγχο 
αυτοσυσχετίσεως στο διαταρακτικό όρο 

Α: χ ζ ( ) για έλεγχο αυτοσυσχετίσεως στο διαταρακτικό 
όρο, με τη μέθοδο του πολλαπλασιαστή του 
Lagrange 

Β: Χ1{ ) για έλεγχο εξειδικεύσεως της συναρτήσεως, με τη 
μέθοδο RESET του Ramsey, χρησιμοποιώντας το 
τετράγωνο των εκτιμημένων τιμών της 
εξαρτημένης μεταβλητής 
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Γ: χ ( ) για έλεγχο κανονικότητας στο διαταρακτικό όρο, 
με τη μέθοδο της ασυμμετρίας και της κυρτώσεως 
στα κατάλοιπα 

Δ: χ ( ) για έλεγχο της ετεροσκεδαστικότητας στο 
διαταρακτικό όρο, με τη μέθοδο της 
παλινδρομήσεως των τετραγώνων των καταλοίπων 
στα τετράγωνα των εκτιμημένων τιμών της 
εξαρτημένης μεταβλητής. 

3.4 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Για τον έλεγχο της προγνωστικής ικανότητας του εκτιμημένου 
υποδείγματος χρησιμοποιήσαμε το δυναμικά προσομοιωμένο 
υπόδειγμα. Το υπόδειγμα αυτό, ανεξάρτητα από την εξειδίκευση των 
μεταβλητών με την οποίαν έγιναν οι εκτιμήσεις, αναφέρεται στις 
ενδογενείς μεταβλητές που είναι εκφρασμένες σε πραγματικά επίπεδα 
τιμών. Όλες οι ενδογενείς μεταβλητές αναπαράγονται από τις 
αντίστοιχες πραγματικές τιμές τους, των πρώτων χρονικών περιόδων 
του δείγματος, και από τη δομή του συστήματος των εξισώσεων, ενώ 
οι εξωγενείς μεταβλητές χρησιμοποιούνται στο σύστημα με τη μορφή 
που έχουν στην πραγματικότητα. Για τη λύση του προσομοιωμένου 
υποδείγματος χρησιμοποιήσαμε το πακέτο TSP 4.2. 

Η ποιότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος ελέγχεται, πέραν από 
τις γραφικές μεθόδους, και με τους εξής δείκτες: 

CC συντελεστής συσχετίσεως μεταξύ πραγματικών και 
εκτιμημένων τιμών 

RC συντελεστής παλινδρομήσεως των πραγματικών πάνω στις 

εκτιμημένες τιμές 

U δείκτης του Theil 

UM αναλογία μεροληψίας 

US αναλογία διακυμάνσεως 

UC αναλογία συνδιακυμάνσεως 

Έχοντας διαπιστώσει ότι η προγνωστική ικανότητα του 
προσομοιωμένου υποδείγματος είναι ικανοποιητική, χρησιμοποιήσαμε 
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το υπόδειγμα αυτό σε πειράματα οικονομικής ευαισθησίας με τη 
βοήθεια των δυναμικών πολλαπλασιαστών. 

Οι πολλαπλασιαστές αυτοί προήλθαν από τη δυναμική προσομοίωση 
του υποδείγματος μετά από μια "διατάραξη" της τάξεως του 5% σε 
κάθε μια από τις δύο εξωγενείς μεταβλητές του υποδείγματος 
χωριστά, και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Ειδικότερα, οι πολλαπλασιαστές παραγωγικότητας των τριών 
ενδογενών μεταβλητών είναι το αποτέλεσμα της διαιρέσεως, επί τοις 
εκατό, των προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών μετά 
από μία διατάραξη της τάξεως του 5% στη μεταβλητή της 
παραγωγικότητας, δια των αντίστοιχων προσομοιωμένων τιμών των 
ενδογενών αυτών μεταβλητών χωρίς καμία διατάραξη στη μεταβλητή 
της παραγωγικότητας. Παρόμοια ορίζονται και οι πολλαπλασιαστές 
ζητήσεως (εισοδήματος). Έτσι αν Xtv είναι οι προσομοιωμένες τιμές 
της μεταβλητής Χ ( Χ = Ρ , W , U ) χωρίς τη διατάραξη και Xts οι 
αντίστοιχες μετά τη διατάραξη, τότε οι πολλαπλασιαστές % της 
μεταβλητής αυτής είναι, 

'ΜΧ,= -^--100-100 
x t v 

Τέλος, συγκρίνοντας τα επίπεδα των πολλαπλασιαστών μεταξύ τους, 
για τις διάφορες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατό να 
εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των 
οικονομικών πολιτικών που στοχεύουν είτε στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, είτε στην αύξηση της ζητήσεως σε μια οικονομία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΕΛΓΙΟ 

4.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών-μισθών-ανεργίας του Βελγίου. Οι τιμές 
αυτές, καθώς και αυτές που παρουσιάζονται στους αντίστοιχους 
πίνακες των κεφαλαίων 5-18, προήλθαν από παλινδρόμηση (μέθοδος 
OLS) με τη βοήθεια της εξίσωσης Xt=c0e

Xt ή καλύτερα, της ισοδύναμης 
logX^c+λΐ, όπου Xt η μεταβλητή και e, λ παράμετροι προς εκτίμηση 
από τις οποίες η λ αντιστοιχεί στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής. 

Πίνακας 4.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
του Βελγίου 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

3,08 {0,98} 
[0,00] 

3,82 {0,97} 
[0,00] 

-1,6 {0,03} 
[0,64] 

4,25 {0,99} 
[0,00] 

4,89 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

7,97 {0,98} 
[0,00] 

9,56 {0,98} 
[0,00] 

18,5 {0,92} 
[0,00] 

2,67 {0,90} 
[0,00] 

2,90 {0,91} 
[0,00] 

1980-89 

4,40 {0,91} 
[0,00] 

3,14 {0,91} 
[0,00] 

-0,7{0,02} 
[0,69] 

1,69 {0,64} 
[0,01] 

1,78 {0,66} 
[0,00] 

1990-96 

2,33 {0,99} 
[0,00] 

2,54 {0,88} 
[0,00] 

8,42 {0,89} 
[0,00] 

1,31 {0,95} 
[0,00] 

1,68 {0,97} 
[0,00] 

1960-96 

5,18 {0,97} 
[0,00] 

5,31 {0,96} 
[0,00] 

5,73 {0,73} 
[0,00] 

2,54 {0,92} 
[0,00] 

2,78 {0,92} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 4.1 προκύπτουν τα εξής: 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στο Βέλγιο, για την 
περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του5,18% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 7,97%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στο Βέλγιο, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
5,31% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 9,56%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές, εκτός από τη δεκαετία 1970-79, 
είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πραγματικός μισθός στο Βέλγιο δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές 
την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στο Βέλγιο, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 5,73% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 18,5%, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στο Βέλγιο, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,54% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,25%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στο Βέλγιο, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,78% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,89%, τη δεκαετία 1960-69. 

4.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (4.1) 

Pt = 0,10595 + 0,0076792 t + 0,78753 Wt -0,62746 WM - 0,0003824 Qt + 
(3,6856) (3,0747) (7,6225) (5,0620) (3,7819) 
[0,001] [0,005] [0,000] [0,000] [0,001] 

+0,73521 P M 

(11,6060) 
[0,000] 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

R 2 =0,99929 F(5,29) = 9634,8 [0,000] DW = 1,4885 

Α: χ2(1)=3,2915 Β: χ2(1)=1,2321 Γ: χ2(2)=1,8461 Δ:χ2(1)=3,6436 
[0,070] [0,267] [0,397] [0,056] 

Συνάρτηση μισθών: (4.2) 

Wt = -0,00002152 - 0,00157911 + 1,3437 (Pt - ΡΗ) - 0,0067149 Ut + 
(0,0040692) (0,96127) (7,7265) (3,9069) 

[0,997] [0,344] [0,000] [0,000] 

+ 0,9994 WH 

(17,7554) 
[0,000] 

R 2 = 0,99887 F(4,30) = 7539,4 [0,000] DW = 1,4191 

Α: χ2(1)=2,6033 Β: χ2(1)=9,0991 Γ: χ2(2)=28,0663 Δ:χ2(1)=1,3187 
[0,107] [0,003] [0,000] [0,251] 

Συνάρτηση ανεργίας: (4.3) 

U, = 0,71744 + 1,5552 Wt - 0,041125 (Qt -QH) +1,2578 Ut_, - 0,45149 Ut 2 

(3,4055) (3,2880) (5,6188) (12,5789) (4,7101) 
[0,002] [0,003] [0,000] [0,000] [0,000] 

R 2 = 0,98531 F(4,30) = 571,1928 [0,000] DW = 2,3494 

Α: χ2(1)=1,5514 Β: χ2(1)=2,5246 Γ: χ2(2)=0,58166 Δ:χ2(1)=7,3461 
[0,213] [0,112] [0,748] [0,007] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

4.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πίνακας 4.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

UC 

Ρ 

0,99994 

0,99730 

0,0043229 

0,68530 

0,017994 

0,29670 

W 

0,99933 

1,00066 

0,0098674 

0,36164 

0,00084560 

0,63752 

U 

0,98088 

1,05967 

0,052226 

0,031282 

0,13087 

0,83785 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 4.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 4.1 
μέχρι 4.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 4.3 και 
4.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 4.4 μέχρι 4.6 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.1528 

.84633 

.54867 

.23588 

1968 1369 197Β 1987 1996 

Σχήμα 4.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1681 

.85387 

.53885 

.22384 
1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 4.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

11.2088 

7.9333 

4.6667 

1.4888 
\ " ' 

s / 

J i 

Χ // 
\ \ ft 

.// 

/ 
1 

ί / 
F ί 

ι / 
} 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 4.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πίνακας 4.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-0,77307 
-0,033424 

0,18480 
0,17541 
0,10323 

-0,068611 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

1,13383 
1,45864 
1,33317 
1,06349 
0,77072 

1,1520 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-17,43703 
-3,85730 
2,65722 
4,27724 
4,01688 

-2,0686 

• Επειδή βρέθηκε στο τμήμα 4.2 ότι οι μεταβλητές των τιμών, των 
μισθών και της ανεργίας δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη 
μεταβλητή του εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί 
πολλαπλασιαστές των μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

.20268 

- . 1 2 2 5 7 . 

-.44782 -

-.773871 . . . . . . • • Ι 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 4.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

1.4586 

1.0545 

.65Β43 

.24633 

1 6 11 16 19 

Σχήμα 4.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

4.277Ζ 

-2.9609 

-18.1989 

-17.4378 Ì . . . . . 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 4.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Από τον Πίνακα 4.3 και από τα Σχήματα 4.4 έως 4.6, προκύπτουν τα 
εξής: 

Οι πολλαπλασιαστές των τιμών και της ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα, φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (αρνητική) στο 
πρώτο έτος της διαδικασίας των πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν 
ομαλά προς το μηδέν. Αντίστοιχα, ο πολλαπλασιαστής μισθών φθάνει 
την ακρότατη τιμή του (θετική) στο δεύτερο έτος. Σε γενικές γραμμές, 
οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις εξισώσεις των συναρτήσεων (4.1), (4.2) 
και (4.3) η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η 
ακόλουθη: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην 
παραγωγικότητα εργασίας είναι, σε πρώτη φάση, να μειωθούν άμεσα οι 
τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη φάση 
είναι, η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω τους μισθούς 
και η μείωση της ανεργίας να παρασύρει προς τα πάνω τους μισθούς, 
κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν στον Πίνακα ή τα Σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,07%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,15%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 2,07%. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΛΛΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Ελλάδος. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρΐθμους, ως προς το χρόνο. 

Πίνακας 5.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Ελλάδος 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

2,18 {0,95} 
[0,00] 

1,62 {0,74} 
[0,00] 

-0,89{0,09} 
[0,4] 

7,56 {0,99} 
[0,00] 

8,14 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

13,11 {0,98} 
[0,00] 

13,61(0,97} 
[0,00] 

-7,31{0,63} 
[0,01] 

3,72 {0,90} 
[0,00] 

4,67 {0,94} 
[0,00] 

1980-89 

17,36{0,99} 
[0,00] 

16,78(0,98} 
[0,00] 

7,49 {0,50} 
[0,02] 

0,68 {0,37} 
[0,06] 

1,1 {0,62} 
[0,01] 

1990-96 

12,14(0,98} 
[0,00] 

10,68{0,99} 
[0,00] 

6,07 {0,88} 
[0,00] 

0,1 {0,03} 
[0,73] 

0,78 {0,67} 
[0,02] 

1960-96 

12,73{0,95} 
[0,00] 

12,3 {0,94} 
[0,00] 

1,97 {0,16} 
[0,01] 

2,89 {0,77} 
[0,00] 

3,58 {0,84} 
[0,00] 

{ } = R1 , [ ] = σημαντικότητα 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 5.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Ελλάδα , για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 12,73% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 17,36%, τη δεκαετία 1980-89. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην 
Ελλάδα, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 12,3% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 16,78%, τη 
δεκαετία 1980-89. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα δεν 
παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην Ελλάδα , 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν σχετικά υψηλή, της τάξεως του 
1,97% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 7,49%, τη δεκαετία 1980-
89. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στην Ελλάδα , για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,89% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 7,56%, τη δεκαετία 1960-69. 

Τέλος, η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
σε σταθερές τιμές, στην Ελλάδα , για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,58% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 8,14%, τη δεκαετία 1980-89. 

5.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών; (5.1) 

(Pt-Pt-i)/Pt-i = 0,066043 + 0,64099 (Wt -W^/W^ - 0,57697 (Qt-Qt-i)/Qt-i 
(3,1875) (5,1525) (3,0543) 
[0,003] [0,000] [0,005] 

R 2 =0,78324 F(2,32) = 62,4278 [0,000] DW = 1,8082 
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Α: χ2(1)=0,033384 Β: χ2(1)=0,80898 Γ: χ2(2)=2,5742 Δ:χ2(1)=0,71131 
[0,855] [0,368] [0,276] [0,399] 

Συνάρτηση μισθών: (5.2) 

(Wt-Wt.1 ) / WM= -0,0036547 + 0,43260 (Pt-Pt.,) / Pt_, + 0,0001043 Qt + 
(0,10285) (2,0368) (1,9513) 

[0,919] [0,051] [0,060] 

+0,034285 UM - 0,043284 Ut_2 

(2,7874) (3,1838) 
[0,009] [0,003] 

R 2 = 0,75419 F(4,30) = 27,0802 [0,000] DW = 1,7930 

Α: χ2(1)=0,093938 Β: χ2(1)=0,35136 Γ: χ2(2)=0,99336 Δ:χ2(1)=0,29881 
[0,759] [0,553] [0,609] [0,585] 

Συνάρτηση ανεργίας: (5.3) 

(Ut -Ut_, ) / U M = - 0,028825 - 0,0031015 t + 1,2343 ( Wt -Wt, ) / W^ + 
(0,41081) (0,98976) (2,6301) 
[0,684] [0,330] [0,013] 

- 0,0012502 (Q.-Q^) 
(1,9648) 
[0,058] 

R 2 = 0,27903 F(3,31) = 5,3863 [0,004] DW = 1,4304 

Α: χ2(1)=2,6855 Β: χ2(1)=0,10216 Γ: χ2(2)=0,79854 Δ:χ2(1)=10,2480 
[0,101] [0,749] [0,671] [0,001] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

5.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 
Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 5.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99577 

1,23841 

0,099940 

0,17009 

0,70493 

0,12498 

W 

0,99373 

1,30589 

0,12093 

0,16094 

0,71896 

0,12010 

U 

0,80932 

0,78746 

0,13178 

0,16169 

0,0016460 

0,83666 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 5.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 5.1 
μέχρι 5.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στον πίνακα 5.3 για τα 
5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και διαγραμματικά στα σχήματα 5.4 
μέχρι 5.6 αντίστοιχα, για όλα τα έτη μετά τη διατάραξη. 
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2.8920 

1.4073 

.7226? 

038080 

1960 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 5.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.8627 

1.2S46 

.64638 

.038190 

1960 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 5.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

9.8680 

7.1480 

4.4208 

1.7800 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 5.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 5.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-3,20178 
-0,87938 

-0,023748 
0,19865 
0,27397 

-0,72646 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

-0,78664 
-0,77861 
0,58481 
0,93866 
1,05503 

0,20265 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-8,79185 
-2,19610 
-0,58059 
-0,15666 

-0,0013262 

-2,3453 
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.32576 

-.85889 . 

-Ζ. 0259 

-3.2818 

Σχήμα 5.4: 

Σχήμα 5.5: 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

1.1371 

.45585 . 

-.14539 

-.78664 
1 6 11 16 19 

Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.10629 

-Ζ.8598 . 

-5.8258 

-8.7919 
16 19 

Σχήμα 5.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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Σε σχέση με τον Πίνακα 5.3 και τα Σχήματα 5.4 έως 5.6, σημειώνεται 
ότι δεν έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των τιμών των μισθών 
και της ανεργίας, ως προς το εισόδημα, επειδή βρέθηκε στο τμήμα 5.2 
ότι οι μεταβλητές αυτές δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη 
μεταβλητή του εισοδήματος. Επίσης από τον Πίνακα αυτό και τα 
παραπάνω Σχήματα προκύπτουν τα εξής: 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο έτος της διαδικασίας των πολλαπλασιαστών, και 
μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Μελετώντας και τις εξισώσεις των συναρτήσεων (5.1), (5.2) και (5.3) η 
οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η ακόλουθη: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν, στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Τέλος, σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της 
εργασίας, θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια 
μείωση στις τιμές της τάξεως του 0,73%, μέση ετήσια αύξηση στους 
μισθούς της τάξεως του 0,20%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό 
της ανεργίας της τάξεως του 2,34%. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 5 - 8 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

6.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Σουηδίας. Οι 
τιμές αυτές, όπως αναφέρεται και στο Τμήμα 4.1, προήλθαν από 
παλινδρόμηση των αντίστοιχων μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς 
το χρόνο. 

Πίνακας 6.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Σουηδίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

3,90 {0,99} 
[0,00] 

4,69 {0,99} 
[0,00] 

2,97{0,26} 
[0,13] 

3,96 {0,98} 
[0,00] 

4,7 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

8,68 {0,99} 
[0,00] 

10,42{0,97} 
[0,00] 

-0,63{0,01} 
[0,80] 

2,39 {0,91} 
[0,00] 

2,72 {0,93} 
[0,00] 

1980-89 

6,72{0,98} 
[0,00] 

6,08 {0,99} 
[0,00] 

-5,33{0,32} 
[0,09] 

2,43 {0,93} 
[0,00] 

2,64 {0,93} 
[0,00] 

1990-96 

3,49 {0,94} 
[0,00] 

2,15 {0,91} 
[0,00] 

26,2 {0,74} 
[0,01] 

-0,75{0,19} 
[0,32] 

-0,11 {0,01} 
[0,88] 

1960-96 

7,11(0,98} 
[0,00] 

7,07 {0,98} 
[0,00] 

3,81 {0,54} 
[0,00] 

1,95 {0,89} 
[0,00] 

2,38 {0,91} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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Από τα στοιχεία στον πίνακα 6.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στη Σουηδία , για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 7,11% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 8,68%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στη Σουηδία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
7,07% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 10,42%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στη Σουηδία δεν 
παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στη Σουηδία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν σχετικά υψηλή, της τάξεως του 3,81% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 26,2%, την επταετία 1990-96. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Σουηδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 1,95% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,96%, τη δεκαετία 1960-69. 

Επίσης, η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
σε σταθερές τιμές, στη Σουηδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,38% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,7%, τη δεκαετία 1960-69. 

6.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών; (6.1) 

Pt _ ρ Μ = 0,0058440+0,0005357 t +0,64801 (Wt-Wt.1) - 0,0018585 (Qt -Q^) 
(1,2822) (2,3313) (5,8778) (3,5071) 
[0,209] [0,026] [0,000] [0,001] 
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R 2 =0,80068 F(3,31) = 46,5278 [0,000] DW = 1,4037 

Α: χ

2(ΐ)=ΐ,4630 Β: χ2(1)=0,0071307 Γ: χ2(2)=1,8858 Δ:χ2(1)=4,1966 
[0,226] [0,933] [0,389] [0,041] 

Συνάρτηση μισθών: (6.2) 

Wt-Wt.1= -0,056241 - 0,0014014 t + 0,81770(Pt -ΡΜ) -0,0065385(UrUM) + 
(1,8245) (1,9931) (4,4227) (2,4707) 
[0,078] [0,055] [0,000] [0,019] 

+0,0007081 Qt 

(1,8964) 
[0,068] 

R 2 = 0,79231 F(4,30) = 33,4265 [0,000] DW = 1,4954 

Α: χ2(1)=1,0113 Β: χ2(1)=0,069585 Γ: χ2(2)=1,2175 Δ:χ2(1)=1,6514 
[0,315] [0,792] [0,544] [0,199] 

Συνάρτηση ανεργίας: (6.3) 

Ut = 4,2679 + 0,16892 t - 0,15937 (Qt -QlA) - 0,0063058 YM + 1,1837 U M + 
(2,6836) (2,3488) (6,6562) (2,3118) (8,9297) 
[0,012] [0,026] [0,000] [0,028] [0,000] 

- 0,43017 Ut_2 

(4,0140) 
[0,000] 

R 2 = 0,96955 F(5,29) = 217,5183 [0,000] DW = 2,2421 

A: χ2(1)=1,2829 Β: χ2(1)=0,23722 Γ: χ2(2)=1,7585 Δ:χ2(1)=7,2815 
[0,257] [0,626] [0,415] [0,007] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

6.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 6.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

UC 

Ρ 

0,99779 

1,02623 

0,020026 

0,000026195 

0,15148 

0,84850 

W 

0,99834 

0,98269 

0,016433 

0,00010958 

0,069688 

0,93020 

U 

0,96236 

1,00515 

0,082694 

0,00039732 

0,024515 

0,97509 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 6.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 6.1 
μέχρι 6.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 6.3 και 
6.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 6.4 μέχρι 6.7 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.2S4B 

.87383 

.58487 

.12318 
1968 1969 1378 1987 1996 

Σχήμα 6.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1782 

.81734 . 

.46567 -

.11348 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 6.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

9.8888 

6.6138 

3.4275 

.24138 

• 

·*'"""*""'",'-̂.-/* / 

"' 
, 

/ 

/ 

/ . 

1Λ> 
fi 

/ \ if 

- • ' 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 6.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 6.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-4,26641 
1,31926 
1,19400 
1,08611 
1,02517 

0,071626 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

-2,49211 
2,02749 
1,83790 
1,69809 
1,62039 

0,93835 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-21,51684 
-9,70870 
9,25245 
9,61114 
7,00678 

-1,0710 

Πίνακας 6.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,00 
-17,30426 
-16,85708 
-9,23607 
-4,89388 

-9,6583 
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Σχήμα 6.4: 

1.3193 

-.54263. 

-2.4345 

-4.2664 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

2.Β275 

.52096 

.98558 

-2.4921 

16 19 

Σχήμα 6.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

9.6111 

.76485 

-11.1488 · 

-21.5168 
16 19 

Σχήμα 6.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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.70918 

-5.2953 

-11.2998 

-17.3043 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 6.7: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 

• Επειδή βρέθηκε στο τμήμα 6.2 ότι οι μεταβλητές των τιμών και των 
μισθών δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη μεταβλητή του 
εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των 
μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 

Από τους Πίνακες 6.3 και 6.4, και από τα Σχήματα 6.4 έως 6.7, 
προκύπτουν τα εξής: 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή ανεργίας για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
το εισόδημα είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη ένταση του ως 
προς την παραγωγικότητα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Αυτοί, φθάνουν την 
ακρότατη τιμή τους (αρνητική και για τις τρεις μεταβλητές) στο πρώτο 
ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των πολλαπλασιαστών, και μετά 
τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω τους μισθούς, 
κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
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πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν, στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,07%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,94%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 1,07%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μια μέση ετήσια μείωση στο 
ποσοστό της ανεργίας κατά 9,66%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΓΑΛΛΙΑ 

7.1 Εισαγωγή 

Οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του υποδείγματος των τιμών -
μισθών - ανεργίας της Γαλλίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς τον χρόνο. 

Πίνακας 7.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Γαλλίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

3,60 {0,99} 
[0,00] 

3,79 {0,97} 
[0,00] 

6,43 {0,61} 
[0,01] 

4,61 {0,99} 
[0,00] 

5,68 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

9,21 {0,99} 
[0,00] 

10,51{0,99} 
[0,00] 

10,31{0,92} 
[0,00] 

3,08 {0,98} 
[0,00] 

3,66 {0,98} 
[0,00] 

1980-89 

6,07 {0,92} 
[0,00] 

4,8 {0,85} 
[0,00] 

4,8 {0,69} 
[0,00] 

1,88 {0,89} 
[0,00] 

2,38 {0,93} 
[0,00] 

1990-96 

1,92 {0,96} 
[0,00] 

1,56 {0,90} 
[0,00] 

4,77 {0,75} 
[0,01] 

0,70 {0,60} 
[0,04] 

1,18 {0,82} 
[0,00] 

1960-96 

6,77 {0,97} 
[0,00] 

6,74 {0,96} 
[0,00] 

7,04 {0,94} 
[0,00] 

2,59 {0,93} 
[0,00] 

3,22 {0,94} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 7.1 προκύπτουν τα εξής: 
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Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στη Γαλλία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 6,77% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 9,21%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στη Γαλλία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
6,74% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 10,51%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στη Γαλλία δεν 
παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στη Γαλλία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 7,04% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 10,31%, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Γαλλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,59% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,61%, τη δεκαετία 1960-69. 

Τέλος, η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
σε σταθερές τιμές, στη Γαλλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,22% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 5,68%, τη δεκαετία 1960-69. 

7.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (7.1) 

Ρ, = 0,0061039 - 0,0017805 t + 0,37191 Wt - 0,0019907Qt+0,00004615Yt_1+ 
(0,28354) (0,89230) (14,9804) (3,4609) (3,6105) 

[0,779] [0,380] [0,000] [0,002] [0,001] 

4- 0,62631 Pt_, 
(19,6507) 

[0,000] 
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R 2 =0,99974 F(5,29) = 25821,0 [0,000] DW = 1,6163 

Α: χ2(1)=0,85063 Β: χ2(1)=0,099881 Γ: χ2(2)=0,023454 Δ:χ2(1)=9,8949 
[0,356] [0,752] [0,988] [0,002] 

Συνάρτηση μισθών: (7.2) 

Wt-Wt_,= -0,018807 + 1,0198 (Ρ, - P J - 0,0035294 U^ + 0,0004264Qt 

(1,7107) (12,9335) (3,4519) (2,2549) 
[0,097] [0,000] [0,002] [0,031] 

R 2 = 0,86794 F(3,31) = 75,4870 [0,000] DW = 2,5190 

A: χ2(1)=4,3068 Β: χ2(1)=8,3879 Γ: χ2(2)=6,3160 Δ:χ2(1)=0,73073 
[0,038] [0,004] [0,043] [0,393] 

Σονάρτηση ανεργίας: (7.3) 

Ut = 0,45023 + 3,7083 Wt - 0,12649 (Qt - Q^) +1,0127 Ut t -0,38829 Ut 2 

(2,0875) (2,4871) (2,5582) (6,3373) (3,2320) 
[0,045] [0,019] [0,016] [0,000] [0,003] 

R 2 = 0,99109 F(4,30) = 946,6868 [0,000] DW = 2,5757 

A: χ2(1)=7,7281 Β: χ2(1)=0,10074 Γ: χ2(2)=1,7329 Λ:χ2(1)=0,46825 
[0,005] [0,751] [0,420] [0,494] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

7.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 7.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

UC 

Ρ 

0,99978 

0,99410 

0,0057338 

0,0094403 

0,067707 

0,92285 

W 

0,99963 

0,99565 

0,0070150 

0,0022579 

0,021002 

0,97674 

U 

0,99137 

0,99223 

0,033774 

0,00016411 

0,000043301 

0,99979 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 7.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 7.1 
μέχρι 7.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 7.3 και 
7.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 7.4 μέχρι 7.7 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 7 - 4 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1.13S0 

.8Β533 

.47567 

.14600 

1960 1369 1978 1987 1996 

Σχήμα 7.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1077 

.78675 

.46584 · 

.14493 
I960 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 7.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

12.3800 

8.6088. 

4.9βββ 

1.2808 

1360 1969 1978 1387 1996 

Σχήμα 7.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 7.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-1,94678 
-0,79214 
-0,16959 
0,093272 
0,17275 

-0,52850 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,41071 
0,75345 
0,66035 
0,45594 
0,28826 

0,51374 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-12,33456 
0,28671 
4,11803 
3,59554 
2,19967 

-0,42692 

Πίνακας 7.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,00 
2,36540 
1,31916 
0,73866 
0,42149 

0,96894 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 
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.17646 

-.53123 

-1.2390 

-1.3468 

Σχήμα 7.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.75345 

.53106 

.3086? 

.886277 
16 13 

Σχήμα 7.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

4.1180 

-1.3662 

-6.8584 

-12.3346 

Σχήμα 7.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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Ζ.3654 

1.5769. 

.78847 

Σχήμα 7.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

Παρατηρώντας τους Πίνακες 7.3 και 7.4, τα Σχήματα 7.4 έως 7.7 και 
τις εξισώσεις των συναρτήσεων (7.1), (7.2) και (7.3), προκύπτει ότι: 

Οι μεταβλητές των μισθών και της ανεργίας δεν επηρεάζονται 
στατιστικά από τη μεταβλητή του εισοδήματος. Έτσι δεν έχουν 
υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των μεταβλητών αυτών από διατάραξη 
στο εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών για τις δύο εξωγενείς 
μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι περίπου ίδια, 
εντούτοις είναι αντίθετης φοράς (αντίθετο αλγεβρικό πρόσημο). 

Οι πολλαπλασιαστές τιμών και ανεργίας, που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα, φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (αρνητική) 
στο πρώτο έτος της διαδικασίας των πολλαπλασιαστών και μετά 
τείνουν ομαλά προς το μηδέν. Οι πολλαπλασιαστές, μισθών ως προς 
την παραγωγικότητα και τιμών ως προς το εισόδημα, φθάνουν την 
ακρότατη τιμή τους (θετική) στο δεύτερο έτος και στη συνέχεια 
συγκλίνουν στο μηδέν. Έτσι, όλοι οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη δράση τους στα πρώτα χρόνια και ύστερα οι καμπύλες 
τους (η δράση τους) σε σχέση με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο 
κορεσμού τους. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
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φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν, στους παραπάνω Πίνακες και Σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,53%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,51%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 0,45%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πέντε πρώτα χρόνια, μια μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,97%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΙΤΑΛΙΑ 

8.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 8.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Ιταλίας. Οι τιμές 
αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων μεταβλητών, σε 
λογαρίθμους, ως προς το χρόνο. 

Πίνακας 8.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Ιταλίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

4,08 {0,97} 
[0,00] 

3,98 {0,86} 
[0,00] 

1,03 {0,04} 
[0,56] 

4,82 {0,98} 
[0,00] 

5,60 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

13,15 {0,98} 
[0,00] 

14,60{0,99} 
[0,00] 

3,52 {0,68} 
[0,00] 

4,01 {0,97} 
[0,00] 

4,62 {0,98} 
[0,00] 

1980-89 

9,15 {0,94} 
[0,00] 

9,14 {0,93} 
[0,00] 

4,14 {0,95} 
[0,00] 

2,83 {0,92} 
[0,00] 

3,06 {0,94} 
[0,00] 

1990-96 

4,46 {0,99} 
[0,00] 

2,55 {0,83} 
[0,00] 

5,72 {0,87} 
[0,00] 

1,06 {0,68} 
[0,02] 

1,26 {0,77} 
[0,01] 

1960-96 

9,46 {0,97} 
[0,00] 

10,04{0,96} 
[0,00] 

2,78 {0,90} 
[0,00] 

3,58 {0,97} 
[0,00] 

4,02 {0,97} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 8.1 προκύπτουν τα εξής: 
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Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Ιταλία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 9,46% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 13,15%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην Ιταλία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
10,04% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 14,60%, τη δεκαετία 
1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές, εκτός από την επταετία 1990-96, 
είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πραγματικός μισθός στην Ιταλία δεν παρουσίασε σημαντικές 
μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην Ιταλία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν σχετικά υψηλή, της τάξεως του 2,78% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 5,72%, τη δεκαετία 1990-96. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στην Ιταλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,58% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,81%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στην Ιταλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 4,02% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 5,60%, τη δεκαετία 1960-69. 

8.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (8.1) 

Pt =0,16137+0,72571 (Wt -WM) - 0,0001136 Qt+ 0,000001879 Yt+0,9951 P ^ 
(3,1691) (7,6624) (3,2895) (3,3022) (72,769) 
[0,003] [0,000] [0,003] [0,002] [0,000] 

R 2 =0,99954 F(4,31) = 19006,3 [0,000] DW = 1,4263 
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Α: χ2(1)=2,7537 Β: χ2(1)=0,69803 Γ: χ2(2)=1,6926 Δ:χ2(1)=4,9769 
[0,097] [0,403] [0,429] [0,026] 

Συνάρτηση μισθών; (8.2) 

Wt-Wt.1=-0,034465-0,0046609t+l,0762(Pt-Pt.1)-0,006224Ut+0,00001023Qt 

(1,1941) (1,8882) (8,0243) (1,7091) (2,4480) 
[0,241] [0,068] [0,000] [0,097] [0,020] 

R 2 = 0,84670 F(4,31) = 49,3282 [0,000] DW = 1,5654 

Α: χ2(1)=1,7265 Β: χ2(1)=0,69602 Γ: χ2(2)=3,5678 Δ:χ2(1)=1,3392 
[0,189] [0,404] [0,168] [0,247] 

Συνάρτηση ανεργίας; (8.3) 

Ut =5,7562 +0,438511 +1,3349 Wt.t - 0,0007273 Q^ -0,00000639(Yt-Yt.1)+ 
(5,3886) (5,0301) (2,0918) (4,3871) (2,0321) 
[0,000] [0,000] [0,045] [0,000] [0,051] 

+ 0,55292 Ut_, 
(4,9466) 
[0,000] 

R2 = 0,97273 F(5,30) = 250,7002 [0,000] DW = 1,7385 

Α: χ2(1)=0,70122 Β: χ2(1)=0,17090 Γ: χ2(2)=1,1642 Δ:χ2(1)=0,47288 
[0,402] [0,679] [0,559] [0,492] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

8.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 8.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 8.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99973 

0,98130 

0,012149 

0,37583 

0,24473 

0,37944 

W 

0,99937 

1,01537 

0,012603 

0,0043189 

0,16698 

0,82870 

u 

0,98514 

1,01705 

0,025920 

0,00087783 

0,033028 

0,96609 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 8.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 8.1 
μέχρι 8.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 8.3 και 
8.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 8.4 μέχρι 8.9 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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1.3431 

.32887 

.49783 

.074888 
1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 8.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.2891 

.82629 

.44348 -

.868672 
1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 8.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

12.8717 

9.2478 

6.4239 

3.6888 
1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 8.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 8.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-2,880305 
-2,443763 
-2,034828 
-1,752469 
-1,527734 

-2,1278 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

3,08066 
3,72760 
3,43799 
3,06307 
2,70061 

3,2020 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,00 
-8,49152 
-4,53249 
-2,16543 
-0,84828 

-3,2075 

Πίνακας 8.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

2,869655 
2,492938 
2,101611 
1,820593 
1,590551 

2,1751 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,66406 
0,30512 
0,12852 

0,053637 
0,020225 

0,23431 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-4,14864 
1,91980 
1,09762 
0,59883 
0,31222 

-0,044034 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

-.75Ζ2Θ 

-1.4616 

-2.1789 

-2.8893 

Σχήμα 8.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

3.7276 

2.8163 

1.98S1· 

.99383 

Σχήμα 8.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.«889 

-2.5318 

-S.5116 • 

-β.<915 
16 19 

Σχήμα 8.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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2.8697 

2.1682 

1.4667 

.76519 

1 6 11 16 19 

Σχήμα 8.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

.66486 

.44834 

.Ζ1663 

-.8878925 . — . , . . 

1 6 11 16 19 

Σχήμα 8.8: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στο εισόδημα 

1.9198 

-.1Θ381Γ 

-2.1258-

-4.14861 . . . . . . , 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 8.9: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 
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Εξετάζοντας τους Πίνακες 8.3 και 8.4, και παρατηρώντας τα Σχήματα 
8.4 έως 8.9, προκύπτει ότι: 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών για τις δύο εξωγενείς 
μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι ίδια, εντούτοις 
είναι αντίθετης φοράς (αντίθετο αλγεβρικό πρόσημο). 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή μισθών για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη 
ένταση του ως προς το εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή ανεργίας για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι αρχικά της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη 
ένταση του ως προς το εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις εξισώσεις των συναρτήσεων (8.1), (8.2) 
και (8.3) του υποδείγματος, η οικονομική ανάλυση των 
πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής 
αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας είναι, σε πρώτη φάση, να 
αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα οι τιμές και να μειωθεί 
άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη φάση είναι, η αύξηση του 
μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές και την ανεργία, και η 
μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω τους μισθούς, κ.ο.κ. 
Επίσης, το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο εισόδημα είναι, σε 
πρώτη φάση, να αυξηθούν άμεσα οι τιμές, και να μειωθεί άμεσα το 
ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη φάση είναι, η αύξηση των τιμών και 
η μείωση της ανεργίας να παρασύρουν προς τα πάνω τους μισθούς 
κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρά δυναμική δράση των 
πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν στους Πίνακες ή τα Σχήματα. 
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Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 2,13%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 3,20%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 3,20%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις τιμές 
της τάξεως του 2,17%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της τάξεως 
του 0,23%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας κατά 
0,04%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

9.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 9.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας του Λουξεμβούργου. 
Οι τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς τον χρόνο. 

Πίνακας 9.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
του Λουξεμβούργου 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

2,54 {0,98} 
[0,00] 

3,06 {0,91} 
[0,00] 

0,00 

3,08 {0,87} 
[0,00] 

3,90 {0,92} 
[0,00] 

1970-79 

7,07 {0,98} 
[0,00] 

9,85 {0,95} 
[0,00] 

0,00 

1,32 {0,24} 
[0,15] 

2,11 {0,42} 
[0,04] 

1980-89 

4,11 {0,86} 
[0,00] 

3,30 {0,95} 
[0,00] 

1,38 {0,03} 
[0,58] 

4,22 {0,90} 
[0,00] 

4,56 {0,90} 
[0,00] 

1990-96 

2,65 {0,95} 
[0,00] 

4,70 {0,96} 
[0,00] 

11,40(0,83} 
[0,00] 

3,25 {0,99} 
[0,00] 

4,59 {0,99} 
[0,00] 

1960-96 

4,83 {0,97} 
[0,00] 

5,95 {0,97} 
[0,00] 

1,04 {0,05} 
[0,37] 

3,16 {0,96} 
[0,00] 

3,78 {0,96} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 9.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στο Λουξεμβούργο, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 4,83% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 7,07%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στο 
Λουξεμβούργο, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 5,95% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 9,85%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές έχουν μεταξύ τους μια μέση ετήσια 
διαφορά της τάξεως του 1%, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός 
μισθός στο Λουξεμβούργο παρουσίασε μια μεταβολή της τάξεως του 1% 
το χρόνο, την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στο 
Λουξεμβούργο, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν χαμηλή, της 
τάξεως του 1,04% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 11,40%, την 
επταετία 1990-96. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στο Λουξεμβούργο, για την περίοδο που μελετάμε, 
ήταν σχετικά καλή, της τάξεως του 3,16% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,22%, τη δεκαετία 1980-89. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στο Λουξεμβούργο, για την περίοδο που μελετάμε, 
ήταν σχετικά καλή, της τάξεως του 3,78% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,59%, την επταετία 1990-96. 

9.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με όσα εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε παρακάτω 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Σηνάρτηοη τιμών: (9.1) 

Pt = 0,043017+ 0,0024855 t + 0,81704(Wt -WM) - 0,0001489 Q +0,9971 Pt x 

(3,5791) (1,4597) (4,0500) (3,4838) (19,5915) 
[0,001] [0,154] [0,000] [0,001] [0,000] 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ TOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 9 - 2 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

R 2 =0,99775 F(4,31) = 3883,4 [0,000] DW = 1,4128 

Α: χ2(1)=2,9023 Β: χ2(1)=5,8716 Γ: χ2(2)=0,10455 Δ:χ2(1)=2,7028 
[0,088] [0,015] [0,949] [0,100] 

Συνάρτηση μισθών: (9.2) 

Wt-Wt ! = -0,031617 + 0,85493 (Ρ, - ΡΗ) - 0,010022 Ut +0,00008412 Qt 

(3,1026) (5,0709) (2,9315) (4,5479) 
[0,004] [0,000] [0,006] [0,000] 

R 2 = 0,59316 F(3,32) = 18,0095 [0,000] DW = 1,6247 

A: χ2(1)=1,1289 Β: χ2(1)=2,2992 Γ: χ2(2)=1,7622 Δ:χ2(1)=1,8067 
[0,288] [0,129] [0,414] [0,179] 

Συνάρτηση ανεργίας (9.3) 

Ut = 0,82356 + 0,022880 t + 3,0010 Wt - 0,0041747 QH + 0,59695 Ut 

(2,4046) (0,70244) (2,6280) (2,8952) (5,2343) 
[0,022] [0,488] [0,013] [0,007] [0,000] 

R z = 0,93046 F(4,31) = 118,0747 [0,000] DW = 1,5941 

A: χ2(1)=2,1284 Β: χ2(1)=0,59988 Γ: χ2(2)=16,7191 Δ:χ2(1)=0,18264 
[0,145] [0,439] [0,000] [0,669] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

9.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 9.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99966 

0,99905 

0,0055567 

0,0012737 

0,00056052 

0,99817 

W 

0,99839 

1,00717 

0,013978 

0,000000465455 

0,023304 

0,97670 

U 

0,94342 

0,99952 

0,11867 

0,00060000 

0,028639 

0,97076 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 9.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 9.1 
μέχρι 9.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στον πίνακα 9.3 για τα 
5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και διαγραμματικά στα σχήματα 9.4 
μέχρι 9.6 αντίστοιχα, για όλα τα έτη μετά τη διατάραξη. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.1708 

.86748 

.56488 

.26228 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 9.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.3276 

. 9 4 9 5 4 . 

.57147 • 

.19348 
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Σχήμα 9.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 
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Σχήμα 9.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πίνακας 9.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-0,40176 
-0,24586 
-0,16922 
-0,13740 
-0,12954 

-0,21676 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,39829 
0,55284 
0,60031 
0,58796 
0,54368 

0,53662 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,57487 
-7,33986 
-3,19662 
-1,00986 
0,062611 

-2,1818 

• Επειδή βρέθηκε στο τμήμα 9.2 ότι οι μεταβλητές των τιμών, των 
μισθών και της ανεργίας δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη 
μεταβλητή του εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί 
πολλαπλασιαστές των μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

-.12954 

- . 2 2 0 2 8 . 

-.31182 

-.48176 
16 19 

Σχήμα 9.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.60831 

.43887 

.27743 

.11599 

16 19 

Σχήμα 9.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.88279 

-1.8581 

-7.3399 

Σχήμα 9.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Εξετάζοντας τον Πίνακα 9.3, και παρατηρώντας τα Σχήματα 9.4 έως 
9.6, προκύπτουν τα εξής: 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν, στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,22%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,54%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 2,20%. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Κ Ε Φ 9 - 8 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

10.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 10.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Ισπανίας. Οι 
τιμές αυτές, όπως κατ' επανάληψη έχει αναφερθεί, προήλθαν από 
παλινδρόμηση των αντίστοιχων μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς 
το χρόνο. 

Πίνακας 10.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Ισπανίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

6,77 {0,98} 
[0,00] 

7,70 {0,98} 
[0,00] 

3,20 {0,25} 
[0,14] 

6,08 {0,98} 
[0,00] 

7,13 {0,98} 
[0,00] 

1970-79 

14,78{0,98} 
[0,00] 

15,3 {0,98} 
[0,00] 

12,98{0,85} 
[0,00] 

2,69 {0,81} 
[0,00] 

3,73 {0,90} 
[0,00] 

1980-89 

9,03 {0,97} 
[0,00] 

7,07 {0,97} 
[0,00] 

4,52 {0,48} 
[0,03] 

2,72 {0,82} 
[0,00] 

3,09 {0,87} 
[0,00] 

1990-96 

4,80 {0,99} 
[0,00] 

3,58 {0,90} 
[0,00] 

6,85 {0,76} 
[0,01] 

1,18 {0,81} 
[0,01] 

1,38 {0,85} 
[0,00] 

1960-96 

10,26{0,98} 
[0,00] 

9,90 {0,97} 
[0,00] 

8,37 {0,89} 
[0,00] 

2,95 {0,90} 
[0,00] 

3,69 {0,92} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 10.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Ισπανία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 10,26% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 14,78,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην 
Ισπανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 9,90% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 15,3%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ 
τους,της τάξεως του 1% έως 2%, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πραγματικός μισθός στην Ισπανία παρουσίασε μεταβολές την περίοδο 
που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην Ισπανία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 8,37% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 12,98%, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στην Ισπανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,95% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 6,08%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στην Ισπανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,69% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,25%, τη δεκαετία 1960-69. 

10.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηοη τιμών: (10.1) 

( Ρ Γ Ρ Μ ) / Ρ Μ = 0,039095 - 0,0001002 t + 0,79740 (Wt -Wt t) / Wt l + 
(1,9085) (0,21585) (8,4396) 
[0,066] [0,831] [0,000] 

- 0,46575 (Qt-Qt-i)/Qt-i 
(3,1879) 
[0,003] 
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R 2 =0,87613 F(3,31) = 81,1616 [0,000] DW = 1,7350 

Α: χ2(1)=0,55527 Β: χ2(1)=0,15524 Γ: χ2(2)=1,0234 Λ:χ2(1)=2,1017 
[0,456] [0,694] [0,599] [0,147] 

Συνάρτηση μισθών; (10.2) 

(Wt-Wt.1)/Wt.1=0,0024850+0,82344(Pt-Pt.1)/Pt.1-0,0029610Ut+0,00004584Qt 

(0,15498) (11,5540) (4,1923) (2,1424) 
[0,878] [0,000] [0,000] [0,040] 

R 2 = 0,88771 F(3,31) = 90,5997 [0,000] DW = 1,9337 

Α: χ2(1)=0,028888 Β: χ2(1)=0,0037013 Γ: χ2(2)=1,8483 Δ:χ2(1)=0,10150 
[0,865] [0,951] [0,397] [0,750] 

Συνάρτηση ανεργίας; (10.3) 

Ut = 8,2186 + 0,91818 t +4,4325 Wt -25,1919 (Qt-Qt,) /Q t,- 0,0006297Yt t+ 
(3,6905) (2,7123) (2,6386) (3,8845) (2,9324) 
[0,001] [0,011] [0,013] [0,001] [0,007] 

+ 0,83684 U M -0,38858 Ut_2 

(4,4145) (2,9566) 
[0,000] [0,006] 

R 2 = 0,99109 F(6,28) = 631,0324 [0,000] DW = 1,6626 

Α: χ2(1)=2,4265 Β: χ2(1)=0,067448 Γ: χ2(2)=0,67222 Δ:χ2(1)=1,6252 
[0,119] [0,795] [0,715] [0,202] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

10.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 10.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 10.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99007 

1,06088 

0,052867 

0,094643 

0,17541 

0,72995 

W 

0,99130 

1,05114 

0,045859 

0,057411 

0,15540 

0,78719 

u 

0,99023 

1,02794 

0,042813 

0,014550 

0,065728 

0,91972 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 10.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 10.1 
μέχρι 10.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 10.3 και 
10.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 10.4 μέχρι 10.9 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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Σχήμα 10.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.3234 

.98156 

.47972 

.857878 
1968 1369 1978 1987 1996 

Σχήμα 10.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 
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Σχήμα 10.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 10.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-4,68630 
0,60868 
0,23645 

-0,053117 
-0,15735 

-0,81033 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

-3,32635 
1,09262 
0,61764 
0,24577 
0,11235 

-0,25159 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-16,37093 
1,19113 

5,44170 
3,39506 
1,00305 

-1,0680 

Πίνακας 10.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,00 
0,68103 
1,23008 
1,40026 
1,29464 

0,92120 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,00 
0,85887 
1,55734 
1,77578 
1,64048 

1,1665 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,00 
-12,02521 
-8,02092 
-1,97581 
1,00181 

-4,2040 
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Σχήμα 10.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

1.8926 

-.38837 

-1.8534 

-3.3264 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 10.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

5.4417 

-1.8292 

-9.1081 

-16.3789, , , 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 10.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.4003 

.93351. 

.46675 

0.00 
16 19 

Σχήμα 10.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

1.7758 

1.1839 

.59193 

β.80 
16 19 

Σχήμα 10:8 Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στο εισόδημα 

1.6014 

-2.9408 

-7.4838 • 

-12.8252 
Ιο 13 

Σχήμα 10:9 Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 
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Από τους Πίνακες 10.3 και 10.4, και από τα Σχήματα 10.4 έως 10.9, 
προκύπτει ότι: 

Αν και βρέθηκε στο τμήμα 10.2 ότι οι μεταβλητές των τιμών και των 
μισθών δεν εξαρτώνται άμεσα από τη μεταβλητή του εισοδήματος, 
εντούτοις έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των μεταβλητών 
αυτών ως προς το εισόδημα Αυτό, όπως αναλύεται και παρακάτω, 
οφείλεται στη σημαντική πτώση του ποσοστού της ανεργίας που 
προκύπτει από αύξηση στο εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών και μισθών για τις 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), είναι διαφορετική 
ως προς το μέτρο και ως προς την αρχική φορά (αντίθετο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή ως προς την 
παραγωγικότητα είναι και στις δύο περριπτώσεις, αρχικά υψηλότερη 
από την αντίστοιχη ένταση του ως προς το εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή ανεργίας για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι αρχικά της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι αρχικά υψηλότερη από την αντίστοιχη 
ένταση του ως προς το εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Επίσης το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο 
εισόδημα είναι, σε πρώτη φάση, να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της 
ανεργίας. Σε δεύτερη φάση είναι, η μείωση της ανεργίας να παρασύρει 
προς τα πάνω τους μισθούς, η αύξηση των μισθών να παρασύρει προς 
τα πάνω τις τιμές, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση 
των πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που 
αυτοί παρουσιάζουν, στους παραπάνω Πίνακες και Σχήματα. 
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Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,81%, μέση ετήσια μείωση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,25%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 1,07%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις τιμές 
της τάξεως του 0,92%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της τάξεως 
του 1,17%, και μια μέση μείωση στο ποσοστό της ανεργίας κατά 4,20%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

11.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 11.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Ιρλανδίας. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς τον χρόνο. 

Πίνακας 11.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Ιρλανδίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

4,19 {0,99} 
[0,00] 

4,61 {0,98} 
[0,00] 

0,13 {0,01} 
[0,82] 

4,15 {0,98} 
[0,00] 

4,58 {0,98} 
[0,00] 

1970-79 

13,23{0,99} 
[0,00] 

13,24{0,99} 
[0,00] 

5,03 {0,57} 
[0,01] 

3,37 {0,88} 
[0,00] 

4,88 {0,94} 
[0,00] 

1980-89 

7,17 {0,88} 
[0,00] 

5,37 {0,88} 
[0,00] 

6,26 {0,62} 
[0,01] 

2,20 {0,75} 
[0,00] 

2,56 {0,87} 
[0,00] 

1990-96 

2,31 {0,99} 
[0,00] 

0,57 {0,28} 
[0,22] 

-0,28{0,01} 
[0,83] 

4,43 {0,94} 
[0,00] 

4,80 {0,96} 
[0,00] 

1960-96 

8,90 {0,96} 
[0,00] 

8,36 {0,94} 
[0,00] 

3,89 {0,86} 
[0,00] 

3,16 {0,97} 
[0,00] 

3,97 {0,98} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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Από τα στοιχεία στον πίνακα 11.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Ιρλανδία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 8,90% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 13,23%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην 
Ιρλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 8,36% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 13,24%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές, εκτός από την επταετία 1990-96, 
είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πραγματικός μισθός στην Ιρλανδία δεν παρουσίασε σημαντικές 
μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην Ιρλανδία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 3,89% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 6,26%, τη δεκαετία 1980-89. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Ιρλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,16% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,43%, την επταετία 1990-96. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στην Ιρλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,97% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,88%, τη δεκαετία 1970-79. 

11.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών; (11.1) 

Pt = -0,041816 - 0,0035432 t + 0,36758 Wt + 0,0062287 Y t,+ 0,64407 Pt 

(4,4458) (2,6416) (12,0660) (3,8896) (24,1428) 
[0,000] [0,013] [0,000] [0,000] [0,000] 
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R 2 =0,99946 F(4,31) = 16301,9 [0,000] DW = 1,3490 

Α: χ2(1)=3,8782 Β: χ2(1)=0,0004304 Γ: χ2(2)=0,33760 Δ:χ2(1)=0,66362 
[0,049] [0,983] [0,845] [0,415] 

Συνάρτηση μισθών: (11.2) 

( Wt-Wt t) / Wt_!= 0,033794 + 0,87882 ( Pt -P M ) / Ρ Μ - 0,0029641 Ut 

(2,2826) (10,8473) (2,7149) 
[0,029] [0,000] [0,010] 

R 2 = 0,80849 F(2,33) = 74,8774 [0,000] DW = 2,0676 

Α: χ2(1)=0,058019 Β: χ2(1)=0,28059 Γ: χ2(2)=0,73766 Δ:χ2(1)=1,5006 
[0,810] [0,596] [0,692] [0,221] 

Συνάρτηση ανεργίας; (11.3) 

Ut = 1,4211 + 2,9655 Wt - 1,9731 (Qt - QtA ) + 0,75588 UM 

(2,6089) (2,0726) (2,3516) (5,8818) 
[0,014] [0,046] [0,025] [0,000] 

R2 = 0,95990 F(3,32) = 280,2594 [0,000] DW = 1,5620 

Α: χ2(1)=2,4826 Β: χ2(1)=0,0024758 Γ: χ2(2)=0,12008 Δ:χ2(1)=0,056804 
[0,115] [0,960] [0,942] [0,812] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

11.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 11.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 11.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99970 

1,00183 

0,0074202 

0,014745 

0,0074250 

0,97783 

W 

0,99941 

1,00168 

0,0098300 

0,0078998 

0,0043048 

0,98780 

U 

0,96540 

1,05841 

0,053051 

0,0082076 

0,10811 

0,88368 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 11.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 11.1 
μέχρι 11.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 11.3 και 
11.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 11.4 μέχρι 11.7 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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Σχήμα 11.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.0745 

.74694 . 

.41939 • 

.891837 
1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 11.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 
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Σχήμα 11.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 11.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,68386 
0,089175 
0,089078 
0,080610 
0,068930 

0,079236 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,16121 
0,12246 
0,093841 
0,072116 
0,054923 

0,10091 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-7,59889 
1,73938 
1,17419 
0,81073 
0,56536 

-0,66185 

Πίνακας 13.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,00 
1,45193 
0,80964 
0,45155 
0,25380 

0,59338 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 
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- ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

.889175 

.858164 

.827153-

-.8838585 
16 19 

Σχήμα 11.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.161Ζ1 

.10565 . 

.858883· 

.8854798 
16 19 

Σχήμα 11.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

1.7394 

-1.3734 

-4.4861 

-7.5989 

Σχήμα 11.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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1.4519 

.96735 

.48398 
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1 6 11 16 19 

Σχήμα 11.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

Επειδή βρέθηκε στο τμήμα 11.2 ότι οι μεταβλητές των μισθών και της 
ανεργίας δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη μεταβλητή του 
εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των 
μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 

Εξετάζοντας τώρα τους Πίνακες 11.3 και 11.4, και τα Σχήματα 11.4 έως 
11.7, προκύπτουν τα εξής: 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών για τις δύο εξωγενείς 
μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι διαφορετική, 
εντούτοις είναι της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό πρόσημο). Ειδικότερα, 
η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς την παραγωγικότητα 
είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη ένταση του ως προς το 
εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Αν ληφθούν υπ' όψιν και οι εξισώσεις των συναρτήσεων (11.1), (11.2) 
και (11.3) η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η 
ακόλουθη: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην 
παραγωγικότητα εργασίας είναι, σε πρώτη φάση, να μειωθεί άμεσα το 
ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη φάση είναι, η μείωση της ανεργίας 
να παρασύρει προς τα πάνω τους μισθούς και η αύξηση των μισθών να 
παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές, κ.ο.κ. Επίσης, άμεση αύξηση των 
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τιμών είναι το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο εισόδημα. 
Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των πολλαπλασιαστών 
συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί παρουσιάζουν, 
στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,08%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,10%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 0,66%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μια μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές κατά 0,6%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

12.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 12.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Γερμανίας. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς τον χρόνο. 

Πίνακας 12.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Γερμανίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

2,69 {0,99} 
[0,00] 

3,07 {0,96} 
[0,00] 

0,83 {0,01} 
[0,86] 

3,61 {0,97} 
[0,00] 

4,48 {0,97} 
[0,00] 

1970-79 

5,10 {0,98} 
[0,00] 

5,32 {0,96} 
[0,00] 

23,31(0,81} 
[0,00] 

2,60 {0,94} 
[0,00] 

2,63 {0,94} 
[0,00] 

1980-89 

2,19 {0,86} 
[0,00] 

1,76 {0,94} 
[0,00] 

6,20 {0,36} 
[0,06] 

2,36 {0,86} 
[0,00] 

2,35 {0,84} 
[0,00] 

1990-96 

2,86 {0,97} 
[0,00] 

2,10 {0,87} 
[0,00] 

12,17(0,88} 
[0,00] 

0,77 {0,47} 
[0,09] 

1,59 {0,80} 
[0,01] 

1960-96 

3,60 {0,98} 
[0,00] 

3,78 {0,96} 
[0,00] 

8,59 {0,81} 
[0,00] 

2,69 {0,96} 
[0,00] 

3,04 {0,96} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
Από τα στοιχεία στον πίνακα 12.1 προκύπτουν τα εξής: 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στη Γερμανία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 3,60% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 5,10%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στη 
Γερμανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 
3,78% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 5,32%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στη Γερμανία δεν 
παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στη Γερμανία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 8,59% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 23,31%, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Γερμανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,69% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,61%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στη Γερμανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,04% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,48%, τη δεκαετία 1960-69. 

12.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (12.1) 

Pt = - 0,022706 - 0,0023330 t + 0,16554 Wt - 0,0077047 ( Qt - QtA ) + 
(0,91010) (1,1173) (3,8211) (4,2281) 
[0,370] [0,273] [0,001] [0,000] 

+0,00004694 Yt + 0,84510 P M 

(2,6499) (18,2742) 
[0,013] [0,000] 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

R 2 =0,99938 F(5,29) = 10926,2 [0,000] DW = 1,1730 

Α: χ2(1)=6,0065 Β: χ2(1)=0,84841 Γ: χ2(2)=4,7187 Δ:χ2(1)=2,4931 
[0,014] [0,357] [0,094] [0,114] 

Συνάρτηση μισθών: (12.2) 

W, = -0,061696 - 0,0030648 t + 0,69126 P t - 0,67122 Ρ Μ + 0,0058406 Q t+ 
(1,0025) (0,71585) (2,4565) (2,8874) (1,9719) 
[0,324] [0,480] [0,020] [0,007] [0,058] 

+0,92343 W M 

(9,1326) 
[0,000] 

R 2 = 0,99772 F(5,29) = 2973,1 [0,000] D W = 1,7262 

A: χ2(1)=0,77110 Β: χ2(1)=15,7195 Γ: χ2(2)=0,27492 Δ:χ2(1)=2,1453 
[0,380] [0,000] [0,872] [0,143] 

Συνάρτηση ανεργίας: (12.3) 

Ut = 3,9135 + 0,25014 t + 5,1954 Wt - 0,37996 Qt + 0,96465 U^ + 
(3,1497) (3,1309) (3,0065) (4,7801) (7,0301) 
[0,004] [0,004] [0,005] [0,000] [0,000] 

- 0,42079 Ut_2 

(3,6570) 
[0,001] 

R 2 = 0,98527 F(5,29) = 455,7296 [0,000] DW = 2,0004 

A: χ2(ΐ)=0,37744 Β: χ2(1)=2,9451 Γ: χ2(2)=0,98130 Δ:χ2(1)=1,3714 
[0,539] [0,086] [0,612] [0,242] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα τ ω ν 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

12.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 12.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν α π ό 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πίνακας 12.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99875 

1,06994 

0,013805 

0,037244 

0,63022 

0,33254 

W 

0,99658 

1,07516 

0,018245 

0,052475 

0,43311 

0,51441 

U 

0,98245 

1,06910 

0,058808 

0,0086416 

0,16774 

0,82361 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 12.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 12.1 
μέχρι 12.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 12.3 και 
12.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 12.4 μέχρι 12.9 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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1.1Β38 

.98833. 

.63367 

.35988 

1968 1369 1978 1987 1996 

Σχήμα 12.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1437 

.86853 . 

.5933S
1
-

.31818 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 12.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

8.7888 

5.9388 

3.1681 

.39818 
1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 12.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πίνακας 12.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-1,56854 
0,49356 
0,62890 
0,72837 
0,80610 

0,21768 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,11417 
1,38363 
1,33722 
1,29449 
1,26136 

1,0782 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-17,39296 
-16,29753 
-5,38126 
2,22771 
3,96337 

-6,5761 

Πίνακας 12.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,67013 
0,60983 
0,54689 
0,48876 
0,43941 

0,55100 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,44141 
0,38001 
0,32492 
0,27869 
0,24040 

0,33309 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,53868 
1,09081 
U7622 
0,83860 
0,52050 

0,73600 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

Σχήμα 12.4: 

Σχήμα 12.5: 

.38424 

.13331 

-.71761· 

-1.568S 
16 19 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

1.3836 

.96848 

.53732 

.11417 
11 16 19 

Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

3.9634 

-3.1554 

-18.2742 

-17.3938 

16 19 

Σχήμα 12.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

.67813 

.46844 

.25875 

.841Β67 

Σχήμα 12.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

.44141 

.Ζ8411 

.1Ζ688 

-.838438 

16 19 

Σχήμα 12.8: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στο εισόδημα 

1.1762 

.7688S 

.35988 

-.848287 

16 19 

Σχήμα 12.9: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Εξετάζοντας τους Πίνακες 12.3 και 12.4, και τα Σχήματα 12.4 έως 12.9 
και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εξισώσεις των συναρτήσεων (12.1) ,(12.2) 
και(12.3), προκύπτουν τα εξής: 

Αν και βρέθηκε στο τμήμα 12.2 ότι οι μεταβλητές των μισθών και της 
ανεργίας δεν επηρεάζονται άμεσα από τη μεταβλητή του εισοδήματος, 
εντούτοις έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των μεταβλητών 
αυτών ως προς το εισόδημα. Αυτό, όπως αναλύεται και παρακάτω, 
οφείλεται στο ότι είναι σημαντική η επίδραση της αύξησης των τιμών 
που προκύπτει από μια αρχική αύξηση του εισοδήματος. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών και ανεργίας για τις 
δύο εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), είναι 
διαφορετική ως προς το μέτρο και ως προς τη φορά (αντίθετο 
αλγεβρικό πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή 
ανεργίας ως προς την παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλότερη από την 
αντίστοιχη ένταση του ως προς το εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή μισθών για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόσημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη ένταση του 
ως προς το εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η ακόλουθη: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Επίσης, το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο 
εισόδημα είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθούν άμεσα οι τιμές. Σε 
δεύτερη φάση είναι, η αύξηση των τιμών να παρασύρει προς τα πάνω 
τους μισθούς, η αύξηση των μισθών να παρασύρει προς τα πάνω την 
ανεργία, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν στους παραπάνω Πίνακες ή τα Σχήματα. 
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Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,22%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,08%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 6,58%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μια μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,55%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,33%, και μέση ετήσια αύξηση στο ποσοστό της ανεργίας 
κατά 0,74%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

13.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 13.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Μεγάλης 
Βρετανίας. Οι τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των 
αντίστοιχων μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς το χρόνο. 

Πίνακας 13.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Μεγάλης Βρετανίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

3,60 {0,99} 
[0,00] 

3,52 {0,99} 
[0,00] 

3,63 {0,19} 
[0,20] 

2,47 {0,98} 
[0,00] 

3,10 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

13,27(0,98} 
[0,00] 

13,3 {0,98} 
[0,00] 

9,85 {0,65} 
[0,01] 

2,08 {0,89} 
[0,00] 

2,16 {0,89} 
[0,00] 

1980-89 

5,46 {0,98} 
[0,00] 

5,24 {0,99} 
[0,00] 

1,52 {0,04} 
[0,59] 

3,03 {0,93} 
[0,00] 

3,25 {0,93} 
[0,00] 

1990-96 

3,03 {0,97} 
[0,00] 

1,92 {0,76} 
[0,01] 

1,77 {0,08} 
[0,53] 

1,57 {0,81} 
[0,01] 

1,88 {0,87} 
[0,00] 

1960-96 

8,27 {0,97} 
[0,00] 

8,32 {0,97} 
[0,00] 

6,80 {0,84} 
[0,00] 

2,04 {0,98} 
[0,00] 

2,28 {0,98} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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Από τα στοιχεία στον πίνακα 13.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στη Μεγάλη 
Βρετανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 8,27% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 13,3%,, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στη Μεγάλη 
Βρετανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 8,32% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 13,3%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στη Μεγάλη Βρετανία 
δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στη Μεγάλη 
Βρετανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 6,80% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 9,85%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Μεγάλη Βρετανία, για την περίοδο που μελετάμε, 
ήταν σχετικά καλή, της τάξεως του 2,04% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,03%, τη δεκαετία 1980-89. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στη Μεγάλη Βρετανία, για την περίοδο που μελετάμε, 
ήταν σχετικά καλή, της τάξεως του 2,28% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,25%, τη δεκαετία 1980-89. 

13.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (13.1) 

Pt = 0,062979 + 0,002549 t + 0,78300(Wt -Wt,) - 0,013873 Qt + 0,9913 Pt l 

(2,3738) (2,7118) (12,0955) (2,4836) (66,626) 
[0,024] [0,011] [0,000] [0,019] [0,000] 
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R 2 =0,99961 F(4,31) = 22601,2 [0,000] DW = 1,7336 

Α: χ2(1)=0,63007 Β: χ2(1)=0,035815 Γ: χ2(2)=1,5444 Δ:χ2(1)=4,5194 
[0,427] [0,850] [0,462] [0,034] 

Συνάρτηση μισθών: (13.2) 

Wt-Wt.!= -0,081021 - 0,0036819 t + 1,3657 Pt - 1,3600 Ρ^ + 0,018055 Qt 

(2,3518) (2,7324) (11,2677) (12,0802) (2,44740) 
[0,025] [0,010] [0,000] [0,000] [0,019] 

R 2 = 0,85868 F(4,31) = 54,1643 [0,000] DW = 1,7336 

A: χ2(1)=0,58176 Β: χ2(1)=6,9866 Γ: χ2(2)=1,4002 Λ:χ2(1)=0,43297 
[0,446] [0,008] [0,497] [0,511] 

Συνάρτηση ανεργίας: (13.3) 

Ut = 18,1818 + 0,561711 + 19,3583 Wt - 16,7932 Wt_, - 2,4910 Qt + 
(9,2728) (6,8604) (3,8813) (3,7593) (3,8678) 
[0,000] [0,000] [0,001] [0,001] [0,001] 

- 0,025678 ΥΜ + 0,80812 Ut_, 
(1,7576) (10,7363) 
[0,089] [0,000] 

R 2 = 0,98285 F(6,29) = 335,2267 [0,000] DW = 1,9372 

A: χ2(1)=0,025094 Β: χ2(1)=0,02589 Γ: χ2(2)=8,6830 Δ:χ2(1)=0,02420 
[0,874] [0,872] [0,013] [0,876] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

13.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 13.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 13.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99605 

1,03979 

0,029107 

0,018413 

0,18594 

0,79564 

W 

0,99393 

1,06433 

0,037929 

0,019946 

0,27295 

0,70710 

u 

0,96691 

1,08142 

0,073998 

0,028784 

0,15472 

0,81650 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 13.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 13.1 
μέχρι 13.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 13.3 και 
13.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 13.4 μέχρι 13.7 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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Σχήμα 13.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1632 

.88812 

.43703-

.Β73358 
I960 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 13.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 
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Σχήμα 13.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 13.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-0,33431 
-0,28206 
-0,23852 
-0,20218 
-0,17203 

-0,24582 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

1,11016 
1,04913 
0,99948 
0,95989 
0,92438 

1,0086 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-13,18348 
-10,98381 
-8,39651 
-5,49677 
-3,46961 

-8,3060 

Πίνακας 13.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-8,94659 
-7,04245 
-4,78798 
-3,17478 
-2,28531 

-4,7904 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

Σχήμα 13.4: 

Σχήμα 13.5: 

Σχήμα 13.6: 

.824660 

.12788 

-.23189 • 

-.33431 
16 13 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

1.11Β2 

.92158 . 

.73388 

.54442 
16 19 

Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.71987 Γ 

-3.9146 

-8.5438 

-13.1835 
1 6 11 16 13 

Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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8.88 

-2.3822 

-5.9644 

-θ. 9466 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 13.7:Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 

Επειδή βρέθηκε στο τμήμα 13.2 ότι οι μεταβλητές των τιμών και των 
μισθών δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη μεταβλητή του 
εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των 
μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 

Τελικά, από τους Πίνακες 13.3 και 13.4, και από τα Σχήματα 13.4 έως 
13.7, προκύπτει ότι: 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή ανεργίας για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη 
ένταση του ως προς το εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο μισθός, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των 
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πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί 
παρουσιάζουν, στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,25%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,00%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 8,30%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μια μέση ετήσια μείωση στο 
ποσοστό της ανεργίας κατά 4,79%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

14.1 Εισαγωγή 

Οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του υποδείγματος των τιμών -
μισθών - ανεργίας της Αυστρίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.1. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς το χρόνο. 

Πίνακας 14.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Αυστρίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

3,47 {0,99} 
[0,00] 

3,65 {0,98} 
[0,00] 

-1,04(0,12} 
[0,33] 

3,79 {0,99} 
[0,00] 

4,43 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

6,57 {0,99} 
[0,00] 

7,68 {0,99} 
[0,00] 

-0,55{0,01} 
[0,74] 

3,26 {0,94} 
[0,00] 

3,36 {0,93} 
[0,00] 

1980-89 

3,31 {0,94} 
[0,00] 

3,48 {0,91} 
[0,00] 

10,28{0,72} 
[0,00] 

2,27 {0,95} 
[0,00] 

2,35 {0,95} 
[0,00] 

1990-96 

3,09 {0,99} 
[0,00] 

3,36 {0,96} 
[0,00] 

4,58{0,87} 
[0,00] 

1,16 {0,92} 
[0,00] 

1,83 {0,95} 
[0,00] 

1960-96 

4,51 {0,98} 
[0,00] 

4,82 {0,98} 
[0,00] 

3,11 {0,50} 
[0,00] 

3,03 {0,96} 
[0,00] 

3,30 {0,97} 
[0,00] 

{ } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 

14 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 14 - 1 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 14.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Αυστρία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 4,51% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 6,57%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην 
Αυστρία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 
4,82% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 7,68%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στην Αυστρία δεν 
παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην Αυστρία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 3,11% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 10,28%, τη δεκαετία 1980-89. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στην Αυστρία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,03% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,79%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στην Αυστρία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,30% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,43%, τη δεκαετία 1960-69. 

14.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Σηνάρτηση τιμών: (14.1) 

P t =0,027749+0,0034383t+0,2705(Wt -WM) -0,0011011(Qt-Qt.1)+0,89123Pt, 
(4,4169) (3,7877) (3,2916) (2,4272) (27,9519) 
[0,000] [0,001] [0,002] [0,021] [0,000] 
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R 2 =0,99945 F(4,31) = 15909,5 [0,000] DW = 1,6773 

Α: χ2(1)=1,3274 Β: χ2(1)=2,5257 Γ: χ2(2)=0,040085 Δ:χ2(1)=0,070779 
[0,249] [0,112] [0,980] [0,790] 

Συνάρτηση μισθών: (14.2) 

logWt = 0,019848 + 0,78587 logPt + 0,09890 logUt - 0,10175 logUt, + 
(1,2057) (7,5017) (4,0967) (4,8550) 
[0,237] [0,000] [0,000] [0,000] 

+ 0,255471ogWt.1 

(2,5313) 
[0,017] 

R 2 = 0,99931 F(4,31) = 12653,3 [0,000] DW = 1,4806 

Α: χ2(1)=1,2738 Β: χ2(1)=3,0733 Γ: χ2(2)=0,98570 Δ:χ2(1)=2,8883 
[0,259] [0,080] [0,611] [0,089] 

Συνάρτηση ανεργίας: (14.3) 

logUt =11,4952 +0,055283 t +0,61783 logWt - 2,3031 logQt +0,58981 logU, t 

(5,1723) (0,6991) (2,8303) (4,7932) (6,5709) 
[0,000] [0,011] [0,008] [0,000] [0,000] 

R 2 = 0,96275 F(4,31) = 227,1670 [0,000] DW = 1,3460 

Α: χ2(1)=5,2569 Β: χ2(1)=4,4545 Γ: χ2(2)=0,25381 Δ:χ2(1)=1,3619 
[0,022] [0,035] [0,881] [0,243] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

14.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 14.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 14.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99931 

1,01178 

0,0078383 

0,0091892 

0,099166 

0,89165 

W 

0,99953 

0,99694 

0,0064658 

0,0016995 

0,0071537 

0,99115 

U 

0,96850 

0,96344 

0,054601 

0,0078532 

0,00043152 

0,99172 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 14.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 14.1 
μέχρι 14.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στον πίνακα 14.3 για τα 
5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και διαγραμματικά στα σχήματα 
14.4 μέχρι 14.6 αντίστοιχα, για όλα τα έτη μετά τη διατάραξη. 
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- ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.2048 

.89353 

.58227-

.Ζ7188 
1968 1963 1978 1987 1996 

Σχήμα 14.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.2458 

.91246 . 

.57991 

.Ζ4737 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 14.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

8.6827 

6.23S1. 

3.8676 

1.5888 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 14.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 14.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-1,47181 
0,15535 
0,13230 
0,11064 

0,093640 

-0,19598 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

-1,17666 
0,23165 
0,38351 
0,28225 
0,17359 

-0,021132 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-11,27967 
-6,68222 
-3,76971 
-2,07054 
-1,12056 

-4,9845 
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Σχήμα 14.4: 

Σχήμα 14.5: 

.15535 

-.38784 

.92942 

-1.4718 
16 19 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.38351 

-.13655. 

.65668 

-1.1767 
1 6 11 16 19 

Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

Σχήμα 14.6: 

.1663Ε-3 

-3.7688 

-7.5198 • 

-11.Ζ797 
16 19 

Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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Από τον Πίνακα 14.3, και από τα Σχήματα 14.4 έως 14.6 και τις 
εξισώσεις των συναρήσεων (14.1), (14.2) και (14.3) προκύπτουν τα εξής: 

Οι μεταβλητές των τιμών, των μισθών και της ανεργίας δεν 
επηρεάζονται στατιστικά από τη μεταβλητή του εισοδήματος, γι'αυτό 
δεν έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των μεταβλητών αυτών ως 
προς το εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (αρνητική) στο 
πρώτο έτος της διαδικασίας των πολλαπλασιαστών και μετά τείνουν 
ομαλά προς το μηδέν. Όπως έχει διαπιστωθεί και στις περιππτώσεις 
των άλλων χωρών, οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
δράση τους στα πρώτα χρόνια και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση 
τους) σε σχέση με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η ακόλουθη: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να μειωθούν άμεσα οι τιμές και να μειωθεί 
άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη φάση είναι, η μείωση των 
τιμών να παρασύρει προς τα κάτω τους μισθούς και η μείωση της 
ανεργίας να τους παρασύρει προς τα πάνω, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική 
καθαρή δυναμική δράση των πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην 
τελική διαχρονική τιμή που αυτοί παρουσιάζουν, στους παραπάνω 
πίνακες και σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,20%, μέση ετήσια μείωση στους μισθούς της 
τάξεως του 0,02%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 4,98%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΛΑΝΙΑ 

15.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 15.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Δανίας. Οι τιμές 
αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων μεταβλητών, σε 
λογαρίθμους, ως προς τον χρόνο. 

Πίνακας 15.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Δανίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

5,86 (0,99} 
[0,00] 

6,53 (0,99} 
[0,00] 

-10,03(0,83} 
[0,00] 

3,90 (0,97} 
[0,00] 

4,66 (0,98} 
[0,00] 

1970-79 

9,56 (0,99} 
[0,00] 

9,84 (0,99} 
[0,00] 

29,72(0,83} 
[0,00] 

2,18 (0,87} 
[0,00] 

2,58 (0,89} 
[0,00] 

1980-89 

5,68 (0,96} 
[0,00] 

4,85 (0,97} 
[0,00] 

-1,93(0,07} 
[0,46] 

2,47 (0,92} 
[0,00] 

2,50 (0,92} 
[0,00] 

1990-96 

1,84 (0,99} 
[0,00] 

0,85 (0,67} 
[0,02] 

-4,42(0,31} 
[0,20] 

1,65 (0,94} 
[0,00] 

1,99 (0,96} 
[0,00] 

1960-96 

7,00 (0,97} 
[0,00] 

6,72 (0,96} 
[0,00] 

6,97 (0,65} 
[0,00] 

2,16 (0,92} 
[0,00] 

2,48 (0,92} 
[0,00] 

( } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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Από τα στοιχεία στον πίνακα 15.1 προκύπτουν τα εξής: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στη Δανία, για την 
περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 7,00% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 9,56%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στη Δανία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
6,72% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 9,84%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στη Δανία δεν 
παρουσίασε σημαντικές μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στη Δανία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 6,97% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 29,72%, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Δανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,16% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,90%, τη δεκαετία 1960-69. 

Τέλος, η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
σε σταθερές τιμές, στη Δανία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,48% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,66%, τη δεκαετία 1960-69. 

15.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηοη τιμών: (15.1) 

Pt = 0,056735 + 0,0029320 t + 0,38583 Wt - 0,0008521 QM+ 0,61867 P M 

(2,7429) (2,1194) (12,1699) (2,8518) (19,1061) 
[0,010] [0,042] [0,000] [0,008] [0,000] 

R 2 =0,99970 F(4,31) = 28733,3 [0,000] DW = 1,6250 
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Α: χ2(1)=1,3689 Β: χ2(1)=1,1971 Γ: χ2(2)=0,52211 Δ:χ2(1)=2,1270 
[0,242] [0,274] [0,770] [0,145] 

Συνάρτηση μισθών: (15.2) 

Wt = - 0,040275 + 1,7418 Pt - 1,2609 Ρ Η + 0,0006282 Q^ +0,42823 W^ 
(2,0332) (6,4297) (7,1986) (2,5507) (2,8414) 
[0,051] [0,000] [0,000] [0,016] [0,008] 

R 2 = 0,99863 F(4,31) = 6372,0 [0,000] DW = 1,9667 

Α: χ2(1)=0,014171 Β: χ2(1)=3,4377 Γ: χ2(2)=1,5064 Δ:χ2(1)=5,9161 
[0,905] [0,064] [0,471] [0,015] 

Συνάρτηση ανεργίας: (15.3) 

logUt =10,8212 +0,0087143 t +5,5135 logWt- 4,5168 logW^-2,0930 logQt+ 
(2,2502) (0,33374) (3,7179) (2,6591) (2,2397) 
[0,032] [0,741] [0,001] [0,012] [0,033] 

+0,69576 logUt.! 
(5,6638) 
[0,000] 

R 2 = 0,93604 F(5,30) = 103,4378 [0,000] DW = 1,9155 

Α: χ2(1)=0,10592 Β: χ2(1)=7,0244 Γ: χ2(2)=0,71739 Δ:χ2(1)=2,6309 
[0,745] [0,008] [0,699] [0,105] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

15.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 15.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 15.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99592 

1,02305 

0,025175 

0,026637 

0,079174 

0,89419 

W 

0,99170 

1,00963 

0,032685 

0,0094175 

0,018805 

0,97178 

U 

0,89076 

0,80975 

0,13458 

0,000000430516 

0,039972 

0,96003 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 15.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 9.1 
μέχρι 9.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στον πίνακα 15.3 για τα 
5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και διαγραμματικά στα σχήματα 
15.4 μέχρι 15.6 αντίστοιχα, για όλα τα έτη μετά τη διατάραξη. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 15-4 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1.1438 

.79993 

.45687 

.11388 

• 

'-'"/' 

^—"~"""̂ -"~-^ 
L968 1969 

• ' / 

1978 

Ζ^"'' 

/ 

1987 1996 

Σχήμα 15.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 
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Σχήμα 15.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 
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Σχήμα 15.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 15.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,00 
-2,46679 
-2,53869 
-2,25795 
-1,79534 

-1,8118 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,00 
-3,16211 

-2,67276 
-1,98259 
-1,28894 

-1,8213 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-9,70765 
-6,85839 
-4,82313 
-3,38089 
-2,36457 

-5,4269 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 15 - 6 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

.58689 

-.58838 

-1.5235 

-2.5387 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 15.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.67564 

-.68361 

-1.8829 

-3.1621 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 15.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

-.8149821 _ _ _ • 

-3.2458 . 

-6.4767 · 

-9.7877 [ ι 
1 6 11 16 19 

Σχήμα 15.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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Σημειώνεται ότι, επειδή βρέθηκε στο τμήμα 15.2 ότι οι μεταβλητές των 
τιμών, των μισθών και της ανεργίας δεν επηρεάζονται στατιστικά από 
τη μεταβλητή του εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί 
πολλαπλασιαστές των μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 

Εξετάζοντας τώρα τον Πίνακα 15.3, και τα Σχήματα 15.4 έως 15.6, 
προκύπτει ότι: 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Λαμβάνοντας δε υπ' όψιν και τις εξισώσεις των συναρτήσεων (15.1), 
(15.2) και (15.3) η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών που 
προκύπτει είναι η εξής: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην 
παραγωγικότητα εργασίας είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί ο μισθός, 
να μειωθούν οι τιμές και να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Σε 
δεύτερη φάση είναι, η αύξηση του μισθού να παρασύρει προς τα πάνω 
τις τιμές και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς 
τα κάτω τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική 
δράση των πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική 
τιμή που αυτοί παρουσιάζουν, στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 1,8%, μέση ετήσια μείωση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,8%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 5,4%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

16.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 16.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Ολλανδίας. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς το χρόνο. 

Πίνακας 16.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Ολλανδίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

4,08 {0,98} 
[0,00] 

6,36 {0,99} 
[0,00] 

11,47(0,57} 
[0,01] 

4,83 {0,99} 
[0,00] 

6,11 {0,99} 
[0,00] 

1970-79 

7,55 {0,99} 
[0,00] 

8,22{0,98} 
[0,00] 

20,38{0,86} 
[0,00] 

2,61 {0,97} 
[0,00] 

3,42 {0,98} 
[0,00] 

1980-89 

2,12 {0,79} 
[0,00] 

0,40 {0,30} 
[0,10] 

-1,87(0,10} 
[0,37] 

1,07 {0,62} 
[0,01] 

1,59 {0,78} 
[0,00] 

1990-96 

2,57 {0,99} 
[0,00] 

2,00 {0,92} 
[0,00] 

4,14 {0,67} 
[0,02] 

0,76 {0,79} 
[0,01] 

1,40 {0,94} 
[0,00] 

1960-96 

4,66 {0,95} 
[0,00] 

4,56(0,89} 
[0,00] 

8,44 {0,76} 
[0,00] 

2,25 {0,88} 
[0,00] 

3,04 {0,91} 
[0,00] 

{ } = R1 , [ ] = σημαντικότητα 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 16.1 προκύπτουν τα εξής: 

16 
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Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Ολλανδία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 4,66% το 
χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 7,55%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην 
Ολλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν υψηλή, της τάξεως του 
4,56% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 8,22%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές διαφέρουν μεταξύ τους τις 
δεκαετίες 1960-1969 και 1980-1989 πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πραγματικός μισθός στην Ολλανδία παρουσίασε μεταβολές την 
περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην Ολλανδία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
8,44% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 20,38%, τη δεκαετία 1970-
79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στην Ολλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,25% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,83%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στην Ολλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,04% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 6,11%, τη δεκαετία 1960-69. 

16.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (16.1) 

Ρ = 0,061145 + 0,0024696 t + 0,18620 Wt - 0,0076747Qt + 0,0005018 Yt+ 
(1,2663) (0,65547) (2,4178) (3,0307) (1,8787) 
[0,215] [0,517] [0,022] [0,005] [0,070] 

+0,70188Pt x 

(6,0399) 
[0,000] 
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R 2 =0,99929 F(5,30) = 9873,4 [0,000] DW = 1,3193 

Α: χ2(1)=5,4442 Β: χ2(1)=0,15913 Γ: χ2(2)=5,4545 Δ:χ2(1)=1,8593 
[0,020] [0,690] [0,065] [0,173] 

Συνάρτηση μισθών: (16.2) 

W=-0,26993-0,017023t+0,56124Pr0,0068032Ut_1+0,015454Qt+0,77242Wt_1 

(4,1306) (3,7776) (2,6013) (2,5580) (4,4487) (5,4018) 
[0,000] [0,001] [0,014] [0,016] [0,000] [0,000] 

R 2 = 0,99801 F(5,30) = 3510,2 [0,000] DW = 1,8974 

Α: χ2(1)=0,086331 Β: χ2(1)=5,8289 Γ: χ2(2)=2,4803 Δ:χ2(1)=2,1260 
[0,769] [0,016] [0,289] [0,145] 

Σιη?άρτηση ανεργίας: (16.3) 

Ut = 0,49385 - 0,15794 t + 14,4052 Wt - 0,19257 Qt + 0,43079 Ut_, 
(0,37203) (3,1309) (4,6967) (1,9700) (3,6912) 

[0,712] [0,004] [0,000] [0,058] [0,001] 

R 2 = 0,95362 F(4,31) = 180,9217 [0,000] DW = 1,6347 

Α: χ2(1)=2,5041 Β: χ2(1)=3,2486 Γ: χ2(2)=21,9195 Δ:χ2(1)=4,4926 
[0,114] [0,071] [0,000] [0,034] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

16.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 16.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 16- 3 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πίνακας 16.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99940 

0,99499 

0,0069420 

0,00053458 

0,015980 

0,98349 

W 

0,99855 

0,99316 

0,010086 

0,00053761 

0,010058 

0,98940 

U 

0,96098 

0,98948 

0,075955 

0,00024475 

0,010824 

0,98893 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 16.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 16.1 
μέχρι 16.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 16.3 και 
16.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 16.4 μέχρι 16.9 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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1.1660 

.86467 

.56333 

.26200 

1960 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 16.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1335 

.83432 . 

.53451 

.23499 
1960 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 16.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

11.3800 

8.1000 

4.3880 

1960 1969 1378 1987 1996 

Σχήμα 16.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 16.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-1,15710 
-0,44297 
-0,097837 
0,053293 

0,11168 

-0,30659 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

2,21996 
1,42811 
0,88201 
0,55315 
0,36775 

1,0902 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-0,31971 
2,48550 
2,47318 
1,87889 
1,35389 

1,5744 

Πίνακας 16.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,00 
1,58653 
1,28745 
1,11750 
1,01587 

1,0015 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,00 
0,73818 
1,08613 
1,23263 
1,28283 

0,86795 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,00 
1,34777 
2,38260 
2,94316 
3,22856 

1,9804 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

Σχήμα 16.4: 

.13113 

-.23824 

-.7276? 

-1.1571 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

Σχήμα 16.5: 

Σχήμα 16.6: 

2.2zaa 

1.5137 

.88735 

.18105 

Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

Ζ.4855 

1.5584. 

.61536 • 

-.31971 
1 6 11 16 19 

Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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1.5865 

1.8577 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

.52884 

8.00 
16 19 

Σχήμα 16.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

1.28Ζ8 

.8S5Z2. 

.42761" 

0.08 
16 19 

Σχήμα 16.8: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στο εισόδημα 

3.7633 

16 19 

Σχήμα 16.9: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 
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Αν και βρέθηκε στο τμήμα 16.2 ότι οι μεταβλητές των μισθών και της 
ανεργίας δεν επηρεάζονται άμεσα από την μεταβλητή του 
εισοδήματος, εντούτοις έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των 
μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 

Τέλος, από τους Πίνακες 16.3 και 16.4, και από τα Σχήματα 16.4 έως 
16.9, προκύπτουν τα εξής: 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών για τις δύο εξωγενείς 
μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι περίπου ίδια, 
εντούτοις είναι αντίθετης φοράς (αντίθετο αλγεβρικό πρόσημο). 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή μισθών για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο).Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη ένταση του 
ως προς το εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή ανεργίας για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
διαφορετική, εντούτοις είναι τελικά της ίδιας φοράς (ίδιο αλγεβρικό 
πρόσημο). Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς 
την παραγωγικότητα είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη ένταση του 
ως προς το εισόδημα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η ακόλουθη: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθούν άμεσα οι μισθοί, να μειωθούν άμεσα 
οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό της ανεργίας. Σε δεύτερη 
φάση είναι, η αύξηση των μισθών να παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές 
και την ανεργία, και η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω 
τους μισθούς, κ.ο.κ. Επίσης, το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο 
εισόδημα είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθούν οι τιμές. Σε δεύτερη φάση 
είναι, η αύξηση των τιμών να παρασύρει προς τα πάνω τους μισθούς, η 
αύξηση των μισθών να παρασύρει προς τα πάνω την ανεργία, κ.ο.κ. 
Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση των πολλαπλασιαστών 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 16- 9 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί παρουσιάζουν, 
στους παραπάνω πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,31%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,1%, και μέση ετήσια αύξηση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 1,57%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5% θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις τιμές 
της τάξεως του 1%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της τάξεως του 
0,87%, και μέση ετήσια αύξηση στο ποσοστό της ανεργίας κατά 1,98%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

17.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 17.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Φινλανδίας. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς το χρόνο. 

Πίνακας 17.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Φινλανδίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

5,47 (0,99} 
[0,00] 

5,81 (0,98} 
[0,00] 

10,79(0,65} 
[0,01] 

3,95 (0,95} 
[0,00] 

4,43 (0,96} 
[0,00] 

1970-79 

11,64(0,99} 
[0,00] 

12,61(0,96} 
[0,00] 

15,68(0,73} 
[0,00] 

2,74 (0,68} 
[0,00] 

3,14 (0,73} 
[0,00] 

1980-89 

6,15 (0,97} 
[0,00] 

6,23 (0,97} 
[0,00] 

-3,5 (0,27} 
[0,12] 

3,41 (0,96} 
[0,00] 

3,83 (0,97} 
[0,00] 

1990-96 

1,94 (0,91} 
[0,00] 

0,29(0,04} 
[0,68] 

23,84(0,67 

} 
[0,02] 

-0,0006 
(0,0004} 
[0,97] 

0,38 (0,02} 
[0,79] 

1960-96 

7,55 (0,97} 
[0,00] 

7,63 (0,96} 
[0,00] 

6,52 (0,78} 
[0,00] 

3,07 (0,91} 
[0,00] 

3,46 (0,93} 
[0,00] 

( } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 17.1 προκύπτουν τα εξής: 
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Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στη Φινλανδία, για 
την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 7,55% 
το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 11,64%,, τη δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στη 
Φινλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της 
τάξεως του 7,63% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 12,61%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές, εκτός από την επταετία 1990-96, 
είναι περίπου ίσες μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πραγματικός μισθός στη Φινλανδία δεν παρουσίασε σημαντικές 
μεταβολές την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στη Φινλανδία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν αρκετά υψηλή, της τάξεως του 
6,52% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 23,84%, την επταετία 
1990-96. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στη Φινλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,07% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 3,94%, τη δεκαετία 1960-69. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε 
σταθερές τιμές, στη Φινλανδία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 3,46% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 4,43%, τη δεκαετία 1960-69. 

17.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμόνι (17.1) 

Pt = -0,029092 + 0,19083 (Wt-WM) - 0,0018186 (Qt-Qt {) + 0,0002454Yt + 
(2,5202) (1,8804) (2,7801) (3,5336) 
[0,017] [0,069] [0,009] [0,001] 

+ 0,94368 Pt_, 
(45,0615) 
[0,000] 
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R 2 =0,99915 F(4,31) = 10315,0 [0,000] DW = 0,70457 

Α: χ2(1)=18,1778 Β: χ2(1)=19,4068 Γ: χ2(2)=0,28355 Δ:χ2(1)=4,8208 
[0,000] [0,000] [0,868] [0,028] 

Συνάρτηση μισθών: (17.2) 

Wt-Wt_!= -0,017756 + 0,64710 (Ρ, - ΡΝ1) - 0,0033768 Ut + 0,0006284 Qt 

(1,5701) (2,8899) (3,8134) (2,4381) 
[0,126] [0,007] [0,001] [0,020] 

R 2 = 0,65663 F(3,32) = 23,3106 [0,000] DW = 1,3890 

A: χ2(1)=2,7002 Β: χ2(1)=0,53791 Γ: χ2(2)=1,4422 Δ:χ2(1)=0,011509 
[0,100] [0,463] [0,486] [0,915] 

Συνάρτηση ανεργίας: (17.3) 

U, = 1,3639 - 25,4376 Wt + 26,9818 Wt_, - 0,37414 (QrQ^) + 0,93230 U^ 
(5,0542) (4,5975) (4,5678) (8,2784) (17,2605) 
[0,000] [0,000] [0,000] [0,000] [0,000] 

R 2 = 0,97697 F(4,31) = 372,1379 [0,000] DW = 1,6033 

A: χ2(1)=1,3507 Β: χ2(1)=0,012972 Γ: χ2(2)=1,1318 Δ:χ2(1)=0,0068869 
[0,245] [0,909] [0,568] [0,934] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

17.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 17.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 17.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99797 

1,00134 

0,018078 

0,022837 

0,0027335 

0,97443 

W 

0,98601 

0,82352 

0,080588 

0,16049 

0,45119 

0,38832 

U 

0,66598 

0,90845 

0,28798 

0,095062 

0,11492 

0,79002 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 17.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 17.1 
μέχρι 17.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 17.3 και 
17.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 17.4 μέχρι 17.7 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.1688 

.81513 

.46227 

.18348 
1368 1363 1378 1987 1396 

Σχήμα 17.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.1826 

.88832 

.43404-

.853768 
1368 1363 1978 1387 1936 

Σχήμα 17.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

18.4888 

11.6198 

4.8388 

-1.3438 
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Σχήμα 17.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 17.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-1,08563 
0,35015 
0,31324 
0,27919 
0,25017 

0,021424 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

2,33279 
2,14638 
1,90157 
1,68813 
1,52361 

1,9185 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-29,80504 
-2,26270 
-2,42652 
-1,99652 
-1,68051 

-7,6343 

Πίνακας 17.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,88944 
0,78717 
0,68575 
0,59747 
0,52562 

0,69709 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΛΙΑΤΡΕΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 17-6 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Σχήμα 17.4: 

.35815 

.12844 

-.68784 

-1.0856 
16 19 

Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

Σχήμα 17.5: 

2.3328 

1.7819 . 

1.8718 

.44886 

Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.88944 

.63348. 

.37736-

.12132 
16 19 

Σχήμα 17.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 17-7 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Z.2S38 

-8.4338. 

-13.1138" 

-Ζ3.895β, , 
1 6 11 lb 13 

Σχήμα 17.7: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στο εισόδημα 

Εξετάζοντας τώρα τους Πίνακες 17.3 και 17.4, και τα Σχήματα 17.4 έως 
17.7, προκύπτουν τα εξής: 

Επειδή βρέθηκε στο τμήμα 17.2 ότι οι μεταβλητές των μισθών και της 
ανεργίας δεν επηρεάζονται στατιστικά από τη μεταβλητή του 
εισοδήματος, γι'αυτό δεν έχουν υπολογισθεί πολλαπλασιαστές των 
μεταβλητών αυτών ως προς το εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή τιμών για τις δύο εξωγενείς 
μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι περίπου ίδια, 
εντούτοις είναι αρχικά αντίθετης φοράς (αντίθετο αλγεβρικό πρόσημο). 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Όλοι οι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο έτος της διαδικασίας των πολλαπλασιαστών και 
μετά τείνουν προς το μηδέν. 

Εξετάζοντας και τις εξισώσεις των συναρτήσεων (17.1), (17.2) και (17.3) 
του υποδείγματος, προκύπτει η ακόλουθη οικονομική ανάλυση των 
πολλαπλασιαστών: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην 
παραγωγικότητα εργασίας είναι, σε πρώτη φάση, να αυξηθεί άμεσα ο 
μισθός, να μειωθούν άμεσα οι τιμές και να μειωθεί άμεσα το ποσοστό 
της ανεργίας. Σε δεύτερη φάση είναι, η αύξηση του μισθού να 
παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές και την ανεργία, και η μείωση των 
τιμών να παρασύρει προς τα κάτω τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η 
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συνολική καθαρή δυναμική δράση των πολλαπλασιαστών συνοψίζεται 
στην τελική διαχρονική τιμή που αυτοί παρουσιάζουν, στους πίνακες ή 
τα σχήματα που προαναφέρθηκαν. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,02%, μέση ετήσια αύξηση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,92%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 7,63%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5%, θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μια μέση ετήσια αύξηση στις 
τιμές της τάξεως του 0,70%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

18.1 Εισαγωγή 

Στον Πίνακα 18.1 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
του υποδείγματος των τιμών - μισθών - ανεργίας της Πορτογαλίας. Οι 
τιμές αυτές προήλθαν από παλινδρόμηση των αντίστοιχων 
μεταβλητών, σε λογαρίθμους, ως προς τον χρόνο. 

Πίνακας 18.1: Μέσες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές μεταβλητών 
της Πορτογαλίας 

Ρ 

W 

U 

Q 

Υ 

1960-69 

3,83 (0,95} 
[0,00] 

2,19 (0,81} 
[0,00] 

3,24(0,72} 
[0,00] 

5,24 (0,99} 
[0,00] 

5,36 (0,99} 
[0,00] 

1970-79 

17,98(0,98} 
[0,00] 

17,20(0,97} 
[0,00] 

16,35(0,73} 
[0,00] 

-0,21(0,01} 
[0,77] 

1,24 (0,38} 
[0,06] 

1980-89 

16,49(0,97} 
[0,00] 

14,97(0,98} 
[0,00] 

-3,62(0,36} 
[0,06] 

3,27 (0,68} 
[0,00] 

3,37 (0,71} 
[0,00] 

1990-96 

6,52 (0,95} 
[0,00] 

5,68 (0,89} 
[0,00] 

11,12 (0,81} 
[0,01] 

2,22 (0,93} 
[0,00] 

2,20 (0,93} 
[0,00] 

1960-96 

13,82(0,97} 
[0,00] 

12,70(0,96} 
[0,00] 

3,79 (0,57} 
[0,00] 

2,58 (0,90} 
[0,00] 

3,07 (0,96} 
[0,00] 

( } = R2 , [ ] = σημαντικότητα 
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Από τα στοιχεία στον πίνακα 18.1 προκύπτει ότι: 

Η μέση ετήσια μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός) στην Πορτογαλία, 
για την περίοδο που μελετάμε, ήταν πολύ υψηλή, της τάξεως του 
13,82% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 17,98%,, τη δεκαετία 
1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή των μισθών, σε τρέχουσες τιμές, στην 
Πορτογαλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήτανπολύ υψηλή, της 
τάξεως του 12,70% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 17,20%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Συγκρίνοντας τις μεταβολές στις τιμές με τις αντίστοιχες μεταβολές 
στους μισθούς, βλέπουμε ότι αυτές διαφέρουν μεταξύ τους κατά μέσο 
όρο 1% περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός στην 
Πορτογαλία παρουσίασε μια μέση ετήσια μεταβολή (πτώση), της 
τάξεως του 1%, την περίοδο που μελετάμε. 

Η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας στην 
Πορτογαλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν σχετικά υψηλή, της 
τάξεως του 3,79% το χρόνο, με την υψηλότερη μεταβολή, 16,35%, τη 
δεκαετία 1970-79. 

Η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, σε 
σταθερές τιμές, στην Πορτογαλία, για την περίοδο που μελετάμε, ήταν 
σχετικά καλή, της τάξεως του 2,58% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 5,24%, τη δεκαετία 1960-69. 

Τέλος, η μέση ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
σε σταθερές τιμές, στην Πορτογαλία, για την περίοδο που μελετάμε, 
ήταν σχετικά καλή, της τάξεως του 3,07% το χρόνο, με την υψηλότερη 
μεταβολή, 5,36%, τη δεκαετία 1960-69. 

18.2 Το εκτιμημένο υπόδειγμα 

Σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε 
παρακάτω τις εκτιμημένες συναρτήσεις του υποδείγματος. Έτσι: 

Συνάρτηση τιμών: (18.1) 

Ρ=0,020425 +0,0016137 t+0,69531 (Wt-WM) - 0,00006248 Qt +0,99832 Pt { 

(1,5489) (2,9813) (11,0925) (2,1645) (11,3109) 
[0,132] [0,006] [0,000] [0,038] [0,000] 
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R 2 =0,99966 F(4,31) = 25421,3 [0,000] DW = 1,8685 

Α: χ2(1)=0,18180 Β: χ2(1)=2,7492 Γ: χ2(2)=7,1933 Δ:χ2(1)=2,3852 
[0,670] [0,097] [0,027] [0,122] 

Συνάρτηση μισθών: (18.2) 

W=0,0082648+0,0006047t +1,2671 Pt -1,0335ΡΜ -0,0032813Ut+0,72914Wt 

(1,3077) (0,75969) (12,0521) (5,0068) (2,0961) (3,9859) 
[0,201] [0,453] [0,000] [0,000] [0,045] [0,000] 

R 2 = 0,99936 F(5,30) = 10934,5 [0,000] DW = 1,7159 

A: χ2(1)=1,8416 Β: χ2(1)=0,71942 Γ: χ2(2)=1,7304 Δ:χ2(1)=3,8590 
[0,175] [0,396] [0,421] [0,049] 

Συνάρτηση ανεργίας: (18.3) 

U = 6,2579+0,45762 t -15,7594 Wt+16,4234 Wt.r0,0017854 Yt+0,49794U 
(4,9323) (5,3410) (3,6060) (3,7031) (4,9972) (5,0149) 
[0,000] [0,000] [0,001] [0,001] [0,000] [0,000] 

R 2 = 0,93525 F(5,30) = 102,1005 [0,000] DW = 1,5381 

A: χ2(1)=2,4180 Β: χ2(1)=6,0915 Γ: χ2(2)=1,8582 Δ:χ2(1)=0,77348 
[0,120] [0,014] [0,395] [0,379] 

Οι εκτιμήσεις παραπάνω, υπακούουν σε γενικές γραμμές, τόσο στους a 
priori περιορισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στα πρόσημα των 
εκτιμημένων συντελεστών παλινδρομήσεως, όσο και στους 
στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. 

18.3 Το προσομοιωμένο υπόδειγμα 

Στον Πίνακα 18.2 παρουσιάζουμε τους δείκτες, οι οποίοι προήλθαν από 
το δυναμικά προσομοιωμένο υπόδειγμα, που ως συναρτήσεις του έχει 
τις εκτιμημένες συναρτήσεις του προηγουμένου τμήματος. 
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Πίνακας 18.2: Δείκτες προσομοιωμένου υποδείγματος 

CC 

RC 

U 

UM 

US 

uc 

Ρ 

0,99978 

1,00075 

0,0078365 

0,00093096 

0,0021450 

0,99692 

W 

0,99991 

1,00096 

0,0050260 

0,0028269 

0,0060328 

0,99114 

U 

0,94853 

1,02391 

0,067670 

0,000024158 

0,053772 

0,94620 

Από τους δείκτες στον Πίνακα 18.2 προκύπτει ότι η προγνωστική 
ικανότητα του προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική. Επιπλέον, η προγνωστική ικανότητα των μεταβλητών 
του υποδείγματος παρουσιάζεται διαγραμματικά και στα σχήματα 18.1 
μέχρι 18.3, όπου με συνεχή γραμμή σημειώνονται οι πραγματικές τιμές 
των μεταβλητών και με διακεκομένη γραμμή σημειώνονται οι 
προσομοιωμένες τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών. 

Από τη στιγμή που το προσομοιωμένο υπόδειγμα συμπεριφέρεται 
σχετικά καλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε πειράματα 
ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά αναφέρονται σε αυξητική διατάραξη 
κατά 5% των μεταβλητών της παραγωγικότητας και του εισοδήματος 
χωριστά, στο μέσο έτος του δείγματος, και τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών για τα 
επόμενα 18 χρόνια μετά τη διατάραξη. 

Τα αποτελέσματα των διαταράξεων αυτών, δηλαδή οι 
πολλαπλασιαστές, παρουσιάζονται αριθμητικά στους πίνακες 18.3 και 
18.4 αντίστοιχα, για τα 5 πρώτα χρόνια από τη διατάραξη, και 
διαγραμματικά στα σχήματα 18.4 μέχρι 18.8 αντίστοιχα, για όλα τα έτη 
μετά τη διατάραξη. 
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1.5008 

1.8878. 

.51578 • 

.8235581 —-^-^wr^?"^. . , • 

1968 1969 1978 1987 1996 

Σχήμα 18.1: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των τιμών 

1.4354 

.96753 . 

.49966-

.831790 

1968 1963 1978 1987 1996 

Σχήμα 18.2: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία των μισθών 

9.1181 

6.6481 

4.1788 

1.7888 

1968 1969 Î978 1987 1996 

Σχήμα 18.3: Πραγματικά και προσομοιωμένα στοιχεία της ανεργίας 
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Πίνακας 18.3: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στην παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-1,36578 
-1,14631 
-0,95908 
-0,80035 
-0,68798 

-0,99190 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

-1,65784 
-1,32691 
-1,03661 
-0,81301 
-0,66982 

-1,1008 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

0,67919 
0,25732 

0,072296 
-0,017832 
-0,048814 

0,18843 

Πίνακας 18.4: Πολλαπλασιαστές που προκύπτουν από αύξηση 
στο εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

1 
2 
3 
4 
5 

Μέσος των 
πέντε ετών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

1,17270 
1,23181 

0,94620 
0,64209 
0,42349 

0,88326 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-9,29067 
-4,48754 
-2,30403 
-0,99200 
-0,35123 

-3,4851 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

-.19384 

-.58395. 

-.97487 

-1.3658 
16 19 

Σχήμα 18.4: Πολλαπλασιαστής τιμών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

-.17888 

-.67128 

-1.1646 

-1.6578 
16 19 

Σχήμα 18.5: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 

.67919 

.43S23 

.19126" 

-.852698 
16 19 

Σχήμα 18.6: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στην 
παραγωγικότητα 
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ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

1.2318 

.8213S 

.41838 

.Ή0ΖΕ-3 

Σχήμα 18.7: Πολλαπλασιαστής μισθών, από διατάραξη στο εισόδημα 

.865341 

-3.8533 

- 6 . 1 7 2 8 " 

-9.2987 
16 19 

Σχήμα 18.8: Πολλαπλασιαστής ανεργίας, από διατάραξη στο εισόδημα 

Από τις εξισώσεις των συναρτήσεων του υποδείγματος που 
εκτιμήθηκε στο τμήμα 18.2, από τους Πίνακες 18.3 και 18.4, και από τα 
Σχήματα 18.4 έως 18.8 προκύπτουν τα εξής: 

Αν και βρέθηκε στο τμήμα 18.2 ότι η μεταβλητή των μισθών δεν 
επηρεάζεται άμεσα από την μεταβλητή του εισοδήματος, εντούτοις 
έχει υπολογισθεί πολλαπλασιαστής της μεταβλητής αυτής ως προς το 
εισόδημα. Αυτό, όπως αναλύεται και παρακάτω, οφείλεται στη 
σημαντική πτώση της ανεργίας που σημειώνεται από την αυξητική 
διατάραξη στο εισόδημα. 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή μισθών για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), αν και είναι 
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περίπου ίδια, εντούτοις είναι αντίθετης φοράς (αντίθετο αλγεβρικό 
πρόσημο). 

Η ένταση των τιμών του πολλαπλασιαστή ανεργίας για τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές (παραγωγικότητα, εισόδημα), είναι διαφορετική 
ως προς το μέτρο και ως προς τη φορά (αντίθετο αλγεβρικό πρόσημο). 
Ειδικότερα, η ένταση του πολλαπλασιαστή αυτού ως προς το εισόδημα 
είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη ένταση του ως προς την 
παραγωγικότητα. 

Οι πολλαπλασιαστές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δράση τους στα 
πρώτα χρόνια, και ύστερα οι καμπύλες τους (η δράση τους) σε σχέση 
με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. Οι περισσότεροι 
πολλαπλασιαστές φθάνουν την ακρότατη τιμή τους (θετική ή 
αρνητική) στο πρώτο ή δεύτερο έτος της διαδικασίας των 
πολλαπλασιαστών, και μετά τείνουν ομαλά προς το μηδέν. 

Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών είναι η εξής: Το 
αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην παραγωγικότητα εργασίας 
είναι, σε πρώτη φάση, να μειωθούν άμεσα οι τιμές. Σε δεύτερη φάση 
είναι, η μείωση των τιμών να παρασύρει προς τα κάτω τους μισθούς, 
κ.ο.κ. Επίσης, το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο εισόδημα 
είναι, σε πρώτη φάση, να μειωθεί άμεσα το ποσοστό ανεργίας. Σε 
δεύτερη φάση είναι, η μείωση της ανεργίας να παρασύρει προς τα 
πάνω τους μισθούς, κ.ο.κ. Τελικά, η συνολική καθαρή δυναμική δράση 
των πολλαπλασιαστών συνοψίζεται στην τελική διαχρονική τιμή που 
αυτοί παρουσιάζουν, στους πίνακες ή τα σχήματα. 

Σε αριθμούς, μια αύξηση κατά 5% στην παραγωγικότητα της εργασίας 
θα προκαλέσει για τα πέντε πρώτα χρόνια μέση ετήσια μείωση στις 
τιμές της τάξεως του 0,99%, μέση ετήσια μείωση στους μισθούς της 
τάξεως του 1,1%, και μέση ετήσια αύξηση στο ποσοστό της ανεργίας 
της τάξεως του 0,19%. 

Παρόμοια, μια αύξηση της ζητήσεως (εισοδήματος) κατά 5% θα 
προκαλέσει, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μέση ετήσια αύξηση στους 
μισθούς της τάξεως του 0,88%, και μέση ετήσια μείωση στο ποσοστό 
της ανεργίας κατά 3,48%. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΕΦ 18-9 



ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ - ΜΙΣΘΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

19.1 Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια ασχοληθήκαμε αρκετά αναλυτικά με τα 
εκτιμημένα επιμέρους υποδείγματα του συστήματος των τιμών -
μισθών - ανεργίας, των 15 χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, εκτιμήσαμε τα υποδείγματα αυτά, χρησιμοποιώντας ετήσια 
στοιχεία της περιόδου 1960 - 1996. 

Σε όλα τα εκτιμημένα υποδείγματα, τα πρόσημα των συντελεστών 
παλινδρομήσεως ήταν τα αναμενόμενα, δηλαδή ίσχυαν οι a priori 
περιορισμοί που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 3, και οι στατιστικοί έλεγχοι 
σημαντικότητας ήταν σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιητικοί. 

Η προγνωστική ικανότητα των δυναμικά προσομοιωμένων 
υποδειγμάτων ήταν σε γενικές γραμμές αποδεκτή, και για το λόγο 
αυτό προχωρήσαμε και σε πειράματα ευαισθησίας. Τα πειράματα αυτά 
προήλθαν από τη δυναμική προσομοίωση των υποδειγμάτων, μετά από 
μία «διατάραξη» της τάξεως του 5%, σε κάθε μία από τις δύο 
εξωγενείς μεταβλητές των υποδειγμάτων. 

Μολονότι στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα 
των πειραματισμών αυτών, εντούτοις θεωρούμε σκόπιμο να 
ασχοληθούμε εδώ, στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής, με τη συγκριτική 
διερεύνηση της ευαισθησίας των 15 οικονομιών, σε σχέση με τις δύο 
οικονομικές διαταράξεις που προαναφέραμε. 

Έτσι, στους Πίνακες 19.1 και 19.2 παρουσιάζουμε τους μέσους 
πολλαπλασιαστές %, των πέντε πρώτων χρόνων, που προκύπτουν από 
αύξηση στην παραγωγικότητα εργασίας και στο εισόδημα κατά 5%, σε 
ένα έτος, αντίστοιχα. 

Την επιμέρους ανάλυση των πληροφοριών, που σημειώνονται στους 
δύο αυτούς πίνακες, θα κάνουμε στα αμέσως παρακάτω τρία τμήματα. 
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19.2 Συμπεράσματα ως προς την παραγωγικότητα 

Από τα στοιχεία στον Πίνακα 19.1 προκύπτει ότι οι τρεις ενδογενείς 
μεταβλητές, δηλαδή οι τιμές, οι μισθοί και η ανεργία, επηρεάζονται 
από μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας, και στις 15 χώρες-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 19.1: Μέσοι πολλαπλασιαστές %, των πέντε πρώτων 
χρόνων, που προκύπτουν από αύξηση στην 
παραγωγικότητα κατά 5%, σε ένα έτος 

Χώρες 

Βέλγιο 
Ελλάς 
Σουηδία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ισπανία 
Ιρλανδία 
Γερμανία 
Μεγάλη Βρετανία 
Αυστρία 
Δανία 
Ολλανδία 
Φινλανδία 
Πορτογαλία 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-0,068611 
-0,72646 
0,071626 
-0,52850 
-2,1278 

-0,21676 
-0,81033 
0,079236 
0,21768 

-0,24582 
-0,19598 
-1,8118 

-0,30659 
0,021424 
-0,99190 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

1,1520 
0,20265 
0,93835 
0,51374 
3,2020 

0,53662 
-0,25159 
0,10091 
1,0782 
1,0086 

-0,021132 
-1,8213 
1,0902 
1,9185 

-1,1008 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 
-2,0686 
-2,3453 
-1,0710 

-0,42692 
-3,2075 
-2,1818 
-1,0680 

-0,66185 
-6,5761 
-8,3060 
-4,9845 
-5,4269 
1,5744 

-7,6343 
0,18843 

Επιπλέον, από τον ίδιο Πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

Ως προς τις τιμές: 

1. Η αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί μείωση των τιμών σε 
όλες τις χώρες, πλην της Σουηδίας, της Ιρλανδίας, της Γερμανίας, 
και της Φινλανδίας. Η αύξηση αυτή των τιμών που παρατηρήθηκε 
στις τέσσερις αυτές χώρες, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας, 
δεν αποτελεί παράδοξο, αφού από μια προσεκτικότερη διερεύνηση 
των πολλαπλασιαστών στα αντίστοιχα κεφάλαια, προκύπτει ότι ο 
πολλαπλασιαστής των τιμών είτε είναι αρνητικός σε ορισμένες 
περιόδους μετά τη διατάραξη (βλ. Πιν. 6.3, 12.3, 17.3), είτε ότι είναι 
ισχυρότερη η επίδραση των άλλων μεταβλητών στις τιμές, από ότι 
είναι η επίδραση της παραγωγικότητας (βλ. οικονομική ανάλυση 
των πολλαπλασιαστών για τις χώρες αυτές, σελ. ΚΕΦ 6-8, ΚΕΦ 11-8, 
ΚΕΦ 12-9, ΚΕΦ 17-8). 
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2. Στις χώρες Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, και 
Ολλανδία, η μεταβολή των τιμών είναι λίγο ευαίσθητη σε 
μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας. 

3. Στις χώρες Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, και Πορτογαλία, η μεταβολή 
των τιμών είναι μέτρια ευαίσθητη σε μεταβολές στην 
παραγωγικότητα της εργασίας. 

4. Στις χώρες Ιταλία και Δανία, η μεταβολή των τιμών είναι πολύ 
ευαίσθητη σε μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας. 

5. Γενικά, η ελαστικότητα των τιμών ως προς την παραγωγικότητα 
της εργασίας, είναι ανελαστική σε όλες τις χώρες. 

Ως προς τους μισθούς: 

1. Η αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί αύξηση των μισθών σε 
όλες τις χώρες, πλην της Ισπανίας, της Αυστρίας, της Δανίας, και 
της Πορτογαλίας. Η μείωση αυτή των μισθών που παρατηρήθηκε 
στις τέσσερις αυτές χώρες, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας, 
δεν αποτελεί παράδοξο, αφού από μια προσεκτικότερη διερεύνηση 
των πολλαπλασιαστών στα αντίστοιχα κεφάλαια, προκύπτει ότι ο 
πολλαπλασιαστής των μισθών είτε είναι θετικός σε ορισμένες 
περιόδους μετά τη διατάραξη (βλ. Πιν. 10.3, 14.3), είτε ότι είναι 
ισχυρότερη η επίδραση των άλλων μεταβλητών στους μισθούς, από 
ότι είναι η επίδραση της παραγωγικότητας (βλ. οικονομική ανάλυση 
των πολλαπλασιαστών για τις χώρες αυτές, σελ. ΚΕΦ 10-9, ΚΕΦ 14-
8, ΚΕΦ 15-8, ΚΕΦ 18-9). 

2. Στις χώρες Ελλάδα, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία, η 
μεταβολή των τιμών είναι λίγο ευαίσθητη σε μεταβολές στην 
παραγωγικότητα της εργασίας. 

3. Στις χώρες Βέλγιο, Σουηδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, και 
Ολλανδία, η μεταβολή των τιμών είναι μέτρια ευαίσθητη σε 
μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας. 

4. Στις χώρες Ιταλία και Φινλανδία, η μεταβολή των τιμών είναι πολύ 
ευαίσθητη σε μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας. 

5. Γενικά, η ελαστικότητα των μισθών ως προς την παραγωγικότητα 
της εργασίας, είναι ανελαστική σε όλες τις χώρες. 

Ως προς την ανεργία: 

1. Η αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί μείωση της ανεργίας σε 
όλες τις χώρες, πλην της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας. Η 
αύξηση αυτή της ανεργίας που παρατηρήθηκε στις δύο αυτές χώρες, 
παρά την αύξηση της παραγωγικότητας, δεν αποτελεί παράδοξο, 
αφού από μια προσεκτικότερη διερεύνηση των πολλαπλασιαστών 
στα αντίστοιχα κεφάλαια, προκύπτει ότι ο πολλαπλασιαστής της 
ανεργίας είτε είναι αρνητικός σε ορισμένες περιόδους μετά τη 
διατάραξη (βλ. Πιν. 16.3, 18.3), είτε ότι είναι ισχυρότερη η επίδραση 
των άλλων μεταβλητών στην ανεργία, από ότι είναι η επίδραση της 
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παραγωγικότητας (βλ. οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών 
για τις χώρες αυτές, σελ. ΚΕΦ 16-9, ΚΕΦ 18-9). 

2. Στις χώρες Σουηδία, Γαλλία, Ισπανία, και Ιρλανδία, η μεταβολή της 
ανεργίας είναι λίγο ευαίσθητη σε μεταβολές στην παραγωγικότητα 
της εργασίας. 

3. Στις χώρες Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, και Αυστρία, η 
μεταβολή της ανεργίας είναι μέτρια ευαίσθητη σε μεταβολές στην 
παραγωγικότητα της εργασίας. 

4. Στις χώρες Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία, και Φινλανδία, η 
μεταβολή της ανεργίας είναι πολύ ευαίσθητη σε μεταβολές στην 
παραγωγικότητα της εργασίας. 

5. Γενικά, η ελαστικότητα του ποσοστού της ανεργίας ως προς την 
παραγωγικότητα της εργασίας είναι ανελαστική σε όλες τις χώρες, 
εκτός από τις χώρες Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία, και 
Φινλανδία. 

19.3 Συμπεράσματα ως προς το εισόδημα 

Από τα στοιχεία στον Πίνακα 19.2 προκύπτει ότι οι τρεις ενδογενείς 
μεταβλητές, δηλαδή οι τιμές, οι μισθοί και η ανεργία, δεν 
επηρεάζονται από μεταβολές στο εισόδημα και στις 15 χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 19.2: Μέσοι πολλαπλασιαστές %, των πέντε πρώτων 
χρόνων, που προκύπτουν από αύξηση στο 
εισόδημα κατά 5%, σε ένα έτος 

Χώρες 

Βέλγιο 
Ελλάς 
Σουηδία 
Γαλλία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ισπανία 
Ιρλανδία 
Γερμανία 
Μεγάλη Βρετανία 
Αυστρία 
Δανία 
Ολλανδία 
Φινλανδία 
Πορτογαλία 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

0,96894 
2,1751 

0,92120 
0,59338 
0,55100 

1,0015 
0,69709 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,23431 

1,1665 

0,33309 

0,86795 

0,88326 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-9,6583 

-0,044034 

-4,2040 

0,73600 
-4,7904 

1,9804 

-3,4851 
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Επιπλέον, από τον ίδιο Πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

Ως προς τις τιμές; 

1. Η αύξηση του εισοδήματος προκαλεί αύξηση των τιμών σε όλες τις 
χώρες, στις οποίες υπάρχει σημαντικότητα. 

2. Στις χώρες Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Γερμανία και Φινλανδία, η 
μεταβολή των τιμών είναι σχετικά ασθενής σε μεταβολές στο 
εισόδημα. 

3. Στις χώρες Ιταλία και Ολλανδία, η μεταβολή των τιμών είναι 
σχετικά ισχυρή σε μεταβολές στο εισόδημα. 

4. Γενικά, η ελαστικότητα της μεταβολής των τιμών ως προς το 
εισόδημα είναι ανελαστική σε όλες τις χώρες. 

Ως προς τους μισθούς: 

1. Η αύξηση του εισοδήματος προκαλεί αύξηση των μισθών σε όλες τις 
χώρες, στις οποίες υπάρχει σημαντικότητα. 

2. Στις χώρες Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και Πορτογαλία, η 
μεταβολή των μισθών είναι σχετικά ασθενής σε μεταβολές στο 
εισόδημα. 

3. Στην Ισπανία, η μεταβολή των μισθών είναι σχετικά ισχυρή σε 
μεταβολές στο εισόδημα. 

4. Γενικά, η ελαστικότητα των μισθών ως προς το εισόδημα είναι 
ανελαστική σε όλες τις χώρες. 

Ως προς την ανεργία: 

1. Η αύξηση του εισοδήματος προκαλεί μείωση της ανεργίας σε όλες 
τις χώρες, στις οποίες υπάρχει σημαντικότητα, πλην της Γερμανίας 
και της Ολλανδίας. Η αύξηση αυτή της ανεργίας που παρατηρήθηκε 
στις δύο αυτές χώρες, παρά την αύξηση του εισοδήματος, δεν 
αποτελεί παράδοξο, αφού από μια προσεκτικότερη διερεύνηση των 
πολλαπλασιαστών στα αντίστοιχα κεφάλαια, προκύπτει ότι είναι 
ισχυρότερη η επίδραση των άλλων μεταβλητών στην ανεργία, από 
ότι είναι η επίδραση του εισοδήματος (βλ. οικονομική ανάλυση των 
πολλαπλασιαστών για τις χώρες αυτές, σελ. ΚΕΦ 12-9, ΚΕΦ 16-9). 

2. Στην Ιταλία, η μεταβολή της ανεργίας είναι πολύ ασθενής σε 
μεταβολές στο εισόδημα. 

3. Στις χώρες Σουηδία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, και Πορτογαλία, η 
μεταβολή της ανεργίας είναι αρκετά ισχυρή σε μεταβολές στο 
εισόδημα. 

4. Γενικά, η ελαστικότητα του ποσοστού της ανεργίας ως προς το 
εισόδημα είναι ανελαστική σε όλες τις χώρες, εκτός από τη 
Σουηδία. 
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19.4 Γενικά συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε, 
στον Πίνακα 19.3, τους μη σταθμισμένους μέσους των 
πολλαπλασιαστών, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 19.3: Μέσοι πολλαπλασιαστές %, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από τα πέντε πρώτα χρόνια 

Ως προς την 

Παραγωγικότητα 
Εργασίας 

Ζήτηση 
(Εισόδημα) 

Πολλαπλα
σιαστής 
Τιμών 

-0,50940 

0,47287 

Πολλαπλα
σιαστής 
Μισθών 

0,56966 

0,23234 

Πολλαπλα
σιαστής 

Ανεργίας 

-2,94564 

-1,29716 

Από τα στοιχεία στον Πίνακα αυτό προκύπτουν τα εξής: 

1. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας προκαλεί μείωση στις 
τιμές των αγαθών, η οποία σε απόλυτες τιμές είναι περίπου ίση με 
την αύξηση που προκαλείται στους μισθούς των εργαζομένων. 

2. Η αύξηση της ζητήσεως των αγαθών προκαλεί αύξηση στις τιμές 
των αγαθών, η οποία είναι περίπου διπλάσια από την αύξηση που 
προκαλείται στους μισθούς των εργαζομένων. 

3. Η μείωση στις τιμές των αγαθών, που προκαλείται από αύξηση στην 
παραγωγικότητα της εργασίας, αντισταθμίζεται από την ίδια 
περίπου αύξηση στις τιμές των αγαθών, που προκαλείται από 
αύξηση στη ζήτηση των αγαθών. 

4. Η αύξηση στους μισθούς, που προκαλείται από αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, είναι δυόμιση περίπου φορές 
μεγαλύτερη, από την αύξηση στους μισθούς, που προκαλείται από 
αύξηση στη ζήτηση αγαθών. 

5. Η μείωση στο ποσοστό της ανεργίας, που προκαλείται από αύξηση 
στην παραγωγικότητα της εργασίας, είναι διπλάσια περίπου από τη 
μείωση στο ποσοστό της ανεργίας, που προκαλείται από αύξηση στη 
ζήτηση προϊόντο)ν. 
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Τέλος, και σχετικά με παραπέρα έρευνα, θα μπορούσαμε να 
προτείνουμε να μελετηθεί η ευαισθησία του συστήματος τιμών -
μισθών - ανεργίας των οικονομιών των χωρών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια ευρύτερων υποδειγμάτων, έτσι 
ώστε, τόσο η παραγωγικότητα της εργασίας όσο και η ζήτηση των 
αγαθών να θεωρούνται ενδογενείς των συστημάτων μεταβλητές και 
ως εξωγενείς μεταβλητές να χρησιμοποιούνται μεταβλητές τόσο 
δημοσιονομικών όσο και νομισματικών πολιτικών. 
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