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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εις τήν παρούσαν εργασίαν διερευνΏνται ώρισμένοι παράγοντες 
οί όποΤοι οδηγούν εις ΰπερβάλλουσαν ζήτησιν, ή οποία εν συνεχείς 
δύναται νά δημιουργήση εις τήν οικονομίαν κατάστασιν συνεχούς πλη
θωρισμοί». 'Η διανομή τοϋ εισοδήματος μεταξύ των διαφύρων οικονο
μικών ομάδων διαδραματίζει αποφασιστικόν ρόλον, ιΰς τοΟτο εχει γί
νει αποδεκτόν υπό της οικονομικές έρεύνης. 'Η συμπεριφορά τΚν α
τόμων ώς παραγωγήν η καταναλωτήν θεωρείται καθοριστικός παράγων 
τές διανομές τοϋ εισοδήματος. "Αλλος επίσης σημαντικός παράγων εί
ναι ή άσκουμένη έκάστοτε δημοσιονομική καί νομισματική πολιτική, 
ή οποία έχει ώς στόχον, έν τελικέ αναλύσει, τήν επιδίωξιν τές με- 
γιστοποιήσεως τοϋ κοινωνικού προϊόντος καί τήν έπίτευξιν ισορρο
πίας είς τήν ΐκανοποίησιν μεταξύ παρουσΚν καί μελλουσΟν άναγκΙΠν. 
Αι συνολικαί απαιτήσεις είς αγαθά καί υπηρεσίας τ(3ν διαφόρων κοι
νωνικήν ομάδων πολλάκις υπερβαίνουν τήν διαθέσιμον ποσότητα τού
των, οπότε ή πληθωριστική διαδικασία τελικβς όδηγεΤ είς ισορρο
πίαν τές συνολικές προσφορόίς καί ζητήσεως.

At έκ των αυξήσεων των εισοδημάτων καί έκ της δράσεως τές 
δημοσιονομικές πολιτικές πηγάζουσαι πληθωριστικαί πιέσεις δέν δύ- 
νανται νά έπηρεασθοϋν ικανοποιητικως έκ τ(3ν ευρισκομένων είςδιά- 
θεσιν τές οικονομικές πολίτικης παραδοσιακήν μέτρων. Αιά τήν έ- 
πιτυχέ καταπολέμησιν δέ τοΰ πληθωρισμού απαιτεΤται η δημιουργία 
συμπληρωματικόν μέτρων. "Οσον διάστημα δέν υφίστανται τοιαϋτα συμ
πληρωματικά μέτρα επηρεασμοΟ τ£3ν πληθωριστικήν πιέσεων δέν δύναν- 
ται νά καταπολεμηθούν άποτελεσματικΟς αΐ συνέπειαί των.’Εάν, έν 
τούτο ις, δημιουργηθοϋν τοιαϋτα μέτρα έπηρεασμοΟ, είναι δυνατή ή 
μείωσις τ(3ν πληθωρ ι στ ικ63ν πιέσεων καί θά άποτελέ πλέον θέμα ορ
θές ένεργείας καί έγκαίρου θέσεως έν ίσχύϊ τ£3ν μέτρων τούτων.

'Η έξέλιξις τΠν γενικΟν οικονομικήν διαδικασιών έξαρτδται,βε
βαίως, έκ τ(3ν ανθρωπίνων αποφάσεων, αΐ οποΤαι βασίζονται είς ε
πικαίρους έκάστοτε υπολογισμούς. '0 πληθωρισμός καί 6 άντιπληθω- 
ρισμός δέ δέν δημιουργοθνται έκ φυσικών αναγκαιοτήτων, αλλά προ
κύπτουν έκ τές συμπεριφοράς των μελών τών κοινωνιών, ή οποία ε
πηρεάζεται έκ τών προϋποθέσεων καί των δρων τούς οποίους θέτει ή 
άσκουμένη έκάστοτε οικονομική πολιτική.

ΑΪ μεγάλαι καταστροφαί, έκ τών οποίων ήπειλήθησαν αΐ οίκο- 
νομίαι τών συγχρόνων βιομηχανικήν χωρών κατά τόν 20ον αιώνα,έκα-
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μαν ώστε τό πρόβλημα χΤ/ς άντιμετωπίσεως του πληθωρισμού καί τοϋ 
άντιπληθωρισμου νά καταστώ εν τών κυριωτέρων μελημάτων όλων τών 
οικονομιών. ’Απαξιώσεις του χρήματος καί οικονομικαί κρίσεις ε— 
νεφανίσθησαν πολλαί είς προηγουμένας έποχάς, η έκτασις, όμως,των 
επιδράσεων των δέν ήτο τόσον μεγάλη όσον είς την σύγχρονον επο- 
χήν.

'Η μελέτη καί διερεύνησις δέ τούτων είναι πάντοτε επίκαιρος, 
διότι τά υπό τοΰ νομισματικοί? τομέως της οικονομικής θεωρίας χρη
σιμοποιούμενα θεωρήματα καί θεωρίαι αποτελούν ίσως μοναδικόν φαι- 
νόμενον νά μήν ισχύουν εκτός τόπου καί χρόνου, αλλά πάντοτε εν 
συγκεκριμένη τόπψ καί χρόνψ καί άναλόγως τών υφισταμένων οικονο
μικών διακυμάνσεων.

Εις τό πρώτον Κεφάλαιον έρευνώνται οΐ πληθωριστικοί κίνδυ
νοι καί αΐ συνέπειαι έκ τών διαφόρων μορφών έμφανίσεως τούτων εις 
πλήρως άπασχολουμένην οικονομίαν. Κατ’άρχάς διερευνώνται αϊ εκ τής 
άκολουθουμένης επεκτατικής νομισματικής πολίτικης πληθωριστικαί 
συνέπειαι καί εξετάζονται επίσης οΐ έκ τών διαφόρων μορφών της 
πολίτικης άπασχολήσεως προκύπτοντες πληθωριστικοί κίνδυνοι καί τά 
όρια τών δυνατών πιέσεων τών διαφόρων ομάδων, ’Ακολούθως έρευνών- 
ται τά δημιουργούμενα όρια μεταξύ της καταστάσεως της πλήρους ά
πασχολήσεως καί του πληθωρισμού καί αι επιπτώσεις καί αι συνέπει- 
αι αυτών είς πλήρως άπασχολουμένην οικονομίαν.

Εις τό δεύτερον Κεφάλαιον, άναλύονται αί άντιπληθωριστικαί 
επιδράσεις διά της αναπτύξεως υποδείγματος έρεύνης τών παρουσια- 
ζομένων έκάστοτε πιέσεων της οικονομίας. Διά του ΰποδείγματοςτσύ- 
του καθίσταται δυνατή η διερεύνησις της ύπάρξεως άντιπληθωρισμου 
εις πλεονάζουσα παραγωγήν εξαγωγίμων προϊόντων καί η περίπτωσις 
της αυξήσεως τών εξαγωγών ενφ ΰφίσταται αντιπληθωρισμός.

Είς τό τρίτον Κεφάλαιον της παρούσης έρεύνης, βάσει της νο
μισματικής θεωρίας καί της θεωρίας τών οικονομικών διακυμάνσεων, 
αναλύονται οι βασικοί παράγοντες τών νομισματικών μέτρων της οι
κονομικής πολίτικης πρός έπηρεασμόν της ποσότητος του χρήματος, 
του τόκου καί της ρευστότητος. ’Ερευνώνται έπίσης αΐ δυνατότητες 
επηρεασμου τών παραγόντων τούτων υπό τών διαφόρων μέσων της νο
μισματικής πολίτικης εις περιόδους οικονομικών διακυμάνσεων. Δι- 
ερευνΚται ή ΰπάρχουσα πλουσία έπί του θέματος διεθνής βιβλιογρα
φία καί έξετάζονται αΐ πολλάκις σφόδρα μεταξύ των διϊστάμεναι α
πόψεις, ώστε νά καταστη δυνατόν νά συναχθη σαφής έκ τών άπόψεων 
τούτων εικών.

Εις τό τέταρτον Κεφάλαιον άναπτύσσεται τό ΰφ’έμου προτεινό- 
μενον υπόδειγμα επηρεασμου τών πληθωριστικών καί άντιπληθωριστι— 
κών φαινομένων έκ της μεταβολής της προσφορδς καί της ζητήσεως 
χρεωγράφων. Διερευνώνται τά προκύπτοντα προβλήματα έκ της έφαρ- 
μογης του συστήματος τών άσφαλιστικών ρητρών της άξίας τοϋ χρή- 
ματος καί αι προϋποθέσεις ελέγχου καί έπηρεασμου τών πληθωριστι
κών πιεσεων εκ της εκδόσεως νέων χρεογράφων. ’Αναλύονται αί έπι—
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πτώσεις της έπιδράσεως τβν ρητρΟν επί τής προσφοράς καί τ17ς ζη- 
τήσεως κεφαλαίων εις την κεφαλαιαγοράν πρό καί μετά τήν ϊδρυσιν 
τής άγορδίς τιμαριθμικήν δανείων, καθώς καί αΐ διαρθρωτικαί επι
δράσεις επί τής άνευ ρητρΚν κεφαλαιαγοράς καί τής άγορΚς τιμαρι
θμικήν δανείων, ’ΕρευνΟνται επίσης αΐ δυναταί καί πιθαναί συνέ- 
πειαι τής εφαρμογές τοΟ συστήματος των ασφαλιστικβν ρητρΟν τής α
ξίας τοΟ χρήματος επί τ(3ν πιέσεων τοΟ κεκαλυμμένου - έρποντος πλη
θωρισμοί, ως καί ή έπίδρασις τούτων επί τής χρηματικής ζητήσεως 
καί επί τοϋ αποτελέσματος εισοδήματος.

Θεωρβ ΰποχρέωσίν μου νά έκφράσω τάς θερμάς ευχαριστίας μου 
πρός τήν Ανωτάτην Βιομηχανικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης καί τους Κα- 
θηγητάς αυτής οί όποιοι έκρινον μέ τήν δέουσαν κατανόησιν τήν πα- 
ροΟσαν Διατριβήν.

’Εκ τής θέσεως ταΰτης θά ήθελα νά έκφράσω τάς θερμωτέρας μου 
ευχαριστίας πρός τόν Καθηγητήν τής ’Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης Κον Θεοφάνην Μπένον διά τήν πολύπλευρον καί πολυσχι
δή βοήθειαν άτι να προθυμως μοί παρέσχεν κατά τάς γενομένας μακράς 
συζητήσεις διά τήν διατυπωσιν καί προσανατολισμόν τής Διατριβής.

Κ.Η.Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

1. ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗΝ ΟΙ
ΚΟΝΟΜΙΑΝ

1.1 Πληθωριστικοί Κίνδυνοι έκ τής ’Ακολουθούμενης ’Επεκτατικής 
Νομισματικής Πολιτικής

’Εκ τΐ]ς άναλύσεως τών επιδράσεων τές προσφορδίς καί τές ζητή- 
σεως χρεωγράφων,τών διαφόρων μέτρων τές ακολουθητέας έκάστοτε νο
μισματικές πολιτικές καί των προϋποθέσεων μεταβολές τών ρυθμών ά- 
ναπτύξεως, τό κυρίως άναφυόμενον πρόβλημα είναι, εάν εις τήν κα- 
τάστασιν τές πλήρους απασχολήσεως είναι δυνατή ή αποφυγή τοϋ πα- 
ρουσιαζομένου πληθωρισμοί. 'Ως γνωστόν, τό κύριον όργανον διατη- 
ρήσεως τές καταστάσεως τές πλήρους απασχολήσεως τό κατέχει η ε- 
κάστοτε εφαρμοζομένη νομισματική πολιτική. Η πολιτική όμως τοθ 
ευθηνοΟ χρήματος δημιουργεί, αναλόγως των περιστάσεων, προϋποθέ
σεις εντόνου προσφορδίς χρήματος καί τήν έμφάνησιν πληθωριστικήν 
κινδύνων. 'Η πολιτική τές πλήρους απασχολήσεως, ένεκα της επεκτα
τικές νομισματικές πολιτικές, ενισχύει έτ ι περισσότερον τάς πλη- 
θωριστικάς πιέσεις. '0 πληθωρισμός έστω καί ήπίας μορφές προκα- 
λεΐ φόβους, μακροχρονίως δέ μειώνει τήν παραγωγήν καί επιφέρει 
αν ίσον διανομήν τών αγαθών'*.

Αΐ επιπτώσεις τές έφαρμοζομένης συγχρόνου νομισματικές πο
λιτικές είναι έκ πολλών λόγων πληθωριστικαί. 'Η κυρίως αιτία προ
έρχεται έκ τοΰ 'ότι είναι πολύ δύσκολον νά όδηγηθέ ή οικονομία έκ 
τές φάσεως της ΰφέσεως, διά των μέσων τές νομισματικές πολιτικές, 
εις άνοδον καί κατόπιν νά διατηρηθη τό ανώτατον αυτό επίπεδον α
πασχολήσεως καί αΐ σταθεραί τιμαί.

'* S.E. Harris: Price and Related Controls in the United States,N.Y.19^5 
σελ. 29.
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Παρατηρεΐται εν προκειμένψ, δτι καί ή θεωρία καί ή πρδίξις 
δεικνύουν, δτι ευθύς ώς επιτευχθώ, εις τδ τέλος της άνδδου,ή στα- 
θερδτης, ή πρακτική επιτυχία θά είναι ή μείωσις ταύτης1*. ’Αλλ’έ- 
πειδή ή πλήρης άπασχδλησις είναι ό απώτερος σκοπδς, ΰφίσταται ώ- 
ρισμένη πίεσις πρδς νέαν έπέκτασιν τΩν χορηγήσεων πιστώσεων. 'Η 
συνέπεια θά είναι, δτι τελικΩς τδ επίπεδον τΩν τιμΩν θά έχη πάν
τοτε την τάσιν πρδς αΰξησιν2*. 'Η έπέκτασις τΩν πιστώσεων θά πρέ
πει νά είναι λελογισμένη, εάν πρύκειται νά ακολουθηθώ πολίτικη 
μειώσεως τοΟ πληθωρισμοί. ’Αναμφισβητήτως ή συνεχής έπέκτασιςτΩν 
πιστώσεων εντείνει τάς πληθωριστικάς πιέσεις. ΕκεΤνο τδ οποίον 
δύναται νά αμφισβητηθώ, είναι ή ΰπδθεσις διά τώς οποίας θά πρέ
πει νά ενισχύεται διαρκώς η έπέκτασις τΩν χορηγήσεων πιστώσεων.

0 φδβος, δτι μετά τδ τέλος της επεκτατικής νομισματικής πολίτι
κης παρουσιάζεται αμέσως οικονομική δφεσις, δέν δύναται νά αιτι
ολογηθώ άντικειμενικΩς, άλλ’είναι περισσδτερον ζήτημα πίστεως ώς 
πρδς τήν εφαρμοζομένην νομισματικήν πολιτικήν. Ουτω, παρουσιάζε
ται ενίοτε άμφισβήτησις ώς πρδς τά όργανα τώς κλασσικής νομισμα
τικής πολίτικης, ή οποία χρησιμοποιεί τήν επεκτατικήν νομισματι
κήν πολιτικήν μδνον κατά τάς περιδδους ΰφέσεως, ένφ είς κατάστα- 
σιν πλήρους άπασχολήσεως, έφαρμδζει περιοριστικήν νομισματικήνπο
λιτικήν .

‘Η αιτία διατηρήσεως της επεκτατικής νομισματικής πολίτικης3,* 
καίτοι έπετεύχθη πλήρης απασχδλησις, δύναται νά ερμηνευθη εκ τοϋ 
δτι τδ δημδσιον αρχίζει νά άντιμετωπίζη, εις εν ώρισμένον δγκον 
δημοσίου δανεισμοΟ, τδ ύψος της τιμής των δημοσίων χρεογράφων. 
"Εντονοι διακυμάνσεις της τιμής τΩν δημοσίων χρεωγράφων σείουν 
άφ’ένδς τήν πιστωτικήν επιφάνεια τοϋ δημοσίου, άφ’έτέρου δέ αυ
ξάνουν τδ ενδιαφέρον τοϋ δημοσίου διά τήν τιμήν τΩν δημοσίων χρε
ωγράφων, διδτι έντονος μείωσις της τιμής τούτων, ήτις είναι ταΰ- 
τδσημος πρδς υψωσιν τοϋ τδκου, αυξάνει ούσιωδΩς τδ συνολικδν βά
ρος τΩν τδκων επί τοϋ δημοσίου χρέους. Τδ δημδσιον, διά νά απο- 
φύγη μίαν τοιαύτην ανεπιθύμητον αΰξησιν τοϋ τδκου, θά χρησιμοποι
ήσω τήν νομισματικήν πολιτικήν πρδς ΰποστήριξιν της τιμής τΩν δη
μοσίων χρεωγράφων. ’Εξ ένδς δλως διαφδρου σημείου ι^θάνομεν εις τδ 
αποτέλεσμα, δτι ή σύγχρονος νομισματική πολιτική, η προσανατολι-

^Σύγκρ. F.A. Lutz: Geldpolitik und Wirtschaftsordnung, ORDO 19^9, <*ελ.
210.

2)
"da die Beibehaltung dieses Beschaftigungsstandes eine Fortsetzung der 

Geldvermehrung in progressivem Ausmass und damit eine fortlaufende Steige- 
rung der Inflation bedingen wiirde" F.A. Hayek Das Problem der Vollbeschafti- 
gung in neuer Beleuchtung, Basler Nachrichten Nr. 441, 17.10.1945·

3) >
F. Modigliani and R.Sutch: Innovations in interest Rate Policy, ει?:

The American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. LVI (1966), οελ. 
178.
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ζομένη έπί τής πλήρους άπασχολήσεως, δύναται νά έπενεργήση πληθω
ριστικός, ήτοι δτι τό δημόσιον χρέος επιδρά επί των πληθωριστι
κών πιέσεων τής οικονομίας.

Μία άλλη αιτία, ή οποία εντείνει τάς πληθωριστικάς πιέσεις 
είναι ή ακόλουθος, ήτοι: δταν παρά των εργατικήν συνδικάτων απαι
τούνται υψηλότεροι μισθοί, θά πρέπει οι επ ιχε ιρηματίαι, αναλόγως 
τέν έκάστοτε συνθηκέν, διά την χρηματοδότησιν των πληρωμέν μισθέν, 
νά απαιτήσουν περαιτέρω χορηγήσεις πιστώσεων έκ τΟν τραπεζΟν.Εις 
κάθε τοιαΰτην περίπτωσιν αυξάνεται ή κυκλοφορούσα ποσότης χρήμα
τος, ή οποία διευρύνει την χρηματικήν ζήτησιν άγαθέν καί ώθεΤ τάς 
τιμάς πρός τά άνω. Εις τοιαύτην περίπτωσιν πρέπει νά άναμένωνται 
αυξήσεις τιμέν, διότι τίθεται εις κίνησιν ή σπεΤρα των μισθέν-τι- 
μέν καί οΐ έπιχε ιρηματ ίαι έπιζητοΟν νά προσαρμώσουν τάς αΰξανο- 
μένας τιμάς πρός τό αύξηθέν κόστος, τό όποΤον προήλθεν έκ τής αΰ- 
ξήσεως τέν μισθέν. Η συμπληρωματική ροή χρήματος δύναται νά δι- 
οχετευθή, κατ’άρχάς, είς χεΤρας τΟν καταναλωτήν, ούτως ώστε ή αΰ- 
ξησις τοΟ χρήματος νά όδηγήση είς αυξησιν τοΟ εισοδήματος’ τοϋτο 
κατ αρχάς δυνατόν νά επεκτείνη τήν ζήτησιν καταναλωτικών αγαθών 
καί οΰτω τήν αυξησιν των τιμέν τούτων. Αι αυξήσεις των τ ι μέν των 
καταναλωτικων άγαθέν παροτρύνουν τους παραγωγούς τέν άγαθέν τού- 
των νά επεκτείνουν τήν παραγωγήν των καί ουτω τήν ζήτησιν μέσων 
παραγωγές. 'Η διαδικασία αυτή όδηγεΤ, τελικές, είς αυξησιν τέντι- 
μέν τέν παραγωγικέν μέσων. Τό συμπληρωματικόν χρήμα, δμως, δύνα- 
ται νά διοχετευθή, κατ’άρχάς, είς χεΤρας τέν παραγωγήν, ως είς 
τήν περίπτωσιν δημιουργίας χρήματος υπό τέν εμπορικών τραπεζών. 
Είς τήν περίπτωσιν ταυτην ή αυξησις τής ποσότητος του χρήματος 
αυξάνει πρέτον τήν ζήτησιν τέν μέσων παραγωγής. Αι' διά τοϋ τρό
που τούτου προκυψασαι ΰψηλαί τιμαί των μέσων παραγωγής επιδρούν 
επί τής αΰξήσεως των εισοδημάτων, τά όποια επενεργούν επί τής αυ- 
ξήσεως τέν τιμέν καταναλωτικδον αγαθών. 'Η δημιουργία χρήματος δυ- 
ναται, ως εκ τούτου, νά οδηγήση ε’ίτε εις μεγαλύτερα εισοδήματα, 
εκ τέν οποίων θά προκύψουν ΰψηλότεραι τ ι μα ί, . είτε , αντ ιθέτως, εις 
υψηλοτέρας τιμάς καί εν συνεχείς ώς συνέπειαι τούτου, είς μεγα
λύτερα εισοδήματα.

'Υφίσταται ουτω ενδεχομένως ή δυνατότης, ώς έκ τής ανωτέρω 
περιγραφείσης διαδικασίας τοθ πρωτογενούς πληθωρισμοί, νά άναμέ- 
νωνται μελλοντικές περαιτέρω αυξήσεις των τιμέν. Ευθύς ως ο πρω
τογενής πληθωρισμός λάβη ώρισμένας διαστάσεις καί παρουσιάζει τά
σεις περαιτέρω συνεχίσεως κατά τό αμέσως προσεχές μέλλον, λαμβά- 
νονται προληπτικά μέτρα. Διά νά προληφθοΰν αΐ είς τό μέλλον άνα- 
μενόμεναι αυξήσεις τιμέν, θά πρέπει νά αΰξηθή ή ζήτησις τοΟ πα
ρόντος, ή οποία δύναται, φυσικά, νά οδηγήση είς αυξήσεις των τι
μέν. Κατ άρχάς τά λαμβανόμενα πρός άντιμετώπισιν τοϋ δευτερογε
νούς πληθωρισμοί προληπτικά μέτρα γίνονται αισθητά υπό τέν παρα
γωγών των μέσων παραγωγής. Διότι η αυξηθεΤσα ζήτησις τέν μέσων 
παραγωγής όδηγεΤ είς αυξησιν των τιμών. ’Εάν πραγματοποιηθή ήαΰ- 
ξησις των τιμών των μέσων παραγωγής καί διατηρηθή αϋτη δι’ έν ώ- 
ρισμένον χρονικόν διάστημα, θά πρέπει νά άναμένωνται δχι μόνον
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περαιτέρω αυξήσεις των τιμών, αλλά τά προληπτικά μέτρα θά έπιδρά- 
σουν καί επί των παραγωγήν καταναλωτικών αγαθών, διότι διευρυνο- 
μένης τής ζητήσεως θά καλύπτεται αΰτη δι αγαθών, τήν οποίαν ζή- 
τησιν θά αναμένουν οΐ παραγωγοί εκ τού αυξανομένου εισοδήματος 
των καταναλωτήν. Οι καταναλωταί συμμετέχουν επίσης εις τήν δημι
ουργίαν του δευτερογενούς πληθωρισμού, δηλαδή όταν ουτοιαυξάνουν 
τήν ζήτησίν των κατά έν ώρισμένον βαθμόν, διότι ουτοι,ένεκα τής 
αυξήσεως των τιμβν των μέσων παραγωγής, αναμένουν επίσης περαι
τέρω αυξήσεις των τιμΏν τ(3ν καταναλωτ ικων αγαθών.

Τό κυριώτερον κριτήριον τού δευτερογενούς πληθωρισμού είναι, 
ως εκ τούτου, η ετοιμότης των καταναλωτήν νά καταβάλλουν υψηλο- 
τέρας τιμάς. 'II καταβολή, όμως, ΰψηλοτέρων τιμ(3ν απαιτεί μεγαλυ- 
τέραν ποσότητα χρήματος, ή αυξησις δέ τής ποσότητος τού χρήματος 
δύναται νά οφείλεται εις τάς συμπληρωματικάς πιστώσεις ή επίσης 
εις αΰξησιν τής ταχύτητος κυκλοφορίας τού χρήματος. Διά τόν δευ
τερογενή πληθωρισμόν τά λαμβανόμενα ουτω προληπτικά μέτρα, αυξά- 
νομένων των τιμίον, αποτελούν πρωτογενές στοιχεΤον, εκ τ(3ν οποίων 
προκύπτουν αι αυξήσεις τής ζητήσεως καί τού εισοδήματος. Εν αν- 
τιθέσει πρός τόν πρωτογενή πληθωρισμόν, κατά τόν οποΤον προηγεί
ται ή εκ τού σχηματισμού τ(ον τιμΟν ανεξάρτητος αυξησις τού εισο
δήματος, ο δευτερογενής οδηγεί είς αΰξησιν τής ζητήσεως καί δι 
αυτής είς αΰξησιν τ£ΰν τιμΟν.

’Η επεκτατική νομισματική πολιτική, έν τούτοις, δέν άπαιτεΤ- 
ται νά έχη πάντοτε πληθωριστικάς συνεπείας. Ποίαν επίδρασιν δύ- 
ναται νά έχη ή δημιουργία χρήματος επί τής οικονομίας - εάν αΰτη 
έπιδρδ εις τήν δημιουργίαν ανοικτού πληθωρισμού ή θεωρείται ευ- 
πρόσδεκτος παρότρυνσις - έξαρταται έκ των διαφόρων επικρατούσαν 
συνθηκών'*.

"Οσον υπάρχουν διαθέσιμοι άχρησιμοποίητοι παραγωγικαί δυνά
μεις είς ικανοποιητικόν βαθμόν, ή παραγωγή θά αΰξάνη καί ή έπέ- 
κτασις τΟν πιστώσεων δέν θά οδηγήση εις ουσιώδην αΰξησιν τΟν τι- 
μ(3ν„ ’Αργότερον ενδεχομένως θά παρατηρηθούν στενότητες είς (ορι
σμένους οικονομικούς τομείς, αΐ όποΤαι δύνανται νά επενεργήσουν 
αμέσως αΰξητικως επί τ(3ν τιμΟν, ’Εάν διά των διαφόρων μέτρων θά, 
μειωθή εις σοβαρός πληθωρισμός, η περαιτέρω έπέκτασις τΚν πιστώ
σεων διά των προφυλακτικ(3ν μέτρων θά πρέπει νά λάβη χώραν άμα τή 
εμφανίσει τ(3ν πρώτων στενοτήτων* 2*.

Αΐ συνέπειαι τής είς τό πλαίσιον τής πλήρους άπασχολήσεως 
διενεργουμένης επεκτατικής νομισματικής πολιτικής είναι διάφοροι,

Κατά τόν Halm δόναται γενικβς νά λεχ&ί; "dass die Schaffung von Geld 
ein kiinstliches Element in den Preismechanismus der Wirtschaft einfiihrt,das 
die relative Preisstruktur verandert" . G.N. Halm: Aussenhandel und Bescha - 
ftigung, Berlin 1951, αελ. 50.

2*Halm: έν&α άνωτ. , σελ. 356.
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άναλόγως τές καταστάσεως τές οικονομίας είς ήν λαμβάνονται τά α
νάλογα μέτρα καί αναλόγως χΐ^ς μορφές τές ακολουθούμενης πολιτι
κές απασχολήσεως. Εις χαρακτηριστικήν υφεσιν μέ σημαντικήν ανερ
γίαν καί δεδομένας αχρησιμοποιήτους παραγωγικάς εγκαταστάσεις ή 
εφαρμογή επεκτατικές νομισματικές πολίτικης κλασσικοί! τυπου είναι 
σχετικβς ακίνδυνος. 'Υπό τάς προϋποθέσεις ταότας δυνάμεθα νά ύ- 
ποθέσωμεν, ότι, κατ αρχάς, ουδεμία ή μόνον επί μέρους αυξήσεις 
τιμΟν παρατηρούνται καί έπεκτείνεται ή παραγωγή ένφ μειοϋται ή α
νεργία. Δυνάμεθα οΰτω ενταθθα νά επαναλάβωμεν ότι ή επεκτατική 
νομισματική πολιτική δυναται, βεβαίως, ν’άποβέ ατελέσφορος καίείς 
μίαν τοιαυτην φάσιν έξελίξεως τές οικονομίας, όταν ή αυξησις τές 
ποσότητος τοϋ χρήματος συμψηφίζεται περαιτέρω διά τές αΰξήσεωςτές 
ρευστότητος. "Οταν όλο τό διατιθέμενον εργατικόν δυναμικόν απα
σχολείται είς τήν παραγωγήν καί δέν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα α
ποθέματα διά περαιτέρω παραγωγήν, ή έπέκτασις τές ποσότητος τοΟ 
χρήματος οδηγεί είς αυξησιν τές συνολικές ενεργού ζητήσεως καί συ
νεπείς τές σταθεροίς προσφοροίς είς γενικήν αυξησιν τον τιμΟν. Η 
αυξησις τ(3ν τιμών, κατ’άρχάς, δέν εμφανίζεται συμμέτρως καί δέν 
αφορδί όλα τά αγαθά καί τάς υπηρεσίας. Μεταθέσεις είς τάς σχέσεις 
τιμών θεωρούνται, ως έκ τουτου, άναπόφευκται. Επειδή διά τής τε- 
θείσης υποθέσεως έχουν ήδη χρησιμοποιηθέ όλαι αί δυνατότητες πα
ραγωγές τές οικονομίας, ή ονομαστική αυξησις τοθ εισοδήματος δέν 
δυναται νά βελτίωση τήν πραγματικήν προμήθειαν άγαθβν τές οικο
νομίας. Κ απαισιόδοξος αϋτη είκών της νομισματικές πολιτικέςπρός 
αντιμετώπισιν των προβλημάτων των οικονομικήν κυμάνσεων, η οποία 
αναγκαστικως θά πρέπει νά χρηματοδοτήση τόν εμφανιζόμενον πληθω
ρισμόν, επιτυγχάνεται τότε, όταν η αυξησις τές ποσότητος τοΟ χρή
ματος αφορδ μίαν οικονομίαν, ή οποία ουδέν απόθεμα διά περαιτέρω 
παραγωγήν κατέχει καί διότι ίσως ουδεμία αιτία θά υφίσταται νά 
αρνηθη εις περίοδον υφέσεως τήν χρηματοδότησιν ωρισμένων επενδύ
σεων διά πληθωριστικών μέσων'*.

1.2 Πληθωριστικοί Κίνδυνοι εκ των Διαφόρων Μορφών της Πολι
τικής Άττασχολήσεως

Αι πληθωριστικαί πιέσεις άναλόγως της μορφές τές άσκουμένης 
πολιτικές απασχολήσεως έχουν διαφόρους επιπτώσεις. Αι κυρίως δέ 
μορφαί τές πολιτικές απασχολήσεως θεωρούνται αΐ εξές: «) ή επε
κτατική πολιτική απασχολήσεως, β) ή κυκλική πολιτική απασχολήσε-

^ Είς έκάστην έπέκτασιν τΟν πιστώσεων τίθενται, έν τουτοις, όρια καί εί
ναι αδιαμφισβητητως ορθόν "dass die Kreditexpansion zum konstanten Inflati- 
osdruck wird, wenn man in ihr zu weit geht" Janusz Hakowski: Die Vollbecha- 
ftigung im Kreuzfeuer, Frankfurt/m 1946, σελ. 45.
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ως καί γ) ή πολίτικη xTJg διαρκούς πλήρους άπασχολήσεως."Οσον ρι- 
ζοσπαστικωτέρα καί σταθερΟς πρός έν ώρισμένον σκοπόν είναι προσ
ανατολισμένη ή οικονομική πολιτική, τόσον έντονωτέρα είναι ή επί 
τής οικονομίας έξασκουμένη πληθωριστική πίεσις. '0 κίνδυνος πλη
θωριστικής πιέσεως εις επεκτατικήν πολιτικήν άπασχολήσεως είναι 
χαμηλότερος, διότι είς ταυτην καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειαι 
ΰποκινήσεως τ(3ν ΐδιωτικίΰν επενδύσεων, άνευ προγραμματισμένων κρα
τικήν επενδύσεων.

’Εάν δέν αποκλείεται ή δυνατότης τής πληθωριστικές αΰξήσεως 
τ(3ν τιμΜν, τότε ό κίνδυνος των πληθωριστικήν πιέσεων είναι, βε
βαίως, σχετικβς χαμηλός, διότι τά κρατικά μέτρα είτε είναι καθ
ολικής είτε διαρκοΟς φύσεως καί τά λαμβανόμενα μέτρα δέν διατη
ρούνται, συνήθως, μέχρι τής έπιτεύξεως της πλήρους άπασχολήσεως.

Είς κυκλικήν πολιτικήν πλήρους άπασχολήσεως ό.κίνδυνος έκ 
πληθωριστικήν αυξήσεων τίΰν τιμών είναι ήδη μεγαλύτερος, διότι εις 
τήν περίπτωσιν ταυτην τό κράτος, είς τό πλαίσιον τοΟ προγράμμα
τος καί έκτελέσεως τής πολιτικές τής πλήρους άπασχολήσεως, ανα
λαμβάνει τήν διενέργειαν επενδύσεων. ’Επειδή συμφώνως πρός τήν ά- 
ποκτηθεΤσαν πείραν καί τάς θεωρητικάς σκέψεις αί γενικαί αυξήσεις 
τΟν τιμβν δύνανται νά εμφανισθοϋν ήδη άμα τή εμφανίσει τίΰν στε
νοτήτων, δηλαδή άκόμη πρό της έπιτεύξεως της πλήρους άπασχολήσε
ως, ό κίνδυνος πληθωρισμού έκ τής τοιαύτης πολιτικής είναι μεγα
λύτερος, διότι τά ληφθέντα μέτρα είναι συνεχή καί εκτενεστέρα ε
κείνων, άτινα λαμβάνονται μέ σκοπόν τήν παρότρυνσιν τίΰν ιδιωτι
κήν επενδύσεων.

Βεβαίως, αΐ πληθωριστικαί πιέσεις είναι πλέον επικίνδυνοι 
είς τήν πολιτικήν τής διαρκούς πλήρους άπασχολήσεως, διότι τά λαμ
βανόμενα μέτρα οικονομικής πολιτικής θά πρέπει νά συνεχισθοϋν καί 
όταν άκόμη ή οικονομία έχη φθάσει τήν κατάστασιν τής πλήρους α- 
πασχολήσεως1'.

1.3 'Όρια μεταξύ Πλήρους Άπασχολήσεως καί Πληθωρισμού

’Εκ τίΰν μέχρι τοΟδε λεχθέντων καθίσταται άδύνατος ή θέσις ε
νός σαφοής ορίου μεταξύ πλήρους άπασχολήσεως καί πληθωρισμοΟ,δέν 
δυνάμεθα δέ νά θέσωμεν ούτε πρακτικόν ούτε θεωρητικόν κριτήριον, 
διότι τά εκ τής πλήρους άπασχολήσεως προσανατολιζόμενα μέτρα έ
χουν τελείως διάφορον έπίδρασιν, άναλόγως τής ΰφισταμένης κατα- 
στάσεως τής οικονομίας εις ήν λαμβάνονται καί διότι αί πληθωρι
στικά ί πιέσεις χαρακτηρίζονται διαφόρως, άναλόγως τής μορφής τής

^ Δελιβάνη, Δ.Ι.: 
μ ιαματικής πολιτικής,

Παραδόσεις εφαρμοσμένης πολιτικής οικονομίας καί νο- 
’Αθήναι 1965, σελ. 187, 231-232, 308-311, 340-352.
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ακολουθητέας πολιτικές απασχολήσεως.

'Ο Keynes προσεπάθησε νά θέση εν όριον μεταξύ πλήρους άπα- 
σχολήσεως καί πληθωρισμού, ώστε νά δύναται νά προσδιορίση, πόσον 
διάστημα είναι δυνατόν νά αποφευχθώ ό πληθωρισμός δταν άκολουθη- 
ται πολιτική πλήρους απασχολήσεως. Κατά τόν Keynes ουδόν πληθωρι
σμόν θά πρέπει νά φοβούμεθα, δσον διάστημα είς τήν διάθεσιν τί3ν 
πλείστων οικονομικήν κλάδων ευρίσκονται αναπασχόλητοι συντελεσταί 
της παραγωγές’*. Ουτος κάμνει προσέτι την ΰπόθεσιν, δτι επικρατεί 
πλήρως ελαστική προσφορά, δσον διάστημα υπάρχει ανεργία καί πλή
ρως ανελαστική προσφορά, ευθύς ώς επιτευχθώ πλήρης άπασχόλησις. 
Διά της ΰποθέσεως της ελαστικής προσφοράς εννοείται, δτι εις πε- 
ρίπτωσιν υποαπασχολήσεως μεταβάλλονται διά μ ι δίς πράξεως (uno actu) 
ή ποσότης τοΟ χρήματος καί ή ποσότης τ(3ν άγαθβν.

'Ο Keynes δέν προχωρεΤ, βεβαίως, τόσον μακράν, ώστε ουτοςοΰ- 
δεμίαν αυξησιν τοϋ επιπέδου τβν τιμβν αναμένει είς περίπτωσιν έ- 
πεκτάσεως της γενικής ζητήσεως, δσο διάστημα ή οικονομία δέν εί
ναι πλήρως απασχολουμένη. Θέτει ωρισμένους περιορισμούς καί δέ
χεται ώς δυνατάς αυξήσεις τΚν τιμών, δταν ή οικονομία πλησιάζη 
τήν κατάστασιν της πλήρους απασχολήσεως, καί μάλιστα τότε, δταν 
είς ένίους παραγωγικούς κλάδους έχη έπιτευχθη πλήρης άπασχόλησις 
καί οΐ χρησιμοποιούμενοι συντελεσταί της παραγωγής είναι περιω- 
ρισμένοι2'. Αι επί μέρους αύται αυξήσεις τ(3ν τιμβν, αΐτ ι νες δύναν- 
ται νά άναμένωνται πρό της έπιτεύξεως των ’'στενοτήτων",δηλαδή ή
δη πρό της πλήρους απασχολήσεως, δύνανται νά προκαλέσουν αΰξησιν 
τοϋ γενικοϋ επιπέδου τ£3ν τιμών. 1

1 Είς τήν "Γενικήν Θεωρίαν" του έρευνο! τάς σχέσεις μεταξύ τής τιμής καί 
τ(3ν μεταβολών της ποσότητος τοϋ χρήματος καί προσδιορίζει, "ότι αϋξησις τοϋ 
δγκου τοϋ χρήματος δέν θά έχη οιονδήποτε αποτέλεσμα επί τβν τιμων,εφ δσονυ
πάρχει οπωσδήποτε ανεργία καί δτι η άπασχόλησις θά αυξήση κατ άκριβη αναλο
γίαν πρός οΐανδήποτε αυξησιν της ενεργοϋ ζητήσεως προκαλουμένην άπό αυξησιν 
τοϋ δγκου τοϋ χρήματος. Εξ άλλου, αφ’ου έπιτευχθη πλήρης άπασχόλησις,εφεξής 
η μονάς τοϋ μισθού καί αι τιμαί θά αυξάνουν ακριβώς άναλόγως πρός τήν αϋξη- 
σιν της ενεργοϋ ζητήσεως". J.M. Keynes. Γεν ική Θεωρία της Απασχολήσεως τοϋ 
Τόκου καί τοϋ Χρήματος, μετάφρασις εις τήν Ελληνικήν υπό Δ.I.Δεληβάνη,σελ. 
270-271. Καί καταλήγει ως έξης: "έφ’δσον υπάρχει ανεργία, ή άπασχόλησις θά 
μεταβληθη κατά τήν αυτήν αναλογίαν ως ο δγκος τοϋ χρήματος δταν υπάρχη πλή
ρης άπασχόλησις, αι τιμαί θά μεταβληθοϋν κατά τήν αυτήν αναλογίαν, ως ό δγ
κος τοϋ χρήματος", ένθα άνωτ., σελ. 271.

"Τοιουτοτρόπως, δταν αυξάνη η παραγωγή, σημειοϋται σειρά αδιεξόδων ο
πού ή προσφορά συγκεκριμένων άγαθΗν παύει νά είναι ελαστική καί αί τιμαέτων 
πρέπει νά ανέλθουν είς οιονδήποτε επίπεδον χρειάζεται διά νά κατευθυνθη η 
ζήτησις άλλαχοϋ. Είναι πιθανόν δτι τό γενικόν επίπεδον τΗν τιμβν δέν θά αΰ- 
ξήση πάρα πολύ, δταν αυξάνη ή παραγωγή, έφ’δσον υπάρχουν διαθέσιμοι,συνεπΟς 
άνεργοι, αρκετοί συντελεσταί της παραγωγής οΐουδήποτε τύπου. Μόλις δμως η 
παραγωγή θά έχη αυξήσει έπαρκβς είς τρόπον ώστε νά άρχίση νά φθάνη είς τά 
’’αδιέξοδα", είναι πιθανόν νά σημειωθη μεγάλη υψωσις τΗν τιμΗν οΐιρισμένων εμ
πορευμάτων". Keynes: ένθα άνωτ. σελ. 274.
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Κατά τήν άσκησιν τής πολιτικές τής πλήρους άπασχολήσεως δέν 
δυνάμεθα νά βασισθωμεν τελείως επί τ(3ν υπό τοΌ Keynes σκιαγραφη- 
θεισΚν θέσεων, δ t<5τt εις τάς πλείστας τΟν περιπτώσεων ή άποκτη- 
θεΤσα πεΤρα απέδειξεν δτι συνήθως υπάρχουν πολλαί αντιφάσεις. 'Η 
πείρα εκ τής εφαρμογές τής τοιαύτης πολιτικές δεικνύει, δτι είς 
δλας τάς φάσεις εκκινήσεως, δταν αυξάνουν ή παραγωγή καί ή άπα- 
σχόλησις, αρχίζουν επίσης νά αυξάνουν καί αΐ τιμαί1*.

'Ο Haberler τονίζει, δτι ή μετάβασις εκ καταστάσεως γενικές 
ανεργίας εις κατάστασιν πλήρους άπασχολήσεως δέν είναι κάτι τό 
απλοΰν, ώς είς τά απλοποιημένα υποδείγματα τοΟ Keynes, άλλ’ δτι 
αυτή επιτυγχάνεται βαθμιαίως διά μεταβάσεως έκ ζώνης στενοτήτων 
καί ότι πολύ πρύ TfJς επιτεύξεως τής πλήρους άπασχολήσεωςή τοϋ πε
δίου τής ζώνης των στενοτήτων δύναται νά παρεμβληθή πληθωρισμός 
τ ι μβν* 2*.

Πληθωριστικαί αυξήσεις των τιμβν δύνανται επίσης νά άναμέ- 
νωνται πρό τής επιτεύξεως τής πλήρους άπασχολήσεως, διότι είς πε- 
ρίπτωσιν ζωογονήσεως τής άπασχολήσεως αυξάνονται αΐ τιμαί τ(3ν α
γαθών εκ τής αύξήσεως τής καταναλώσεως3*.

’Εκ των ανωτέρω προκύπτει, δτι ή επέκτασις τής συνολικής ζη- 
τήσεως υπό συνθήκας υποαπασχολήσεως δύναται νά όδηγήση έπίσης ε ίς 
μικράν άνοδον τ(3ν τιμΟν. Αι νεώτεραι ερευναι λαμβάνουν τοΟτο ΰπ’ 
δψιν καί ομιλοίΤν περί τ(3ν αποφάσεων τΟν προερχομένων έκ τβν άγο- 
ρΚν (άγοραί πωλητίΰν-άγοραστΟν). Δηλαδή τήν οικονομικήν έξέλιξιν 
δέν τήν επηρεάζουν μόνον τά αντικειμενικά μεγέθη, άλλ’έπίσης καί 
αΐ αποφάσεις των οίκονομικΟν υποκειμένων. Αι τιμαί δέ προσδιορί
ζονται υπό τής σχέσεως τής συνολικής προσφοράς καί τής συνολικής 
ζητήσεως. Αι μεταβολαί των αποφάσεων τούτων είναι επίσης δυναταί 
είς τοιαΰτα γενικά μεγέθη τής συνολικής προσφοράς καί ζητήσεως. 
Αι μεταβολαί δμως τΟν τιμών δυνατόν νά προκύπτουν συνεπε (φ τΚν με

’*V.F. Wagner: Preise und Lohne bei Vollbeschaftigung, Schweizerische' 
Zeitschrift fiir Volkswi rtschaf t und Statistik, 195 A, <ϊελ. 451. Επίσης o Ha
berler παρατηρεί ότι "Preisinf1ation auch lange vor Erreichung der Vollbes - 
chaftigung oder der Engpasse einset/.en kann" . G. Haberler: Bemerkungen zum 
gegenwartigen Stand der Konjunkturtheorie, Festschrift fiir A, Amonn, 1953 Οελ.
2 28.

2* G. Haberler: ένθα άνωτ., σελ. 227-228.

3*"der steigende Verbrauch die Preise der Verbrauchsguter erlioht, soweit 
nicht entweder auf Lagerbestande zuriickgegri ff en werden kann Oder aus ande- 
ren Griinden die kurzfristigo Angebotskurve der Verbrauchsguter elastisch ist" 
A. Paulsen: Neue Wirtschaftslehre, Koln 1952, σελ. 260. Επίση^'ϋίε Keynessche 
Formel trat an die Stelle der Quantitatstheorie, einer starren mechanistis - 
chen Formel. Die neue Theorie ist aber ebenfalls eine mechanistische Formel, 
auf deren allgemeine und jederzeitige Geltung man sich nicht verlassen kann. 
Sie ignoriert vollkommen die Holle der Erwartunger und der Geschaftsstimmung. 
V.F. Wagner: Preise und Lohne bei Vol lbeschaftigung, ένθα ανωτ., σελ.451-452.
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ταβολών τών ατομικών αποφάσεων. Δυνατόν δέ οϊ προσφέροντες άφ’έ- 
νός νά είναι πρόθυμοι είς μεταβολήν της καταστάσεως της άγορ&ς,νά 
προσφέρουν τάς μέχρι τοϋδε ποσότητας μόνον εις υψηλοτέρας τιμάς, 
η είς τάς έπικρατουσας ήδη τιμάς άλλ’είς μικροτέρας ποσότητας'άφ’ 
ετέρου δέ είναι νοητόν ότι οι ζητοϋντες η θά είναι πρόθυμοι νά α
γοράσουν τάς μέχρι τοθδε ποσότητας εις υψηλοτέρας τιμάς η είς τάς 
έπικρατουσας ηδη τιμάς νά αγοράσουν μεγαλυτέρας ποσότητας, Μετα- 
βαλλομένων των αποβάσεων τόσον τών προσφερόντων όσον καί τών ζη- 
τουντων πρός την αυτήν κατεόθυνσιν, δυνανται νά προκαλέσουν γε
νικήν άνοδον τιμών καί μάλιστα τότε, όταν δέν ΰπάρχη πλήρης άπα- 
σχόλησις. 'Η πολιτική δηλαδή της πλήρους απασχολήσεως μεταβάλλει 
τάς προσδοκίας τών οικονομικών υποκειμένων καί δυναται νά όδηγή- 
ση είς αυξησιν τών τιμών, εάν δέν εχη έπιτευχθη είσέτι πλήρης ά- 
πασχόλησις,

Δέν δυναται δέ νά λεχθη γενικώς, ότι ή άνοδος τιμών παρου
σιάζεται τότε μόνον, όταν υπάρχη πλήρης απασχόλησις, διότι η θέ- 
σις αΰτη θά προϋπέθετε, ότι ό ρόλος τών προσδοκιών καί τών επι
χειρηματικών διαθέσεων παραλείπεται τελείως. 'Η ερμηνεία αΰτη τοΟ 
Keynes έδόθη καί είς τήν εκθεσιν περί της πλήρους απασχολήσεως 
υπό τοίΤ ΟΗΕ τοΟ έτους 1950Κατά τήν γνώμην τών συντακτών της έκ- 
θέσεως αι τιμαί δυνανται νά άνέρχωνται καί είς κατάστασιν ΰποα- 
πασχολήσεως2\ διότι λαμβάνονται επίσης ΰπ’όψιν αΐ προσδοκίαι καί 
αί έπιχειρηματικαί αποφάσεις αΐ όποΐαι θεωρούνται οπωσδήποτε ά- 
ναγκαΤαι διά τάς σημερινάς οίκονομικάς συνθήκας. 'Υπό τήν επιρ
ροήν τών μεταβαλλομένων προσδοκιών είναι δυνατή ή μετάθεσις τοΟ 
επιπέδου τών τιμών τών κυρίως συντελεστών, ούτως ώστε ή άνοδος 
τών τιμών δυνατόν νά θεωρηται ώς δεδομένη, όσον ή προσφορά αγα
θών καί εργασίας είναι πλήρως ελαστική.

'Η παραγωγή δέν άπαιτεΤται νά έπεκταθη διά μι3ς πράξεως (uno 
actu), είς περίοδον ΰποαπασχολήσεως, ακριβώς ώς ό αριθμός αΰξή- 
σεως της ποσότητος τοΟ χρήματος, ώστε νά δυνηθώμεν,συμφώνως πρός

"Zu einer Zeit, in der unausgeniitzte Hilfsquellen aller Art zu den her- 
rschenden Preisen verfiigbar sind, wird eine Steigerung der effektiven Nachfra 
ge, ausgedriickt in Geld, normalerweise zu einer entsprechenden Zunahme der 
Produktion und Beschaftigung fiihren. Auf der andern Seite wird eine Zunahme 
in der Geldnachfrage - wenn einige Hilfsquellen knapp oder mehr oder weniger 
unbeweglich sind-zum Teil eine Steigerung der Produktion und Beschaftigung , 
und zum Teil eine Erhohung der Preise herbeifiihren" . U.N.O.: Nationale und 
Internationale Massahmen zur Vollbeschaftigung, 1950, βελ·. 43-44. Βλ. επίσης, 
G. Schmolders: Die "Vollbeschaftigungspolitik" im Lichte der Erfahrungen.In: 
"Vollbeschaftigung" - duch Geldschopfung und Haushaltsdefizit? Koln, 1950.

"wenn die Verkaufer von Giitern oder produktiven Diensten angesichts e- 
iner Zunahme der Nachfrage hohere Preise verlangen wurden" . U.N.O., ένθα ά- 
νωτ. , σελ. 44.
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τάς έπικρατούσας σήμερον συνθήκας, νά προσδ topίσωμεν τήν ΰφιστα- 
μένην κατάστασιν. "Ηδη κατά τήν επεκτατικήν διαδικασίαν τ<5 πλεό
νασμα τές ενεργού ζητήσεως υπέρ τής ένεργοϋ προσι^ορ3ς δύναται νά 
σχηματισθ^ επειδή ή παραγωγή άπαιτεΤ χρόνον καί η αΰξησις τές ζη
τήσεως δόναται νά επεται χωλαίνουσα. Δι’αύτου όμως έννοεΤται,ότι 
κατά την διάρκειαν τές επεκτατικής διαδικασίας θά πρέπει νά άνα- 
μένωνται πληθωριστικαί πιέσεις.

Αί νεώτεραι απόψεις θεωροβν ώς φυσικόν τήν ΰπαρξιν καθυστε
ρήσεων, αΐτινες προκύπτουν έκ τΟν διαφόρων αντιδράσεων τέν συμ- 
μετασχόντων είς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν οίκονομικέν υποκει
μένων. Κατά τάς νεωτέρας ταύτας ερμηνείας αΐ διαδικασίαι μεταβά- 
σεως καί προσαρμογές έκ τής μιδς καταστάσεως είς τήν άλλην είναι 
δυναταί, ένφ αύται δέν δύνανται νά ΰπολογίζωνται ώς κατάστασις ι
σορροπίας καί νά χαρακτηρίζωνται έκ τής διαστάσεως μεταξύ τέςχρη
ματικές ζητήσεως καί της χρηματικές προσφοράς άφ’ένός καί έκ τής 
διαφοράς μεταξύ τιμών καί κόστους αφ ετέρου.

1.4 Πληθωριστικαί ’Επιπτώσεις είς Πλήρως Άπασχολουμένην Οι
κονομίαν

Οι κίνδυνοι πληθωρισμοί έκ τές άσκήσεως της πολιτικές τής 
πλήρους άπασχολήσεως δέν προέρχονται μόνον έκ των χρησιμοποιου- 
μένων, εις τό πλαίσιον τές οικονομικές ταύτης πολιτικές, μέτρων 
τά όποια δύνανται νά έπενεργήσουν πληθωριστικές, αλλ'εκ τοθ ότι 
ή πλήρως άπασχολουμένη ή τήν κατάστασιν τές πλήρους άπασχολήσεως 
προσεγγίζουσα οικονομία φέρει μετ'αύτής πληθωριστικούς κινδύνους.

'Εάν δ ι ενεργοίΤνται νέαι έπενδύσεις, ένφ ή οικονομία εΰρίσκε- 
ται είς κατάστασιν ΰποαπασχολήσεως διαθέτουσα αχρησιμοποιήτους 
συντελεστάς τές παραγωγές, δέν άπαιτεΤται άπελευθέρωσις εργατι
κοί δυναμικοί καί παραγωγικών μέσων έξ άλλων απασχολήσεων καί ου- 
τω δέν προκύπτουν έπίσης γενικαί αυξήσεις τέν τιμέν. ’Εάν όμως η 
οικονομία εΰρίσκεται ήδη είς κατάστασιν πλήρους άπασχολήσεως,τό
τε η λέψις τοιούτων μέτρων έπιδρδ! τελείως διαφόρως. Εις τήνπε- 
ρίπτωσιν ταύτην μόνον τότε είναι πραγματοποιήσιμαι αΐ νέαι έπεν- 
δύσεις, όταν απελευθερωθούν έργατικαί δυνάμεις καί μέσα παραγω -
γ^ς1*·

'^Τοιαύτη άπελευθέρωσις τΠν συντελεστήν τές παραγωγές είναι δυνατή, "wenn 
die aus den Neuinvestitionen resultierende Steigerung der effektiven Nachfra- 
ge durch eine gleich grosse Abnahme der effektiven Nachfrage auf demWege der 
Erhohung der freiwilligen Ersparnisse Korapensiert wird" . E. Schneider: Ein-
fiihrung in die Wirtschaftstheorie, Teil III, ένθα άνωτ. , σελ. 128- ’Εάν αι 
νέαι επενδύσεις δέν ανταποκρίνωνται πρός αντιστοίχους ηθελημένος αποταμιεύ -



19

’Εάν ή οικονομία εΰρίσκεται είς κατάστασιν πλήρους άπασχολή- 
σεως δέν δύναται πλέον η αυξησις τής συνολικής ενεργοί! ζητήσεως 
νά όδηγήση είς περαιτέρω έπέκτασιν τής παραγωγής, αλλά μόνον είς 
πληθωρισμόν τιμΟν1*. “Οσον περισσότερον η οικονομία προσεγγ ίζει την 
κατάστασιν τής πλήρους άπασχολήσεως, τόσον περισσότερον άναπασχό- 
λητοι συντελεσταί τής παραγωγής λαμβάνουν μέρος είς τήν παραγω
γικήν διαδικασίαν' ή προσφορά τ(3ν συντελεστήν τής παραγωγής καί 
τΚν αγαθών, γενικώς, θά γίνεται άνελαστικωτέρα καί σταθερά, έκ- 
φραζομένη είς χρήμα, ή επέκτασις θά οδηγή πάντοτε εις χαμηλοτέ- 
ραν αυξησιν τής παραγωγής καί πάντοτε είς μεγαλυτέραν αυξησιν τ(3ν 
τιμΏν τ(3ν συντελεστήν τής παραγωγής καί των αγαθών. Τοΐίτο σημαί
νει, ότι η εκκίνησις τής επεκτάσεως απορροφά εν μεγαλυτερον μέ
ρος έκ τής αΰξήσεως τής κυκλοφορίας τοσ χρήματος, λόγψ τής αύξή- 
σεως τής παραγωγής καί τής πωλήσεως άγαθΟν καί εν μικρότερον μέ
ρος, λόγψ τβν αύξηθεισΟν τιμΟν. ’Εάν ή οικονομία, όμως,προσεγγί- 
ζει τήν πλήρην άπασχόλησιν, μεταβάλλεται ή άναγκαιότης αυτή2*. Υ
πό τάς συνθήκας ταότας τό κόστος διά τήν συμπληρωματικήν παραγω
γήν θά αΰξηθή έντονώτερον. ΤοΟτο ίσχυει ιδιαιτέρως διά τόν συν
τελεστήν τής παραγωγής εργασία , ένθα ώς πλήρης άπασχόλησις εν
νοείται ή περίπτωσις καθ’ήν υπάρχει έκουσία μόνον ανεργία καί α
νεργία εκ τ£3ν διαρθρωτικήν μεταβολΟν τοΟ τόπου τής οικονομίας,ώ
στε εις τήν έξέλιξιν τοΟ χρόνου νά ΰπερισχυη εκείνη ή μορφή ερ
γασίας, εις ήν η παραγωγή δέν δόναται πλέον νά έπεκταθή περαιτέ
ρω. Εάν εις τοιαότην περίπτωσιν δόνανται νά αποφευχθούν πληθω- 
ριστικαί εξελίξεις, τοϋτο έξαρτδίται έκ τής έφαρμοζομένης έκάστο- 
τε πολιτικής μισθών καί μάλιστα αυτή πρέπει νά είναι ούτως προσ
ανατολισμένη, ώστε αι ωργανωμέναι οίκονομικαί ομάδες νά μή είναι 
είς θέσιν νά επιβάλλουν τάς απαιτήσεις των διά μεγαλυτέραν συμ
μετοχήν είς τό εθνικόν εισόδημα.

σεις, ουτω η "vergrbsserte monetare Nachfrage hauptsachlich den Character ei- 
nes Konkurrenzkampfes zwischen den Unternehraern urn Arbeitskraft, Hohmaterial 
usw, erhalten; sie fiihrt dann zuerst zu einer Erhohung der Preise derArbeits 
krafte, Hohmaterialien usw. und infolge der grosser gewordenen Geldeinnahmen 
der Arbeiter und Grundbesitzer zur vergrosserten Warennachfrage und darait in- 
direkt zu einer Erhohung der Preise aller Konsumtions waren". K.Wicksell:Vor— 
lesungen iiber Nationalokonomie, Bd. 2, Jena 1928 , σελ. 222.

'^G. Haberler: Bemerkungen zum gegenwartigen Stand der Konjunkturtheorie, 
Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Festschrift fiir A. Amonn, 1953, αελ. 
227.

ty \

;G. Haberler: Prosperitat und Depression, Tiibingen/Ziirich 1955, 0ελ.276.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

2. Η ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

2.1 'Υπόδειγμα Άναλύσεως τοΰ Άντιπληθωρισμοΰ

’Εκ τί)ς άναλύσεως τοϋ Keynes1*, βοηθέ ίιχ ενός αλγεβρικοί υ
ποδείγματος, δυνάμεθα νά προσόιορίσωμεν ex ante τάς διαφοράς με
ταξύ τοΟ ελλείμματος τί)ς άποταμιεύσεως καί τοΟ εμπορικοί ελλείμ
ματος, ώστε νά καθίσταται δυνατός ό υπολογισμός, μό κάποιαν ακρί
βειαν, τών επιδράσεων έκ τοΟ άντ ι πληθωρ ι σμο$* 2*.

Πρός τούτοις, υποτίθεται, δτι τόσον τά εγχώρια όσον καί τά 
έξαγώγιμα προϊόντα δυνανται νά παραχθοϋν μόνον τζ βοηθείςι είσα- 
γομένων μηχανών καί εγχωρίων συντελεστών τί}ς παραγωγές.Δηλαδη δε - 
χόμεθα δτι δεν λαμβάνουν χώραν ένδοβιομηχανικαί προμήθειαι μετα- 
ξό τοϋ εγχωρίου καί τοϋ διεθνούς τομέως3*.

Διά της ύποθόσεως ταυτης δόν δημιουργοΟνται ουσιώδεις δυσ- 
κολίαι, δταν λαμβάνωμεν μόνον τοιουτου είδους προμηθείας είς τό 
υπόδειγμα.

Τά είς τό υπόδειγμα χρησιμοποιούμενα σύμβολα, διά τάς έκά- 
στοτε μεταβολάς των μεταβλητών, είναι τά κάτωθι:

’* J.M. Keynes: How to Pay for War, London 1940.
2)'J. Tinbergen: Economic Policy: Principles and Design. (Contributions to 

Economic Analysis) Amsterdam 1964.

K1. Rose: Theorie der Aussenwirtschaft, μετάφρασις έκ της Γερμανικής ο
πό Κυρ. ’Αρβανιτάκη, Μέρος II, Κεφ. 6.



21

Y = 'Εθνικόν Εισόδημα
ΥΝ= Εισόδημα εκ της παραγωγές έθνικΗν προϊόντων (’Αξία της 

παραγωγής εγχωρίων προϊόντων)
Υ, = Εισόδημα έκ της παραγωγής έξαγωγίμων προϊόντων
X = ’Εθνική Δαπάνη
ΧΝ= Δαπάνη δι’εγχώρια προϊόντα
Χ,= Δαπάνη δι’έξαγώγιμα προϊόντα
Ε = ’Εξαγωγαί
Μ = Ε ί σαγωγα ί
D = “Ελλειμμα τοϋ ισοζυγίου πληρωμήν είς τήν αρχικήν περίο

δον

Διά την όλοκλήρωσιν τοϋ υποδείγματος ΰποθέτομεν επίσης δτι 
τήν συμπεριφοράν της οικονομίας προσδιορίζουν αι κάτωθι σχέσεις,
ί,tητο ι:

X = Υ - D (1)

’Εξ αύτ^ς προκύπτει, δτι ή προβλεπομένη μεταβολή της εθνικής 
δαπάνης δέν συμπίπτει πρός τό ποσόν D καί πρός τήν άναμενομένην 
μεταβολήν τοϋ έθνικοθ εισοδήματος, δηλαδή διά τήν ερμηνείαν τί3ν 
μεταβολΗν τούτων θά πρέπει νά έρευνηθη η δυνατότης χρησιμοποιή - 
σεως της νομισματικής ερμηνείας τοϋ προηγουμένου ελλείμματος τοϋ 
ισοζυγίου πληρωμΚν D καί τ(3ν ληπτέων μέτρων πρός έξυγίανσιν της 
οικονομίας, ήτοι δτι:

X = ΧΝ+Χ, (2)

'Η σχέσις αυτή εκφράζει, δτι ή συνολική δαπάνη της οικονομί
ας συντίθεται εκ της δαπάνης δι'εγχώρια καί έξαγώγιμα προϊόντα’ 
τό αυ τ6 ισχύει καί διά τάς μεταξύ των μεταβολάς. Περαιτέρω παρα- 
τηροΟμεν δτι

υ = Υν+Υ, (3)

δηλαδή ή σχέσις αυτή εκφράζει, δτι ή μεταβολή τοϋ έθνικοΟ εισο
δήματος συντίθεται έκ δύο μερβν, άτινα αντιστοιχούν πρός τό ει
σόδημα τοθ εγχωρίου καί τοΟ διεθνούς τομέως.

Διά τόν υπολογισμόν τοσ εισοδήματος έκ της παραγωγής έθνι- 
κ(3ν προϊόντων λαμβάνομεν τήν έξίσωσιν

ΥΝ= (ί—μΝ)Χ Ν (4)

έκ της οποίας προκύπτει δτι, τό εισόδημα είς τόν εγχώριον τομέα 
δύναται νά υπολογισθή έκ της δαπάνης δι’έγχώρια προϊόντα καί διά 
της χρηιϊΐμοποιήσεως ενός συντελεστοϋ 1—μΝ, ένθα μΝ παριστδ τήν 
συμμετοχήν τΟν είσαγωγΟν είς τόν τομέα αυτόν' τοΟτο ισχύει έπί-
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σης διά τάς μεταβολάς αυτΚν1*.

Πρός υπολογισμόν του εθνικοί ε ισοδήματος χρησιμοποιουμεντήν 
σχέσιν

Υ = X + Ε - Μ (5)

έκ της οποίας προκύπτει, δτι τούτο προσδιορίζεται ώς διαφορά του 
Χ+Ε (τήν συνολικήν πώλησιν προϊόντων εις τό εσωτερικόν καί τό ε
ξωτερικόν) καί του Μ (τάς είσαγωγάς), τό αυτό ισχύει επίσης διά 
τάς προβλεπομένας μεταβολάς των μεγεθΟν τούτων21

Διά τόν υπολογισμόν της δαπάνης δι’έγχώρια προϊόντα χρησι- 
μοποιοΟμεν τήν σχέσιν

Χν= JnX (6)

έκ της οποίας προκύπτει, δτι ή μεταβολή τΟν δαπανΟν δι* έγχώρια 
αγαθά σχηματίζεται έξ ενός δεδομένου (κλασματικού μέρους)της με
ταβολής των συνολικΚν δαπανΟν, ή οποία παριστδται διά JN.

Διά της έξισώσεως

Μ = μΥ (7)

υπολογίζονται αΐ μεταβολαί τ£3ν συνολικήν είσαγωγβν, συσχετιζόμε- 
ναι πρός τό συνολικόν εισόδημα καί πρός την οριακήν συμμετοχήν 
τ£ϊν είσαγωγΟν ή οποία παρισταται διά μ.

2.2 "Υπαρξις ΆντιπληΘωρισμοϋ καί Πλεονάζουσα Παραγωγή Έξα- 
γωγίμων ΠροΤόντων

Αι επτά εξισώσεις του ανωτέρω υποδείγματος περιλαμβάνουν

"Ανευ τ^ς αύξήσεως της χρηματικής ζητήσεως δέν θά ήτο δυνατή ή ώς ανω 
περιγραφεΤσα διαδικασία της αύξήσεως τΗν τιμών τΗν εξαγωγίμων αγαθβν εις την 
εγχώριον αγοράν. "Without an expansion of demand the cost boost would result 
in less Production and less employment, not in a continuing rise of the le
vel of consumer prices". F. Machlup: Another View of Cost-Puch and Demand - 
Pull Inflation, "The Review of Economics and Statistics", 196ο, σελ. 129.

G. Haberler: The Place of the General Theory of Employment, Interest 
and Money in the History of Economic Thought "Review of Economics and Stati
stics", Vol. 28 (19^6) σελ. 187 κ.έ. 0. Lange: The Rate of Interest and the 
Optimum Propensity to Consume, "Economica", Vol. V, New Series (1938) σελ. 12 
κ.έ. καί ιδίως σελ. 20 κ.έ. Δελιβάνη, Δ.Ι.: Παραδόσεις θεωρητικής πολιτικηςοι- 
κονομίας, Θεσσαλονίκη 1967, σελ. 210-213, 238-239.
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εννέα μεγέθη καί ως έκ τούτου, δυνάμεθα νά έκλέξωμεν άνά δύο Ο
μοια ελευθέριος. Δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν τοθτο διά δύο διαφορετι
κήν εκλογών καί νά διασαφηνίσωμεν δύο διαφορετικά προβλήματα ά- 
σκήσεως της οικονομικής πολίτικης. Εις τύ πρΟτον άναφερόμενονπρό- 
βλημα ΰποθέτομεν, δτι οΐ φορείς της οικονομικής πολίτικης,δοθεί- 
σης χώρας, χρησιμοποιούν δύο διαφορερικά μέσα πρύς έξυγίανσιν τοϋ 
ισοζυγίου πληρωμΟν, ήτοι: α) προκαλοίΐν πληθωρισμόν, κατά τήν νο
μισματικήν ερμηνείαν καί β) ενισχύουν τήν παραγωγήν έξαγωγίμων 
προιύντων.

Τό μέγεθος τοΟ προκαλουμένου πληθωρισμοί μετρεΐται διάτοΟ υ- 
ψους τοϋ D, τύ όποΤον δέν συμπίπτει πρύς τάς συνολ ικάς δαπάνας είς 
τύ έθνικύν εισόδημα1*, τύ ύψος δέ τοΟτο εκλέγεται ’ίσον πρύς τ ύ 
αρχικόν έλλειμμα D. ιΗ αύξησις της παραγωγής έξαγωγίμων προϊόν
των, ιδίως αγροτικών καί βιομηχανικων, παριστδται μέ Υ, καί λαμ- 
βάνεται άις δεδομένη αυτόνομος, δηλαδή ώς συνέπεια τ(3ν μέτρων τ(3ν 
συνειδητΟν στόχων.

Έκ τΟν ανωτέρω εξισώσεων δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τάς συνε- 
πείας των μέτρων αΰτΟν δι’δλας τάς άλλας μεταβλητάς. ’Ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν, προσέτι, τά μεγέθη Υ, X, Ε καί Μ. Δυνά
μεθα δέ ευκόλως νά εϋρωμεν, δτι ο υπολογισμός δύναται νά λάβη χώ
ραν διά τίΠν κάτωθι εξισώσεων, ήτοι:

_ -J(1-μΝ)Ρ+Υ,
i-JN(i-pJ (8)

-D+Y.
1—JN(ΐ-μΝ)

= d{1—(ι+μ)(i~Pn)1+ρΎι 
i-jn(ι-μΝ)

(9)

(10)

Μ = μΥ (11)

Πρύς διασαφήνισιν τ(3ν ανωτέρω δίδεται τό κάτωθι αριθμητικόν 
παράδειγμα είς τόν όποΤον αΐ τιμαί JN=0,5 καί μ=μΝ=0,2 θεωρούν
ται ως λίαν δυναταί καί έπιτεύξιμοι είς οικονομίαν μέσου μεγέ
θους. Εκ τΟν διδομένων δέ τιμίΒν των συντελεστήν λαμβάνομεν:

"In der "neuen" Inflation sind die Zusammenhange komplexer, weil nicht 
nur die Nachfrager die Preise nach oben ziehen, sondern auch die Ambietersie 
nach oben driicken, und weil beides in der reichen und daher reichlichmit Li- 
quiditat versorgten Wirtschaft auch ohne Geldvermehrung keine Schwierigkei - 
ten bereitet, sofern nur das Ziehen und Driicken einigermassen im Gleichtakt 
vor sich geht-im nationalen wie internationalen Rahraen". Jahresgutachten 1966 
-I967. Expansion und Stabilitat, Stuttgart und Mainz 1966, σελ. 146.
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Y = -Ο,67D+1,67Υ, (θα) 

X = -1,67D+1,67Υ, (9α) 

Ε = 0,87D+0,33Υ, (ΐΟα) 

Μ = -0,13D+0,33Y, (ΐΐα)

'Η ερμηνεία τΩν επιπτώσεων καί τΩν αποτελεσμάτων μδς λέγει, 
δτι η μέθοδος άντ ιπληθωρισμοϋ όδηγεΤ μέν είς. έξισορρόπησιν τοΟ ι
σοζυγίου πληρωμΩν, άλλ’έπί ενός χαμηλοτέρου επιπέδου εισοδήματος 
καί δαπανών. Αι συνολικαί δαπάναι θά πρέπει νά μειωθούν πολύ πε
ρισσότερον τοΰ άρχικοΰ ελλείμματος D, ώστε νά έπιτευχθή ή άναμε- 
νομένη ισορροπία είς τό ίσοζύγιον πληρωμΩν1*.

*Η προώθησις τής παραγωγές έξαγωγίμων προϊόντων, ή οποία α
ναλογεί περίπου πρός τήν διαρθρωτικήν θεωρίαν τοϊί έλλείμματος τοΟ 
ισοζυγίου πληρωμΩν2*, έχει πολλάς συνεπείας επί τής περαιτέρω ά- 
ναπτόξεως τής οικονομίας καί τής διαρθρώσεως τΩν διαφόρων μεγε- 
θΩν της. Διά τής αυξήσεως τής νέας παραγωγικής διαδικασίας θά ooS— 
ξηθοΟν τόσον τό εισόδημα ως επίσης καί αι δαπάναι, καί μάλιστα, 
είς τό παράδειγμα, μέ έναν πολλαπλασιαστήν 1,67. Αυτή συμβάλλει 
επίσης εις τήν δημιουργίαν δυνατοτήτων συμψηφισμοί των δυσμενΩν 
συνεπειΩν ενδεχομένης άπομονωτικής νομισματικής πολιτικής ή είς 
τήν μεταβολήν αυτΩν είς επωφελείς τοιαύτας. ’Αμφότερα τά μέτρα θά 
πρέπει νά ληφθοΟν ταυτοχρόνως, διότι τά αποτελέσματα θά είναι τό
σον επωφελή, δσον υψηλότερα θά προσδιορισθή τό Υ, .

1 Διά μίαν μέσου μεγέθους χώραν ή συμμέτοχη τ<2ν εγχωρίων προϊόντων εις τό 
εθνικόν εισόδημα δύναται Grosso Modo νά ΰπολογισθή εις 50$. Διά τά προϊόντα 
αυτά ισχύει δτι, ή παραγωγή των πρέπει νά είναι ’ίση πρός τήν εγχώριον ζήτησιν. 
Διά τοΟ περιορισμοΟ τΗν συνολικών δαπανΠν μειοΰνται επίσης αΐ δαπάναι δι εγ
χώρια αγαθά καί δι’αΰτΜν μειοΰται άναλόγως τό εΐσόδημα.'Η ισορροπία μεταξύ ει
σοδήματος καί δαπανΠν δύναται νά έπιτευχθή δι’έφαρμογής άντιπληθωριστικής πο
λιτικής αλλά μόνον επί ενός πολύ χαμηλοτέρου επιπέδου εισοδήματος έναντι τής 
αρχικής περιόδου.*Επ’αύτοΟ παρατηρεΤ ό Bohi "Wird der Export durch Preisuber- 
hohung gehemmt, so fallt ohnehin eine sehr wichtige Arbeitsbeschaffungsquelle 
weg, so dass die inlandischen Arbeitsbechaffungsmassnahmen umfassender ausge- 
staltet werden miissen" . H. Bohi: Volkswirtschaftliche Voraussetzungen erfol- 
greicher Arbeitsbeschaffung. Bern 19^5, σελ. 47.

' E. Prebisch: Economic Development or Monetary Stability: The False Di
lemma. "Economic Bulletin for Latin America", New York, Vol . 6 (Ι9όΐ),σελ. 1. 
D. Seers- A Theory of Inflation and Growth in Under-Developed Economies Based 
on the Experience of Latin America. (Yale University, Economic Growth Center, 
Center Paper Nr. 8), New Haven, Connecticut 1962, ιδίως σελ. 192 κ.έ.
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2.3 'Ύπαρξις Άντιττληθωρισμοΰ καί Αυξησις των Δυνατοτήτων
’Εξαγωγών

Ώς δεύτερον πρόβλημα μελέτης τοϋ φαινομένου λαμβάνομεν ΰπ’ό- 
ψιν τήν άσκουμένην άντιπληθωρι στικήν πολιτικήν έκ τής διανοίξε- 
ως νέων αγορών εξαγωγών υπό τών ανεπτυγμένων χωρών ώστε νά δυνη- 
θοϋν αΐ υπανάπτυκτοι χώραι νά πραγματοποιήσουν ηύξημένας είσαγω- 
γάς αλλά κυρίως ηύξημένας έξαγωγάς. ΤοΟτο σημαίνει ότι αΐ άνεπτυ- 
γμέναι χώραι θά πρέπει νά μεταβάλλουν πρύς όφελος τών ύπαναπτύ- 
κτων τούς δασμούς, τούς φόρους καί τούς περιορισμούς είσαγωγών

Εις τάς κατωτέρω εξισώσεις θεωρώμεν ότι, όχι μόνον τό ϋ,άλλ’ 
επίσης καί τό Ε λαμβάνεται ώς δεδομένον καί ότι αΐ άλλαι μεταβλη- 
ταί προκύπτουν έξ αύτών διά παραγωγίσεως.

Αΐ μεταβολαί τών X, Υ, καί Μ δύνανται νά ύπολογισθοΟν έκ τών 
εξισώσεων ( 1 ), ( 5 ) καί ( 7 ) άνευ χρησιμοπο ιήσεως τών εννοιών 
εγχωρίων καί διεθνών αγαθών. ’Εάν όμως θέλωμεν νά γνωρίζωμεν α
κριβώς πόσον οφείλουν νά αύξηθοΟν τά έξαγώγιμα αγαθά* 2*, θά πρέπει 
καί πάλιν νά χρησιμοποιήσωμεν τάς έννοίας αύτάς καί τάς αναλόγους 
εξισώσεις (3), (4) καί (6). Οΰτω, λαμβάνομεν τά εξής αποτελέ
σματα, ήτο ι:

= — (-D+E) μ (12)

-(i4)d+4 (13)
\ μ / μ

Μ = -D4E (14)

|d+{i-(i-pn)jn }e (15)

Διά τών αριθμητικών τιμών τών συντελεστών, τών χρησιμοποιη- 
θεισών είς τό πρώτον πρόβλημα, εΰρίσκομεν τά εξής αριθμητικά α
ποτελέσματα, ήτοι:

'* 'ίΐς τοΰτο καθωρίσθη είς τάς τελευταίας διεθνείς διασκέψεις τής GATT πε
ρί τοΟ διεθνούς εμπορίου.

2) F. Machlup: Elasticity pessimism in International Trade, Economia In- 
ternazionale, Vol 3, 1950, σελ. 127 κ.ε. E. Sohmen: Flexible Exchange Rates, 
Chicago 1961,σελ. 5 κ.έ. G. Haberler: Currency Depreciation and the Terms of 
Trade, είς iWirtschaftliche Entwicklung und soziale Ordnung, Vien 1952,σελ. 153 
κ.έ. E. Preiser: Kapitalexport und Vollbeschaftigung, είς: Bildung und Ver- 
teilung des Volkseinkommens, 2 Auf1., Gottingen 1961.
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= -5D+5E (12α)

= -6D+5E (13α)

= -D+E (14α)

= -2,6D+3E (15α)

’Ενταύθα ή άντιπληθωριστική πολιτική άποδεικνυεται δυσμενε- 
στέρα της προηγούμενης περ[πτώσεως' τ6 εθνικόν εισόδημα θά πρέ
πει νά μειωθη είς πενταπλασίαν αναλογίαν έν σχέσει πρός τό αρχι
κόν έλλειμμα, εάν ή στενότης αΰτη δεν σχηματίζεται εκ τές παρα
γωγές έξαγωγίμων άγαθβν τί3ν υπανάπτυκτων χωρ£3ν, άλλ’έκ τΟν δημι- 
ουργουμένων προϋποθέσεων αΰξήσεως τΟν είσαγωγΟν τΩν υπαναπτόκτων 
χωρΩν έκ των ανεπτυγμένων.

'Η πολιτική δέ τές διανοίξεως νέων άγορΩν, έξ άλλου, άποδει- 
κνυεται ώς ιδιαιτέρως συμφέρουσα, διότι τό εθνικόν εισόδημα θά 
βελτιωθέ διά τοϋ αύτοΰ μεγέθους πολλαπλασιαστοΟ 5, εάν βελτιωθούν 
αΐ δυνατότητες έξαγωγΩν1*. Ουτω, δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τήναίί- 
ξησιν τές παραγωγές έξαγωγίμων προϊόντων ώς πολιτικήν ΰποβοηθ^- 
σεως τές άναπτυξεως καί τήν αΰξησιν τΩν πωλήσεών των,κυρίως εις 
άνεπτυγμένας χώρας, ώς εμπορικήν πολιτικήν διεισδυσεως ειςτάς α
γοράς τΩν χωρΩν αυτών. Θά ήτο δέ σκόπιμος ή σαφής ερμηνεία τές α
μοιβαίας έπιδράσεως είς τά δοθέντα υποδείγματα. “Οπως ήδη άνεφέρ- 
θη, τάς στενότητας δυνανται νά σχηματίσουν ή ή παραγωγή εξαγωγί- 
μων άγαθΩν ή ή πώλησίς των2*. Ουτω, ισχύει, κατ’άρχάς, η λόσις τοΟ

'* "Mit Recht wurde friiher die Wirtschaft als unsozial angegriffen, veil 
sie weder Beschaftigung noch Brot geniigend schuf. Heute gelingt ihr beides" . 
H. Gross: Die Wirtschaft als Grundlage eine bejahbaren Gesellschaft, "Werk 
und Zeit", 14 Jahrg. (1955), Heft 2, σελ.4. ‘Η ορθή διάγνωσις τές άντιπληθω- 
ριστικές-πολιτικές δέν αρκεί διά τήν αντιμετώπισιν των παρουσιαζομένων δυσκο
λίαν.Είς επιστολήν πρός τόν Senator Ρ. Douglas ώς Chairman τί}ς Joint Econo
mic Committee καθορίζει ό Chairman τοΟ Board of Governors τοΟ Federal Sy - 
stems, "Granting that there are these imperfections as regards the behavior 
of individual prices and that they create inflationary pressures or biases in 
economic processes that cannot be effectively dealt with by monetary policy 
should be less (or more) restrictive than if such phenomena did not exist?" 
καί δίδει επίσης άπάντησιν είς τάς παρουσιαζομόνας πραγματικάς δυσκολίας "I 
want to emphasize that I am most concerned with the preservation of freely 
competitive markets and the correction of any institutional imperfections 
which exist in the working of the price mechanism. While such imperfections 
cannot be corrected simply by a sound monetary and fiscal policy, they sure
ly cannot be corrected by an unsound financial policy". W. McChesney Martin: 
Comments on Employment, Growth, and Price Levels. Federal Reserve Bank of New 
York, Monthly Review, Febr. I960, σελ. 27.

2* 0. Μπένος: Εισαγωγή είς τήν Γενικήν Οικονομικήν ’Ισορροπίαν, ’Αθηναι 1974 
σελ. 148 -156
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προβλήματος α, εάν τήν στενότητα σχηματίζη ή παραγωγή καί ή λυ- 
σις β, εάν ή πώλησις. 'Η κατάστασις, όμως, δυναται νά μεταβληθη 
διά της εφαρμογές ενός έκ των ώς άνω μέσων1*. ’Εάν π.χ. ή παραγω
γή έξαγωγίμων άγαθων έσχημάτιζεν τήν στενότητα καί μετά αυτή αυ
ξάνεται κατά Υ, , λαμβάνομεν έκ της (ΐθ) καί της (10α), ότι θεω
ρείται απαραίτητος ώρισμένη αυξησις τ(3ν πωλήσεων, ή οποία είς τό 
αριθμητικόν παράδειγμα (10α) ανέρχεται είς τό εν τρίτον της έπε- 
κτάσεως της παραγωγής Υ, (μετρουμενον έν σχέσει πρός τό παραχθέν 
εθνικόν εισόδημα). Έάν, όμως, δέν υπάρχει τοιαότη δυνατότης έ- 
πεκτάσεως τ(3ν έξαγωγβν, θά δημιουργηθη, τελικβς, στενότης καί θά 
πρέπει νά χρησιμοποιηθούν τά δεδομένα τ(3ν εξισώσεων (12) - (ΐ5).

’Αντιθέτως, έάν τήν στενότητα σχηματίζουν αΐ δυνατότητες πω
λήσεων* 2* καί καθίσταται δυνατή, διά καταλλήλων διαπραγματεύσεων, 
ή αυξησις τ(3ν έξαγωγων κατά Ε, τότε διά νά πραγματοπο ιηθη 6 στό
χος τοΟτος απαιτείται αυξησις της παραγωγής έξαγωγίμων άγαθων πε
ρίπου κατά 3Ε, συμφώνως πρός τήν έξίσωσιν ^15α). ’Εάν, όμως, δέν 
δόναται νά πραγματοποιηθη τοΟτο, τότε θά ευρεθωμεν καί πάλιν ε
νώπιον μι3ς στενότητος της παραγωγής3*.

'* "Eine allgemeine Preissteigerung ist...nur unter der Voraussetzungdenk 
bar, dass die allgemeine Nachfrage nach Waren aus irgendeiner Ursacheden Vor- 
rat (oder das Angebot) iiberstiegen habe Oder ihn annehmbarerweise iiberstei - 
gen werde....Jede Geldwerttheorie, die diesen Namen verdienen soli, muss da- 
her imstande sein, nachzuweisen,wie und aus welchem Grunde die monetare oder 
pekuniare Nachfrage nach Waren unter gegebenen Umstiinden das Warenangebot ii- 
bersteigen oder umgekehrt, darunter bleiben wird". K. Wicksell: Vorlesungen 
iiber Nationalokonomie, Bd. II, 2 Augl ., Jena 1928, αελ. 181.

2* 0 V. Stackelberg άνέπτυξεν οτι, ή έξισορρόπησις της χρηματικής αξίας
εις τά καθ’έκαατα κράτη θά διενεργηθζ μόνη διά των τιμών τών έξαγωγίμων αγα
θών. "Der Ausgleich der Preisproportionen und der Preisniveaus zwischen zwei 
im wirtschaftilichen Austausch stehenden Landern erfolgt unter entsprechen - 
der Beriicksichtigung der Translokationskosten bei jedem belibigen Wechselkurs. 
Dementsprechend muss sich zwischen der Kaufkraftparitat und jedem beliebigen 
Wechselkurs eine tjbereinstimmung herstellen". H.V. Stackelberg: Die Theorie 
des Weohselkurses bei vollstandiger Konkurrenz, Jahrbiicher fiir Nationalokono- 
mie und Statistik, 19^9 αελ. 4.

3) Als unmittelbaren Preiseffekt bezeichne ich das, was an Einfliissenauf 
das Binnenpreisniveau bei einem steigenden Weltpreisniveau eine Binnenwirts- 
chaft auch dann erreicht, wenn diese Binnenwirtschaft ein Leist.ungsbilanzde- 
fizit hat. Auch wenn eine Binnenwirtschaft ein Lei stungsbilanzdef i zi that und 
die Preise im Ausland steigen, bleibt es nicht aus, dass die Exporteureihre 
Absatzpreise entsprechend erhohen konnen, ihren eigenen Arbeitern hohere Lo- 
hne zahlen Konnen usw. Wenn das Preisniveau in der Welt steigt, sind - auch 
bei Leistungsbilanzdefizit - die Importe etwas teurer, und die Preise dieser 
Importvaren wirken auf die Inlandspreise". W. Stutzel : 1st die schleichende 
Infaltion durch monetare Massnahmen zu beeinflussen? Beihefte der Konjunktur- 
politik, Heft 7, Berlin i960, αελ. 66.
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2.4 Γενίκευαις του 'Υποδείγματος

Γενικευοντες τό υπόδειγμα προχωροΟμεν περαιτέρω, ώς έξ^ς,ή
τοι: κατ’αρχάς, προωθείται ή αΰξησις των ένδοβιομηχανικων προμη
θειών, ως υποθέσαμεν δέ δέν είναι απαραίτητος ή παραγωγή έξαγω- 
γίμων καί μή εξαγωγίμων αγαθών (έθνικΗν καί διεθνών προϊόντων). 
Ό περιορισμός δέ ουτος δόναται ανευ μεγάλης δυσκολίας νά παρα- 
μερισθη. Δυνάμεθα επίσης αντί της ΰποθέσεως ταότης, νά λάβωμεν 
έκ της θεωρίας τ®ν εισροών - έκροών (Input-Output) συμπληρωματι- 
κάς πληροφορίας διά τήν διεόρυνσιν τοΟ υποδείγματος καί νά λόσω- 
μεν τό πρόβλημα βάσει τί3ν άρχΟν αυτής. ΓενικΟς τά της λυσεωςταό- 
της αποτελέσματα θά έξαρτωνται, φυσικά, πάντοτε έκ τ£3ν αριθμητι
κήν δεδομένων τ£3ν χρησιμοπο ιθυμένων συντελεστών' αυτή ητο επίσης 
η περίπτωσις εις τό ανωτέρω υπόδειγμα.

Τό υπόδειγμα δυναται νά λάβη διαφόρους μορφάς, άναλόγως των 
επ ι δ ιωκομένων εκάστοτε στόχων. Μία περίπτωσις κατά τήν οποίαν τό 
υπόδειγμα δόναται νά μετασχηματισθη εις υπόδειγμα συμπληρωματι - 
κης ώθήσεως της οικονομίας σχηματίζεται, όταν αντί των μεταβλη
τήν ΥΝ καί Υ, , ή μικτή αξία παραγωγές (εισόδημα έκ της παραγωγές 
έθνικών καί διεθνών προϊόντων) προσδιορίζεται έκ τοϊ> βαθμοΟ συσ- 
σωρευσεως ταυτης, είσάγωνται αΐ μεταβληταί VN καί V, διά τά έγ- 
χώρια καί έξαγώγιμα προϊόντα καί αΐ έξι σώσεις (3) καί (4) αν
τικαθίστανται διά των ( 3α) καί ( 4α), αΐ όποΤαι ικανοποιούν τά 
δεδομένα τοΟ προβλήματος, ήτοι:

vn=Tnnvn+9n,V|+Xn (3α)

ν,=φΙΝ νΝ+φΜ ν,+Χ,+Ε-Μ (4α)

'Εκ της λυσεως τοΰ προβλήματος α ως πρός X προκύπτει ή (16)

(ι-Jn+ (ι-φ,, - ftNv, -d (16)

ένθα τά V, καί D είναι δεδομένα. Οΰτω μετά τό στάδιον τοίίτο ά- 
παιτεΤται εις πίναξ συμπληρωματικων πληροφοριΟν διά τήν εκλογήν 
της άναλόγου ώθήσεως, ώστε νά δυνηθβμεν νά λάβωμεν οιανδήποτε α
ριθμητικήν λυσιν.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

3. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ

3.0 Εισαγωγικοί Παρατηρήσεις

'Η άνάλυσις αυτή, βασιζόμενη εις τήν θεωρίαν της νομισματικές 
πολιτικές, διερευνά τούς στρατηγικούς εκείνους παράγοντας, οί ό- 
ποΤοι προσδιορίζουν καί επηρεάζουν την διαμόρφωσιν των διαφόρων 
οικονομικήν μεγεθών διά τών μέσων τές νομισματικές πολίτικης. Ε- 
ρευνώνται ιδιαιτέρως αΐ προϋποθέσεις καί αΐ συνθηκαι τών επιθυ
μητών επηρεασμών των προερχομένων εξ ώρισμένων συγκυριακών συμ
πτωμάτων της οικονομίας έκ της άσκησεως της νομισματικής πολίτι
κης καί αι επιπτώσεις αυτών επί τών επενδύσεων, της καταναλώσεως, 
τών τιμών καί των μεταβολών τοΌ ισοζυγίου πληρωμών.

'Ως βασικοί παράγοντες διερευνήσεως των επιπτώσεων της έφαρ- 
μοζομένης εκάστοτε πολιτικές αντιμετωπίσεως των οικονομικών δια
κυμάνσεων, διά τόν καθορισμόν τές προσηκούσης εκάστοτε πολιτικές 
επηρεασμοϋ τές προσφορδς καί της ζητήσεως τίτλων εις την κεφαλαι
αγοράν, θεωρούνται ή ποσότης τοΟ χρήματος, ο τόκος καί η ρευστό- 
της τές οικονομίας, οι οποίοι αναλύονται επί τέ βάσει τές νομι
σματικές θεωρίας καί τές θεωρίας τών οικονομικών διακυμάνσεων. 
Βάσεις δέ της άναλυσεως ταύτης θεωρούνται αι δυνατότητες έπηρεα- 
σμοθ τών παραγόντων τούτων υπό τών μέσων τές νομισματικές πολι
τικές.

3.1 'Η Ποσότης τοϋ Χρήματος

'Η ποσοτική θεωρία υποθέτει, ότι υπάρχει άλληλεξάρτησις με
ταξύ τής ποσότητος του χρήματος καί τών τιμών καί ορίζει τήν πο
σότητα τοθ χρήματος ώς στρατηγικόν παράγοντα έπηρεασμοθ τοϋ υ-
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ψους τοϋ επιπέδου των τιμών1*. 'Η έξίσωσις τ(3ν συναλλαγών καί ή έ- 
ξίσωσις διατηρήσεως τίϋν ταμιακών αποθεμάτων είναι, βεβαίως, μία 
ταυτολογία, επειδή αυτή οΰδέν εξαγόμενον δίδει τό οποίον θά ηδυ- 
νατο νά έπαληθευθή, δι’έμπειρικων μέσων1 2*. "Εκαστον έκ των τριών με
γεθών, α) ποσότης χρήματος, β) ταχύτης κυκλοφορίας καί γ) δγκος 
συναλλαγήν, δύναται, κατά τήν συνάρτησιν των συναλλαγήν, νά χα- 
ρακτηρισθή ως παράγων έπηρεασμοϋ του τετάρτου μεγέθους ήτοι τοϋ 
υψους τοϋ επιπέδου τ(3ν τιμών. 'Η ισότης δμως δέν δεικνύει τήν ε- 
πίδρασιν τής μεταβολής έξ ενός τίϋν πρώτων τριών παραγόντων επί 
των δυο άλλων αυτής τής όμάδος, οΐ όποΤοι, διά τής θεωρίαςτήςκυ- 
κλοφορίας καί τοϋ συντελεστοϋ διατηρήσεως ταμιακΟν αποθεμάτων,θά 
ήτο δυνατόν νά δώσουν πληροφορίας επί τής συμπεριφοράς τ<3ν δύο 
τούτων μεγεθών.

"Ηδη ό A. Marshall διετύπωσε μίαν γενικήν παρατήρησιν επί των 
αις άνω παραγόντων, ώς προσδ ιορ ιστ ικ£8ν τοϋ συντελεστοϋ ταχύτητος 
κυκλοφορίας, χωρίς νά καταστήση συγκεκριμένην τήν διατύπωσιν τής 
ΰποθέσεώς του3*. ’Επίσης ό Schumpeter4* σημειώνει, δτι ο Fischer 
άναφέρεται είς τούς παράγοντας, οΐ όποΤοι επηρεάζουν τήν ποσότη
τα τοϋ χρήματος, τήν ταχύτητα κυκλοφορίας καί τόν δγκον τοϋ εμ
πορίου. Κατ’αΰτόν, ό Fischer ιαθώρισεν τά προσδ ιορ ι στ ικά α’ίτια 
τής ταχύτητος κυκλοφορίας τοϋ χρήματος, ιδίως τάς συνηθείας πλη
ρωμήν καί άποταμιεύσεως, πυκνότητα πληθυσμοϋ καί ταχύτητα εμπορι- 
κΠν συναλλαγΟν. '0 Fischer δμως μόνον είς τό IV κεφάλαιον τοϋβι- 
βλίου του5* έρευνΚ τάς βραχυχρονίους μεταβολάς τής ταχύτητος κυ
κλοφορίας, ενφ εις τό υπόλοιπον τοϋ βιβλίου λαμβάνει τήν ταχύ
τητα κυκλοφορίας ως σταθεράν. Η μεταβολή τής ποσότητος τοϋ χρή
ματος επίσης δέν σημαίνει, δτι ή σταθερά ταχύτης κυκλοφορίας θά 
έπενεργή καί επί του επιπέδου τ(3ν τιμΟν, δταν μεταβάλλεται ανα- 
λόγως 6 δγκος τ(3ν συναλλαγών. Η ποσότης τοϋ χρήματος δύναται νά 
χαρακτηρισθή ως δυναμικός παράγων, εάν ΰποτεθή δτι θά προκληθή

1 Διά τάς διαφόρους παραλλαγάς καί την ιστορικήν έξέλιξιν τής ποσοτικής 
θεωρίας βλ. Η. Hegeland: The Quantity Theory of Money.Gotehorg 1951.M.v.Fried
man: (ed.) Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago 1966.

2* ’Επί τοΟ σημείου τούτου άνεφέρθη ήδη ό A. Marshall βλ. Ε. Eshag: From
Marshall to Keynes. An Essay on the Monetary Theory of the Cambridge School. 
Oxford 1963 σελ. 11. - J. Niehans: Die Wandlungen Okonomischer Geseize"Schwei 
zerische Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Statistik", Jg. 87 (1951) σελ. 
304. G. Schmolders: Von der "Quantitatstheorie" zur" Liquidit'atstheorie" des 
Geldes. Akademie der Vissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Gei- 
stes-und Sozialwissenschaftlichen Klasse.Ig.I960.Nr.12 Mainz 1961 σελ. 1119.

’ Βλ. Eshag: ένθα ανωτέρω, σελ. 3.

4* J.A. Schumpeter: History of Economic Analysis, N.Y. 1954, σελ. 1102.

5* R.Fisher: The Purchasing Power of Money, N.Y. 1922.
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μία κατ’έπίδρασιν μεταβολή τοϋ δγκου τΩν συναλλαγήν έκ τής μετα
βολής τής ποσότητος το® χρήματος καί επομένως διά τής αΰξήσεωςτή; 
ποσότητος τοΟ χρήματος θά είναι δυνατόν νά ύπερνικηθή ή οικονο
μική ΰφεσις’*. ’Εάν ή σχέσις μεταξύ ποσότητος χρήματος καί δγκου 
τΩν συναλλαγΩν δέν είναι προσηρμοσμένη, τότε ή ποσότης τοΟ χρή
ματος έχει μίαν ιδιαιτέραν σημασίαν ως στρατηγικός ή δυναμικός πα
ράγων. Μέ σταθεράν ταχύτητα κυκλοφορίας τοΟ χρήματος τό επίπεδον 
τΩν τιμών δύναται νά σταθεροποιηθή μέσψ προσαρμογής τής αΰξήσεως 
τής ποσότητος τοσ χρήματος είς τό αναμενόμενον επίπεδον αΰξήσεως 
του καθαροΟ κοινωνικοί προϊόντος.

Θά ήδύνατο νά ΰποστηριχθή δτι, εάν αΐ οίκονομικαί κυμάνσεις 
εκφράζονται υπό τΩν διακυμάνσεων τΩν τιμΩν, η υπό τής ποσοτικής 
θεωρίας ύπόθεσις τής συναρτήσεως μεταξύ ποσότητος χρήματος καί ε
πιπέδου τιμΩν, επιτρέπει άσκησιν πολιτικής ρυθμίσεως τής ποσότη
τος τοΟ χρήματος έναντι τΩν αιτίων τΩν οίκονομικΩν κυμάνσεων(αΰ- 
ξήσεως τιμΩν ή ύποαπασχολήσεως)„ ’Εφ’δσον ήθελε γίνει δεκτή ή συ- 
νάρτησις μεταξύ τής αΰξήσεως τής ποσότητος τοΟ χρήματος καί τοΟ 
ρυθμοί αΰξήσεως τοίΤ κοινωνικού προϊόντος, ή πολιτ ική ρυθμίσεως τής 
ποσότητος τοΰ χρήματος είναι ή προσήκουσα, βάσει των θεωριΩν τΩν 
επενδύσεων ως θεραπεία αιτίων ύποαπασχολήσεως, διότι αΐ θεωρίαι 
αυται δίδουν ιδιαιτέραν σημασίαν είς τήν έπιτάχυνσιν τοθ ρυθμοϋ 
αΰξήσεως τοΟ κοινωνικοί, προϊόντος.

'Η έρευνα τής επιρροής επί τΩν οίκονομικΩν κυμάνσεων έκ τής 
μεταβολής τής ποσότητος τοϋ χρήματος άπαιτεΤ σαφή προσδιορισμόν 
τής εννοίας "χρήμα". Εάν δέ ουδείς γενικός ορισμός τοσ χρήματος 
υφίσταται, 6 προσδιορισμός τής εννοίας δύναται νά άντιμετωπισθή 
ιΰς θέμα σκοπ ι μότητος2'. Διά τήν ορθήν θεμελίωσιν τΩν οίκονομικΩν 
.απόψεν είναι απαραίτητος ό ακριβής ορισρός τοϋ χρήματος. Εξ αύ- 
τοϋ προκύπτει τό βασικόν πρόβλημα τής οικονομικής πολιτικής, δηλ. 
εάν, μεταβαλλομένης τής ποσότητος τοΑ χρήματος, υπό των νομισμα- 
τικΩν άρχΩν δύνανται νά διαμορφωθούν προβλεπόμεναι τιμαί (η επί— 1

1 J.M. Keynes (The General Theory of Employment. Interest and Money.Lon
don 1936, Reprinted 1957, βελ· 295), έκαμε την ΰπόθεσιν, ύπό τήν προυπόθεσιν 
ώρισμένων θεωρητικβν υποδειγμάτων, δτι έως δτου επιτευχθη πλήρης απασχόλησις, 
ή αΰξησις της ποσότητος τοΟ χρήματος θά ύποβοηθήση τήν αΰξησιν της απασχολή- 
σεως, αλλά δέν θά έπηρεάση τό ϋψος τοΟ επιπέδου τΟν τιμών, ενφ μετά τό στά- 
διον της πλήρους άπασχολήσεως ή αΰξησις της ποσότητος τοΟ χρήματος θά επιδρδ 
μόνον αύξητικως επί των τιμΒΙν. Κατά τόν H.J. Kohler (H.J. Kohler: Der Begriff 
"Geldraenge" Und seine Problematik, Berlin 1960 σελ. 20) ή αυτή ύπόθεσις έγι
νε ήδη ύπό τίϋν Misseldenei? τό κατά τό 1622 εκδοθέν έργον του περί ελευθέ - 
ρου εμπορίου, Συνέστησεν δέ ούτος, διά τήν ύπερνίκησιν της οικονομικής κρί- 
σεως τοΟ 1620-24, νά έπιδιωχθή ή μείωσις της αξίας τ(3ν κυκλοφοροόντων μεταλ- 
λικΟίν κερμάτων διά της αΰξήσεως της ποσότητος τοΟ χρήματος.

Βλ. Kohler: Der Begriff "Geldmenge" und seine Problematik, ενθ.αν.σ.45 
καί K.Larna: The Money Supply, Money Flows and Domestic Product in Finland 
1910 - 1956. Helsinki 1959, σελ. 26.
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πεδον τιμβν) ή άλλα πραγματικά μεγέθη, τά όποΤα έτέθησαν ώς σκο
πός της οικονομικές πολιτικές καί τοϋ προγραμματιβμοϋ.

Δεδομένου δτι τά μέσα άσκήσεως τής νομισματικές πολιτικές 
πρός άντιμετώπισιν τβν οικονομικήν κυμάνσεων είναι τά γνωστά μέ
χρι σήμερον εφαρμοζόμενα υπό τές οικονομικές έρευνης, θά πρέπει 
νά έρευνηθέ, εάν ή μεταβολή τές ποσότητος τοΟ χρήματος είναι ή 
δέουσα πρός επίτευξιν των ταχθέντων σκοπΟν. Εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην ό ορισμός τές έννοίας τοΟ χρήματος προκύπτει έκ τοϋ βαθμό# 
επηρεασμο# τές ποσότητάς του διά τ£3ν μέσων τές οικονομικές πολι
τικές. ΓενικΟς τά μέχρι τοΟδε μέσα τές νομισματικές πολιτικές ά- 
φορωσι εις τόν έπηρεασμόν τές ποσότητος το# χρήματος άποτελουμέ- 
νου έκ τραπεζογραμματίων (χρήμα τής κεντρικής τραπέζης) καί κα
ταθέσεων δψεως τβν έμπορικΟν τραπεζΟν1'.

'Η έκδοσις κερμάτων δύναται νά καθορισθή διά νομικής ρυθμί- 
σεως, πλήν δμως ό ρόλος των σήμερον δέν είναι τόσον μεγάλης ση
μασίας. 0 καθορισμός ορίων1 2' διά τήν έκδοσιν νομίσματος είναι 
άσκοπος, εάν αΐ τράπεζαι άνά πδίσαν στιγμήν είναι έλεύθεραι (πρδγ-

1 '0 ούτω εκλεγείς ορισμός της έννοίας του χρήματος συμπίπτει μέ τόν ύπό 
τοθ Gleske δοθεντος, ο οποίος εις τόν ορισμόν τοΟ χρήματος εκκινεί εκ τ(3ν 
λειτουργιών του ως μέσου πληρωμές καί εξ αυτοϋ θέτει είς ϊσην μοίραντάς προ
θεσμιακός καί αποταμιευτικάς καταθέσεις. Η τυπική δε σχέσις των προθεσμιακών 
καί αποταμιευτικων καταθέσεων, διά τόν υπολογισμόν των είς τόν ογκοντο# χρή
ματος, είς τήν πρδξιν οΰδένα ρόλον διαδραματίζει. "Die Banken sperren sich 
trotz festgelegter Kiindigungsfristen kaum gegen eine vorzeitige, den Ablauf 
der Kiindigungsfristen nicht abwartende Verfugung iiber termingebundene Deposi- 
ten. Der Konto-Inhaber hat lediglich die Berechnung sogenannter"Vorverfiiguns 
zinsen" in Kauf zu nehmen. Diese stellen Genuss der Depositeninhaber durch 
seine Bereitschaft zur langerfristigen Bindung gelangt war und die nun durch 
seine Vorzeitige Verfugung ihre Berechtigung verloren hat. Uber Spardeposi - 
ten kann sogar bis zu bestimmten, zumeist vom Gesetzgeber fixierten Hochstbe— 
tragen innerhalb eines Zeitraums ohne jede Beschrankung verfiigt werden. Dem- 
zufolge sind Termin-und Spardepositen praktisch jederzeit fur das einzelne 
Wirtschaftssubjekt fur Zahlungsleistungen verwendbar und aus diesen Grunde 
auch zweifelsfrei in das Geldvolumen einzurechnen". L. Gleske: Die Liquidi - 
tat in der Kreditwirtschaft. Frankfurt, (άνευ έτους), σελ. 17.’Επίσης ο Α.Κ. 
Cairncross: Monetary Policy in a Mixed Economy. Stockholm I960, σελ. 14, εξη
γεί οτι εις τήν Αγγλίαν "the commercial banks are usually prepared to allow 
their depositors to draw cheques against deposit accounts when their current 
account are exhausted", Βλ. επίσης: Report of the Committee on the Working of 
the Monetary System. London 1959, αελ. 44: "Bankers, although they may some
times speak of deposit accounts as more stable than current accounts never - 
theless in practice appear to lump all their de.posit liablilities togetherand 
to treat as in effect repayable on demand".

2' Αυστηρά κυκλοφοριακά όρια εις άναπτυσσομένην οικονομίαν είναι πολλάκις 
δυσχερή, εάν τό αύξανόμενον κοινωνικόν προϊόν άπαιτή ηΰξημένην ποσότητα χρή
ματος. Βλ. : Die Deutsche Bundesbank, Grundziige des Notenbankwesens und Kom-
mentar zum Gesetz iiber die Deutsche Bundesbank fiir Wissenschaft und Praxis, 
vonJ. von Spindler, W. Becker und O.E. Starke. Stuttgart I960.σελ. 33· G. 
Bombach: Wirtschaftswachstum und Stabilitat. In: Wachstum und Konjunktur.Le- 
bendige Wirtschaft, Bd. 21. Darmstadt/Opladen I960, σελ. 11.
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μα άναγκαΤον καί υπαγορεύαμενον εκ των άναγκέν των συναλλαγέν)'' 
νά εξαργυρώνουν τάς απαιτήσεις των εις την κεντρικήν τράπεζαν έ
ναντι χαρτονομίσματος. 'Η κεντρική τράπεζα θά πρέπει νά είναι είς 
θέσιν νά ρυθμίζη τήν ποσότητα τοΟ χαρτονομίσματος καί τάς απαι
τήσεις τέν εμπορικήν τραπεζΟν.

'Η δημιουργία χρήματος υπό τής Κεντρικής Τραπέζης έπιτελεΤ- 
ται κατά βάσιν διά τής παραλλήλου αποκτήσεως ενεργητ ικων στοιχεί
ων ΰπ’αΰτής, είναι δέ αποφασιστικής σημασίας ή άπόκτησις ενεργη
τικόν μέσων υπό τής κεντρικής τραπέζης ως λ.χ„ χρυσός,συνάλλαγμα, 
αξιόγραφα, εμβάσματα, ή πιστώσεις πρός τό δημόσιον, πρός διεθνείς 
οργανισμούς, ξένας κεντρικάς τραπέζας ή ίδιώτας. Είναι άδιάφορον 
διά τήν κεντρικήν τράπεζαν έναντι τ ίνων άξιέν θά προβή εις δημι
ουργίαν χρήματος, ή διοχέτευσις τοΌ οποίου εις τήν ο ίκο νομίαν δύ- 
ναται νά καλύπτεται υπό ποικίλων μορφέν άξιΟν έναντι τέν οποίων 
λαμβάνει χώραν ή διαδικασία έκδόσεως των τραπεζογραμματίων της(ά- 
γορά συναλλάγματος, προεξόφλησις άξιογράφων, χορηγήσεις πιστώσε
ων πρός τήν οικονομίαν ή τό δημόσιον κλπ„).

'Η μείωσις τοΟ αποθέματος χρυσοί καί τοϋ συναλλάγματος, είς 
κατάστασιν ενεργητικοί ή ισοσκελισμένου ισοζυγίου πληρωμών καίεΐς 
σταθεράν σχέσιν μετατρεψιμότητος τής τιμής τοθ συναλλάγματος,εί
ναι δυνατόν νά λάβη χώραν μόνον εάν τό κράτος ή αι αρμόδιαι κρα- 
τικαί ΰπηρεσίαι (νομισματικαί άρχαί) είναι είς θέσιν νά άναλάβουν 
τοίίτο καί αί όποΤαι δμως θά πρέπει νά διαθέτουν τά κατάλληλα όρ
γανα εκδόσεως εντόκων γραμματίων ή δανείων ή νά επιτύχουν τοΟτο 
διά τοΟ τακτικοί προϋπολογισμοί. Η έκχώρησις χρυσοϋ καί συναλ
λάγματος πρός τό κοινόν θά έχη μόνον τότε τό επιθυμητόν αποτέλε
σμα, ώς είς τήν ανωτέρω περιγραφεΤσαν κατάστασιν, όταν αΐ άξίαι 
αυται ζητηθούν διά σκοπούς αποθησαυρίσεως, διότι, διαφορετικές, 
τό ισοζύγιον πληρωμών καί τά εξ αυτού προκύπτοντα αποτελέσματα 
χρυσοί καί συναλλάγματος δέν επηρεάζονται. 1

1 Βλ. Schmolders: Von der "Quantitatstheorie" Zur "Liquiditatstheorie"des 
Geldes, ένθα ανωτέρω, σελ. 1121. Εις τήν πρότασιν το0 1,. Robbins, (The Eco
nomist in the Twentieth Century and Other Lectures in Political Economy.Lon
don 1954 σελ. 79) περί περιορισμοί τής κυκλοφορίας τοΟ χαρτονομίσματος είναι 
αντίθετος 6 W.T. Newlyn (The Credit Squeeze in the Light of Basic Principles. 
In: Economic Issues. A Financial and Economic Debate in the Critical Years 
195^-1957. (Ed.) S. Frowen and H.C. Hillmann. London 1957, σελ. 71), ό όποιος 
λέγει, ότι ο περιορισμός τής έκδόσεως χαρτονομίσματος μόνον τότε θεωρείται 
σκόπιμος, όταν η κεντρική τράπεζα υποχρεοΟται νά περιορίση τήνδημιουργίαν κα
ταθέσεων παρ αυτή. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην δημιουργεΤται διά τήν κεντρικήν 
τράπεζαν όχι μόνον πρόβλημα ρευστότητος διά τάς διεθνείς συναλλαγάς της,αλλά 
καί διά τάς έθνικάς τοιαύτας, διότι οφείλει νά είναι εις θέσιν, άνά πδίσαν στl·- 
γμήν, νά έξοφλή τάς καταθέσεις, τάς οποίας αυτή δημιουργεί, είς χαρτονόμισμα 
τόν όγκον τοΟ οποίου δέν δύναται νά καθορίση αϋτη.
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’Ενφ ή πώλησις αξιογράφων προϋποθέτει1* άνάλογον άγοραστικήν 
τάσιν των τραπεζών ή τοΰ κοινοί», τό απόθεμα αξιογράφων θά μειω
θώ, διότι ταϋτα δεν θά μετατραποΟν είς ληξιπρόθεσμα ώστε νά αν- 
τικατασταθοϋν δι’άγορδίς νέων αξιογράφων. Διά τοΟ περιορισμοί η 
τής αΰξήσεως τής κατ’εΰθεΐαν άναπροεξοφλήσεως είς τήν κεντρικήν 
τράπεζαν προκαλεΤται αυτόματος επαναφορά τοϋ χρήματος εις τήν εκ
δοτικήν τράπεζαν1 2*.

Τό διά τές άποκτήσεως ένεργητικΩν στοιχείων δημ ιουργουμενον 
χρέμα διοχετεύεται η ΰπό μορφήν χαρτονομίσματος πρός τάς τραπέ- 
ζας καί ιδιαιτέρως πρός τό κοινόν η ώς καταθέσεις τΩν εμπορικήν 
τραπεζΩν παρά τέ κεντρική τραπέζη η τοϋ δημοσίου η τΩν ιδιωτών. 
'Η δημιουργία τοθ λογιστικοί! χρήματος των τραπεζΩν δυναται νά βα
σίζεται μόνον επί τοϋ χρήματος τές κεντρικές τραπέζης, τό οποΤον 
ρέει πρός τάς έμπορικάς τραπέζας. 'Η έπέκτασις (ό περtopισμός)τής 
δημιουργίας χρήματος είναι δυνατή (όμοΟ μετά τ^ς δημιουργίας χρή
ματος ΰπό της κεντρικές τραπέζης) διά τές αύξήσεως (μειώσεως)τές 
συμμετοχές των εμπορικών τραπεζών είς τήν υπό της κεντρικής τρα
πέζης δημιουργίαν χρήματος, ίδιατέρως δέ διά ττ)ζ έλαττώσεως (αυ- 
ξήσεως) των λογαριασμόν τοϋ δημοσίου ή των ιδιωτΩν παρά τέ κεν
τρικέ τραπέζη. 'Η μείωσις (αΰξησις) τΩν καταθέσεων τοΟ δημοσίου 
παρά τέ κεντρικέ τραπέζη δόναται νά έπιτευχθέ διά της μειώσεως 
^αΰξήσεως) τΩν ταμιακών αποθεμάτων, τό όποΤον είναι αποτέλεσματές 
ακολουθητέας πολιτικές τοΟ προϋπολογισμοί. Αι καταθέσεις τοΟ δη
μοσίου παρά τέ κεντρικέ τραπέζη δυνανται επίσης νά μειωθοΟν (αυ
ξηθούν) καί έκ τοσ λόγου ότι τά ταμιακά ταϋτα αποθέματα δυνανται, 
διά καταλλήλων μέτρων οικονομικές πολιτικές, νά κατατίθενται εκ 
λογαριασμών τές κεντρικές τραπέζης είς λογαριασμούς τΩν εμπορι- 
κΩν τραπε^ζων καί αντιστρόφως. Τό μέγεθος δημιουργίας λογιστικοί! 
χρήματος, επί τοί! οποίου αί έμπορικαί τράπεζαι βασίζονται διά τήν 
συνεχέ τροφοδότησίν των διά χρήματος έκ τές κεντρικής τραπέζης, 
εξαρτΚται εκ της σχέσεως τήν οποίαν αί τράπεζαι διατηρούν μεταξύ 
χρήματος της κεντρικές τραπέζης καί ιδίου λογιστικού χρήματος

1 Η αγοραστική τάσις αΰτη ύφίσταται πάντοτε, όταν ή ζήτησις αξιογράφων 
είναι ελαστική πρός τόν τόκον.'Η μείωσις τής τιμής (αΰξησις τοΟ τόκου), ή ο
ποία διά τής συμπληρωματικής προσφορδίς αξιογράφων τής κεντρικής τραπέζης δυ- 
ναται νά ρυθμίζεται άναλόγως, οδηγεί πρός αΰξησιν τής ζητήσεως αξιογράφων. 
Βλ. Keynes: A General Theory, ένθα άνωτ. σελ. 197.

2* Διά τήν σημασίαν τής καλύψεως τοΟ χρήματος δ ι ’έμπορικ(3ν αξιογράφων βλ. 
Η. Hittershausen: Internationale Handels-und Devisenpolitik. Frankfurt/M (&- 
νευ έτους) σελ. 138 κ.ε.
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(Cash Ratio) καί της δυνατότητος ΐκανοποιήσεως αμέσως των απαι
τήσεων τοϋ κοινοί11.

’Εάν ή ταμιακή σχέσις (Cash Ratio) λόγψ νομοθετικών διατάξε
ων ή συνηθείας, είναι σταθερά, τότε η διαστολή ή συστολή του λο
γιστικοί χρήματος έκφεΰγε ι ώς δργανον τής πολιτικές τών οικονο
μικήν κυμάνσεων. ’Εξ άλλου, δμως, εάν αυτή δεν είναι σταθερώςπρο- 
καθωρισμένη, αλλά δύναται νά κυμαίνεται άναλόγως τών απαιτήσεων 
τών τραπεζών, παρεμποδίζεται ή πολιτική τών μεταβολών τής ροής 
χρήματος εκ μέρους τής κεντρικής τραπέζης.

'Η μεταβολή τής ποσότητος τοΟ κυκλοφοροϋντος χρήματος προϋ
ποθέτει ανάλογον μεταβολήν των ενεργητικών στοιχείων τών τραπε
ζών. ‘Η αΰξησις τής ποσότητος τοΟ κυκλο^οροϋντος χρήματος, ένεκα 
τοϋ δεδομένου περιθωρίου ρευστότητος, είναι δυνατή είτε διά τής 
δημιουργίας πιστώσεων, είτε διά τής άγορας άξιογράφων ή άλλων ε
νεργητικών στοιχείων, ένψ ή μείωσις τής ποσότητος του κυκλοφοροϋν- 
τος χρήματος δόναται νά επιτευχθή ε’ίτε διά τής μειώσεως τών πι
στώσεων, ή διά τής πωλήσεις άξιογράφων ή άλλων ενεργητικών στοι- *

Βλ. Η. Gestrich: Kredit und Sparen. Godesberg 19^7. σελ. 89 κ.έ.. E. 
Schneider: Einfiihrung in die Wirtschaf tstheorie. Theil III. Tubingen 195), 
σελ. 49. 11. Stucken: Geld und Kredit. Tubingen 1957 σελ. 57. L. Gleske:Die 
Liquiditat in der Kreditwirtschaft, ένθα άνωτ., σελ. 19 κ.έ. Πολλάκις εις 
τόν διά τάς προγνώσεις χρησιμοποιουμενον πολλαπλασιαστήν δημιουργίας χρήμα
τος λαμβάνονται ύπ’δψιν τά έκάστοτε ίσχυοντα ποσοστά έλαχίστων αποθεμάτων 
καί τό ποσοστόν αυξήσεως τ(3ν μετρητών τά οποία δύνανται νά προσδ ιορισθοΙΓν 
ως μέσος δρος περασμένων περ ιόδων.'Ομο(ως δταν τό Ex Post καθορισθέν ποσο
στόν αυξήσεως των μετρητών συμπίπτει πρός εκείνο τό όποιον έτέθη ως βάσις 
υπολογισμού, ο Ex Post προσδιοριζόμενος συντελεστής δημιουργίας χρήματος α- 
ποκλείνει εκ τοΟ "Θεωρητικοί)" πολλαπλασιαστοϋ δημιουργίας χρήματος, ο όποι
ος δέν εξαρτδται μόνον εκ τής αληθοίΤς σχέσεως μεταξύ τών μεταβολήν τοΟ χρή
ματος, τής δημιουργίας χρήματος ή τής καταστροφής χρήματος καί τών απολύτων 
μεγεθών των έλαχίστων αποθεμάτων καί τοϋ ποσοστοΟ αυξήσεως τών μετρητίΐν,αλ
λά επίσης καί έκ τών μεταβολών των. Stucken: "Ενθα άνωτ. σελ. 60, καί H.J. 
Lierow: Der Geldschopfungskoeffizient der Kreditbanken in der Bundesrepublik. 
Volkswirtschaftliche Schriften H.30. Berlin 1955 σελ. 37· Διά τήν κριτικήν 
τών αιτίων τής δυνατότητος των τραπεζών ποόε δημιουογίαν χρήματος βλ.Θ. Neu- 
hauser: Kritische Untersuchungen zur Geldschopfungslehre. "Zeitschrift fur 
die gesamte Staatswissenschaft", 108 Bd. (1952), σελ. 646 κ.έ.καί H.Feifel 
Die Anwendbarkeit der modernen Kreditschopfungslehre auf die besondere Art 
des Sparkassengeschafts. "Untersuchungen liber das Spar -,Giro-und Kreditwe- 
sen" . Hrsg. v. F. Voigt. Bd. 10. Berlin 1959. σελ, 53 κ.έ. ’Ανασκόπησιν πε- 
ρί τής εμπειρικής έξετάσεως τής θεωρίας τής δημιουργίας χρήματος δίδει ό Α. 
Nussbaumer: Der Einfluss des Banksystems auf Geldmenge, Masseneinkommen und 
Zinsbildung. "Zeitschrift fur National okonomie", Bd. XX (i960), σελ. 343κ.έ. 
’Επίσης βλ. J. Ahrensdorf and S. Kanesathasan: Vatiations in the Money Mul
tiplier and their Implications for Central Banking. "International Monetary 
Fund Staff Papers", Vol. VIII (i960), σελ. 126 κ.έ.
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χείων εκ μέρους των εμπορικΟν τραπεζΟν'

3.2 Ό Τόκος
r

Οΐ κλασσικοί1 2* προσδιώριζον γενικ£3ς τόν τόκον επί καθαρές 
έμπορευματικής βάσεως διά τής συναρτήσεως αποταμιεύσεων καί επεν
δύσεων" ή ποσότης τοΐί χρήματος, κατ’αύτούς, ήτο άνευ έπιδράσεως 
επί τοΟ τόκου3*. *0 ελεύθερος τόκος προσδιώριζεν τάς αναγκαίας 
αποταμιεύσεις καί επενδύσεις διά τήυ κάλυψιν τίΒν αναγκών,ώστε έ- 
πικρατοΟσεν πλήρης άπασχόλησις. Οϋτω δέν ήτο αναγκαία ή ρύμθισις 
τοΟ τόκου διά τΟν μέτρων τής πολιτικές καταπολεμήσεως τ£3ν οικο
νομικήν κυμάνσεων4*.

*0 Keynes ήμφεσβήτησεν την γνώμην τ(3ν κλασσικών, δτι ό ελεύ
θερος τόκος επιφέρει αυτομάτως, διά τής άπ’εΰθείας έπιδράσεώςτσυ 
επί τ(3ν αποταμιεύσεων καί επενδύσεων, την ισορροπίαν είς πλώρην 
άπασχόλησιν. 'Η θεωρία του αφήνει πεδίον εφαρμογής μέτρων νομι
σματικής πολιτικής επί τοΟ τόκου. Βεβαίως έβλεπεν ουτος ειςτόει- 
σόδημα τόν στρατηγικόν παράγοντα, δστις θά ηδύνατο νά επιφέρη την ι
σορροπίαν είς πλήρην άπασχόλησιν, έν τούτοις ανεγνώριζεν τόν τό
κον ώς σπουδαΤον παράγοντα διά τήν επιρροήν των επενδύσεων καί

1 'θ Nussbaumer, (ένθα άνωτ., σελ. 328), ορίζει την δημιουργίαν πιστώ - 
σεων τβν εμπορικών τραπεζίϋν δχι ως μέρος των ενεργητικών εργασιβν των, αλλ 
ώς άθροισμά τΗν διαφόρων θετικΟν στοιχείων τΗν ίσολογισμΗν των (καταθέσεις 
άποταμιευσεως, ιδιόκτητοι τίτλοι τοϋ πιστωτικού ιδρύματος ως επίσης διάφορα 
μή ρευστοποιήσιμα θετικά στοιχεία) καί καταλήγει είς την εμπειρικήν του έ
ρευναν, της δημιουργίας πιστώσεων εις Αυστρίαν, εις άλλα αποτελέσματα. Nuss
baumer ένθα ανωτ., σελ. 357 κ.ε.

2*Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία: Οικονομική άνάλυσις, Θεσσαλονίκη 1969, 
σελ. 139, 307-311.

3* Βλ.w. Kraus: Wirtschaftswachstum und Gleichgewicht. Frankfurt/m 1955 
σελ. 22. Κατά τόν C. Warburton (The Misplaced Emphasis in Contemporary Bu
siness Fluctuation Theory. In: Readings in Monetary Theory. London 1952σελ 
304 κ.ε.) μερικοί οικονομολόγοι ειχον ήδη παρατηρήσει τήν δυνατότητα ταυτην 
από τοΰ 19ου <%ιΟνος, ως π.χ. 6 John Stuart Mill, οτι δηλ. ή μεταβολή της πο- 
σότητος τοΟ χρήματος δυναται νά έπηρεάση παροδικές τόν τόκον, ούτως ώστε εις 
τό σημεΤον αυτό προετοιμάσθη η θεωρία το0 φυσικοί! καί τοΟ χρηματικοί τόκου 
ToOWicksell. Η θεωρία τοΟ τόκου τοΟ 19ου αιΠνος καί τΗν άρχβν τοΰ 20ου ά- 
ποτελεΤται, κατά τόν Warburton, έκ δυο μερΗν, ήτοι τοΰ μέσου τόκου (J. S. 
Mill) ή τόκου ισορροπίας (A. Marshall), ό όποιος προσδιωρ(ζετο διάτας προσ
φοράς καί της ζητήσεως κεφαλαίων, ενψ, κατά τό διάστημα αυτό, παρουσιάζον- 
το αποκλείσεις τΗν μεταβολΠν της ποσότητος τοΟ χρήματος.

4* Βλ. G.N. Halm: Zinspolitik und Wirtschaftstheorie . In: Wirtschaftsthe- 
orie und Wirtschaftspolitik. Festgabe fur Adolf Weber. Berlin 1951, σελ.49.
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δι’αΰτοϋ, εν συνδυασμφ πρ<5ς τόν πολλαπλασιαστήν τοϋ εισοδήματος, 
δηλαδή ή άρχικΟς έκ του εισοδήματος προσδιοριζομένη αποταμίευσις 
θά έπρεπε νά έξαρτδται υπό τοϋ τόκου καί τής οριακής αποδόσεως 
τοϋ κεφαλαίου είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε νά έπιτευχθή πλήρης απα- 
σχόλησις. Τό ύψος τοϋ τόκου προσδιορίζει, ώς έκ τούτου,είς ποΤον 
ύψος εισοδήματος καί είς ποιον βαθμόν άπασχολήσεως συμπίπτουν η 
αποταμίευσις καί ή έπένδυσις. Η μεταβολή τής ποσότητος τοϋ χρή
ματος επιδρά μόνον διά τής μεταβολής τοϋ τόκου, κατά τήν γενικήν 
θεωρίαν τοϋ Keynes επί τ(3ν αποτελεσμάτων τής ζητήσεως'*. Εάν,βε
βαίως, ή έλαστικότης τοϋ τόκου τής προτιμήσεως ρευστότητος είναι 
άπεριορίστως μεγάλη καί ή ή έλαστικότης τ(3ν έπενδόσεων είναι ίση 
πρός τό μηδέν, τήν πλήρη άπασχόλησιν δόνανται νά επιφέρουν μό
νον μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής* 2*.

’Ενφ είς τάς αναλύσεις τοϋ Keynes ό τόκος παρουσιάζεται ώς 
είς μεταξύ πολλών στρατηγικήν παραγόντων επηρεασμοϋ τ£ΰν οικονο
μικήν κυμάνσεων, κατά τόν Wicksell, αντιθέτως, διαδραμματίζειου- 
τος τόν κύριον ρόλον. Τά χαρακτηριστικά κριτήρια τής οικονομικής 
προόδου (ηύξημένα κέρδη τ(3ν έπιχειρήσεων, ηύξημένη ζήτησις συν
τελεστών τής παραγωγής διά μελλοντικήν παραγωγήν καί ηΰξημέναι 
τιμαί), θά δημιουργήσουν τάς προϋποθέσεις διά τήν συγκράτησιν τοϋ 
χρηματικοϋ τόκου κάτω τοϋ φυσικοϋ τόκου3*, ενφ, αντιθέτως, η άνο
δός τής οικονομίας θά οπισθοδρομήσω, έάν 6 χρηματικός τόκος ΰψω- 
θή υπέρ τόν φυσικόν τόκον4*.

'* J .Μ. Keynes: The General Theory... (ένθα άνωτ. σελ. 298), Ε. Lundberg: 
Business Cycles and economic policy. London 1957, σελ. 159- "It should be ob
served that it has been easy for Keynes's successors, starting from Keynes’s 
own theoretical scheme, to show the ineffectiveness of monetary policy. If in 
an Inflationary Situation investment is only slightly sensitive to changes in 
interest rates (thoufh this was not Keynes's own view), there is little pint 
in limiting the supply of money and stiffenign credit policy, if the effect 
of these measures only occurs by means of a corresponding rise in interest 
rates ".

2* J.M. Keynes: The General Theory... ένθα άνωτ.,σελ. 207. F. Modigliani 
Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money. In: Readings in 
Monetary Theory, ένθα άνωτ. σελ. 221. H.S. Ellis: The Demand for Money, "Ky- 
klos", Vol. XV (1962), αελ. 224.

3* K. Wicksell: Vorlesungen liber Nationalokonomie auf der Grundlage des 
Marginalprinzips. Theoretischer Teil . Bd. 2: Geld und Kredit. Jena 1928 σελ. 
221. At σχέσεις της πολιτικής τΜν οικονομικήν κυμάνσεων τής θεωρίας τοϋ Wic
ksell έρευνήθησαν ΰπό τοϋ A. Miiller-Armack: Okonomische Theorie der Konjun - 
kturpolitik. Leipzing 1926, σελ.50, κ.έ.. Διά τήν κριτικήν τής θεωρίας τοϋ 
Wicksell βλ. A. Michaelis: Die Quantitatstheorie als Grundlage der Konjunktur- 
forschung.. Jena 1929, σελ. 25, κ.έ. B. Suviranta: The Price Effect of In
terest as a Function of Institutional Factors. In: Money Growth, and Metho - 
dology and Other Essays in Economic in Honor of Johan Akerman. Ed. by H. He- 
geland. Lund 1961. σελ. 136. κ.έ..

4)
K. Wicksell: ένθα ανωτ., σελ. 223 καί σελ. 228.
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Γενικός προσδιορισμός τές έννοίας τοϋ όρισμοΟ τοϋ Wicksell 
έδόθη, εκτός τΩν άλλων, καί υπό τοΰ Myrdal. Ουτος ορίζει κατ’άρ- 
χάς τόν "φυσικόν τόκον" ως ποσοστόν εσόδων τοΰ πραγματικοί κεφα
λαίου, έγκαταλείπων μετά τελείως, έκ πρακτικΩν λόγων, την μνείαν 
τοϋ όρου "χρηματικός τόκος",καί "φυσικός τόκος", χρησιμοποιεί δέ 
άντ αυτΩν την αξίαν τοΰ κεφαλαίου καί τά έξοδα αναπαραγωγές τοΟ 
καθαροί? κεφαλαίου. ’Εάν η αξία τοΰ κεφαλαίου (τά κεφαλαιοπο ι ου μέ
να καθαρά έσοδα) υπερβαίνη τά έξοδα αναπαραγωγές, θά παρακινηθούν 
οΐ έπιχειρηματίαι πρός νέας επενδύσεις, όταν όμως ή αξία τοϋ κε
φαλαίου υπολείπεται τΩν εξόδων αναπαραγωγές, θά συγκρατηθοϋν οι 
έπ ιχε ιρηματ ίαι έκ τές διενεργείας νέων επενδύσεων15.

'Ο Fohl έτόνισεν έπ’αΰτοϋ ότι αΐ μεταβολαί τοΟ τόκου επηρε
άζουν τάς έπενδόσεις τΩν διαφόρων είδΩν διαφοροτρόπως, διότιότό- 
κος επιβαρύνει τάς τιμάς χρησιμοποιήσεως τΩν μακροπροθέσμων κε
φαλαιακήν τοποθετήσεων τόσον ίσχυρότερον, όσον μακροπρόθεσμος εί
ναι ό χρόνος χρησιμοποιήσεως τΩν εγκαταστάσεων* 2*. *Η αΰξησις τοΟ 
τόκου μειώνει την ζητησιν κεφαλαιουχικών ειδών μακρδς διαρκείας.
Εκ τουτου συμπεραίνει 6 Fohl, ότι άπαιτεΤται συγκράτησις τοΟ υ- 

ψους τοϋ τόκου είς σταθερά επίπεδα, τοΰτο όμως, αποτελεί χίμαι
ραν 3*.

Διά την μεταβολήν τΩν διαφόρων είδΩν επιτοκίων προσφέρονται 
αι ακόλουθοι δυνατότητες είς τάς κεντρικάς τραπέζας, ήτοι:

ΐ) 'Η μεταβολή τοϋ προεξοφλητικοί τόκου επενεργεί επί τοΰ 
χρηματικό® τόκου της αγορδίς τότε, όταν αι τράπεζαι χρησιμοποιούν 
τάς αναπροεξοφλητικάς πιστώσεις τές κεντρικής τραπέζης, ήτοι: ό
ταν αΰξηθη ο προεξοφλητικός τόκος άνω τοΰ έπικρατοϋντος τόκουτές

'* G. Myrdal: Der Gleichgewichtsbegriff als Instrument der Geldtheoreti - 
schen Analyse. In: Beitrage zur Geldtheorie. Hrsg. von F.A. Hayek. Wien 1933 
σελ. 39A κ.ε.’Επίσης βλ. A. Wissler: Das Zinsproblem in Theoretische-Empiri- 
scher Sicht. Berlin 1955, σελ.23, κ.έ. 'θ Mydral έτόνισεν (ένθα άνωτ., σελ. 
496, κ.ε.), ότι πρός διατήρησιν της θεωρητικές νομισματικής ισορροπίας δια
τίθεται όχι μόνον η πιστωτική πολιτική, η οποία, εις τήν ρρολογίαν τοΟ Myd
ral, δύναται νά έπηρεάση την σχέσιν μεταξύ αξίας κεφαλαίου καί αξίας αναπα - 

ραγωγές τΩν επενδύσεων. ’Ενφ είς την ορολογίαν το0 Wicksell αντί τοθ χρημα
τικοί) τόκου μεταβάλλεται ο φυσικός τόκος.

2* C. Fohl: Moglichkeiten einer kiinftigen E'i sckalpol i tik . "Weltwirtschaf t- 
liches Archiv", Bd. 79 (1957 II), σελ. 20 "Eine Zinssenkung Verschiebt de- 
shalb die Nachfrage zugunsten der Nutzung Langfristiger Anlagen und lasst in 
folgedessen die Durchfiihrung gerade derartiger, ein Hohes Kapital bindender 
Investitionen reizvoll erscheinen" .

3* C. Fbhl: (ενθ. άνωτ., σελ. Jb) . "...dass durch Variation des Zinsfus - 
ses in weiten Grenzen, ohne dass sich an den technischen Moglichkeiten und 
an der Geschmacksrichtung der Verbraucher irgend etwas geandert habe.dem Un- 
ternehmer heute diese und morgen wieder jene Investition als die wirtschaf - 
tlichste bezeichnet wird" .
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άγορδίς, δηλαδή ή τιμή τοΟ χρήματος της κεντρικές τραπέζης ΰψοθ- 
ται έως τοΟ επιπέδου της έλευθέρας προσφοράς χρήματος, ήτις είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην είναι τό ύψος τοΟ προεξοφλητικοί τόκου της 
κεντρικής τραπέζης, Αι γνώσεις των συνθηκών της άγορδίς είναι α
παραίτητοι κατά τάς δημοσιεύσεις της πολίτικης τοϋ προεξοφλητι
κοί τόκου. ’Εάν ό προεξοφλητικές τόκος κατέλθη κάτω το# έπικρα- 
τοθντος ΰψος τοϋ χρηματικοί τόκου της άγορδίς, οΰτω ο χρηματικός 
τόκος της άγορδίς προσαρμόζεται πρός τόν προεξοφλητικόν τόκον,διό
τι, διαφορετικά, δέν θά έδειχνον ενδιαφέρον οι λοιποί προσφέρον- 
τες χρήμα της κεντρικής τραπέζης. Προυπόθεσις πρός τοΟτοείναι πά
λιν αι δεδομέναι συνθηκαι της άγορδίς καί ή ετοιμότης της κεντρι
κής τραπέζης νά χορηγη χρήμα υπό νέον επίπεδον προεξοφλητικοϋτό
κου, υπό τους ίδίους όρους, ως καί ή χρηματαγορά1'.

Διά της μειώσεως της ρευστότητος δυναται η κεντρική τράπεζα 
νά υποχρεώνη τάς εμπορικάς τραπέζας εις περιορισμούς διά τηςχρη- 
σιμοποιήσεως των αναπροεξοφλητικών πιστώσεων,εάν αυτή δέν είναι 
υποχρεωμένη εις έκδοσιν χρήματος άπεριορίστως έναντι άλλων ενερ
γητικών στοιχείων (π.χ. συναλλάγματος).

Τά επιτόκια πρός έξεύρεσιν χρήματος έκ της άγορδίς έχουν μό
νον τότε άμεσον σημασίαν διά τάς αίτούσας πιστώσεις επιχειρήσεις 
καί τούς αιτοΟντας τοποθετήσεις αποταμιευτάς, όταν έχουν τήν δυ
νατότητα εισόδου είς τήν χρηματαγοράν.

2) Οι χρεωστικοί (δανειακοί) τόκοι των τραπεζών επηρεάζον
ται τότε έκ του επιπέδου επιτοκίων της άγορδίς, όταν ή διά της με
ταβολής τοΰ προεξοφλητικού τόκου προκαλουμένη μεταβολή του κό
στους αναχρηματοδοτήσεως των τραπεζών επιπίπτει επί των χρεωστι
κόν τόκων, οΐ όποιοι επενεργούν είς τόν μεταξύ των τραπεζών άν- 
ταγωνισμόν. Εάν οΐ χρεωστικοί τόκοι είναι προσηρμοσμένοιπρός τό 
ύψος τοΰ προεξοφλητικού τόκου της κεντρικής τραπέζης, αι μεταβο- 
λαί τοϋ προεξοφλητικοί τόκου επενεργούν επί των χρεωστικών τόκων 
άνευ διακρίσεως εκ τών μορφών της άγορας, είς τάς οποίας αί τρά- 
πεζαι προσφέρουν τάς πιστώσεις των.

Αι τοποθετήσεις των άποταμιεύσεων δύνανται, βεβαίως, μόνον 
τότε νά επηρεάσουν τήν ρευστότητα τοϋ συνολικοϋ τραπεζικοσ συστή
ματος, όταν αυται προέρχονται έκ ρευστοϋ χρήματος εξ αποθησαυρί- 
σεως, εν τούτοις, ο άνταγωνισμός τών τραπεζών πρός απόκτησινχρή
ματος της κεντρικής τραπέζης δι’έλευθέρων παθητικών τόκων όδηγεΤ 
εις αυξησιν των έπιτοκίων της άγορας καί τοϋ κόστους δημιουργί
ας ρευστότητος διά της άναλήψεως καταθέσεων (τό οποΤον είναι κα
τορθωτόν διά τήν έπί μέρους τράπεζαν* 2'). 'Η προσαρμογή τών πιστω

1 Βλ. F.A. Lutz: Die Li(|uidilat des Banksy.-t ems und die '/.i nssal/.e, "Well- 
wiri schaftiliches Archiv", Bd. 87 (1961), σελ, 28ϋ κ.έ.

2)
W. Stiitzel : Volkswirtsohaf tl i che Saldenmechanik . Ein Beitrag ziir Geld- 

theorie. Tiibingen 1958, 3ελ. 27, κ.έ.
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τικΟν τόκων είς τάς μεταβολάς τοΟ προεξοφλητικού τόκου είναι α
νεξάρτητος τοΟ άνταγωνισμοϋ τΟν τραπεζών διά τήν προσέλκυσιν των 
αποταμιεύσεων, όταν οΐ πιστωτικοί τόκοι είναι προσηρμοσμόνοι είς 
τάς μεταβολάς τοΗ προεξοφλητικοί τόκου.

3) *Η κεντρική τράπεζα δυναται νά έπηρεάση άπ’εΰθείας τόντό
κον της κεφαλαιαγοράς άγοράζουσα ή πωλοΟσα είς τήν ανοικτήν αγο
ράν μακροπρόθεσμα αξιόγραφα. Αί μεταβολαί τοΟ τόκου τής κεφαλαι
αγοράς έχουν εμμέσους συνεπείας επί των μεταβολών τής ρευστότη- 
τος τ(3ν τραπεζδίν, όταν αΐ τράπεζαι δι’αυτοϋ παροτρόνωνται νά αυ
ξήσουν ή νά μειώσουν τά αποθέματα άξιογράφων των. Περαιτέρω δυ- 
νατότης έπηρεασμοϋ τοθ τόκου τής κεφαλαιαγοράς ΰφίσταται,όταν τό 
κοινόν διά τής μεταβολής τΟν πιστωτικΟον τόκων (ή των επιτοκίων 
τής κεφαλαι αγορδίς, εις περίπτωσιν όπου ή είσοδος είς αυτήν είναι 
ελευθέρα) παροτρύνεται νά μεταβάλη τάς χρηματικάς του τοποθετή
σεις είς μακροπρόθεσμα αξιόγραφα1*). ’Εκτός τοότου ή αυξησις των 
χρεωστικόν τόκων δυναται νά παροτρυνη τήν ζήτησιν πιστώσεων διά 
μειώσεως των αποθεμάτων άξιογράφων ή διά τής έκδόσεως νέων αξι- 
ογράφων πρός απόκτησιν χρήματος. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσειςθά 
αυξηθούν Ceteris Paribus οΐ τόκοι τής κεφαλαιαγοράς* I 2*.

3.3 'Η Ρευστότης τής Οικονομίας

Πολλοί είναι εκείνοι, οΐ όποΤοι θεωροβν τήν ρευστότητα τής 
οικονομίας ως τόν κύριον παράγοντα γενικής επιχειρηματικής δρα- 
στηριότητος "General Business Activity"3’4* . ’Εάν ΰπήρχεν μόνον

'* Keynes: The General Theory... ένθα άνωτ., σελ. 168, κ.έ. J. Robinson : 
The Rate of Interest and Other Essays. London 1952, σελ. 13, κ.ε. καί σελ.74,

Iκ.ε..
2j
' F.A. Lutz: The Structure of Interest Rates. In: Readings in the Theory 

of Income Distribution. Ed. By V. Fellner and B.F. Haley, London 1950,σελ 499 
κ.έ. J. Robinson: The Rate of Interest and Other Essays, ένθα άνωτ., σελ. 9 
J.W. Conard: An Introduction to the Theory of Interest. Berkeley and Los An
geles 1959, σελ. 287, κ.έ..

3* G. Schmolders: The Liquidity Theory of Money. "Kyklos", Vol. 13(1960), 
σελ. 350.

4* G. Schmolders: Von der "Quantitatstheorie" zur "Liquiditatstheorie"des 
Geldes, ένθα άνωτ., σελ. 1126, "Aufgefasst als Rahmen der finanziellen Bewe- 
gungs—oder auch wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit, erfiillt die einzel - 
witschaftliche Liquiditat in der Tat die Funktion... den Einfluss der pekunia- 
ren Lage auf die Verhaltensweisen und finanziellen Dsipositionen der Ent - 
scheifungstrager zur Geltung zu bringen; die Entschliisse zum Geld ausgeben 
oder-behalten, zum Sparen oder Investieren, zur Inanspruchnahme oder Zuriik- 
haltung von Krediten werden neben anderen Motiven, die darauf von Einfluss 
sein raogen, doch, eben auch von dem Rahmen der finanziellen Bewegungsf reiheit 
mitbestimmt, wie ihn der Liquiditatsstatus gewahrt (oder versagt)".
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μία προσφορά χρήματος, ή οποία θά προσδιόριζεν, συμφώνως πρόςτούς 
ι σχίζοντας κανόνας, την συμπεριφοράν δλων τών πιστωτικών ιδρυμά
των, θά ήτο κατά τόν Sayers1* λογικόν, ή τοιαύτη προσφορά χρήμα
τος νά διέπεται υπό σταθερών κανόνων. Κατά τόν Sayers, εν τοό - 
τοις, ουδεμία σταθερώς όριζομένη προσφορά τοΟ χρήματος ΰφίσταται 
ικανοποιούσα τήν απαίτησιν ταύτην, ενφ εις δλας τάς έποχάς υπάρ
χει ένας ολόκληρος κατάλογος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τών οποί
ων ή συμπεριφορά είναι ουσιώδης διά τήν έξέλιξιν τής οικονομίας. 
Πολλάκις ιδρύονται νέοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, οΐ όποΤοι έ
χουν ώς σκοπόν τήν δημιουργίαν νέων δυνατοτήτων χρηματοδοτήσεων" 
ίσως, κατ αρχάς, νά μήν θεωρούνται ως χρηματοδοτικοί οργανισμοΤη 
δέν είναι εις τήν πραγματικότητα ακόμη τοιοΰτοι, δυνανται όμως νά 
διαδραματίζουν άφανώς ένα σπουδαΐον ρόλον είς τήν χρηματοδότησιν.

Κατά τόν Sayers ή κεντρική τράπεζα δέν οφείλει νά κατευθύ- 
νη τήν προσοχήν της αποκλειστικώς καί μόνον επί της ορισθείσης 
ποσότητος χρήματος, ακόμη δέ όλιγώτερον επιτρέπεται ή ποσότης αυ
τή τοΟ χρήματος νά συνδέεται πρός έξωοικονομικούς παράγοντας (ώς 
συμβαίνει είς τό συναλλαγματικόν απόθεμα δι’έμπορευματικούς σκο
πούς), άλλ’αυτη οφείλει νά ρυθμίζη, κατά τήν κρίσιν της, τήν ό- 
λην κατάστασιν ρευστότητος τής οικονομίας, ένθα τά λαμβανόμενα 
υπ αυτής μέτρα θά πρέπει νά επηρεάζουν τήν μεταβολήν τών χοημα - 
τοδοτικών συνηθειών των πιστωτικών ιδρυμάτων, τά οποία καθορίζουν 
τήν ρευστότητα τής οικονομίας καί νά προσαρμόζωνται πρός τάς υπ 
αυτών ακολουθουμένας χρηματοδοτικάς συνήθειας των οικονομικών υ
ποκειμένων* 2*. Τό Radclifi'e-Report. απομακρύνεται σαφώς εκ τών θέ
σεων τής ποσοτικής θεωρίας καί τής έπ’αΰτής βασιζομένης πιστωτι
κής πολιτικής. "Παρ’δλον δτι θεωροήμεν τήν ποσοτικήν θεωρία του 
χρήματος ως σοβαρόν δργανον, τήν θεωροΐΤμεν, εν τούτοις, μόνον ως 
ένα μέρος τής περαιτέρω διαρθρώσεως τής ρευστότητος τής οικονομί
ας ... καί τό ενδιαφέρον μας τοΟτο προέρχεται εκ τής επαρκείας 
χρήματος καί τής σημασίας της διά τήν συνολικήν ρευστότητα τής 
οικονομίας"3*.

'Ο Rittershausen κατανέμει τάς μεταβολάς τής συνολικής ρευ-

'* R.S. Sayers: Central Banking after Bagehot, Oxford 1957, σελ. 5.

2* Sayers, ένθα άνωτ., σελ. 5, κ.έ. 0 Η. Rittershausen (Der ungeklarte 
Geldmengenbegriff als Gegenstand gemeinsamer statistischer und theoretischer 
Bemuhungen. Εις: Statistik, Aufgaben und Anwendung in der Gegenwart.Hrsg.v.E. 
V. Lucadou. Niirnberg/Diisseldort 1952, σελ. 20^») συμπεραίνει, δτι έκ τ(3ν στα- 
τιστικΗν τής ποσότητος τοΟ χρήματος δέν δυναταί τις νά προσδιορίση τήν ρευ
στότητα τής οικονομίας καί ότι δέον όπως ή ποσότης τοΟ χρήματος εξετάζεται 
πάντοτε όμοΟ μετά τής ταχότητος κυκλοφορίας.

3* Report of the Committee on the Working of the Monetary System. London 
1959, σελ. 132.
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στότητος της οικονομίας εις επί μέρους πιστωτικά αποτελέσματα, τά 
οποΤα δυνανται νά προκληθοΟν, συμφώνως πρός τά πορίσματα της έ- 
ρευνης του, τόσον εκ τΩν μεταβολών τΩν ταμιακΩν διαθεσίμων δσον 
καί εκ των μεταβολών των έμπορευματικΩν αποθεμάτων1*. ’Εκ τΤ}ς έ- 
ρευνης των πιστωτικών αποτελεσμάτων τΩν μεταβολών τΩν έμπορευμα
τ ικΩν αποθεμάτων συνάγει ουτος τά οΰσιΩδες συμπέρασμα τί)ς πολι
τικές των οικονομικήν κυμάνσεων, δτι δηλ. δέν είναι λογικόν, δτι 
πληθωριστικά αποτελέσματα προκαλοΐίν μόνον αι πιστώσεις αι χορη- 
γούμεναι διά πληρωμάς δόσεων καί δχι αΐ πιστώσεις των προμηθευτή 
παρ δλον δτι αμφότεραι έχουν παρόμοια πιστωτικά αποτελέσματα* 2*.

'0 Rittershausen, έκκινΩν έκ τές θεωρίας τί}ς ρευστότητος,προσ
παθεί νά προσαρμόση την θεωρίαν τοϋ χρήματος είς την θεωρίαν τΩν 
τιμών3* καί τονίζει, δτι ή ρευστότης δέν είναι ίδιατέρα ίδιότης 
τοθ χρήματος, άλλ’έξαρταται ολίγον πολύ έξ δλων τΩν άγαθΩν4*. Τό 
χρώμα, ως εκ τουτου, ευρίσκεται εις ανταγωνιστικήν θέσιν υποκα- 
ταστάσεως πρός τά άλλα ρευστοποιήσιμα αγαθά, δλα τά αγαθά δέ σχη
ματίζουν μίαν άλυσσον ΰποκαταστάσεως, αΐ μεταγενέστερα! έρευναι 
σπανίως δμως λαμβάνουν τήν κατευθυνσιν5 6* αυτήν. Είς τήν συζήτη- 
σιν του προβλήματος της συναρτήσεως ζητήσεως άγαθΩν προτείνεται 
από αρκετού χρόνου μία πενταπλή ταξινόμησις τΩν μεταβλητΩν ήτοι: 
α) Τιμή του άγαθοϋ, β) Τιμή τΩν συγγενών άγαθων, γ) Εισόδημα, δ) 
Προτιμήσεις καί ε) Προσδοκίαι. Ουδεμία αιτία ύφίσταται, δτι ή Dm 
(ζήτησις χρήματος) θά ώφειλε νά χρησιμοποιηθώ διαφορετικά.

Εις τήν τοποθέτησιν του χρήματος είς τήν αυτήν μοΤραν πρός 
τά άλλα αγαθά ευρίσκεται η ουσιώδης διαφορά πρός τήν ποσοτικήν 
θεωρίαν τοϋ χρήματος, η οποία τονίζει, δτι τό χρώμα δέν είναι σύ- 
νηθες αγαθόν6).

'* Η. Rittershausen: Bankpolitik. Frankufrt/M 1956, αελ. 9,κ.έ. H.Lautner: 
Geldstrom-und Liquiditatstheorie. Frankfurt/M 1962, αελ. 62, κ.ε.

2* H. Rittershausen: Bankpolitik, ένθα άνωτ.,αελ. 17 f. Report of the Com
mittee on the Working of the Monetary System, ένθα άνωτ. , αελ. 104. F.W.Meyer: 
Was bedeutet Regulation fur die Teilzahlungsbanken?(avc’j τόπου καί άνευ έτους 
αελ. 2), τοΰ ίδίου: Zur volkswirtschaftlichen Problematik der Konsumfinanzie- 
rung. Frankfurt/m 1954, αελ. 8 κ.έ., 17 κ.έ., 21 κ.έ..

3)
Η. Rittershausen: Die Vereinigung von Geldtheorie und Preistheorie.In: 

Wirtschaf tstheorie und Wirtschaf tspol i tik . Festgabe fiir Adolf Weber. Hrsg mn 
A. Kruse. Berlin 1951 σελ. 229 ff. 0. Veit: Volkswirtschaftliche Theorie der 
Liquiditat. Frankfurt/m 1948, αελ. 34.

4* 0. Veit: Vokswirtschaftliche Theorie der Liquiditat, ένθα άνωτ.,αελ.29

5* R.T. Selden: Monetary Velocity in the United States. In: Studies in ihe 
Quantity Theory of Money. Ed. by M. Friedman, Chicago 1956, αελ. 205.

6* D.J. Botha: A Study in the Theory of Monetary Equilibrium.Leiden 1959 
αελ. 2.
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Κατά τοΌ διαχωρισμοί τής θεωρίας τοϋ χρήματος (εις τΐ^ν οποί
αν η ποσότης καί η ταχύτης κυκλοφορίας του χρήματος είναι τά α
ποφασιστικά μεγέθη προσδιορισμοί των τιμών) εκ τής υπολοίπου οι
κονομικές θεωρίας (είς τήν οποίαν η προσφορά καί ή ζήτησις κυρι
αρχούν εις τόν σχηματισμόν των τιμΩν) έστρει[)εν την προσοχήν ήδη 
ό Keynes1*. Ουτος έθεώρει, έν τοότοις, ότι υφίστατ ο ανταγωνισμός 
μόνον μεταξύ χρήματος καί άξιογράφων καί όχι μεταξύ χρήματος καί 
λοιπΟν αγαθοίν.

’Εάν η τιμή τοθ χρήματος ερμηνεύεται, αις καί των λοιπήν άγα- 
θΟν, διά της σχέσεως προσφοράς καί ζητήσεως, τότε η προσφορά χρή
ματος θά είναι 'ίση πρός τήν ποσότητα χρήματος της ποσοτικές θεω
ρίας. 'Η ζήτησις χρήματος θά προσδιορίζεται έκ τής συνολικές ζη
τήσεως ρευστότητος καί έκ των επί μέρους μεγεθΟν αυτές μή άποτε- 
λουμένης συνήθως έκ χρήματος καί ή οποία δύνανται νά ΐκανοποιηθέ2) 
εκ τές αντικειμενικές ή υποκειμενικές ρευστότητος.

Κατά τόν Veit* 2 3* υπάρχουν τά έξές προσδ ι op ι στ ικά σιτιστής συν
ολικής ζητήσεως ρευστότητος, ήτοι:

α) Διαρθρωτικοί Παράγοντες

Τό μέγεθος τοϋ πληθυσμού4*, ήτοι έκαστον άτομον χρειάζεται 
έν ωρισμένον απόθεμα ρευστότητος’ ο βαθμός συγκεντρώσεως των ε
πιχειρήσεων5* αΐ έποχιακαί περίοδοι των είσπράξεων-πληρωμβν,κα- 
νονικότης τΚν εισοδημάτων, δημιουργίαν συμφωνιών Clearing6*.

'* JJ1. Keynes: The General Theory..., ένθα άνωτ., σελ. 292.

2* Διά τήν ιστορικήν έξέλιςιν της θεωρίας της ζητήσεως τοΟ χρήματος καίτάς 
σχέσεις αΰτης πράς τήν θεωρίαν της ταχύτητος κυκλοφορίας τοΟ χρήματος, βλ. 
J.G. Gilbert: The Demand for Money: The Development of an Economic Concept. 
'The Journal of Political Economy", Vol . LXI (1953), αελ. 144 κ.ε.

3*O.Veit: Volkswirtschaftliche Theorie der Liquiditat, ένθα ανωτ.,σελ.51

”** E. Cannan: The Application of the Theoretical Apparatus of Sypply and 
Demand to Units of Currency. In: Headings in Monetary Theory, ένθα ανωτ.σελ.5

5* H.S. Ellis: Some Fundamentals in the Theory of Velocity. In: Readings 
in Monetary Theory, ένθα άνωτ., σελ. 104, κ.έ.

6* H.S. Ellis: ένθα άνωτ. σελ. 92 κ.έ. G. Garvy: Deposit Velocity and its 
Significance. New York 1959, σελ. 44 κ.έ. καί σελ. 59 κ.έ.. J.W. Angell: The 
Components of the Circular Velocity of Money. "The Quarterly Journal of E- 
conomics", Vol. 51 (1937), αελ. 224 κ.έ..'0 J.A. Schumpeter (Business Cycles 
II Vol. N.Y. 1939^ αελ. 547) έξεφράσθη κατά της θεωρίας της ζητήσεως τοΟ^χρή- 
ματος, διότι, κατ αΰτέν, δέν δύναται νά όμιλη τις διά ζήτησιν χρήματος, όταν 
οΐ έπιχε ιρηματίαι είς καθορισμένην ημέραν κρατοΟν τά έσοδά των καί τάς δαπά- 
νας των (πληρωμάς μισθών), έκ θεσμολογικΚν αιτίων, τάς καταβάλλουν ενίας η
μέρας άργάτερον, ούτως ώστε ουτοι κρατουν χρήμα κατά τό μεσολαβούν διάστημα, 
δχι διάτι ζητοΰν χρήμα, αλλά διάτι λέγοι συνηθείας τούς υποχρεώνουν νά κρα
τούν χρήμα εις τά περιθώριον. Εις τέ ως άνω παράδειγμα τοΟ Schumpeter δέν
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β) Διακυμαντικοί Παράγοντες

'Ο ογκος των συναλλαγήν όδηγεΤ εις χρηματικάς δαπάνας, ιδίως 
αΐ δαπάναι διά βιομηχανικάς επενδύσεις είναι ιδιαιτέρως έξηρτη- 
μέναι έκ των ο ίκονομικ£3ν κυμάνσεων.

γ) Ψυχολογικοί Παράγοντες

Εις την κατηγορίαν ταύτην άναφέρονται τά υπό του Keynes χρη
σιμοποιούμενα κίνητρα προφυλάξεως'*.

*Η τοιαύτη ζητησις ρευστότητος δέν άπαιτεΤται νά καλυι^θή α
ποκλειστικές διά χρήματος. Ως μή - χρηματική ρευστότης, η οποία 
δύναται νά ικανοποίηση την ζήτησιν ρευστότητος, δέν άπαιτεΤται νά 
είναι μόνον τά αξιόγραφα, άλλ’έπίσης μή ηγγυημέναι απαιτήσεις, 
διαθέσιμοι πιστώσεις καί άναμενόμεναι υποσχέσεις πιστώσεων,ως ε
πίσης αγαθά, τά όποΤα διά τής πωλήσεως η ΰποθηκεύσεως δύνανται εύ- 
κόλως νά μετατραποΐίν εις χρήμα, ενφ συγχρόνως προσκρούει τοΟτοεπί 
τέν υποκειμενικήν αντιλήψεων τής ρευστοποιήσεώς των* 2*. Τό μέρος 
τής συνολικής ζητήσεως ρευστότητος, τό όποΤον δύναται νά ικανο- 
ποιηθή διά μή χρηματικής, αντικειμενικής ή υποκειμενικής ρευστό
τητος δυνατόν, κατ’άρχάς, νά έξαρτδται έκ τής διαρθρώσεως τής συ
νολικής ζητήσεως ρευστότητος. Κατά τόν Keynes η ζήτησις ρευστό-

λαμβάνεται ΰπ’οψιν, δτι αι ημερομηνίαι εισπράξεων - πληρωμών τών επιχειρήσε
ων παροτρύνουν αυτάς απλώς καί μόνον πρύς συγκράτησιν ενός ωρισμάνου αποθό - 
ματος ρευστότητος διά τάς άναμενομάνας δαπάνας των, οϋτως ώστε προκαλοΟν ζή- 
τησιν ρευστότητος. ΤοΟτο ήδύνατο, αναλόγως τών θεσμολογικών όρων, νά ικανό - 
ποιηθή δ ι’ήγγυημόνων ή μή απαιτήσεων πρός την χρηματαγοράν, αϊτινες δύνανται 
νά μετατραποΟν εγκαίρως εις ληξιπρόθεσμα μάσα πληρωμών ή δι’έγκρίσεων πιστώ
σεων. ’Εάν τά υποκατάστατα ταστα τοΟ χρήματος δάν είναι τά ένδεικνυόμεναπρός 
ΐκανοποίησιν της ζητήσεως ρευστότητος των επιχειρηματιών, ή θεωροΟνται δυσμε
νή, θά κρατοΟν τά έσοδά των εως τήν ημερομηνίαν δαπάνης - πληρωμής εις χρήμα 
δηλαδή θά ζητοΟν χρήμα.

'*Συγκ. τήν δογματικήν θάσιν εις Gilbert: The Demand for Money, ένθα ά- 
νωτ., σελ. 155 κ.ε.

2* Schmolders: Von der "Quantitastheorie" zur "Liquiditatstheorie"des Ge- 
ldes, ένθα άνωτ., σελ. 1128 "So Kommt es, dass die "subjektive Liquiditat"das 
Gefiihl finanzieller Bewegungsfreiheit, sich fiber das Mass der objective vor- 
handenen liquiden Mittel ausweiten, ebenso gut aber auch dahinter zuriickblei- 
ben oder plotzlich sussammenschrumpfen kann, wenn eine Kreditpanik ausbricht" 
’Επίσης W. Stiitzel : Bankpolitik heute und morgen. Frankfurt/m 1964, σελ. 23 
"Wenn Zinserhohungen ein Unternhmen zur Zuriickhaltung in Anlage - und Lager- 
investitionen veranlassen, dann nicht so sehr deshalb, weil die Leihgelder 
teurer werden, sondern vielmehr deshalb, weil sie die Befiirchtung auslosen, 
es werde allgeraein schwieriger werden, im Bedarfsfall kredit zu erhalten.Was 
zur Zuriickhaltung bei Anlage - und Lagerinvestitionen fiihrt, ist die Minde- 
rung der (subjektiven) Gewissheit, solvent zu bleiben oder die durch Proje - 
ktion dieser Sorge auf die eigenen Abnehmer oder deren Abnehmer begriindete 
Befiirchtung eines Riickgangs der Auftragseingage und Umsatze" .
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τητος elvou άποκλειστικίϋίς ζήτησις χρήματος. 'Υπέθετε δέ μάλιστα, 
δτι ή ζήτησις ρευστάτητος λάγψ τοϋ κινήτρου κερδοσκοπίας είναι ε
λαστική πράς τάν τάκον καί δέν έτάνισεν τάν είς τά σημεΤον αυτά 
έμφανιζάμενον άνταγωνισμάν μεταξύ χρήματος καί άξιγράφων καί τά 
δτι τά άξιάγραφα δάνανται νά ικανοποιήσουν τά κερδοσκοπικάν κί- 
νητρον. Αυξήσεις τοϋ τάκου, κατά τάν όρισμάν του τής ρευστάτητος, 
οδηγοϋν άπλ(3ς καί μάνον είς παραίτησιν έκ τής ΐκανοποιήσεως τοϋ 
κερδοσκοπικού κινήτρου1' , δι’δ καί αγεται είς τά συμπέρασμα, δτι 
η έλαστικάτης ύποκαταστάσεως τοϋ χρήματος είναι ίση πράς τά μη
δέν (0)2).

’Αντιθέτως, έκ των αναλύσεων τ£8ν Baumol1 * 3', Tobin4' καί Turvey5' 
συνάγεται, δτι δχι μάνον η ζήτησις ρευστάτητος εκ τοϋ κινήτρου 
κερδοσκοπίας καί ασφαλείας, άλλ’δτι επίσης καί ή ζήτησις ρευστά
τητος διά τάς άνάγκας των συναλλαγών δυναται νά ικανοποιηθώ δι 
ΰποκαταστάτων τοϋ χρήματος, δταν οΐ ζητοϋντες ρευστάτητα αναμέ
νουν, δτι τά υποκατάστατα τοϋ χρήματος πρά τής λήξεως των υποχρε
ώσεων δυνανται νά μετατραποϋν εγκαίρως εις μέσα πληρωμΏν.

’Εάν είς αΰξανομένας τιμάς ή άντιστοίχως είς άναμενομέναςαυ
ξήσεις τιμβν η ζήτησις χρήματος εκ τ(3ν κινήτρων ασφαλείας ελατ- 
τοϋται, τοϋτο σημαίνει δτι, ένταϋθα τά υποκατάστατα τοϋ χρήματος 
δυνανται νά διαδραματίσουν σπουδαΤον ράλον. Βεβαίως η παρατήρη- 
σις αυτή συμπίπτει μέ τήν ΰπάθεσιν, δτι εις μεγάλην οικονομικήν 
ανθησιν καί είς ένεργάν πολιτικήν θερμάνσεως τής οικονομίας μει- 
οϋται έκ τοϋ κινήτρου ασφαλείας ή συνολική ζήτησις ρευστάτητος,

1 Keynes: The General Theory ένθα άνωτ.,σελ. 197· Βλ. επίσης F.Modiglia
ni : Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money, ένθα άνωτ.σελ. 
197. Ό H.G. Johnson (Monetary Theory and Policy. "The American Economic Re
view", Vol . L1I (1962), σελ. 3^) τονίζει, δτι είς τήν νεωτέραν βιβλιογραφί
αν περί της θεωρίας τοΟ χρήματος τδ κίνητρον κερδοσκοπίας μετετράπη εις γε
νικήν θεωρίαν ρευστδτητος της οικονομίας (Theory of Asset Holding).

2) „ ,
Keynes: General Theory, ένθα ανωτ., σελ. 231 "which means that as the 

exchange value rises there is no tendency to substitute some other iactor for 
it" .

3)'W.J. Baumol: The Transactions Demand for Cash: an Inventory Theoretic 
Approach. "The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXVI (1952), σελ.545κ.ε.

4' J· Tobin: The Interest Elasticity of Transactions Demand for Cash,"Re- 
view of Economics and Statistics", Vol. XXXVIII (1956), σελ. 241 κ.έ.

5'r.Turvey: On the Transactions Demand for Money. In: 25 Economic Essays 
in Honor of Erik Lindahl. Stockholm 1956, σελ. 341,τοΟ ίδίου: Interest Ra
tes and Asset Prices. London I960, σελ. 31.
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ένφ κατά τό διάστημα δ ι ατηρήσεως τής ΰφέσεως αυξάνεται1*.

'3πομένως 6 άν ταγών ι <?μ<5ς ΰπο καταστάσεως τΐ^ς μή χρηματ ικής ρευ
στότητος δυναται νά εμφανισθή είς δλα τά μέρη τής συνολικές ζη- 
τήσεως ρευστότητος, δταν η έλαστ ικέτης υποκαταστάσεως διά τήν έκ 
των συναλλαγών προκυπτουσα ζήτησιν είναι πιθανώς πολΰ μικρή.

Τό μέρος της συνολικές ζητήσεως ρευστότητος, τό όποΤον ικα
νοποιείται διά μη χρηματικής ρευστότητος, έξαρτδται επίσης έκτου 
βαθμού ρευστότητος ταυτης, τοΟ υψους προσφορδίς υποκαταστάτων τοΟ 
χρήματος καί τοΟ κόστους διατηρήσεως χρήματος (τοΟτο είναι ’ίσον 
πρός τά αναμενόμενα εισοδήματα των άλλων μέσων ρευστότητος, μει- 
ουμενον διά τοϋ κόστους μετατροπές μεταξύ χρήματος καί υποκατα
στάτων τοΟ χρήματος1 2*).

'Ο βαθμός ρευστότητος της μη χρηματικής ρευστότητος προσδιο
ρίζεται έκ τοΠ θεσμολογικοΠ πλαισίου τής οικονομίας καί τών συ
νηθειών πληρωμών ως καί έκ τής γενικής καταστάσεως τής οικονομί
ας3'.

’Εάν τό τραπεζικόν σύστημα διά τής χορηγήσεως πιστώσεων δη
μιουργέ νέας καταθέσεις, υφίσταται έναντι τής χρεώσεως του πιστο
λήπτου μία άπαίτησις τοΠ καταθέτου, ή οποία αποτελεί συστατικόν 
μέρος τής ρευστότητός του. ’Επειδή δέ θεωρώμεν τάς καταθέσεις ως 
χρήμα, η ως άνω προϋπόθεσις ουδεμίαν άμεσον σχέσιν πρός τόν υφ 
ημών ενταΠθα πραγματευόμενον ορισμόν τής ρευστότητος των υποκα
ταστάτων τοΟ χρήματος έχει. '0 Hicks4', έν τούτο ι ς, τον ίζε ι έπ ’οο5— 
αυτοϋ, δτι δύναται επίσης νά δημιουρηγθή ρευστότης, δταν εις πι
στολήπτης δανείζεται χρήματα ούχί μόνον ΰπό τραπέζης, αλλά καί εξ

1 Τήν διατήρησιν των ταμιακών αποθεμάτων (Heal Balances) συναρτήσει πρός 
τό εθνικόν εισόδημα κατά τό διάστημα του μεσοπολέμου καί την μείωσιν τούτων 
μετά τόν Β. Παγκόσμιον Πόλεμον έπροσπάθησαν νά ερμηνεύσουν οι Α.(ί. Hart and 
Ρ.Β. Kenen: Money, Debt, and Economic Activity. Englewood Cliffs 1961, σ. 255 
καί W.J. Frazer: Monetary Analysis and the Postwar Rise in the Velocity of 
Money in the United States. "Schweizerische Zeitschrift fiir Volkswirtschaft 
und Statistik", 100 Jg. (1964), αελ. 584.

2* Σύγκρ. J.H. Hicks: A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, 
In: Readings in Monetary Theory, ένθα ανωτέρω, σελ. 19.

3* 'θ Veit: (Volkswirtschaftliche Theorie der Liquiditat, ένθα άνωτ.,σελ. 
24), ο όποιος καίτοι εκτός των ως άνω άναφερθέντων παραγόντων θεωρεΤ επί 
πλέον τό οικονομικόν καθεστώς καί την λαϊκήν ευημερίαν ώς προσόιοριστικους πα
ράγοντας τοΰ βαθμοϋ ρευστότητος των αγαθών, έν τούτοις, εις τήν ανάλυσίν του 
δίδει ιδιάζουσαν σημασίαν επί τίΰν τεσσάρων μεγεθών τ£3ν επηρεαζόντων περισσό
τερον τήν ζήτησιν ρευστότητος παρά τήν προσφοράν ρευστότητος.

4* Hicks: A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, ένθα ανωτέρω, 
σελ. 24 f. Επίσης Mckean: Liquidity and National Balance Sheet. In: Readings 
in Monetary Theory, ένθα ανωτ., σελ. 74.
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ενός ιδιώτου, διότι ή πίστωσις αυξάνει την ρευστότητα τοΟ πιστο
λήπτου καί καθιστα τοϋτον ικανόν πρός διενέργειαν δαπανΟν,τάς ο
ποίας δέν θά επραγματοποίη άνευ της πιστώσεως. Η ρευστότης του 
πιστοδότου, αντιθέτους, δέν μειοϋται κατά τό ’ίδιον μέτρον ώς ή αυ- 
ξησις της ρευστότητος τοϋ πιστολήπτου, όταν ή πιστωτική επιφάνεια 
του λήπτου είναι καλή καί ό δίδων χορηγεΤ αυτήν "έκουσίως". Εις 
τήν περίπτωσιν ταυτην ο πιστοδότης δυναται, αναλόγως τής χρονι
κής διαρκείας τής πιστώσεως1', νά χρησι μοπο ιήση διάφορα κίνητρα 
δι’ΐκανοποίησιν τής ρευστότητος. ’Εάν, έν τούτοις, ή π ιστωτικήφε- 
ρεγγυότης του πιστολήπτου είναι πολύ χαμηλή καί ό πιστοδότης πα
ροτρύνεται εις τήν χορήγησιν τής πιστώσεως του μόνον υπό των υ
ψηλών τόκων, κατά τόν Hicks, η κατάστασις ρευστότητος του πιστο- 
δότου θά χε ι ροτερεύση διά τής χορηγήσεως τής πιστώσεως, ούτως ώ
στε ούτος θά επιδίωξη νά αΰξήση τήν ρευστότητά του δι άλλου τρό
που 2'.

Οι Brechling καί Lipsey3' ήρεύνησαν λεπτομερείς τήν θεωρίαν 
τΰίν πληθωριστικάίν επιδράσεων εκ τής χορηγήσεως εμπορικήν πιστώ
σεων. Κατ’αΰτούς ή χορήγησις εμπορικών πιστώσεων πρός τούς προ- 
μηθευτάς τότε εχε ι κυρίως πληθωριστικά αποτελέσματα, όταν οι ε- 
πιχειρηματίαι τάς ΰπ’αΰτών χορηγουμένας πιστώσεις (ή παράτασιντων 
πληρωμεΐν τούτων) δέν τάς μετακυλοϋν επί τΰίν ιδίων αυτεΐν προμηθευ
τών, αλλά χρηματοδοτούνται διά μειώσεως τΰίν ταμιακήν των διαθε
σίμων καί τείν αποθεμάτων των εις αξιόγραφα, δηλαδή αντικαθιστούν 
τάς απαιτήσεις πρός τούς πελάτας των δι’αποθεμάτων ασφαλείας ή 
κερδοσκοπικΟν ταμιακήν διαθεσίμων. "Οσον οί λαμβάνοντες πιστώσεις 
έπιχειρηματίαι περιορίζουν τά ταμιακά των διαθέσιμα ενεργοποιεί
ται αργόν χρήμα. "Οταν δέ ούτοι εκποιούν αξιόγραφα, απελευθερώ
νουν υποκατάστατα του χρήματος τά όποΤα δύνανται νά εξυπηρετήσουν 
τούς άγοραστάς χρεογράφων διά τήν ΐκανοποίησιν τής ζητήσεως ρευ
στότητος .

'' 0 Hicks συμπεραίνει έκ τούτου, δτι ή καθαρή ενέργεια τής π ι στώσεως, με
ταξύ ιδιωτών, είναι πληθωριστική.

■Κατά τύν Hicks τύ καθαρόν αποτέλεσμα τΐ)ς χορηγήσεως πιστώσεων μεταξύ ι
διωτών δύναται νά είναι πληθωριστικόν καί εξ αΰτοϋ συμπεραίνει, ότι η εκου - 
σία χορήγησις πιστώσεων (άνευ δελεασμοΟ ιδιαιτέρως υψηλών τόκων, οι οποίοι πε
ριέχουν καί άνάλογον κίνδυνον ασφαλείας) είναι εν σύμπτωμα αυξήσεως της κυ
κλοφορίας τοΟ χρήματος καί συνοδεύεται πιθανώς υπό αύξήσεως τών τιμών.’Αντι- 
θέτως, η χορήγησις πιστώσεων εις πιστολήπτας μικροτέρας πιστωτικής επιφανεί- 
ας, όπως ενίοτε συνέβαινεν κατά τήν περίοδον της μεγάλης οικονομικής κρίσεως 
1929—1932, θεωρείται ώς αμφίβολος επιτυχής πολιτική, διότι οι πιστοδόταιπροσ
παθούν νά επανακτήσουν τήν θέσιν ρευστότητός των καί ούτω συμψηφίζουν ή υπερ- 
συμψηφίζουν τήν έπέκτασιν τοϋ αποτελέσματος τής πιστώσεως (Hicks, ένθα άνωτ. 
σελ. 24 κ.έ.).

3' F.P.R. Brechling and R.G. Lipsey: Trade Credit and MonetaryIblicyThe 
Economic Journal", Vol. LXXIII (1963), σελ. 618 κ.έ.’Επίσης A.N.Mcleod:Some 
Observations on Trade Credit and Monetary Policy. "The Economic Journal"Vol. 
LXXIV (1964), σελ. 729 κ.έ.
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'Ο πιστοδότης ΰφίστατοα μίαν πολύ μικράν απώλειαν ρευιϊτότη- 
τος, ανευ αντιστοίχου άνασχέσεως τές αύξήσεως ρευστότητοςτου πι
στολήπτου, δταν μεταξύ πιστοδότου καί πιστολήπτου παρεμβάλεται με
σάζων πρός χορήγησιν τές πιστώσεως, η φερεγγυότης τοϋ οποίου,συ
νεπείς τές υψηλές διασπορδίς τών πιστώσεων, είναι ΰψηλοτέρα τών α
παιτήσεων ενός έκάστου πιστολήπτου καί οΐ οποΤοι δύνανται τά έκ 
μακροπροθέσμων δανεισμών χρήματα νά τά μεταβιβάσουν βραχυπροθέ- 
σμως, δταν τοιαϋται απαιτήσεις έπαναπληρωμές δέν εμφαν ίζονται συγ
χρόνως εις μεγάλον αριθμόν ώς έφόρμησις πρός ανάληψιν καταθέσεων 
"Run". 'Ο πιστοδότης δύναται νά χρησιμοποιεί τήν άπαίτησίν του 
πρός τόν μεσάζοντα τών πιστώσεων διά τήν κάλυψιν τές ζητήαεως ρευ
στότατος, ούτως ώστε κατ’αύτόν τόν τρόπον χρησιμοποιεί ολιγώτε- 
ρον χρήμα άπ’δτι αποθέματα ρευστότητος.

'II αυξησις τής ρευστότητος διά τών μεσαζόντων (μεσιτών) πι
στώσεων ομοιάζει πρός εκείνη τών τραπεζών. 'Η σπουδαιοτέρα δια
φορά έγκειται εις τό δτι ή όημιουργουμένη ρευστότης διά των τρα
πεζών πρός τούς πιστωτάς των, κατά τόν ορισμόν μας, θεωρείται ως 
χρέμα, ένφ δέν είναι ή ίδίς περίπτωσις διά την ρευστότητα, ήτις 
θά δημιουργηθέ έκ τών μεσαζόντων τών πιστώσεων πρός τούς πιστω- 
τάς των. Η ως άνω διαφορά, ως προκύπτει έκ τοθ όρισμοθ τοΟ χρή
ματος, είναι μεγάλης σημασίας διά τήν άποτελεσματ ικότητα τές πο
λιτικές τές κεντρικές τραπέζης1*.

'Η γενική κατάστασις της οικονομίας διαδραματίζει σπουδαΐον 
παράγοντα επηρεασμοϋ τοΟ βαθμοΰ ρευστότητος τών ΰποκαταστάτωντοΟ 
χρήματος. 'Η πιστωτική φερεγγυότης τών πιστοληπτών αυξάνεται εις 
περίοδον γενικές οικονομικές ανόδου καί μειοΟται εις περίοδον οι
κονομικές ΰφέσεως2*. Εις αύξανομένας τιμάς τά αξιόγραφα δύνανται 
νά μετατραποΟν ευκόλως εις χρήμα άνευ ζημιών καί προσφέρουν ου- 
τω συμφέρουσα βάσιν διά τήν λέψιν πιστώσεων. Μέχρι ποίου σημείου 
δυνάμεθα ένταΟθα νά ομιλήσωμεν περί έξαρτήσεως τοϋ βαθμοί? ρευστό
τητος εκ της έν γένει οικονομικής καταστάσεως, έξαρτΚται τοϋτο

'^’Επί τοΟ θέματος τούτον έπανερχόμεθα άναλυτικώς κατωτέρω, σελ. 69.

J),0 McKean (ένθα άνωτ., σελ. 77) τονίζει, ότι αί απαιτήσεις ρευστότητος 
έχουν μορφήν "ωραίου καιροΟ" καί αΐ υποχρεώσεις ρευστότητος μορφήν "άσχημου 
καιροΟ". Εϊς "καλάς" έποχάς, όταν δέν άναμένωνται όμαδικαί ακυρώσεις πιστώ - 
σεων, αι απαιτήσεις είναι αρκετά ρευσταί καί σχηματίζουν καλόν υποκατάστατοι 
του χρήματος'αφ ετέρου αι οφειλαί, αΐ όποΐαι δόνανται νά άνανεοϋνται εύκόλως 
ή νά αναχρηματοδοτοϋνται δέν είναι ευκόλως ρευστοποιήσιμοι, οϋτως ώστε άπαι- 
τοΟνται μόνον χαμηλά ταμιακά αποθέματα διά νά ικανοποιήσουν τάς υποχρεώσεις 
των. Εάν παρουσιασθοΟν "κακοί" καιροί καί ΰπάρχη γενική προσπάθεια ρευστό - 
ποιήσεως, οι πιστοδόται αμφισβητούν τήν ρευστότητα τΕΙν άπαιτήσεώς των,ενφ οΐ 
χρεωσται ΰφίστανται έντονωτέραν πίεσιν πρός έπαναπληρωμήν καί συναντούν με- 
γαλυτέρας δυσχερείας εις τό νά αναχρηματοδοτηθοΟν. ’Εκ τοΟ λόγου αυτοΟ αι α
παιτήσεις χάνουν τήν ικανότητά των ώς ΰποκατάστατον τοϋ χρήματος καί αί υπο
χρεώσεις απαιτοΟν τήν συγκέντρωσιν ταμιακών αποθεμάτων.
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έκ τές συναρτήσεως μεταξύ της έξελίξεως των τιμΩν τΩν χρεογράφων 
καί τές πορείας τΤ}ς έξελίξεως τΩν οϊκονομικΩν κυμάνσεων.

'θ βαθμός ρευστότητος των άγαθΩν έξαρτδίται κυρίως έκ τές έ
ξελίξεως τΩν οικονομικήν κυμάνσεων, δηλ. εις αύξανομένην ζήτησιν, 
εις περίοδον οικονομικές ανόδου, δύνανται τά αποθέματα εμπορευ
μάτων, υπό ώριυμένας βεβαίως προϋποθέσεις, νά ρευστοποιηθοϋν έξ 
ίσου συντόμως καί άνευ άπωλειΩν ώς τά αξιόγραφα, ένφ ό βαθμός ρευ- 
στότητος των άγαθΩν, άτινα δέν είναι διαπραγματεύσιμα είς τό χρη- 
ματιστήριον εμπορευμάτων, πίπτει σημαντικΩς κάτω τΩν άξιογράφων 
εις περίοδον οικονομικές ΰφέσεως καί δύναται νά είναι καί ’ίσος 
πρός τό μηδέν, όταν τά αγαθά καί είς χαμηλοτέρας τιμάς παραμένουν 
απώλυτα.

’Επίσης ή ποσότης της προσφοράς ΰποκαταστάτων τοϋ χρήματος μέ 
υψηλήν ρευστότητα είναι κατά ένα μέρος έξηρτημένη έκ των οικονο
μικών κυμάνσεων. *Εάν είς περίοδον ΰψηλΩν οϊκονομικΩν θερμάνσεων, 
συνεπείς περιοριστικΩν μέτρων πιστωτικές πολιτικές, αί τράπεζαι 
αρνοϋνται τήν χορήγησιν πιστώσεων, δύνανται οι μεσάζοντες πιστώ
σεων νά έπεκτείνουν τό ένεργητικό των έργασιΩν των. Προυπόθεσις 
τές τοιαυτης αύξήσεως των πιστώσεων τΩν μεσιτΩν είναι ή αΰξησις 
τΩν υποχρεώσεών των, τΩν οποίων, ώς ήδη έχομεν ίδει, ο υψηλός βα
θμός ρευστότητος δυναται νά προέρχεται έκ των πιστωτΩν των καίδύ- 
ναται νά καλυπτη, τό όλιγώτερον, εν μικρόν μέρος της συνολικές ζη- 
τήσεως ρευστότητος τΩν πιστωτών.

'Η προσφορά χρεωγράφων, ή οποία δύναται νά έξυπηρετήση τήν ΐ- 
κανοποίησιν τΩν άναγκΩν ρευστότητος, δέν προέρχεται μόνον εκ των 
νέων έκδόσεων, αί όποΐαι μόνον κατά ένα μέρος είναι έξηρτημέναι 
εκ των οικονομικΩν κυμάνσεων, άλλ’έπίσης καί έκ τές μειώσεως τΩν 
αποθεμάτων χρεωγράφων των τραπεζΩν. Τοΰτο δυναται νά πραγματο
ποιηθώ, όταν αι τράπεζαι θέλουν νά έπεκτείνουν έντονώτερον τάςχο- 
ρηγήσεις πιστώσεων άπ’ότι τοθτο έπιτρέπεται έκ τοΟ περιθωρίου των 
δημιουργίας χρήματος. ’Εκτός τούτου, είς μεγάλας οίκονομικάς κυ- 
μάνσεις, όταν υπάρχει σχετική έλλειψις τραπεζικΩν πιστώσεων,προσ- 
φέρονται χρεώγραφα έκ τοιούτων έπιχειρήσεων, αΐ όποΐαι χρειάζον
ται χρέμα πρός ΐκανοποίησιν τΩν άναγκΩν των διά πληρωμάς.'Η με- 
ταβίβασις χρήματος είς τάς έπιχειρήσεις ταυτας διά τΩν άγορΩν ypt- 
ωγράφων καθιστά δυνατάς δαπάνας, άνευ ουσιώδους περιορισμοί τές 
ρευστότητος τΩν άγοραστΩν τΩν χρεωγράφων. ΑΪ δαπάναι των επιχει
ρήσεων μόνον τότε δύνανται νά άναβληθοϋν, όταν διά της παραιτή- 
σεως τΩν δαπανΩν, διά τΩν άγορΩν των χρεωγράφων, δέν δύνανται αυ- 
ται πλέον νά καλύψουν ένα μέρος της δεδομένης ζητήσεως ρευστότη
τος διά των χρεωγράφων. Ουτω άπελευθεροθται χρέμα, τό όποιον έως 
τώρα απετέλει συστατικόν μέρος των αποθεμάτων ρευστότητός των, 
καί δέν είναι μόνον ή ζήτησις των άγοραστΩν χρεωγράφων ηύξημένη 
εν σχέσει πρός τήν συνολικήν ρευστότητα, άλλά καί ή αύξηθείσα αυ
τή ζητησις ρευστότητος δυναται νά ικανοποιηθώ διά της άγορδ^ χρε
ωγράφων. Τότε απελευθεροΟται χρήμα όχι έκ τοϋ άποθέματος ρευστό
τητος αλλα διά της παραιτήσεως δαπανών.
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Πολλάκις ή προσφορά έντοκων γραμματίων τοΟ δημοσίου δέν έξ- 
αρτδίται έκ τές οικονομικές κυμάνσεως. 'Η αύξησις τοΟ είς χεΤρας 
τοΐί κοινοί αποθέματος εντόκων γραμματίων τοϋ δημοσίου συντελεΤγε
ν ικως είς ικανοποίησιν των άναγκΟν ρευστότητος τοΟ κατόχου τού
των καί δίδει ούτω τήν δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τά ταμιακά 
αποθέματα διά πληρωμάς1*.

'Η εκλογή μεταξύ χρήματος καί ΰποκαταστάτων αύτοϋ πρός ΐκα- 
νοποίησιν της ζητήσεως ρευστότητος, ως ήδη ανεφέρθη, δέν εξαρτδί- 
ται μόνον έκ της προσφοράς μή χρηματικές ρευστότητος, αλλά καί εκ 
τοΟ κόστους κρατήσεως χρήματος. Τό κόστος μετατροπές τ(3ν υποκα- 
ταστάτων του χρήματος είς χρήμα καί τάνάπαλιν* 2*, είς περίπτωσινμι
κρών αποθεμάτων ρευστότητος, μειώνει τό κόστος τής κρατήσεως χρή
ματος, όταν τό κόστος μετατροπής είναι φθίνον. Πολλάκις ή προσφο
ρά τής μή χρηματικές ρευστότητος επενεργεί μόνον διά τοϋ τόκου ε
πί τής άποφάσεως, ποΤον μέρος τές ζητήσεως ρευστότητος θά καλυφθή 
δι’ΰποκαταστάτων τοθ χρήματος καί ποΤον μέρος διά χρήματος. Βε
βαίως ο τόκος δέν είναι πάντοτε ό αποφασιστικός παράγων,δηλ. εάν 
τό κοινόν ουδεμίαν δίοδον πρός τήν χρηματαγοράν έχη, δέν δύναται 
νά άγοράση έντοκα γραμμάτια, ούτως η άπόδοσις έκ τόκων τΟον έντό- 
κων γραμματίων παραμένει άνευ σημασίας διά τήν εκλογήν τοϋ κοι- 
νοϋ μεταξύ χρήματος καί ΰποκαταστάτων αυτοΰ. Είς τάς λοιπάς πε
ριπτώσεις, έν τούτοις, 6 τοκισμός προσδιορίζει τήν έκλογήν μετα
ξύ χρήματος καί των ΰποκαταστάτων αύτοΟ3*.

Εις τήν νεωτέραν έπί τοΟ θέματος βιβλιογραφίαν τονίζεται έ- 
πίσης, ότι ή ικανοποίησις της ζητήσεως ρευστότητος διά συναλλα
κτικούς σκοπούς λαμβάνει χώραν καί διά μή χρηματικές ρευστότητος, 
ούτως ώστε η ζήτησις χρήματος έξαρταται ένταύθα έκ τοΟ βαθμοί ρευ
στότητος της προσφοράς ΰποκαταστάτων του χρήματος καί εκ τοθ το
κισμοί των4ή

0 τόκος ήδη είς τήν περιοχήν τέζ χρηματικής ρευστότητος^κα- 
τά τόν ορισμόν τοΟ χρήματος) διαδραματίζει ένα ρόλον, όταν ουτος 
επηρεάζη τήν έκλογήν των ταμιακΚν αποθεμάτων ΰπό μορφήν χαρτονο
μισμάτων, καταθέσεων όψεως καί προθεσμίας. Είς περίπτωσιν όπου 
επί τ(Πν καταθέσεων όψεως δέν καταβάλλεται τόκος, ή έκλογή μεταξύ 
ρευστοΟ χρήματος καί καταθέσεων όψεως έξαρτδται άπλΟς καί μόνον

^ Βλ. M.W. Holtrop: Uber die Deutung monetarer Erscheinungen. "Weltwirt- 
schaftliches Archiv", Bd. 79 (1957 II), σελ. 244 κ.έ.

’ Συγκ. Gilbert: The Demand for Money, ένθα ανωτ., σελ, 151 κ.ε.

3^ Σύγκ. Veit: Volkswirtschaftliche Theorie der Liquiditat, ένθα άνωτ., 
σελ. 90.’Επίσης Β. Ohlin: On the Quantity Theory of Money, In: Money,Growth, 
and Methodology and Other Essays in Economics in Honor of Johan Akerman^v$a 
ανωτ., αελ. 117 κ.ε.

Βλ. F.A. Lutz: Die Nachfrage nach Geld. "Jahrbiicher fur Nationalokono- 
mie und Statistik", Bd. 172 (i960), αελ. 96.
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έκ των εξόδων φυλάξεως τών μετρητών, τοϋ μέτρου της άνέσεως, τοθ 
κόστους τών μακροπροθέσμων καταθέσεων καί τοϋ βαθμοΟ ρευστότητος 
των καταθέσεων (ο οποίος είς περιόδους τραπεζικών κρίσεων δυνα- 
ται νά είναι πολύ χαμηλός).

'Η εκλογή μεταξύ χρήματος καί απαιτήσεων (πρός μεσίτας πιστώ
σεων ή άλλους πιστολήπτας, ανευ εγγυήσεως ή ηγγυημένας υπό μορφήν 
χρεωγράφων) έξαρτδται έκ της διαφορδς μεταξύ τοϋ τόκου των απαι
τήσεων καί τοθ τόκου των διαφόρων μορφών χρήματος, η οποία εις 
ρευστόν χρήμα είναι ’ίση πρός τό μηδέν, εις καταθέσεις τουναντίον 
ρυθμίζεται έκ τοΟ ανταγωνισμοί των τραπεζών ή υπό τοΟ νόμου1·.

Εις ποίαν έκτασιν ή ζήτησις ρευστότητος δυναται νά ικανοποι
ηθώ διά τοιοότων απαιτήσεων* 2·, έξαρταται έκ τί)ς σχέσεως της έλα- 
στικότητος του τόκου διά τήν ζήτησιν ύποκαταστάτων του χρήματος 
πρός τήν έλαστικότητα τοϋ τόκου διά τήν ζήτησιν πιστώσεων, (πιστώ
σεις, αι οποΤαι δΰνανται νά δοθοΟν εκ τών μεσιτών πιστώσεων,κατ 
ευθείαν πιστώσεις, πιστώσεις υπό μορφήν άξιογράφων κλπ„). "Οσον 
υψηλότερος είναι 6 τόκος τών ύποκαταστάτων τοΟ χρήματος,τόσον πε
ρισσότερον μετατοπίζεται η ζήτησις ρευστότητος έκ τοΟ χρήματος 
πρός τά υποκατάστατα αύτοΟ, όταν 6 τόκος των καταθέσεων παραμέ
νει ο ίδιος ή αυξάνεται όλιγώτερον τοΟ των ύποκαταστάτων. Αφ’ ε
τέρου, αυξανομένου τοΰ τόκου τών ύποκαταστάτων τοϋ χρήματος υπο
χωρεί η προσφορά των, δηλαδή αυξανομένου τοΟ τόκου υποχωρεί η ζή- 
τησις πιστώσεων, όταν αυται είναι έλαστικαί πρός τόν τόκον, διά 
τοΟ οποίου ορίζεται ή πρός τά άνω αυξησις τοΟ τόκου τών υποκατα- 
στάτων τοΟ χρήματος. Είς τό παράδειγμα των μεσιτών πιστώσεων τό 
γεγονός τούτο φαίνεται σαφώς, δηλαδή οσον οι μεσίται πιστώσεων 
προσφέρουν μεγαλυτέρους δανειακούς τόκους εκείνων τών τραπεζών, 
τόσον περισσοτέρας καταθέσεις δΰνανται νά ελκυσουν,. "Οσον ύψηλο - 
τέρους τόκους προσφέρουν, τόσον ύψηλοτέρους τόκους πρέπει νά α
παιτήσουν ουτοι από τους χρεώστας των. "Οταν η ζήτησίς τωνδιάπι- 
στώσεις είναι έλαστική πρός τόν τόκον, αυξανόμενων τών τόκων αυ
τή υποχωρεί, ούτως ώστε οι μεσΤται πιστώσεων δέν δΰνανται πλέον 
νά προσφέρουν τά αυξανόμενα χρηματοδοτικά μέσα διά τώς υπερπρο- 
σφορδίς τόκων είς τάς πιστωτικάς συναλλαγάς καί ουτω η αυξησις τ^ς 
προσελκόσεως καταθέσεων καθίσταται δι’αύτους άνευ ένδιαφέροντος.

Είς τήν έκλογήν μεταξύ χρήματος καί χρηματιστηριακώς διαπρα-

1 Διά την άνάλυσιν τ^ς επιρροές των τραπεζικών ενώσεων, αΐ όποΐαι κρατοΟν 
τους πιστωτικούς τόκους εις χαμηλά επίπεδα διά τούς μεσίτας π ι στώσεων,σύγκρι- 
νε L.A. Hahn: Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. Tubingen 1930, 
σελ. 104. Βλ. ’ΕπίσηςΓ.νΐ. Meyer: Weiterhin Zinsdirigisraus? "Wirtschaftspoliti- 
sche Chronik", H. 2 (i960), σελ. 12. J.G.Gurley and E.S. Shaw: Money inaTheo- 
ry of Finance, Washington i960, σελ. 229.

2) ,
Συγκρ. M. Gaskin: Liquidity and the Monetary Mechanism. "Oxford Econo

mic Papers", New Series, Vol. 12 (i960), σελ. 2Θ2.



52

γματευομένων, σταθερβς, τοκιζομένων, μακροπροθέσμων χρεωγράφων 
πρός κάλυψιν τής ζητήσεως ρευστότατος αΐ άναμενόμεναι σχέσε ις τι- 
μΟν δόνανται νά διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλον. 'Η αυξησις τοθ τό
κου τΟν χρεωγράφων αυτών αυξάνει, βεβαίως, τό εισοδηματικόν όφε
λος έναντι τής κρατήσεως χρήματος' εάν, έν τουτοις, αναμένεται 
περαιτέρω αυξησις του τόκου, μακροπρόθεσμα αξιόγραφα δυνανται νά 
πωληθοϋν μελλοντικως μόνον μέ απώλειαν τιμής, ούτως ώστε μειοϋ- 
ται ο βαθμός ρευστότητός των.

Δ ι’αΰτοθ τοθ τρόπου δυναται νά έπηρεασθή η ζήτησις χρήματος, 
ήτοι: νά εΐσρεύση χρήμα είς την οικονομίαν η νά άποσυρθή έξ αυ
τής. ’Εάν ή προσφορά χρήματος αΰξηθή δ ι’έπεκτε ινομένων αγορών χρε
ωγράφων εις την ανοικτήν αγοράν, μειοΟται η ζήτησις χρήματος (ή 
οποία διευρύνει τό επεκτατικόν αποτέλεσμα τής νομισματικές πολι
τικές) κατά τό μέτρον διενεργείας τ£3ν άγορ£5ν είς τήν ανοικτήν α
γοράν είς χαμηλότερον έπιτόκιον καί τοθτο όδηγεΤ είς αύξανομένας 
σχέσεις τιμίΰν χρεωγράφων, είς τάς οποίας τά οικονομικά υποκείμε
να μειώνουν τήν ζήτησιν χρήματος έκ τοθ κινήτρου κερδοσκοπίας λό- 
γψ συνήθως της αναμονές μελλοντικές αυξήσεως τής τιμές τ(ΰν χρεω- 
γράφων καί χρησιμοποιούν τά κερδοσκοπικά αποθέματά των πρός αγο
ράν χρεωγράφων, διά νά κερδοσκοπίσουν έκ των αναμενομένων διαφο- 
ρ(3ν τιμών. Διά τοΟ τρόπου αύτοθ αυξάνεται περαιτέρω ή τιμή.

’Εάν ή προσφορά χρήματος μειωθέ, έν(3 ή εκδοτική τράπεζα έφοφμ- 
μόζει περιορισμούς είς τάς πωλήσεις τής ανοικτής άγορδς, αυξάνε
ται ή ζήτησις χρήματος (η οποία διευρύνει τό περιοριστικόν απο
τέλεσμα τής νομισματικής πολιτικής) καθ’ό μέτρον αΐ πωλήσεις είς 
τήν ανοικτήν αγοράν οδηγοΟν είς αΰξησιν των τόκων καί μείωσιν των 
τιμ(3ν των χρεωγράφων, τά δέ οικονομικά υποκείμενα, εν αναμονή συ- 
νεχίσεως τής εξελίξεως ταύτης των τιμΗν τ63ν χρεωγράφων, αυξάνουν 
τήν ζήτησιν χρήματος έκ κερδοσκοπικΟν κινήτρων, διότι ή αγορά χρε
ωγράφων θά είναι συνδεδεμένη μέ άναμενομένας άπωλείας1*.

“Οταν ή συνολική ζήτησις ρευστότητός, ένεκα τοΟωρισμένου με
γέθους καί τής συνθέσεως τής προσφορδς ύποκαταστάτων τοθ χρήμα
τος καί τής ωρισμένης διαρθρώσεως του τόκου, είναι ex ante μεγα- 
λυτέρα τής προσφορδς χρήματος, τότε τά οικονομικά ΰποκείμένα,διά 
περιορισμοί τ(3ν δαπανΟν των, θά προσπαθήσουν νά αυξήσουν τά τα
μιακά διαθέσιμά των. ΤοΟτο βεβαίως είναι δυνατόν δι’έκαστον επί 
μέρους υποκείμενον, ουχί όμως διά τό συνολον, διότι ταϋτα δυναν- 
ται νά αυξήσουν τήν ποσότητα του χρήματος. 'Η αναδιανομή έντός 
τοΟ κοινοΟ είναι δυνατή, όταν ένιοι είς τήν προσπάθειάν των νάαΰ-

1 ‘θ Hart καί ό Kenen (ένθα άνωτ., αελ. 250) εκπροσωπούν τήν αντίθετον ά- 
ποψιν, ή οποία, εν τουτοις, είναι ορθή υπό τήν προυπόθεσιν, ότι τά οικονομικά 
υποκείμενα θεωρούν απίθανον τήν αυνόχισιν τές συνδεδεμόνης εξελίξεως τοϋ τά
κου έκ της πολιτικής τήζ ανοικτής άγορ8ς.
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ξήσουν τά ταμιακά διαθέσιμά των, διά τοϋ περιορισμοί τών δαπανών 
των'*, επιτυγχάνουν εις βάρος άλλων, ένφ άλλοι χάνουν διαθέσιμα καί 
δεν κατορθώνουν νά τά διατηρήσουν.

Εις διακυμαινομένας τιμάς άνευ μεταβολής τώς όνομαστικώς πο- 
σότητος τοΟ χρήματος είναι δυνατή ή ex post έξισορρόπησις τώς πο- 
σότητος καί τώς ζητήσεως τοΟ χρήματος, διότι αι τιμαί πίπτουν συ
νεπείς τών προσπαθειών πρός περιορισμόν τών δαπανών καί ουτω αυ
ξάνεται η πραγματική αξία τών ταμιακών διαθεσίμων, ώστε η πρα - 
γματική προσφορά χρήματος θά αντιστοιχώ πλέον πρός τήνζήτησινχρή
ματος* 2'. Εις άκάμπτους τιμάς δυναται νά επιτευχθώ ή έξίσωσις τώς 
προσφοράς καί τής ζητήσεως χρήματος εκ τοΟ ότι διά των προσπαθει
ών περιορισμοί τών δαπανών μειοίίται ή άπασχόλησις καί δι αύτώς ή 
ζήτησις δι’άποθέματα συναλλαγών. 'Hex post έξισορρόπησιςτώς προσ- 
φορδίς καί ζητήσεως χρήματος δέν απαιτεί νά σημαίνη καί ισορροπί
αν, διότι έκεΤνοι οί όποΤοι δέν δόνανται νά επιτύχουν τήν προ- 
γραμματιζομένην κράτησιν τών ταμιακών των διαθεσίμων ούτε εκ τοΟ 
περιορισμοί των ιδίων δαπανών ούτε έκ τώς γενικής μειώσεως τών 
τιμών ή δέν βλέπουν κατορθωτόν τόν περιορισμόν τών συναλλαγών,ό
σον διάστημα προσπαθούν νά μειώσουν τάς δαπάνας των, οπότε δυ- 
νανται νά ικανοποιούνται έκ τοσ μεγέθους κρατήσεως τών ταμιακών 
των διαθεσίμων.

'Η έξισορρόπησις τής προσφοράς καί τής ζητήσεως χρήματος δυ- 
ναται νά παρουσιάζη δυσχερείας έκ τοθ δτι είς περίοδον οικονομι- 
κώς υφέσεως, ή οποία έπέρχεται έκ τώς ΰπερισχυσεως της ζητήσεως 
επί της προσφοράς χρήματος, ή προσφορά καί ο βαθμός ρευστότητος 
τών υποκαταστάτων τοΟ χρήματος υποχωρεΤ, ούτως ώστε αυξάνεται πε
ραιτέρω η ζήτησις χρήματος.

’Εάν η ζήτησις χρήματος ex ante είναι μικροτέρα της προσφο
ράς, τό επί μέρους οικονομικόν υποκείμενον θά δαπανήση τά κατ 
αυτό πλεονάζοντα χρηματικά διαθέσιμά του. Διά τοΟ τρόπου αΰτοΟ ό
μως δέν μειοθται εις τήν καθ’δλου οικονομίαν η ποσότης τοΰ χρή
ματος, αλλ αντιθέτως είναι δυνατόν ή νά αυξηθούν αι τιμαί, ούτως 
ώστε μειοθται η πραγματική αξία του χρήματος καί δι’αΰτης προκα- 
λεΤται ex post έξισορρόπησις μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως χρή
ματος, ή η αΰξησις τών δαπανών δέν όδηγεΤ είς αυξήσεις τών τιμών 
αλλ εις αυξησιν τώς άπασχολήσεως καί οϋτω αυξάνεται η ζήτησις με
τρητών διά τάς άνάγκας τών συναλλαγών καί δι’αυτών έπιτυγχάνεται 
η έξισορρόπησις της προσφορδίς καί τώς ζητήσεως χρήματος.

''Βλ. D. Dillard: The Theory of a Monetary Economy. In: Post Keynesian E- 
conomics. Ed. by K.K. Kurihara. New Jersey 195^, σελ. 29.

2' Σύγκρ. E. Cannan: The Application of the Theoretical Apparatus of Sup
ply and Demand to Units of Currency, ένθα άνωτ., αελ. 8 κ.έ. A.W. Marget : 
Leon Warlas and the "Cash-Balance Approach" to the Problem of the Value of 
Money. "Journal of Political Economy", Vol. XXXIX (1931). σελ. 580, κ.έ.
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'Η εξισορρόπησις της προσφοράς καί τής ζητήσεως χρήματος δύ- 
ναται επίσης νά παρουσιάζη δυσχερείας εις περίοδον εντόνου οικο
νομικές άνθήσεως, ή οποία θά προκληθή εκ της αύξήσεως των δαπα- 
ν(3ν, εάν αυξάνεται ο βαθμός ρευστότητος καί ή προσφορά των ΰπο- 
καταστάτων τοϋ χρήματος καί έλαττοϋται η ζήτησις χρήματος. Εί ς 
συνεχιζομένας αυξήσεις τιμβν δυναται νά μετατίθεταιήζήτησις ρευ
στότητος ετι πλέον πρός αξίας πραγμάτων καί μετοχβν καί ουτω συ
νεχείς νά υποχωρή η ζήτησις χρήματος.

’Εκ της άναλΰσεως περί τής εξ ι σορροπήσεως τής προσφορδίς καί 
τής ζητήσεως τοϋ χρήματος δυναται νά εξαχθή τό συμπέρασμα,τό ο
ποίον, βάσει τής θεωρίας τής ρευστότητος τοϋ χρήματος καί τής πο- 
σότητος τοϋ χρήματος, δόναται νά θεωρηθή ως στρατηγικός παράγων 
έπηρεασμοϋ τής έξελίξεως τ£8ν τιμΗν καί τής έν γένει οικονομικής 
προόδου, ήτοι: εάν τό μέρος τής συνολικής ζητήσεως ρευστότητος, 
τό όποιον είναι χρήμα, είναι μεγαλύτερου τής προσφορδίς χρήματος, 
πρός αποφυγήν οικονομικής υφέσεως θά πρέπει νά αύξηθή ή ποσότης 
χρήματος, ένφ εις περίπτωσιν ΰπερισχύσεως τής προσφορδίς επί τής 
ζητήσεως χρήματος πρός αποφυγήν αύξήσεως των τιμί3ν θά πρέπει νά 
περιορισθή η ποσότης τοϋ χρήματος. Τοιοϋτον συμπέρασμα, εν τού- 
τοις, δέν θά δικαιολογήτο, διότι εκκινεί εκ τοϋ ότι αι μεταβολαί 
τής ποσότητος τοϋ χρήματος δέν έπιδροϋν επί τοϋ μέρους τής συνο
λικής ζητήσεως ρευστότητος, ήτις ικανοποιείται δι υποκαταστάτων 
τοϋ χρήματος.

’Εάν είς ύπερίσχυσιν τής προσφορδίς επί τής ζητήσεως χρήματος 
περιορίζεται ή ποσότης τοϋ χρήματος, η τοιαυτή πολιτική δύναται 
νά έχη τάς ακολούθους συνεπείας επί τής μή χρηματικής ρευστότη- 
τος, ήτοι:

ΐ) Αι τράπεζαι, των οποίων ή βάσις δημιουργίας χρήματος θά 
περιορισθή, δύνανται νά συνεχίσουν τάς χορηγήσεις των πιστώσεων 
των διά τής μειώσεως τίυν αποθεμάτων των άξιογράφων των'·. Η ρευ- 
στότης τ(ΰν αγοραστών άξιογράφων δέν παραβλάπτεται, ενφ η ρευστό- 
της των πιστοληπτ(3ν αυξάνεται. 0ά δοθοϋν ουτω πρός τούς πιστολή- 
πτας έως τώρα άδρανεΤς καταθέσεις των αγοραστών άξιογράφων,οΐ ό- 
ποΤοι έχουν τήν πρόθεσιν νά ΐκανοποιηθοϋν έξ αυτής τής πιστώσεως.

Η μεγάλη σημασία τής δημιουργίας πιστώσεων έναντι τής δημιουρ-

Η πώλησις άξιογράφων τών τραπεζών πρός τό κοινόν οδηγεί είςμείωσιν τών 
καταθέσεων καί των ελαχίστων αποθεμάτων (ή τήν έκ λόγων παραδόσεως άκολου— 
θουμένην συνήθειαν κρατήσεως ενός (ορισμένου ταμιακού αποθέματος, ως εις τήν 
Μ. Βρεταννίαν), ούτως ώστε άπελευθεροϋται χρήμα τής κεντρικής τραπέζης πρός 
δημιουργίαν νέου χρήματος δι επεκτάσεως τών πιστώσεων. Μετά τό πέρας τής δι
αδικασίας ταυτης, επανέρχονται οΐ λογαριασμοί των τραπεζών καί πάλιν εις τά 
προηγούμενα μεγέθη, τό δέ άθροισμα των καταθέσεων παραμένει τό αύτό, άλλ’είς 
τήν ενεργητικήν πλευράν τών ισολογισμών τών τραπεζών τά αξιόγραφα μετεβλήθη- 
σαν έναντι πιστώσεων. Συγκρ. W.L. Smith: On the Effectiveness ofMonetary Po
licy. "The American Economic Review", Vol . XLVI (1956), α^λ. 595-
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γfας χρήματος εΤχεν ηδη ενωρίς παρατηρηθώ’*.

2) Τά περιοριστικά μέτρα της πιστωτικές πολιτικές δυνανται 
νά παρακινήσουν τάς τραπέζας νά παροτρύνουν τους όφειλέτας των 
πρός ενοποίησιν των πιστώσεων των διά τές άγορόίς χρεωγράφων.’Εάν 
οί χρεώσται χρησιμοποιήσουν τό προϊόν των χρεωγράφων πρός έξόφλη- 
σιν των τραπεζικών των πιστώσεων, αυξάνεται η ρευστότης των τρα
πεζών καί οϋτω η δυνατότης πρός νέαγ έπέκτασιν τών πιστώσεων, ά- 
νευ χρησιμοποιησεως συμπληρωματικοί) χρήματος της κεντρικές τρα- 
πέζης2*. “Εναντι τοΟ επεκτατικοί αΰτοϋ αποτελέσματος οΰδέν περιο
ριστικόν αποτέλεσμα, από πλευρδίς αγοραστών αξιογράφων, ΐσταται, 
όταν τά αξιόγραφα αυτά θεωρούνται ώς συστατικόν μέρος τοϋ αποθέ
ματος τές ρευστότητός των.

3) 'Ως ηδη άνεφέρθη, 6 περιορισμός τές δυνατότητος δημιουρ
γίας πιστώσεων των τραπεζών διευρύνει τό πεδίον δράσεως τών με
σιτών πιστώσεων, ιδιαιτέρως δέ τότε, όταν οι πιστωτικοί τόκοι των 
τραπεζών διατηρούνται χαμηλά. ’Εάν οΐ μεσΤται π ι στώσεων3*, δ ιά ττ^ς 
πλειοδοσίας υπό τών τραπεζών πιστωτικών τόκων, έλκυουν πρός αυ
τούς πιστωτικά διαθέσιμα, τά όποια χορηγοΟν πρός τους πιστοληπτας 
των, ενεργοποιούν τάς εως τώρα αδρανείς καταθέσεις. Η χορηγησις 
πιστώσεων έκ μέρους τών μεσιτών πιστώσεων δέν αντικαθιστδ τάςχο-

’* "Ηδη τό 1923 έγραφεν ό J.M. Keynes (Tract on Monetary Reform,London
1923. Γερμανική μετάφρασις Ein Traktat liber Wahrungsreform. Miinchen/Leipzig
1924, σελ. 1Θ9) "So ist die heutige Tendenz, - wie ich glaube, mit llecht, - 
die, die Kreditschopfung zu iiberwachen und zu regeln und die Schaffung von 
Zahlungsmitteln nach ihr zu richten, anstatt wie friiher die Schaffung von 
Zahlungsmitteln zu iiberwachen und zu regeln und die Kreditschopfung als Fol- 
geerscheinung zu behandeln", Κατά τόν Kohler (Der Begriff "Geldmenge" und 
seine Problematik ένθα άνωτ., σελ. 22), ηδη από τοϋ 18ου αιίϋνος η πίστωσις 
ετεθη εις τό κέντρον των παρατηρήσεων της ποσοτικές θεωρίας.
Επίσης ο Miiller-Armack άπόδε ιξεν τό 1926, ότι εις τό. κέντρον της πιστωτι

κές πολιτικές εΰρίσκεται ό εφοδιασμός διά κεφαλαίων τές οικονομίας. (Miiller 
-Armack: Okonomische Theorie der Konjunkturpolitik ένθα άνωτ., σελ. 49). 
"... aus der Uberzeugung, dass die Fragen der richtigen Verwaltung des Ka- 
pitalvorrates und des sich neu bildenden Kapitals von hoherein Rang sind als 
die mehr wirtschaftstechnische der Befriedigung mit Circulationsmitteln,de- 
ren okonomisch Aufgabe es nur sein kann, sich dem berechtigten Umsatsbedarf 
anzupassen" . Διά την σημασίαν τές δημιουργίας πιστώσεων εις την εξόλιξιν 
τον οικονομικών κυμάνσεων, συγκρ. J. Schumpeter: Theorie der wirtschaftli- 
chen Entwicklung (1911), 2 Aufl. Miinchen Leipzig 1926, σελ. 107κ.ε.καί σελ. 
147 κ.έ. A .Hahn: Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits .Tubingen 1920 
σελ. 120 κ.ε. L. von Mises: Theorie des Geldes and der Umlaufsmittel . Miin- 
chen/Leipzig 1924, σελ. 275 καί Miiller-Armack: "Konjunkturforschung und Ko- 
junkturpolitik", ένθα άνωτ., σελ. 652 κ.έ..

2*Gestrich: Kredit und Sparen, ένθα άνωτ., σελ. 136.

3*R.W. Goldsmith: Financial Intermediaries in the American Economy sin
ce 1900, εις: Studies in capital Formation and Financing, Nr. 3, National 
Bureau of Economic Research, Princeton 1958. A. Leijonhufvud: On Keynesian 
Economics and the Economics of Keynes. A Study in Monetary Theory, Oxford 
University Press, London 1968, σελ. 304
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ρηγήσεις πιστώσεων των τραπεζΩν, άλλ’έμφανίζεται ώς συμπληρωμα
τική ταύτης, η δυνατότης δε αϋτη τής δημιουργίας πιστώσεων καί 
χρήματος δέν παραβλάπτεται, διότι οΐ μεσίται πιστώσεων δέν χρη
σιμοποιούν χρήμα τής κεντρικές τραπέζης διά τά αποθέματα ρευστό
τητας των'*. 'ΑπλΩς τό ρευστόν χρήμα δυναται νά αύξήοη τάς άνάγκας 
πιστώσεων τής οικονομίας καί νά μειωθή ή ρευστότης τΩν τραπεζΩν* 2*

4) ’Εάν οΐ ζητοΟντες πιστώσεις, συνεπείς τής έφαρμοζομένης 
περιοριστικής πιστωτικής πολιτικής δέν ικανοποιούνται εκ μέρους 
τΩν τραπεζών, παραμένει εις τους αίτοϋντας ή δυνατότης νά χρησι
μοποιήσουν εις μεγαλυτέραν έκτασιν τήν λήψιν πιστώσεων εκ τΩνπρο
μηθευτών των, διότι ώς ήδη εχομεν αναφέρει, η ρευστότης τοΟ πι- 
στοδόχου δέν μειοΟται ίσοπόσως ώς η αΰξησις ρευστότητος τοΟ πι
στολήπτου .

5) ’Εάν οΐ υπό τΩν τραπεζΩν άπορριπτόμενοι ζητοθντες πιστώ
σεις έχουν εις τήν κατοχήν των χρεώγραφα, δυνανται. ουτοι νά εκ
ποιήσουν ταΟτα ανευ αντιστοίχου άπωλείας έκ τής ρευστότητός των, 
διότι είς έποχάς οικονομικών ανθήσεων καί άλλα αγαθά επιτυγχά
νουν τοιο0τον βαθμόν ρευστότητος, ούτως ώστε δυνανται νά ΰπεισέλ- 
θουν εις τήν θέσιν των πωλουμένων χρεωγράφων πρός ικανοποίησιν μέ
ρους των άναγκΩν είς ρευστότητα.

’Εάν είς ΰπερίσχυσιν τής ζητήσεως χρήματος επί τής προσφο- 
ρ3ς χρήματος αυξηθή ή ποσότης τοϋ χρήματος, η τοιαυτη πολιτική 
δόναται νά έχη τάς ακολούθους συνεπείας επί τής μή χρηματικής 
ρευστότητος, ήτοι:

ΐ) Αι τράπεζαι, των οποίων ή βάσις δημιουργίας χρήματος έ- 
πεκτείνεται, δέν άπαιτεΤται νά χρησιμοποιήσουν τήν εισροήν χρήμα
τος εκ τής κεντρικής τραπέζης πρός διεύρυνσιν τΩν χορηγήσεων πι—

' Οι μεσΤται πιστώσεων κρατούν τά ρευστοποιήσιμα διαθέσιμα των συνήθως 
υπό μορφήν ταπεζικων καταθέσεων καί αξιόγραφων. Διά τήν ρευστότητα τβν Τρα
πεζών είναι αδιάφορον ποιος είναι ο πιστοδότης των καταθέσεων των, εάν δηλα— 
δή είναι ίδιώται ή επιχειρήσεις, οΐ όποΤοι είναι πρόθυμοι νά μεταβιβάσουν 
τούς λογαριασμούς των εις μεσίτας πιστώσεων ή εις τούς πιστωτάς των.

2)Ή αΰξησις της ανάγκης ρευστοϋ χρήματος είς έπεκτε ινομέναςπιστώσε ις διά 
τών μεσιτών πιστώσεων ανελύθη υπό τοϋ W.L. Smith: Financial Intermediaries 
and Monetary Controls. "The Quarterly Journal of Economics"Vol .LXXIII(1959), 
σελ. 540. Εις περίπτωσιν ένθα τό ποσοστόν των ελαχίστων αποθεμάτων διά τάς 
καταθέσεις οψεως είναι 8% καί διά τάς καταθέσεις προθεσμίας 4$ καί οί μεσί- 
ται πιστώσεων κρατούν επίσης εν απόθεμα ρευστότητος εκ 4^ καί άν υποτεθή ε
πίσης, οτ ι υφίσταται κράτησις 10% τοϋ ρευστοϋ χρήματος, υπολογίζεται υπό τοϋ 
Smith μία ανωτάτη καθαρά επέκτασις των πιστώσεων τών μεσιτών πιστώσεων έκ 
68 J0, έάν μεταβ ι βασθοϋν καταθέσεις έξ 100 $ είς τούς μεσίτας πιστώσεων. Βλ. 
επίσης τόν υπολογισμόν τοϋ πολλαπλασιαστοϋ διά τό άθροισμα τής δημιουργίας 
χρήματος των τραπεζών καί των μεσιτών πιστώσεων etgR.S. Thorn:Nonbank Fina- 
cial Intermediaries, Credit Expansion and Monetary Policy. "International Mo
netary Fund, Staff Papers", Vol . VI (1958), σελ. 369 κ.έ..



στώσεών των, αλλά δυνανται νά χρησιμοποιήσουν ταΰτην διά την α
γοράν χρεωγράφων. Επειδή δέ είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις 6 
βαθμός ρευστότητος των κρατιχΩν αξιόγραφων δεν μειοΟται είς περι
όδους ΰφέσεως τής οικονομίας, αλλά πολλάκις λόγψ μειώσεωςτων τό
κων αυξάνεται, η κατάστασις ρευστότητος τΩν πωλητων χρεωγράφων δέν 
βελτιοΠται ιδιαιτέρως.

2) ’Εάν ή κεντρική τράπεζα κατορθωση νά αύξηση τήν ετοιμό
τητα πιστώσεων των εμπορικΩν τραπεζβν, θά περιορισθή τό πεδίον 
δρασεως των μεσιτών πιστώσεων, ιδιαιτέρως δέ τότε, όταν οΐ πιστω
τικοί τόκοι των έμπορικΟν τραπεζΟν δέν μειοΟνται αρκετά. ’Επίσης 
εις αυξανομένην ετοιμότητα πιστώσεων των εμπορικήν τραπεζΩν μει- 
οΟται η πίεσις πρός εξευρεσιν μετρητών διά τάς άνάγκας τωνσυναλ- 
λαγ£3ν διά τής πωλήσεως χρεωγράφων.

3) ’Εάν διά τής πιστωτικής πολιτικής έπιτευχθή μείωσις των 
τόκων, τότε διά τής συνεχιζομένης μειώσεως τοΟ τόκου έλαττοθται 
ή εισοδηματική απώλεια, ή οποία δημιουργεΤται έκ τής καλύψεως των 
αναγκί3ν ρευστότητος διά χρήματος, ούτως ώστε ή ζήτησις ρευστότη
τος θα ζητήται νά ικανοποιηθή όλο καί περισσότερον διά χρήματος.

Εξ αυτών προκύπτει, ότι, συμφώνως πρός τήν θεωρίαν τής ρευ
στότητος τοΟ χρήματος, ή ποσότης τοθ χρήματος δέν δυναται νά ά— 
ποτελέση μόνη στρατηγικόν παράγοντα τής έφαρμοζομένης νομισματι
κής πολιτικής κατά τάς οίκονομικάς κυμάνσεις, άλλ’ότι αυτή έξαρ- 
ταται εκ τής συνολικής καταστάσεως ρευστότητος, ή οποία δυναται 
νά επηρεασθήυπό τής κεντρικής τραπέζης ως άκολοόθως, ήτοι:
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0 H.C. Simons (The Relative Liquidity of Money and Other Things , εις: 
Readings in Monetary Theory, ένθα άνωτ., σελ. 35) θεωρεί κυρίως τρεις δυνα - 
τότητας, αΐ όποΐαι δυνανται νά εξουδετερώσουν τήν ανασχετικήν ενέργειαν των

ίπ ί τής νομισματικής πολιτικής κατα τας οικονομι- 

τό χρήμα έξισοϋται πρός τά άλλα αγαθά (θε

τά άλλα αγαθά έξισοΰνται πρός τό χρήμα(νο- 

ήν τά άλλα αγαθά δέν έξισοΰνται τελείως πρός

ην

ην

υποκατάστατων του χρήματος 
κάς κυμάνσεις, ήτοι:

α) είς τήν περίπτωσιν καθ 
ωρία τοΟ ι^θίνοντος χρήματος), 

β) εις τήν περίπτωσιν καθ 
μισματοπο ίησ ις).

γ) εις τήν περίπτωσιν καθ 
τό χρήμα.

Είς τό άρθρον τοΟ "Rules Versus Authorities in Monetary Policy", 
Readings in Monetary Theory, ένθα άνωτ., σελ. 341 κ.ε.) προτείνει ο 
Simons νά απομακρυνθούν τά υποκατάστατα τοθ χρήματος, τά προσεγγιστικά 
τό χρήμα ενεργητικά στοιχεία, ή τά σχετόν χρήμα ενεργητικά στοιχεία τά 
Money", οσον τό δυνατόν περισσότερον. Πρός τοΰτο δέν περιορίζεται μόνον 
εν ίων αγαθών υποκαταστάσεως τοθ χρήματος, τά οποΤα δέν ευρίσκονται εις τήν 
διάθεσιν τής πολιτικής τής ποσότητος τοΟ χρήμάτος τής κεντρικής τραπέζης,αλ
λά θά επεθυμη νά άπομακρύνη ένια έκ τβν ΰποκαταστάτων του χρήματος, τά οποία 
δυνανται νά έπηρεασθοΟν έκ τής πολιτικής τής ποσότητος τοΰ χρήματος τής κεν- 
τικής τραπέζης (καί τά όποΤα ημείς θά έχαρακτηρίζαμεν ως χρήμα), ιδίως δέ τας 
τραπεζικάς καταθέσεις, αΐ όποΐαι δέν είναι τελείως κεκαλυμμέναι διά χρήματος 
τής κεντρικής τραπέζης. Κατά τόν M.W. Holtrop (Monetary Policy in an Open E- 
conomy: Its Objectives Instruments, Limitations, an Dilemmas. Princeton 1963 
σελ. 23) η κεντρική τράπεζα τής 'Ολλανδίας προσαρμόζει τήν πολιτικήν της επί 
τής καταστάσεως ρευστότητος τής οικονομίας, μή έξετάζουσα τήν συνολικήν ρευ
στότητα ως αυτή αναλύεται έντασθα, άλλ’έξετάζει απλός καί μόνον τό άθροισμα 
των καταθέσεων οψεως καί προθεσμίας καί τά βραχυπρόθεσμα κρατικά χρεώγραφα.

ίείς:
Η. C.

πρός 
"near 

έπ ί
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l) Διά τήν μείωσιν τών αποτελεσμάτων τών υψηλών οικονομικών 
θερμάνσεων:

α) Δι’αΰξήσεως τών μακροπροθέσμων τάκων θά μειωθη ό βαθμός 
ρευστότητος των σταθερές τοκιζομένων χρεωγράφων ένεκα μειώσεως 
της τιμής των1', ένφ συνεχεΤς αυξήσεις των τόκων θά παραβλάψουνέν- 
τονώτερον την ρευστότητα ένεκα τών αναμενομένων νέων μειώσεων της 
τιμής των άπ’οτι έφ’άπαξ ίσχυραί αυξήσεις τών τόκων, αΐ όποΐαι δυ- 
νανται νά θεωρηθοΟν ως τελικαί, ούτως ώστε νά μή αναμένονται πε
ραιτέρω μειώσεις της τιμής.

"Οσο διάστημα ή άναμενομένη απώλεια της τιμής είς ΰψηλοτέ - 
ρους τόκους δέν συμψηφίζεται εκ της αυξανόμενης επιδράσεως των ΰ- 
ποκαταστάτων, θά έπρεπε τό αποτέλεσμα τοϋτο του τόκου νά μειωθη 
διά της αΰξησεως των πιστωτικών τόκων των τραπεζών.'Η αΰξησις των 
πιστωτικήν τόκων των τραπεζών θά μειώση επίσης τό πεδίον δράσεως 
τών μεσιτών πιστώσεων. ’Εάν αΐ νέαι εκδόσεις χρεωγράφων έπηρεά- 
ζωνται εκ τοΟ τόκου της κεφαλαιαγοράς, υπάρχει επίσης η δυνατό- 
της, διά της δδοϋ της πολίτικης τοΟ τόκου, νά περιορισθη ή έκ τών 
νέων εκδόσεων πηγάζουσα συμπληρωματική ρευστότης.

β) 'Η κεντρική τράπεζα δυναται επίσης νά περιωρίση διά της 
πολίτικης της ποσότητος του χρήματος, τήν μή δυναμένην νά υπολο- 
γισθη διεόρυνσιν τών πιστώσεων τών εμπορικών τραπεζών, όταν υφ- 
ίσταται σταθερά βάσις δημιουργίας χρήματος, επιφέρουσα μεγαλυτέ- 
ρας απωλείας εκ τών τιμών τών πωλήσεων τών χρεωγράφων υπό τών τρα
πεζών διά της αΰξήσεως τών τόκων της κεφαλαιαγορδς. 'Η μείωσις 
της τιμής τών σταθερώς τοκιζομένων χρεωγράφων μειώνει τήν δυναμι
κήν αξίαν ρευστοποιήσεών των, ένφ ή διά χρεών έπιβάρυνσις δέν τήν 
μειώνει άναλόγως. ’Εκτός τών ανωτέρω ή κεντρική τράπεζα δυναται 
νά άπαιτήση* 2' όπως τά ελάχιστα αποθέματα νά κρατώνται οχι μόνον 
υπό μορφήν χρήματος της κεντρικής τραπέζης άλλ’έπίσης υπό μορφήν 
χρεωγράφων, ούτως ώστε νά έμποδίζωνται αι τράπεζαι νά παρακωλύουν 
τήν πολιτικήν διευρυνσεως τών πιστώσεων. Μία άλλη δυνατότης της 
πολίτικης της κεντρικής τραπέζης είναι ή μεταβολή της βάσεως υ
πολογισμοί τών έλαχίστων αποθεμάτων, δηλαδή εάν είς τήν θέσιν τών 
καταθέσεων ήθελον έκλεγη αΐ πιστώσεις (συνολικώς ή μόνον κατά έ
να μέρος) ως βάσις συσχετίσεως, δέν θά ήτο πλέον δυνατή ή διεΰ- 
ρυνσις τών πιστώσεων άνευ συμπληρωματικοί χρήματος της κεντρικής 
τραπέζης.

’Εάν κατ’αΰτόν τόν τρόπον, εις περιοριστικήν πιστωτικήν πο

Συγκρ. Report of the Committee on the Working of the Monetary System, 
ένθα ανωτ., σελ. 134.

2^'Ως έπροτάθη είς τάς Η.Π.Α. ύπ<5 τοΟ Federal Reserve Board. Συγκρ. pro - 
posal for a Special Reserve Requirement against the Demand and Time Deposits 
of Banks. "Federal Reserve Bulletin", January 19^*8, υελ.14 κ.ε.
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λιτικήν, at τράπεζαι ήμποδίζοντο νά μειώσουν τά άποθέματά των είς 
χρεώγραφα ώστε νά επιτύχουν τήν έπέκτασιν των πιστώσεων των, δέν 
θά ήδυναντο πλέον αυται νά συμβάλλουν εις αυξησιν τοθ τάκου της 
κεφαλαιαγορ3ς διά της πωλήσεως αξιογράφων. Την λειτουργίαν ταυ- 
την θά έπρεπε νά άναλάβη ή κεντρική τράπεζα η οποία διά της ανοι
κτής αγορδς θά ώδηγεΤτο επίσης είς πωλήσεις μακροπροθέσμων άξιο- 
γράφων.

γ) Διά της υποχρεώσεως των μεσιτών πιστώσεων νά κρατοΟν ε
λάχιστα αποθέματα υπό μορφήν χρήματος της κεντρικής τραπέζης, θά 
ητο δυνατόν νά έμποδισθη, ώστε αι καταθέσεις, at όποΤαι μεταβιβά
ζονται εις τά ιδρυματά των, άνευ χρησιμοποιησεως χρήματος της κεν
τρικής τραπέζης (δηλαδή άνευ έπανεισροης χρήματος εις τήν κεντρι
κήν τράπεζαν) νά δυνανται νά χρησιμοποιηθούν πρός επέκτασιν τών 
χορηγήσεων πιστώσεων ΰπ’αυτών.

δ) 'Η κεντρική τράπεζα ή τό κράτος δυνανται νά επεμβαίνουν 
αμέσως εις τήν κεφαλαιαγοράν καί νά εισηγοϋνται τά απαραίτητα μέ
τρα πρός περιορισμόν τών νέων εκδόσεων είς περιόδους υψηλης οι
κονομικής θερμάνσεως. 'Ομοίως ή κεντρική τράπεζα δΰναται νά επέμ- 
βη αμέσως εις τάς χορηγήσεις τών εμπορικών τραπεζών δι εφαρμογής 
διαφόρων πιστωτικών περιορισμών ή απαιτούσα επιστροφήν τών χορη
γηθεί σών πιστώσεων1'. Τά έκ τών προτέρων καθοριζόμενα μέτρα της 
πιστωτικής πολίτικης δυνανται νά επηρεάσουν διαφόρουςπ ιστωτ ικούς 
τομεΤς, οι οποίοι δυνανται νά έπηρεασθοΟν μόνον κατά ενα μέρος 
υπό τών γενικών μέτρων της πολίτικης της κεντρικής τραπέζης, ως 
ιδιαιτέρως αΐ καταναλωτικοί πιστώσεις, αϊ όποΤαι δυνανται νά χο
ρηγηθούν διά τών μεσιτών πιστώσεων.

ε) 'Η υποκειμενική ρευστότης δυναται νά μειωθη δι’ αΰξήσεως 
τοΟ προεξοφλητικοί τόκου* 2', όταν αυτή θεωρείται ώς μόνη επαρκής 
πρός συγκράτησιν της οικονομικής κυμάνσεως υπό τών τραπεζών καί 
τών επιχειρήσεων ή όταν αυτή χορηγηται ώστε νά επιτύχουν περαι
τέρω περιοριστικά μέτρα ελέγχου. 'Ομοίως επί της υποκειμενικής 
ρευστότητος δυναται νά ένεργήση ή "Moral Suasion"3'.

'' Τό θέμα, έάν τοιαΟτα μέτρα δύνανται νά χαρακτηρισθοΟν ως προσαρμοστικά 
πρός τήν αγοράν δέν αναλύεται ένταϋθα.

2) ' ι «
Αι μεταβολαί τοΟ προεξοφλητικού τόκου, πρός επηρεασμόν της υποκειμενι

κής ρευστότητος, είναι πλέον άποδεκταί ώς μέθοδος της πιστωτικής πολίτικης, 
ί δ (ως όταν τά οικονομικά υποκείμενα άποκτηαουν αυνείδηαιν τβν διάφορων μέ
τρων ·

3)
Δια τήν σημασίαν της συνδέσεως της "Moral Suasion" μέ τήν δημιουργίαν 

γεγονότων βλ. G. Schmolders: Die Konjunkturpolitik der "Moral Suasion". In: 
Wirtschaftsfragen der freien Welt. Hrsg. von E. Beckerath, F.W. Meyer und A. 
Muller-Armack. Frankfurt/m 1957 σελ. 291 . Συγκρ. επίσης W. Siegert: Wahrungs- 
politik durch Seelemnassage Frankfurt/m. 1963.
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στ) ’Εάν κατ’αυτόν τόν τρόπον δυναται νά έμποδισθή ή έλάτ- 
τωσις τής προσφορδίς χρήματος, είς περίοδον υψηλές οίκονομικής θερ- 
μάνσεως, διά συμψηφισμού της ζητήσεως ρευστότητος πρός τά υποκα
τάστατα του χρήματος, ή πολιτική τής ποσότητος τοσ χρήματος, ώς 
συμπληρωματικόν όργανον τής νομισματικής πολιτικής κατά τάς οι
κονομικός κυμάνσεις, άποκτδΖ ίδιάζουσαν σημασίανΊ

2) Διά τήν τόνωσιν τής γενικής καταστάσεως τής οικονομίας,
Vητο t :

α) 'Η είς περιόδους οικονομικής ΰφέσεως παρουσιαζομόνη άνα- 
διάρθρωσις τής ζητήσεως ρευστότητος εκ μή χρηματικής ρευστότητος 
είς χρήμα, αποτελεί, κατά εν μέρος, συνέπεια τής προϋφισταμένης 
άποκλίσεως τής ζητήσεως έκ τοΟ χρήματος. Εάν τοΟτο δυναται νάεμ- 
ποδισθή, διά των ως άνω έκτεθέντων μέτρων, θά άποκλεισθή έν μέ- 
ρος τής ρευστότητος.

β) 'Η εκδοτική τράπεζα δυναται νά έπηρεάση τήν αυξανόμενη 
ρευστότητα διά τής μειώσεως του τόκου τής κεφαλαι αγορδίς καί δι 
αυτοϋ τήν συνδεόμενη πρός τούτον αΰξησιν τής σχέσεως τής τιμής 
τίον χρεωγράφων. Διά νά έπιτευχθή μείωσις τοΟ τόκου απαιτείται η 
ζήτησις άξιογράφων νά είναι μεγαλυτέρα τής προσφορδίς άπό τήν έως 
τώρα επικρατούσαν τιμήν τ(3ν χρεωγράφων. Πρός παρακίνησιν τοΟ κοι
νοί!, παρ όλας τάς μειώσεις τοΟ τόκου τής κεφαλαιαγοράς, νά κάλυ
ψη τήν ζήτησιν ρευστότητος όχι τόσον διά χρήματος αλλά κυρίως δι 
υποκαταστάτων αΰτοϋ, ιδιαιτέρως διά μακροπροθέσμων άξιογράφων,δυ
νατόν νά απαιτήται μείωσις τ(3ν πιστωτικήν τόκων τΟν τραπεζών έως 
καί τό μηδέν.

’Εάν αι τράπεζαι, παρ’όλας τάς επεκτάσεις τής βάσεως δημιουρ
γίας χρήματος, δέν επεκτείνουν τάς πιστώσεις των ή επεκτείνουν 
αυτάς μόνον είς μικρόν μέτρον, αι τοποθετήσεις είς έλευθέραν ρευ
στότητα θά ηδυναντο νά απαιτηθούν είς μακροπρόθεσμα χρεώγραφα ή 
εις πιστώσεις ήσφαλισμένας δι’ένεχυριάσεων τίτλων τής κεντρικής 
τραπέζης. Διά τΩν ηυξημένων αγορβν μακροπροθέσμων χρεωγράφων εί
ναι δυνατόν νά μειωθή ό τόκος τής κεφαλαιαγορδίς καί νά αΰξηθή η 
ρευστότης τίϋν μακροπροθέσμων χρεωγράφων, όταν δέν είναι δυνατόν 
νά επιτευχθή διεόρυνσις των τραπεζικήν πιστώσεων.

γ) Ή υποκειμενική ρευστότης δυναται νά αυξηθή δι’ εγκαίρων 
καί ενεργών επεκτατικών μέτρων τής κεντρικής τραπέζης.

Η θεωρία τής ρευστότητος τοσ χρήματος όδηγεΤ κατά έν τρόπον 1

1 Διά τήν σημασίαν τής μεταβολής τής ποσότητος τοΟ χρήματος είς τάς οΐ- 
κονομικάς κυμάνσεις, βλ. ιδιαιτέρως Μ. Friedman and A.J. SchwartziMoney and 
Business Cycles. "The Review of Economics and Statistics", Vol. XLV (1963) , 
σελ. 32 κ.έ. καί των ιδίων: A Monetary History of the United States 1867 - 
I960. Princeton 1963.
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είς την άναγέννησιν της θεωρίας τοϋ Wicksell. '0 Lundberg1' ο μ t — 
λεΤ εξ ενός συνδυασμοί τής θεωρίας τοΟ Wicksell καί τ^ς ποσοτι
κές θεωρίας είς την νεωτέραν οικονομικήν ερευνάν της θεωρίας τοΟ 
χρήματος* 2'.

'Η θεωρητική οικονομική έρευνα περί τοϋ χρήματος συγκεντροϋ- 
ται σήμερον είς αΰξανόμενον μέτρον επί τής εμπειρικές έπανεξετά- 
σεως των υποθέσεων τής θεωρίας της ρευστότητος τοϋ χρήματος3'. Τό 
σύγχρονον επίπεδον των θέσεων των έρευνΟν τούτων προσφέρει ικα
νοποιητικήν ερμηνείαν των έως σήμερον άποτυχιΟν τής εφαρμοσθεί - 
σης έκάστοτε νομισματικής πολιτικής κατά τάς οΐκονομικάς κυμάν- 
σεις, ή οποία ήτο προσανατολισμένη κυρίως πρύς τήν ποσότητα τοϋ 
χρήματος καί πρός τόν τόκον.

1 Lundtert: Business Cycles and Economic Policy ένθα άνωτ., σελ. ΐ6θ. 
Σύγκρ. επίσης Fohl : Moglichkeiten einer Kiinftigen Fiskalpolitik, ένθα ανωτ., 
σελ. 24.

2)Ή άναγέννησις της θεωρίας τοϋ Wicksell είναι, εν τούτοις, μόνον μερική 
διότι ή θεωρία της ρευστότητος λαμβάνει ΰπ όψιν τήν δυνατότητα ορθολογικής 
μεταχειρίσεως των πιστώσεων εις τήν πιστωτικήν αγοράν, κατά τήν οποίαν ή αυ- 
ςησις τής ρευστότητος, άνευ μειώσεως τοϋ τόκου, δύναται νά οδηγήση εις ηυξη— 
μενας δαπάνας, όταν οι μέχρι τοΰδε άποκρουόμενο ι υπό τΗν τραπεζών πιστολήπται 
λαμβάνουν πλέον πιστώσεις, ένψ ή μείωσις τής ρευστότητος δυναται νά οδηγήση 
εις έπιβάρυνσιν τοϋ ορθολογισμού τΗν πιστώσεων άνευ αυξήσεως τα(ν τόκων. (Mc
Kean: Liquidity and a National Balance Sheet,ένθα ανωτ., σελ. 64). Εκτός τού
του υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά μεταξύ τής θεωρίας τοϋ Wicksell καί τής θε
ωρίας τής ρευστότητος τοϋ χρήματος. Είς τήν θεωρίαν τής ρευστότητος τοϋ χρή
ματος η μεταβολή τής διαρθρώσεως τοϋ τόκου επηρεάζει πρωτογενΟς τήν ρευστό - 
τητα τής οικονομίας, ένψ ό Wicksell έβλεπεν αποκλειστικως τήν επίδρασιν τοϋ 
τόκου επί τής ζητήσεως πιστώσεων καί τάς τάσεις πρός επένδυσιν.

3)
Βλ. H.G. Johnson: Monetary Theory and Policy. "The American Economic 

Review", Vol . LII (1962), σελ. 331· J.S. Duesenberry: The Portfolio Approach 
to the Demand for Money and other Assets. "The Review of Economics and Sta
tistics" Vol. XLV (1961), Supplement February 1963 σελ. 9 κ.έ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

4. ΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΡΗΤΡΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

4.1 Τό Πρόβλημα τής ’Επιβολής των Ρητρών

Διά την ανάλυαιν το® θέματος ΰποθέτομεν, δτι είς δεδομένην 
οικονομίαν υφίσταται κατάστασις κεκαλυμμένου πληθωρισμοί καί οτι 
τό επίπεδον τών τιμών αυξάνεται από καιρού είς καιρόν, έστω καί 
εάν τοΟτο συμβαίνη μέ κάποιαν κανονικότητα1*. 'Η αυξησις των τι
μών, έν τούτοις, δεν πραγματοποιεΤται κανονικως- μικραί αυξήσεις 
τιμών εναλλάσσονται μέ μεγάλας καί τελεία πρόβλεψις τοϋ μέτρου 
ττ}ς μελλοντικής αύξήσεως των τιμών καθίσταται εκ tGjv πραγμάτων α
δύνατος* 2*. Αι σκέψεις των άποταμιευτών περί τών πιθανών μελλοντι
κών κινήσεων τών τιμών βασίζονται επί της δυνατές συγκρατήσεως 
τίίς αΰξήσεως των τιμών, δέν είναι δυνατόν, όμως, νάγνωρίζουν την 
έκτασιν καί τόν κύκλον της αυξητικής τάσεως. Η περίπτωσις αυτή 
παρουσιάζεται σήμερον είς πλείστας των χωρών. Διά τήν παρακολου- 
θησιν τΐ)ς κινήσεως των ανωτέρω, δεχόμεθα, είς τήν δεδομένην οι
κονομίαν τοΟ υποδείγματος μας, την υπαρξιν ασφαλιστικόν ρητρών 
τ1)ς αξίας τοΟ χρήματος. 'Υπό τόν όρον αυτόν (ασφαλιστική ρήτρα

'* "The study of inflation should not, after all, be regarded as a sepa - 
rate topic on its own but should be ralted to the familiar analysis of the 
trade cycle with the points of similarity and difference duly noted".T. Wil
son: Inflation, Basil Blackwell, Oxford 1961, σελ, 32.

2*”Dabei mag es dahingestel It bleinben, ob es iiberhaupt moglich ist,durch 
einen Wachstumsverzicht, der gleichzeitig Verzicht auf sonst mogliche Produ- 
ktivitatssteigerungen bedeuter, Preisstabi1itat zu erreichen". Die Lage der 
Veltwirtschaft und der westdeutschen Wirtschaft tun die Jahresmitte I960,Ber
lin I960, σελ. 3.
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της αξίας τού χρήματος) έννοΰμεν, ότι ή ονομαστική αξία (εις νο- 
μισματικάς μονάδας) μιδς άπαιτήσεως η μιας υποχρεώσεως προσαρμό
ζεται αυτομάτως πρός την έξέλιξιν ενός καθορισμένου δείκτου(π.χ, 
δείκτης κόστους ζωής) η πρός μίαν ομάδα δεικτών. Εάν αι ρήτραι 
αυται επιτύχουν τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα, τότε θά πρέπει αυ- 
ται νά ασφαλίσουν όχι μόνον τάς απαιτήσεις ή τάς υποχρεώσεις έ
ναντι τών μειώσεων της αξίας του χρήματος, αλλά καί τά εισοδήμα
τα έκ τόκων, δηλαδή αΐ ρήτραι αυται θά πρέπει νά είναι ταυτοχρό
νους καί ρήτραι έναντι τής μειώσεως των τιμών.

'Η περίπτωσις αδτη παρουσιάζεται, όταν ή χρεωλυτική έξόφλη- 
σις των απαιτήσεων καί τών καταβολών των τόκων ή τών υποχρεώσεων 
είναι ϊση πρός

K(l+r)+iK(l+r),

ή είναι ίση πρός

K(l+i) .(l+r) .

Τό Κ παριστα τό ονομαστικόν ποσόν τής άπαιτήσεως ή τής υπο
χρεώσεως, τό r τό ποσοστόν πληθωρισμοί ex post (ίσον πρός τήν τχ>- 

σοστιαίαν αύξησιν τών τιμών) καί τό ί τό έπιτόκιον. Τούτο σημαί
νει, ότι τό έπιτόκιον (εις εκατοστά) έχρησιμοποιήθη ως βάσις ε- 
ξοφλήσεως τής άπαιτήσεως ή τής υποχρεώσεως ως πρός τό ex postno- 
σοστόν πληθωρισμοί.

Διά τήν έρευναν τοϋ προβλήματος θεωροΰμεν, δτ ι ΰΐξΐίστανται 
τοιαϋται άσφαλιστικαί ρήτραι καί δτι αυται επιδρούν κατ αυτόν τόν 
τρόπον. Εις κατάστασιν κεκαλυμμένου πληθωρισμού αΐ άσφαλιστικαί 
ρήτραι αξιών αποκτούν μεγάλην σπουδαιότητα διά μακροπροθέσμους 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Διά τάς άνάγκας τής έρεύνη^ μας, αΐ δι’ 
ασφαλιστικής ρήτρας αξίας έφοδιασμέναι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
χαρακτηρίζονται ώς δάνεια βάσει δεικτών, έν άντιθέσει πρός τά ά- 
νευ ασφαλιστικής ρήτρας χρηματικά δάνεια1'.

'Η ανακατανομή των αποτελεσμάτων τών ασφαλιστικών ρητρών ά-

’ Δεν αναλύεται ενταύθα τό θέμα τής εκλογής τοϋ "όρθοϋ" δείκτου, ως επί- 
αης καί τό εάν ή εκλογή αϋτη είναι έλευθέρα ή εάν ή ελευθερία εκλογής περιο
ρίζεται διά νομοθετικών μέτρων, ώς επίσης 6 τομευς εφαρμογής (δηλαδήεπί ποί— 
ου είδους απαιτήσεων ή υποχρεώσεων είναι εφαρμόσιμοι αί ρήτραι) καί η νομική 
διαμόρφωσις των ρητρβν κλπ.
Ανάλυσιν τ(3ν θεμάτων τούτων βλ. είς:

R.Stucken: Die Wertbestandigen Anleihen in f inanz.wi rtschaf tl i cher Betrach - 
tung, "Schriften des Vereins fur Sozial pol itik" , Bd . 166, 3 Toi 1,Miinchen und 
Leipzig 192^, τοϋ ιδίου: Die Expropriation des Sparers und der wertbestandi-
ge Kredit, in· Beitrage zur Geld-und Finanztheorie (Festschrift fiir W. Ger- 
loff, hrsg. von F. Neumark und H. Sauermann), Tubingen 1951, σελ. 121 κ.έ.
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ξίας δέν εξετάζεται, διότι δυναται νά θεωρηθη ως ασφαλές,δτι κυ
ρίως η μδζα των "μικρών αποταμιευτΩν" υποκύπτει εις την αυταπά
την τοΰ χρήματος καί διά τοΟτο υφίστανται ουτο ι ως πιστωταί υπό 
τοθ πληθωρισμοί μίαν μείωσιν της πραγματικής αξίας τόσον τΩν α
παιτήσεων των, ώς επίσης καί τΩν εισοδημάτων των έκ τόκων. Αι ά- 
σφαλιστικαί ρ^τραι αξίας δύνανται νά ενεργήσουν επίσης καί πρός 
τήν αντίθετον κατευθυνσιν καί νά προλάβουν άνεπιθυμήτους εξελί
ξεις τ^ς διανομές τοθ εισοδήματος καί της περιουσίας1*.

4.2 'Η Έπίδρασις των Ρητρών επί τής Προσφοράς καί τής Ζη -
τήσεως Κεφαλαίων

Διά τήν έρευναν τοΟ προβλήματος έκκινοϋμεν έκ μιδς καταστά- 
σεως, είς τήν οποίαν δέν υφίστανται άσφαλιστικαί ρήτραι αξίας, 
διότι αυται δέν επιτρέπονται βάσει της ίσχυούσης νομοθεσίας. ’Ε
πειδή υποτίθεται, δτι ΰφίσταται κεκαλυμένος πληθωρισμός αΐ άναμε- 
νόμεναι αυξήσεις τιμΩν?* (ή μειώσεις της αξίας τοΟ χρήματος) θά 
επιπέσουν κυρίως επί τΩν μακροχρονίων πιστώσεων. Διά τοΰτο τό εν
διαφέρον μας συγκεντροΟται επί των μακροπροθέσμων πιστώσεων^ώρι- 
σμέναι - έν συνεχείς μή λαμβανόμεναι ΰπ’δψιν - συμβάσεις ασφα-

1 Η χρησι μοπο ίησις τοιουτων ρητρών έφηρμόσθη υπό αρκετών χωρών κατά τά 
τελευταία έτη καί κυρίως υπό της Σουηδίας, της Φιλλανδίας καί της Ελλάδος. 
Βεβαίως, ή συγκεντρωθεΐσα πεΤρα κυρίως είς την Φιλλανδίαν ητο ίδ ιαζούσης μορ
φής, διότι ό επικρατών συνεχής πληθωρισμός όμοίαζεν περισσότερον πρός ανοι
κτόν τοιοΰτον καί οχι πρός τόν κεκαλυμμένον πληθωρισμόν, διά τοΰτο θά ητο ί
σως επικίνδυνος η γενίκευσις της πείρας ταύτης. Η πεΤρα ταυτη ουδεμίαν συγ - 
κεκριμμένην άπάντησιν είς τό ερώτημα περί της ένεργείας των ασφαλιστικών ρη
τρών αξίας επί της έξελίξεως τοΟ πληθωρισμού θά έδιδεν, διότι δέν είναι γνω
στόν ποία θά ητο ή έξέλιξις τοΰ πληθωρισμοί! άνευ ΰπάρξεως τών ρητρών αυτών. 
R.v. Fieandt: The Index Clause in Bank Deposits and Long-Term Loans, iniBank 
of Finland, Monthly Bulletin, Sept. 1957, αελ· 18 κ.έ. a.v. Gadolin: Die Ka- 
pitalmarkte der nordischen Inflationslander, in: "Zeitschrift fiir das Gesa- 
mte Kreditwesen", Jg.1958, σελ. 883 f- του ίόίου: Finnland-Jnflations- und 
Indexschule, εις τό αυτό περιοδικόν, J.g . 1957, σελ. 373 κ.ε.

21'"The prices of the factors will rise not because the derived demand for 
their services has gone up but because the terras at which these services are 
offered have been raised". T. Wilson: ένθα άνωτ., σελ. 91; επίσης τό μην ι -
αΤον δελτίον της Federal Reserve Bank είς άρθρον περί τοΰ κεκαλυμμένου πλη
θωρισμοί! όμιλεΐ έκ "Innocent Vice" .Τό άρθρον απευθύνεται αΰστηρότατακατά τών 
"αθώων" αλλά σταθερών αυξήσεων τών τιμών καί βλέπει είς τόν ορον "μόδας""κε- 
καλυμμένος πληθωρισμός" μίαν εΰφημιστικήν περιγραφήν της οχι επιθυμητής καί 
επικίνδυνου διαδικασίας: "That lure has led time and again to a search for a 
new and more promising form of inflationary solution to pressing economic 
problems, Today, in the United States, the alchemists are at work once more. 
The new version is called "creeping inflation". Creeping Inflation, Federal 
Reserve Bank of New York, Monthly Review, Juni 1959, αελ. 86.
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λειΗν, ως αΐ άσφάλειαι ζωής, είναι εις την σχέσιν ταυτην ταυτό
σημοι). Μετοχικοί τίτλοι, ώς τοποθετήσεις χρημάτων είς οικόπεδα 
καί άλλας αξίας πραγμάτων έκφεύγουν της παρουσης έρευνης τ(3ν (μα
κροπροθέσμων) απαιτήσεων, δηλαδή τήν μείωσιν τής πραγματικής α
ξίας εκ τής ενεργείας τοή πληθωρισμού.

Διά τήν πληρεστέραν θεώρησιν τοΟ υποδείγματός μας ΰποθέτο- 
μεν τήν υπαρξιν μόνον μιδίς άγορδίς μακροπροθέσμων π ι στώσεων.’Επε ι- 
δή δέ αι πιστώσεις αυται δέν συνοδεύονται υπό αναλόγου ασφαλιστ ι- 
κής ρήτρας αξίας, ονομάζομεν τήν αγοράν ταυτην αγορά μακροχρονί
ων δανείων ή κεφαλαιαγοράν. Πρό τής εισαγωγής των ασφαλιστihov ρη
τρών αξίας παρουσιάζεται ή είκών, ως είς τό σχήμα 1 (σελ.73 ),ό
που εις τήν ανάλυσιν των στοιχείων του εμφανίζεται η προσφορά καί 
η ζήτησις "μόνον των προσφερόντων" ή "μόνον των ζητουντων".Ήπρο- 
σφορά καί η ζήτησις η προερχομένη εκ των μεσιτΩν πιστώσεων δέν 
λαμβάνεται υπ όψιν είς τήν άνάλυσίν μας, παρ’όλον ότι η εισαγωγή 
των ασφαλιστικων ρητρών αξίας δυναται νά εξασκήση σημαντικήν ε- 
πίδρασιν επί τής διαρθρώσεως των ιδρυμάτιυν τ(3ν μεσιτβν πιστώσεων. 
Δέν λαμβάνονται δέ ύπ’όψιν, διότι ϋφίστανται μεγάλαι θεσμολογι - 
καί διαφοραί από χώρας είς χώραν καί θά έπρεπε νά έοευνηθοΟν αι 
διαφοραί αΰται ως καί αι σχέσεις των πιστωτικήν ιόρυμάτωνέκάστης 
επί μέρους χώρας.

Ως πρός τήν συμπεριφοράν των προσφερόντων είς τήν κεφαλαια
γοράν παρατηρούνται τά εξής:

α) Οΐ άποταμιευταί, οί όποΤοι είναι άπηλλαγμένοι έκ τής αυ
ταπάτης τοΟ χρήματος'* καί οΐ όποΤοι προσδοκούν συνέχ ι σι ν του πλη
θωρισμού υπολογίζουν, επομένως, ότι θά μειωθή ή καθαρά άξία τ£3ν 
απαιτήσεών των ως καί η πρόσοδός των έκ τόκων, Ουτοι δέ δέν δια
θέτουν δυνατότητα άκριβοϋς προβλέψεως τοΟ ποσοστού πληθωρισμού, 
όπως ισχύει έκ τής πλευρδίς των προσφερόντων καί ζητουντων είς τήν 
αγοραν, Αναλόγως δέ πρός τό ΰπ’αΰτβν αναμενόμενον ποσοστόν πλη
θωρισμοί καί τό μέτρον του φόβου έκ του έπερχομένου κίνδυνου, θά 
προσφέρουν εις τήν κεφαλαιαγοράν μόνον τότε, όταν αυτή θάπροσφέ- 
PV εις αυτους εν ικανοποιητικόν συμψηφισμόν τής άναμενομένης α
πώλειας πραγματικής αξίας καί τόκων.

Εκαστος προσφέρων θά ύπολογίζη τήν προσφοράν άποταμιευσεών 
του εις ελευθέραν πληθωρισμού κατάστασιν καί δι’αυτόν θά ίσχύη

t = i

ένθα t παριστδί τήν παρούσαν προτίμησιν"ί, τό έπιτόκιον τής άγο-

Ε. Schneider: Einfuhrung in die Wirtschaf tstheorie, III Teil,cv9a άνωτ. 
3ελ. 83· R. Musgrave: Finanztheorie, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tiibingen 1966 
βελ. 400-408.
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ροίς εις έλευθέραν πληθωρισμού κατάστασιν - άμφότερα είς ποσοστά. 
Εις περίπτωσιν πληθωριστικής εξελίξεως έκαστος αποταμιευτής,οστις 
δεν είναι προκατειλημμένος έκ τής αυταπάτης της χρήματος, αναμέ
νει εν ποσοστόν πληθωρισμοί έκ (r*). Δηλαδή φοβείται, δτι ή κα
θαρά αξία των αποταμιεύσεων του θά μειωθή κατά

r* _ _Κ_
Ι+r* ' Ρ0

ένθα Κ παριστΚ την ονομαστικήν αξίαν των αποταμιεύσεων του καί^— 
την πραγματικήν αξίαν των αποταμιεύσεων του εις ελευθέραν πληθω-0 
ρισμοΈΓ κατάστασιν. ’Εκτός αυτοί) υπολογίζει ουτος μίαν απώλειαντής 
πραγματικής αξίας τοϋ είσοδήματός του εκ τόκων ύψους

r* . Κ 
1+r* ,1g Pd

ένθα iG είναι τό επικρατούν έπιτόκιον είς την κεφαλαιαγοράν.

’Εάν ό αποταμιευτής διατηρή τήν προσφοράν του είς αποταμιεύ
σεις, άτινας ούτος διαθέτει είς ελευθέραν πληθωρισμοί κατάστασιν, 
παρ δλον τό εκ μέρους του φοβούμενου ποσοστόν πληθωρισμοί, θά ι- 
αχύη:

Κ r* Κ r* . Κ . Κ 
1 Ρ0 + 1+r* ° Ρ0+ Ι+r* ·1(3Ρ0“1οΡ0

(17)

Τό δεύτερον σκέλος τοϋ αριστεροί μέρους παριστοί τήν απώλει
αν τής πραγματικής αξίας τ£3ν αποταμιεύσεων, τό τρίτον σκέλος τήν 
απώλειαν τής πραγματικής αξίας τοΟ εισοδήματος έκ τόκων. Η εξ ί- 
σωσις (ΐ7) δύναται έπίσης νά έγγραφή καί ώς έξής:

t+ (18)

’Επειδή είς έλευθέραν πληθωρισμοί κατάστασιν ήτο t=i, προκύ
πτει, οτι διά τόν προσφέροντα τάς αποταμιεύσεις του θά πρέπει νά 
είναι

(19)

Τ)

iG=i(l+r*)+r* (20)

έάν ή προσφορά είς κατάστασιν πληθωρισμοί) θά έπρεπε νά είναι ίση 
τής είς έλευθέρας πληθωρισμοί) καταστάσεως. ’Εάν είς τόν άγοραΤον 
τόκον, εις πληθωριστικήν έξέλιξιν, περιέχεται καί ή αμοιβή διάτήν
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απώλειαν τής πραγματικής αξίας τοϋ προσφέροντος (rm), ή οποία εί
ναι τόσον μεγάλη οαο καί τό έκ τοϋ προσφέροντος φοβούμενον ποσο- 
στόν πληθωρισμοϋ, δηλαδή rm=r*, τότε ουτος εξασφαλίζει διά της

iG=i(1+rm)+rm (21)

μίαν άνάλογον προσφοράν τοϋ προσφέροντος, ή οποία θά είναι ίση 
προς τήν προσφοράν του, εις έλευθέραν πληθωρισμοί κατάστασιν.

"Ολοι οί προσφέροντες, των οποίων είναι Γ*>ΓΠ1,θά περιωρί- 
σουν τήν προσφοράν των, είς έλευθέραν πληθωρισμοί κατάστασιν,έως 
δτου δι’αύτούς γίνη

t (22)

’ΕκεΤνοι οΐ άποταμιευταί, διά τούς οποίους ούδεμία προσφορά 
υπάρχει καί οί οποΤοι ικανοποιούν τόν δρον αυτόν, δεν θά προσφέ
ρουν είς την κεφαλαιαγοράν. Ουτοι ανήκουν είς τήν κατηγορίαν τίΰν 
έμποδισθέντων νά προσφέρουν είς την αγοράν ταύτην. (Βλέπε υποση- 
με ίωσι ν σελ.69 ) .

Οι άποταμιευταί, οΐ όποΤοι αναμένουν εν σχετικως χαμηλότε- 
ρον ποσοστόν πληθωρισμού καί τ(3ν οποίων τό r* είναι σχετικως μι- 
κρότερον, δύνανται νά διαθέσουν είς τήν κεφαλαιαγοράν μίαν προσ
φοράν, ή οποία θά είναι ίση ή μεγαλυτέρα τής είς έλευθέραν πλη
θωρισμοί καταστάσεως.

Θά έπρεπε ’ίσως νά αναμένεται, δτι πολλοί άποταμιευταί, ο ί ό
ποιοι δέν είναι προκατειλημμένοι έκ τής αυταπάτης τοϋ χρήματος, 
φοβούνται, είς τήν άμφιβολίαν των περί τής έξελίξεως τουποσοστοϋ 
τοϋ πληθωρισμοί, μεγάλας απωλείας πραγματικής άξίας τ(3ν αποταμι
εύσεων των καί των τόκων, ώστε αποφεύγουν τήν προσφοράν εις τήν 
κεφαλαιαγοράν.

β) Οΐ προσφέροντες, καίτοι είναι άπηλλαγμένοι έκ τής αυταπά
της τοϋ χρήματος, δέν είναι ευπαθείς έναντι των χαμηλβν κυμάνσε- 
ων τοϋ τόκου καί των κινδύνων. Ενταύθα πρόκειται δ ι ’έκείνουςτούς 
άποταμιευτάς, οι όποΤοι ως άτομα συνήθως καταναλώνουν ένα ωρισμέ- 
νον μέρος τοϋ εισοδήματός των καί τό υπόλοιπον τό αποταμιεύουν.
Αι δαπάναι καταναλώσεως είναι άποκλειστικως συνάρτησις τοϋ εΐσο- 
δήματός των, τό δέ υπόλοιπον τό αποταμιεύουν. "Οσον διάστημα ηυπ 
αΰτων άναμενομένη αύξησις των τιμΟν διατηρείται είς καθωρισμένα 
δρια, έμμένουν ουτοι είς τάς συνηθείας των. Είς προοδευτικόν ή ά- 
νοικτόν (καλπάζοντα) πληθωρισμόν ή προσφορά των είς άποταμιεύ - 
σεις θά έξαφανισθή

ύ "Inflation should mean a continuing process, a succession of changesin 
prices and costs that reinforce each other and lead cumulatively to a rising 
price level". T. Wilson: ένθα άνωτ., αελ. 92.
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γ) Οΐ άποταμιευταί (ορισμένου σκοπού’ ουτοι υπολογίζουν, με
τά τό πέρας (ορισμένης περιόδου, νά έχουν συσσώρευση ωρισμένηνπρα
γματικήν αξίαν εις αποταμιεύσεις πλέον των εσόδων εκ τόκων, διά 
νά χρηματοδοτήσουν ώρισμένην δαπάνην (έν διαρκές καταναλωτικόν α
γαθόν). ’Ακριβίος διότι ουτοι μέ την συνάθροισιν των αποταμιεύσε
ων των θέλουν νά αποκτήσουν αργότερον έν ωρισμένον αντικείμενον 
καί η έξέλιξις τέν τιμέν διαδραματίζει σπουδαΤον ρόλον εις τους 
υπολογισμούς των, θά πρέπει νά είναι γενικές άπηλλαγμένοι έκ τής 
αυταπάτης του χρήματος. 'Όσον ούτοι αναμένουν μελλοντικές έν σχε
τικές χαμηλόν ποσοστόν πληθωρισμού, θά παρουσιάζωνται ως προσφέ- 
ροντες εις τήν κεφαλαιαγοράν, όταν τό υπ όψιν αντικείμενον δια- 
δραματίζη σπουδαΤον ρόλον εις τήν κλίμακα των προτιμήσεων των. 
“Οπως οι προσφέροντες τής πρώτης ομάδος, ουτω καί ουτοι είναι ευ
παθείς ως πρός τόν τόκον καί τον κίνδυνον, αλλά κατ ανώμαλον τρό
πον. "Οσον χαμηλότερος είναι ό τόκος εις τήν κεφαλαιαγοράν, τόσον 
περισσότερον αποταμιεύουν, διά νά φθάσουν τήν αποβλεπομένην πρα
γματικήν αξίαν των αποταμιεύσεών των πλέον των εσόδων εκ τόκων. 
’Επίσης ή άναμενομένη απώλεια τής πραγματικής αξίας τέν άποταμι- 
εύσεών των, συνεπείς του έρπωντος πληθωρισμού, ελκύει αυτούς δι 
επί πλέον άποταμίευσιν, όσον χρόνον δι’αυτούς ή απώλεια αϋτη θε
ωρείται ακόμη παραδεκτή1*.

δ) Τέλος, οί προσφέροντες, οΐ όποΤοι είναι προκατειλημμένοι 
έκ τής αυταπάτης τοΰ χρήματος καί οΐ οποΤοι μάλιστα παρακολου
θούν τάς κινήσεις των τιμέν, άτινας όμως δέν λαμβάνουν υπ όψιν, 
ώστε η υποτίμησις του χρήματος οδηγεΤ αυτούς εις απώλειαν πραγμα
τικής αξίας. Ουτοι διακρατοϋν όνομαστικάς άξίας ως πραγματικάς α
ξίας καί διακρίνονται έξ αύτοΰ έκ των προηγουμένως άναφερθεισων 
περιπτώσεων. ’Εκ του λόγου αυτού δέν έπω^ελουνται τής δυνατότη- 
τος τοποθετήσεως τέν άποταμιεύσεών των εις μή εκ τοΰ πληθωρισμού 
οριζομένην απώλειαν τής πραγματικής άξίας τέν άπειλουμένων αντι
κειμένων. Ουτοι μένουν τόσον διάστημα δέσμιοι τής προκαταλείψε— 
ως τής αυταπάτης του χρήματος, όσον η αυταπάτη αύτη δέν παρουσι
άζεται τελείως ευκρινές δι αυτούς. Κατά τό διάστημα τούτο ουτοι 
προσφέρουν εις τήν κεφαλαιαγοράν. ’Εάν η προσφορά των είναι μι- 
κροτέρα ή μεγαλυτέρα τής εις έλευθέραν πληθωρισμού καταστάσεως, 
εξαρτδται εκ του εάν τό εκ τής άγορδίς προκαλούμενον ποσοστόν πλη
θωρισμού (rm) είναι μικρότερον ή μεγαλύτερον του πραγματικού πο
σοστού πληθωρισμού. ’Επειδή δέ τό r* είς τούς ΰπολογισμούςτέν α- 
ποταμιευτέν αυτών οΰδένα ρόλον διαδραματίζει, θά υποκινηθούν εις 
μεγα/ίυτέρας αποταμιεύσεις, ένεκα του έναντι τής έλευθέρας πληθω
ρισμού καταστάσεως ηΰξημένου αγοραίου τόκου (iG). ’Εάν, έν τού - 
τοις, τό rm ευρίσκεται κάτω του πραγματικού ποσοστού πληθωρισμού,

'* "In all cases inflation means that the nation is trying vainly to en
joy more goods and services than it has at its disposal". T. Wilson;ένθα α- 
νωτ., αελ. 14.
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τότε ύφίστανται απώλειαν πραγματικής καθαρΚς περιουσίας καί κα
θαρού εισοδήματος. 'Η μείωσις αϋτη της δυνατότητος αποταμιεΰσε- 
ως συγκρίνεται, ώς έκ τοΰτου, πρός την αΰξησιν της προθυμίας α- 
ποταμιεΰσεως. ’Ακριβής δήλωσις περί της έξελίξεως της προσφοράς 
ταύτης των προσφερόντων άνευ γνώσεως των διαφόρων λοιπών δεδομέ
νων καθίσταται αδύνατος.

'βρισμένοι δυναμικοί προσφέροντες ενώπιον τοΟ φόβου έκ τοϋ 
πληθωρισμού αποφεύγουν τήν κεφαλαιαγοράν, παρ δλον οτι ουτοιδια
τηρούν τήν ροπήν των άποταμιευσεών των. Η "εμποδισμένη"αΰτη προσ
φορά εις τήν κεφαλαιαγοράν διατίθεται έναντι τοιούτων τοποθετή
σεων περιουσίας, των οποίων η φυσις είναι προστατευμένη εξ απω- 
λείας πραγματικής αξίας προερχομένης εκ του πληθωρισμοΟ.0ι προσ
φέροντες της κατηγορίας ταύτης τοποθετούν τάς αποταμιεύσεις των 
είς μετοχάς η ακίνητα" είναι λοιπόν διατεθειμένοι, ενώπιον του φό
βου πιθανής μειώσεως της πραγματικής αξίας νά αναλάβουν τόν κό
πον καί τό κόστος των τοποθετήσεων εις τήν κεφαλαιαγοράν,διάτων 
οποίων συνδέονται ή παρακολούθησις της άγορδίς αξιογράφων καί α
κινήτων. Ουτοι δέχονται επίσης τους έξε ιδ ικευμένους κίνδυνους τ£3ν 
χρηματικών των τοποθετήσεων καί δταν οΐ κίνδυνοι ουτοι δέν προ
έρχονται έκ τοθ πληθωρισμοθΊ

Τέλος, υπάρχει μία ομάδα εισοδηματιΗν, ή όποία,ένώπιον τοΟ 
φόβου έκ τοθ ρυθμοΟ τοϋ πληθωρισμοί, περιορίζει τήν άποταμίευσίν 
της ή παραιτεΤται έξ αΰτης. Είς αυτούς ανήκουν έπίσης δυναμικοί 
άποταμιευταί ώρισμένου σκοποΟ οΐ όποΤοι ή παραιτούνται έκ του σκο
ποί της άποταμιευσεώς των ή ικανοποιούνται δι ενός όλιγώτερον α
παιτητικού άποταμιευτικοΟ σκοποθ (π.χ. ένός εΰθηνωτέρου άγαθοϋ).

Εις τό σχήμα 1 (σελ.73 ) ή προσφορά αποταμιεύσεων, δηλ. αΐ 
συμπεριλαμβανόμεναι προσφοραί ΰπό τά στοιχεία (α-δ) είς τήν κε
φαλαιαγοράν παρίστανται διά της καμπύληςSG,καί η εις τήν αγοράν 
ταύτην εμποδιζομένη προσφορά αποταμιεύσεων παρίσταται διά της ο
ριζοντίου διαφορδίς μεταξύ της SGo καί της διακεκομένης καμπύλης 
Sg-

Είς την κεφαλαιαγοράν επί της πλευρδς τής προσφορδς παρατηρούνται διαρ- 
θωτικαί μεταβολαί, τοιουτου είδους, ώστε ωρισμένοι αποταμιευταί προτ ι μοϋν βρα
χυπροθέσμους τοποθετήσεις, π.χ. κλείνουν συμβόλαια άποταμιευσεώς μικρας διαρ- 
κείας ή ουτοι μετατρέπουν τάς τοποθετήσεις έκ σταθερως τοκιζομένων άξιογράφυν 
είς πιστωτικάς άποταμιευτικάς απαιτήσεις. Τοθτο δέ, διότι ουτοι θέλουν μίαν 
πρόνοιαν διά τήν περίπτωσιν, καθ ήν ο ι^όβος των θά έθετεν είς κίνησιντόν πλη
θωρισμόν. Είς αυτήν τήν περίπτωσιν θά ηδύναντο ουτοι νά προστατεύσουν καλύ
τερον τάς τοποθετήσεις των έκ μιόίς περαιτέρω μειώσεως τής πραγματικής αξίας, 
έάν ησαν ολιγώτερον συμβεβλημένοι μακροχρονίως καί έάν ουτοι κρατοΟν πιστωτι- 
κάς αποταμιευτικάς απαιτήσεις αντί σταθερως τοκιζομένων άξιογράφων,οπότε τό
τε δυνανται ουτοι νά απελευθερώσουν τάς χρηματικάς των τοποθετήσεις άνευ ά- 
πωλείας αξίας εκ τής τιμής. ‘Η άντίδρασις αϋτη δυναται νά είναι σημαντ ική διά 
τά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά δέν θά έπηρεάση τήν συνολικήν προσφοράν έπί τής 
κεφαλαιαγορ3ς, όσον οι αποταμιευταί δέν αποφασίζουν διά τό είδος τής τελικής 
άποταμ ι εύσεως.
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4.3 'Η Ζήτησις εις τήν Κεφαλαιαγοράν πρό τής Δημιουργίας ’Ελεύ
θερος ’Αγοράς Χρήματος καί τής ’Εφαρμογής του Συστήματος 
των Ρητρών

*Η ζήτησις εις τήν αγοράν ταυτην προσδιορίζεται έκ πλειόνων 
παραγόντων, ήτοι:

α) ’Εξαρταται, κατ’άρχάς, έκ τής ζητήσεως εκείνων των επι
χειρηματιών, οΐ έποΤοι είναι πρόθυμοι, ενώπιον τοΟ ΰπ’αυτών ανα
μενομένου ποσοστοϋ πληθωρισμοί καί τής μειώσεως τής πραγματικής 
αξίας των χρηματικών των απαιτήσεων καί υποχρεώσεων έκ τόκων, νά 
καταβάλλουν τήν υπό των προσφερόντων απαίτησιν τόκων,συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τής εξισορροπήσεως τοϋ υπό των προσφερόντων αναμε
νομένου ποσοστού πληθωρισμού. Εις έλευθέραν πληθωρισμοΟ κατάστα- 
σιν έπιχειρηματίας τις, όστις χρηματοδοτεΤ τάς έπενδυσεις του διά 
λήψεως πιστώσεων, θά ζητήση τόσον ΰψους πιστώσεις δι’έπενδυσεις, 
έως ότου ή οριακή άποδοτικότης τοΟ κεφαλαίου (g) θά είναι ίση πρός 
τόν τόκον τής άγορδς. ‘Η ζήτησις πιστώσεων δι’έπενδυσεις θά προσ
διορίζεται δηλ. διά

g = i (23)

Εις πληθωριστικήν έξέλιξιν θά πρέπει ουτος νά καταβάλλη είς 
τήν κεφαλαιαγοράν τό έπιτόκιον iG. Είς έν ΰπ’αΰτοΰ αναμενόμενον 
ποσοστόν πληθωρισμοί (r') θά ύπολογίζη ό έπιχειρηματίας μίαν ά- 
νάλογον μείωσιν τής πραγματικής αξίας των ληφθεισών ύπ’αΰτοϋ πι
στώσεων Κ (=τιμήν άποκτήσεως των έπενδυσεων) ΰψους έκ

τ' Κ 
1+τ ' ° Ρ0

καθώς καί μίαν άνάλογον μείωσιν τής πραγματικής αξίας έκ τής έ- 
πιβαρυνσεως διά τόκων ΰψους έκ

τ' Κ .
1+r' " Ρ0 1(3

ένθα Ρ0 είναι τό έπίπεδον τιμών εις έλευθέραν πληθωρισμοί κατά- 
στασιν.

Είς αυτήν τήν έκ τοϋ πληθωρισμοΟ προκΰπτουσαν ωφέλειαν τών 
οφειλετών προστίθεται ενδεχομένως ακόμη καί τό κέρδος, τό οποί

ον αναμένει ό έπιχειρηματίας έκ τής πληθωριστικής έξελίξεως,ΰπο- 
λογίζων, δτι, αΐ έλευθεραι τιμαί αυξάνουν περισσότερον άπ’δτι αι 
τιμαί τών συντελεστών τής παραγωγής. ’Εάν, λοιπόν, ό έπιχειρημα- 
τίας αναμένει έν μεγαλυτερον ποσοστόν τών έλευθέρων τιμών του απ 
δτι αι τιμαί τοΟ κόστους του, τότε αυτό σημαίνει, δτι η οριακή α- 
ποδοτικότης τοΟ κεφαλαίου έχει άνέλθη, υπολογιζομένη π.χ. διά q.
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Αυτό τό έκ του πληθωρισμοί* κέρδος της παραγωγές παρακινεΤ,φυσικά, 
την ζήτησιν πρός ολα τά εϊδη πιστώσεων δι επενδύσεις καί οχι μό
νον την ζητησιν πιστώσεων δι επενδύσεις είς την κεφαλαιαγοράν.

'θ υπολογισμός ουτος δύναται νά γίνη διά ττ^ς

Κ Κ r' Κ r ' . Κ . Κ
8 P0+q Ρ0+ 1+r' * Ρ0+ 1+r' Ρ0 ~1q Ρ0

(24)

η διά τής

g+q+
r' r' . .

1+r' + 1+r' "1G_1G
(25)

’Επειδή δέ εις έλευθέραν πληθωρισμοί κατάστασιν είναι g=i, ό 
όρος iG, αναλόγως πρός τόν οποΤον ο επιχειρηματίας δ ιατηρή τήν ζή- 
τησίν του διά πιστώσεις επενδύσεων, θά είναι:

iG=(i+q).(l+r')+r' (26)

’Επειδή δέ επίσης τό έπιτόκιον είς την κεφαλαιαγοράν ( ί(3)πε- 
ριλαμβάνει, εκτός τοΟ επιτοκίου εις έλευθέραν πληθωρισμοί* κατά- 
στασιν καί άποζημίωσιν διά την απώλειαν πραγματικής αξίας rm,δη
λαδή

iG=i(l+rm)+rm

προκύπτει ή

q(l+r')
1+ί

(27)

(28)

’Εάν επίσης τό αναμενόμενον καί προκυπτον κέρδος έκ τοΐ* πλη
θωρισμοί* του έπιχειρ^ματίου οΰδένα ρόλον διαδραματίζει, τότε θά 
είναι rm=r'„ “Ολοι οι έπιχειρηματίαι, διά τους οποίους ισχύει

rmii r '+ q(l+r ') 
1 + i

(29)

θά αυξήσουν ή θά διατηρήσουν τήν ζήτησιν πιστώσεων είς τήν κεφα
λαιαγοράν έναντι τής έλευθέρας πληθωρισμοί* καταστάσεως. ’ΕκεΤνοι 
οι επιχειρηματίαι, διά τούς οποίους ισχύει

rm > r
+ q(1+r ') 

1+i
(30)

θά άποφύγουν τήν κεφαλαιαγοράν. ΤοΟτο σημαίνει, ότι ουτοι θά α
ναζητήσουν αλλας πηγάς πιστώσεων.

β) Ένφ ή ομάς αύτη των ζητούντων είναι άπηλλαγμένη έκ τής 
αυταπάτης τοΟ χρήματος, είναι δυνατόν νά ΰπάρχη μία δευτέρα κα
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τηγορία ίδιωτΩν προσφερόντων, ο! οποίοι έχουν προκατάληψ ι ν ώςπρός 
την αυταπάτην του χρήματος καί οι οποΤοι δέν άναγνωρίζουν, δτι ου- 
τοι ως χρεωσται, διά τές μειώσεως της πραγματικές αξίας των υπο
χρεώσεων των εκ τοϋ πληθωρισμοί, βελτιώνουν την θέσιν των καίδέν 
υπολογίζουν δυνατότητα νά πρόκυψη κέρδος διά τήν παραγωγήν λόγω 
τοΟ πληθωρισμοί?. Ουτο ι αναπτύσσουν μίαν ζήτησιν πιστώσεων εις τήν 
κεφαλαιαγοράν, ή οποία είναι μικροτέρα τές εις έλευθέραν πληθω
ρισμοί καταστάσεως, διότι iG > ί. Γενικβς οι ζητοΰντες ουτοι δέν 
διαδραματίζουν σπουδαίον ρόλον.

γ) Τό δημόσιον εισέρχεται επίσης 61* ενός μέρους έκ της ζη- 
τησεώς του πιστώσεων είς την κεφαλαιαγοράν. Δέν άπαιτεΤται ειςτό 
σημεΤον τοϋτο νά τονισθέ, δτι 6 διά δαπάνας ενεργουμενος δημόσι
ος δανεισμός παρακινεί καί επαυξάνει περαιτέρω τάς δαπάνας καί ε
πιτυγχάνει νά δημιουργηση τάς προϋποθέσεις της διά τοϋ πληθωρι
σμού μειώσεως τής πραγματικές αξίας "coC δημοσίου χρέους. Αρκεί, 
εάν ύποτεθη ρεαλιστικως, δτι ή πολίτικη δανεισμοί οδηγεί ανέκα
θεν είς την δημιουργίαν τάσεως πρός μακροπρόθεσμον χρέωσιν.

'θ κεκαλυμμένος πληθωρισμός έχει ώς συνέπειαν, δτι ώρισμένη 
προσφορά διαφεύγει της μακροπροθέσμου τοποθετήσεως είς την κεφα
λαιαγοράν καί οϋτως υπάρχει, είς την αγοράν ταυτην, έμποδιζομένη 
ζήτησις. Είς αυτήν, κατ’άρχάς, ανήκει ένα μέρος της δημοσίας ζη- 
τήσεως, ήτις χρησιμοποιεί τήν αγοράν διά βραχυπροθέσμους πιστώ
σεις. Η συμπεριφορά αυτή θά αναμένεται - δσον δέν υφίστανταιθβ- 
σμολογικά εμπόδια - δταν οι υπευθυνοι τοθ δημοσίου χρέους υπολο
γίζουν, δτι τό ύψος τοϋ πληθωρισμοί θά είναι μακροχρονίως μικρό- 
τερον άπ’δτι αναμένει σήμερον ή αγορά. Διότι ΰπ’αΰτάς τάς συνθή- 
κας θά ητο φρόνιμον, κατ’άρχάς, ή άνάληψις ενός δεδομένου χρέους 
βραχυχρονίως, μέ πρόθεσιν τήν άργότερον ένοποίησίν του. Η κεφα
λαιαγορά δυναται νά βασισθέ είς τήν συμπεριφοράν του δημοσίου χρέ
ους, διότι οι προτιθέμενοι νά αγοράσουν δημόσια ομόλογα υπολογί
ζουν γενικβς τό σχετικβς υψηλόν επιτόκιον.

’Επίσης ίδιβται προσφέροντες δυνατόν νά παραμείνουν μακράν 
της κεφαλαιαγοράς καί μάλιστα εκείνοι οί έπιχειρηματίαι τές ανω
τέρω (α) κατηγορίας, διά τους οποίους 6 είς τήν κεφαλαιαγοράν ε
πικρατών τόκος θεωρείται υψηλός, δι’αΰτους θά ί σχυη

> r '+ q(l+r ') 
1+i

(31)

Οϋτω, ουτοι παραιτούνται έκ τές ζητήσεως πιστώσεων είς τήν αγο
ράν ταυτην. Οι έπιχειρηματίαι ουτοι ή θά προσπαθήσουν νά εκδώ- 
σουν μετοχάς αντί όμολογιΟν ή νά λάβουν έκ των τραπεζών πιστώσεις 
αλληλοχρέου λογαριασμοί. Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν άκολουθοΟν 
ουτοι τήν ιδίαν πολιτικήν ως ανωτέρω οι χρεωσται του δημοσίου.Ου
το ι υπολογίζουν μακροχρονίως μέ έν ποσοστόν πληθωρισμού, τό οποΤ
ον είναι χαμηλότερον τοΟ υπό τής κεφαλαιαγορδς σήμερον αναμενο
μένου. Λαμβάνουν δέ πιστώσεις αλληλοχρέου λογαριασμοί έν αναμο-
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νεΐ επιστροφής των πιστώσεων αυτών άργότερον δ t * ενός χαμηλότερου 
επιτοκίου η νά εξοφλήσουν ταύτας έκ τοθ κέρδους τό οποίον αναμέ
νουν άργότερον διά της έκδόσεως ομολογιών, διότι ουτο ι υποθέτουν, 
δτι αυται θά είναι εΰθηνότεραι άπ’ότι σήμερον η έκδοσις χρεωγρά- 
φων.

Περί της έκτάσεως τής άντιδράσεως ταΰτης των ίδιωτων επιχει
ρηματιών δέν δύνανται νά γίνουν ακριβείς υπολογισμοί, διότι η έ- 
κτασίς των έξαρταται έκ τοΟ ρόλου τοϋ θεσμολογικοίί πλαισίου. Τό 
περί θώρι ον των συνήθειων χρηματοδοτησεως, δηλαδή η ευκαμψία τής 
σχέσεως μεταξύ βραχυπροθέσμου καί μακροπροθέσμου χρεώσεως καί με
ταξύ εκδόσεως μέτοχων καί ομολογιών, θά έπρεπεν, εν τούτοις, νά 
ητο αρκετοΟ μεγέθους, ώστε νά μη λαμβάνουν χώρα μόνον οριακαί με- 
ταβολαί εις την χρηματοδότησιν.

Δέν δυναται δέ νά μη ληφθή ΰπ’δψιν, δτι ένα μέρος έκ τής εις 
την κεφαλαιαγοράν εμποδιζομένης ζητήσεως παραμερίζεται τελείως, 
δηλαδή διαφεύγει τόσον τής εκδόσεως μέτοχων όσον καί τής βραχύ - 
χρονίου χρεώσεως. Αλλ ή πτίϋσις τής ζητησεως είς μίαν περίοδον, 
εις τήν οποίαν οι επιχειρηματίαι - βασιζόμενοι έπί τής πείραςτων- 
παροτρυνονται νά προσαρμώσουν τήν δυναμικότητά των πρός τήν αυ- 
ξησιν των τιμβν καί η ακολουθούσα αΰξησις τής ζητήσεως, δυναται, 
βεβαίως, νά εγκαταληφθή, ιδίως όταν οι έπιχειρηματίαι υπολογίζουν 
ακόμη εις κέρδη τής παραγωγής προερχόμενα έκ του πληθωρισμοί.

Είς τό σχήμα 1 τό άθροισμα τής ζητήσεως (α-γ) παρίσταται ώς

Κεφαλαιαγορά
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καμπύλη ζητήσεως DGo . 'Η έμποδισθεϊσα ζήτησις παριστδίται διά τής 
οριζοντίου διαφοράς μεταξύ της μαπύλης DGo καί της διακεκομένης 
καμπύλης DG. 'Ο είς την κεφαλαιαγοράν υπάρχων τύκος πρό τής είσα
γωγής των ασφαλιστικών ρητρΟν αξίας είναι ’ίσος μέ iGo . ’Υποτίθε
ται τώρα, δτι αι άσφαλιστικαί ρήτραι αξίας επιτρέπονται διά μα
κροπροθέσμους πιστώσεις καί δτι, συμφώνως πρός τ ανωτέρω, πλησί
ον τής κεφαλαιαγοράς υφίσταται καί μία αγορά τιμαριθμι
κόν δανείων (σχήμα 2). Θεσμικοί περιορισμοί κατά την 
ε’ίσοδον η έξοδον έκ τής άγορδίς ταύτης δέν θά πρέπει κανονικΩς νά 
ΰφίστανται (ώς επίσης εις την κεφαλαιαγοράν'*).

ί. Εις την αγοράν ταύτην εισέρχονται ώς προσφορά τά έξής, ήτοι:

α) Κατ’άρχάς ή είς την κεφαλαιαγοράν έμποδιζομένη προσφορά 
των αποταμιεύσεων. Εις τήν προσφοράν ταύτην ανήκουν επίσης αι α
ποταμιεύσεις εκείνων των αποταμιευτών, οι οποΤοι εξέλεγον,πρύ τ?}ς 
δημιουργίας της αγορδίς των τ ι μαρ ιθμικΟν δανε ίων,τοποθέτησε ις α- 
ξι£3ν είς συμμετοχάς οικοδομών καί άλλας πραγματικάς τοποθετήσεις 
πρύς αποφυγήν απωλειβν πραγματικής αξίας προερχομένης εκ τοΟ πλη
θωρισμού. Διύτι τινές εξ αΰτων θά έπροτίμον π.χ. τάς τοποθέτησεις 
είς σταθερως τοκιζόμενα χρεώγραφα, τά όποΤα, ένεκα τής άσφαλιστ ι- 
κής ρήτρας αξίας, είναι σχετικως ακίνδυνα έκ τΟν διακυμάνσεωντοΰ 
πληθωρισμού, ενφ αι τοποθετήσεις εις μετοχάς καί οικοδομάς προϋ
ποθέτουν μίαν έμπεριστατωμένην άνάλυσιν τής άγορδίς καί ενδεχομέ
νως απαιτούν συμπληρωματικώς ΰψηλότερον κόστος.

'Η είσρέουσα αυτή προσφορά Sj0 είς την αγοράν τ ι μαρ ιθμικων δα
νείων αντιστοιχεί πρός την δριζοντίαν διαφοράν μεταξύ τής καμπύ
λης SG καί τής καμπύλης SGo τής κεφαλα ι αγορδίς.

β) Είς την αγοράν ταύτην εισέρχεται επίσης ή προσφορά εκεί
νων τΚν αποταμιευτήν, οϊ οποΤοι προσέφερον καί πρό τής ιδρύσεως 
τής αγορδίς τιμαριθμικών δανείων είς τήν κεφαλαιαγοράν, διότι ουτο ι 
ειχον την προκατάληψιν της αυταπάτης τοθ χρήματος. Ουτοι αφυπνί
ζονται εξ αυτής της αύ/έαπάτης, δταν δημιουργηθή μία ανάλογος δυ- 
νατότης ομοίας τοποθετήσεως, η οποία προστατεύεται έκ τής απω- 
λείας πραγματικής αξίας προερχομένης έκ τοΟ πληθωρισμοί.*Εκ τής 
εκτάσεως τής υποκαταστάσεως ταύτης των τοποθετήσεων είς τήν κε
φαλαιαγοράν διά τ(3ν τοποθετήσεων είς τήν αγοράν τιμαριθμικήν δα- 
νε ίων μειοΟται ή πραγματική προσφορά είς τήν κεφαλαιαγοράν. Είς 
τούς προσφέροντας αυτούς δύνανται νά ανήκουν έπίσης άποταμιευταί 
σκοπιμότητος.

γ) ’Αλλ’έπίσης οΐ έκ τής αυταπάτης τοΟ χρήματος απελευθερω
μένοι αποταμιευταί σκοπιμότητος δύνανται νά μεταπηδήσουν είς τήν 
τιμαριθμικήν αγοράν χρήματος, διότι οϋτω θά πρέπει ουτοι νά απο
ταμιεύουν ολιγώτερον διά νά έπιτύχουν τήν έπιδιωκωμένην πραγμα-

’* Δεχδμεθα δηλαδή τήν ύπαρξιν μι3ς "διπλής κεφαλαιαγοράς".
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τικήν αξίαν των συνολικήν αποταμιεύσεων των. Η συμπληρωματική 
προσφορά άμφοτέρων των τύπων τίΰν αποταμιευτήν σκοπ ι μότητος ε ις την 
αγοράν τιμαριθμικών δανείων θά είναι, έν τούτοις, μικρότερα απ 
δτ ι ή μείωσις της προσφορδς των είς την κεφαλαιαγοράν, διότι οι 
αποταμιευταί ουτοι σκοπιμότητος, ενεκα της εις την αγοράν τιμα
ριθμικόν δανείων μικροτέρας άπωλείας πραγματικές αξίας, θά απο
ταμιεύουν όλιγώτερον

'Η μείωσις της πραγματικής προσφοράς είς την κεφαλαιαγοράν(ή 
πρός τά αριστερά μετατόπισις τές καμπύλης SGo πρός τήν καμπύλην 
SG1 ) θά είναι, κατά συνέπειαν, μεγαλυτέρα άπ δτι η αυξησις της 
προσφοράς είς τήν αγοράν τιμαριθμικήν δανείων (μετατύπισις πρύς 
τά δεξιά της καμπύλης Sj0 πρύς τήν καμπύλην Sj, ).

2. 'Η ζητησις εις την αγοράν τιμαριθμικών δανείων θά προέρ
χεται εκ του δημοσίου καί των ιδιωτων, οϊτινες παρέμενον μακράν 
τές κεφαλαιαγοράς, επειδή ο εις αυτήν άπαιτούμενος τόκος υπό των 
ζητούντων εφαίνετο πολύ υψηλός, ώστε ουτοι, οΐ ζητοϋντες,ήσαν πρό
θυμοι, πρό τές δημιουργίας ττ}ς άγορδς τιμαριθμικήν δανείων,νά ά- 
ναλάβουν βραχυπροθέσμους πιστώσεις - τό οποΤον είναι όλιγώτερον 
πιθανόν - διότι ουτοι ησαν γενικές διατακτικοί έναντι τ!)ς άναλή- 
ψεως πιστώσεων. Εις τό σχήμα 2 ή ζητησις- αυτή παρισταται, ήτις

Αγορά τιμαριθμικήν δανείων

J.R. Hicks: Critical Essays in Monetary Theory, Oxford 1967, σελ.30-31
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άντιστοιχεΤ προς την εις την κεφαλαιαγοράν έμποδιζομένην ζήτησιν 
(DG-DGo), διά της καμπύλης Dj .

Πρίν άναλυθοθν τά αποτελέσματα αυτών επί τής κεφαλαιαγοράς 
καί Tfjg άγορδίς τιμαριθμικών δανείων καί τών εξ αυτών προερχόμε
νων μεταβολών επί τοΌ επιπέδου τοΟ τάκου εις αμφοτέρας τάς αγο
ράς, άπαιτεΤται ακόμη μία διευκρίνισις, ήτοι: δέν άποκλείεται, ό
τι οϊ είς την προκατάληψιν τής αυταπάτης τοϋ χρήματος ευρισκόμε
νοι ζητοθντες είς την κεφαλαιαγοράν, μετά την 'ίδρυσιν της άγορδίς 
τιμαριθμικών δανείων, νά αφυπνισθοθν εκ της αυταπάτης των, καί - 
ένεκα ΰπολογισμοϋ τοθ ποσοστοΟ πληθωρισμοί ΰψηλότερον, άπ’ότιτοθ- 
το εκφράζεται ε ίς ^τα. έπ ιτόκ ι ον τής κεφαλαιαγοράς - νά αυξήσουν 
τήν ζήτησιν είς τήν άγοράν ταότην. (Πρόκειται διά τήν κατηγορίαν 
2β,(σελ. 67 τών ζητουντων). 'Η καμπύλη DGo είς τήν κεφαλαιαγοράν 
θά μετακινηθώ - πιθανώς είς μικροτέραν έκτασιν πρός τά δεξιά μέ 
κατευθυνσιν τήν καμπύλην DG1

4.4 Αί Διαρθρωτικοί ’Επιδράσεις επί τής Κεφαλαιαγοράς καί τής ’Α
γοράς Τιμαριθμικών Δανείων

Μετά την έπικράτησιν της άγορδίς τιμαριθμικών δανείων η δη- 
μιουργηθεϊσα κατάστασις επί αμφοτέρων τών αγορών δυναται νά δια
τυπωθώ ως ακολούθως:

ΐ) 'Η καμπύλη Dj είς τό σχήμα 2 παριστδί την ζήτησιν πιστώ
σεων εις τήν αγοράν τιμαριθμικών δανείων. Αυτή αναλογεί πρός τήν 
έμποδισθεΤσαν ζήτησιν είς τήν κεφαλαιαγοράν πρό της έγκαταστάσε- 
ως της άγορδίς τιμαριθμικών δανείων, δηλαδή ή οριζοντία διαφορά 
μεταξύ τών καμπύλών DG καί DGo είς τήν κεφαλαιαγοράν. Εις αυτήν 
περιλαμβάνεται η ζήτησις, ή οποία πρό τής ΰπάρξεως τής άγορδίς τι
μαριθμικών δανείων διοχετεΰετο είς τήν έκδοσιν μετοχών(είς τό σχή
μα 1 η ζήτησις DA). ’Αναλόγως εισέρχεται καί ή επί τής κεφαλαι- 
αγορδίς εμποδισθεϊσα προσφορά (ή οριζοντία διαφορά μεταξύ τών καμ
πύλών SG- καί SGo), ώς προσφορά Sj0 είς τήν άγοράν τιμαριθμικών 
δανείων. 'Η προσφορά αΰτη Sj0 περιλαμβάνει επίσης τήν πρό τής ι- 
δρυσεως τής άγορδίς τιμαριθμικών δανείων έμποδ ι σθεΤσαν προσφοράν, 
ήτοι τάς τοποθετήσεις είς μή έξ έλαττώσεως τής πραγματικής αξίας 
απειλουμένων άντικειμένων (είς τό σχήμα 1 παριστδίται αϋτη διά τής 
προσφορδίς SA ) .

'ΟμοΟ πρός τήν προσφοράν Sj0 εισέρχεται άκόμη μία συμπληρω
ματική προσφορά είς τήν άγοράν τιμαριθμικών δανείων, ήτοχ ή δια
φορά μεταξό τών καμπύλών SJO . Αυτή προέρχεται έκ τής μειώσεως τής 
προσφορδίς εις τήν κεφαλαιαγοράν μετά τήν ίδρυσιν τήξ άγορδίς τι
μαριθμικών δανείων. ‘Όπως ήδη άνεφέρθη, ή μείωσις αυτή είναι με- 
γαλυτέρα τής αντιστοίχου συμπληρωματικής προσφορδίς είς τήν αγο
ράν τιμαριθμικών δανείων, διότι οι άποταμιευταί σκοπιμότητος είς 
τήν αγοράν τιμαριθμικών δανείων, ένεκα τής άπουσίας έξ’αΰτής τής
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έκ τοΰ πληθωρισμού προκαλουμένης άπωλείας πραγματικές αξίας, α
ποταμιεύουν όλιγώτερον, άπ’δτι είς την κεφαλαιαγοράν. Εξ αυτοΰ 
προκύπτει δτι είναι SJz<SGz.T0 υπόλοιπον της συμπληρωματ ικές προ
σφοράς είς την αγοράν τιμαριθμικών δανείων προέρχεται εκ τέν άλ
λων άποταμιευτων, οΐ όποΤοι μετά την δημιουργίαν τές αγορδς ταυ- 
της μεταφέρουν την προσφοράν των εκ της κεφαλαιαγορδς εις την α
γοράν τιμαριθμικών δανείων.

Μετά την έγκαθίδρυσιν τές άγορδς τ ιμαριθμικων δανείων τό ε
πίπεδον τοϋ τάκου είς τήν κεφαλαιαγοράν θά αΰξηθη (iG1>iGo 
τι θά μειωθζ η προσφορά είς αυτήν την αγοράν (sG1<SGo) καί,εκτός 
αΰτου, η ζητησις - πιθανώς είς μικροτέραν έκτασιν - θά αυξη θ έ 
(DG1>DGo).

2) Δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι ή θετική διαφορά μεταξύ τοϋ 
τόκου της κεφαλαιαγορδίς (iG1) καί τοϋ τόκου της αγοράς τιμαριθμι
κών δανείων (ij ) παριστδ τό είς τήν κεφαλαιαγοράν αναμενόμενον πο- 
σοστόν πληθωρισμοί, η διαφορετικές, δτι ο τόκος εις την αγοράν 
τιμαριθμικήν δανείων θά είναι εις εκ τοΟ ποσοστοΟ τοϋ πληθωρι
σμοί προκύπτον τόκος1'. ’Εν πάσει περιπτώσει ο πραγματικός τόκος 
είς την αγοράν τιμαριθμικήν χρεωγράφων θά ευρίσκεται υπό την ε
πιρροήν τέν προσδοκιέν τοΟ πληθωρισμού. ’Εάν οι προσφέροντες, έξ 
αιτίας μεγάλου φόβου απωλείας πραγματικές άξίας, μεταφέρουν τάς 
τοποθετήσεις των έκ τές κεφαλαιαγοροίς είς την αγοράν τιμαριθμι
κήν δανείων, θά ωθησουν την τιμήν τέν χρεωγράφων είς τήν αγοράν 
ταύτην τόσον υψηλά, όσον μεγαλυτέρα θά είναι η προσπάθειά των νά 
άποφύγουν την εις τήν κεφαλαιαγοράν προκαλουμένην άπώλεια πραγμα
τικές άξίας εκ του πληθωρισμοί. Ουτω, εις τήν τιμήν των χρεωγρά
φων ή του πραγματικοί τόκου εις τήν αγοράν τιμαριθμικών δανείων 
εκφράζεται η προσδοκία τοϋ ποσοστοΰ πληθωρισμού. Οι άγορασταί ά- 
ξιογράφων λαμβάνουν, βεβαίως, εις αυτήν τήν αγοράν τήν πραγματι
κήν απώλειαν εκ τές τιμές τέν αξιογράφων των καθώς επίσης καί τά 
είσοδήματά των έκ τόκων δχι, εν τούτοις, τήν απώλειαν τές πραγμα
τικές άξίας τές τιμές των χρεωγράφων, δσον υπερβαίνει αυτή τήν ο
νομαστικήν αξίαν, ιδίως δέ όταν ουτοι δέν λαμβάνουν τά αξιόγραφα 
κατ’εΰθεΤαν εκ των έκδοτων διά δημοσίας εγγραφές. Προσέτι δύναται 
ό πραγματικός τόκος νά είναι αρνητικός. ’Εάν παραστίσωμεν τήν(θε- 
τικήν) διαφοράν μεταξύ τές τρεχούσης άξίας των χρεωγράφων καί της 
ονομαστικές άξίας των χρεωγράφων μέw, βασιζομένη επί τές ονομα
στικής άξίας, ώστε ή τρέχουσα άξ ία νά είναι (l+w) πολλαπλασιαζο- 
μένη επί τής ονομαστικές άξίας καί εάν επίσης τό ονομαστικόν έ- 
πιτόκιον είναι ί,καί τό ex post ποσοστόν πληθωρισμοϋr , τότε ή

θ ‘ο Lubasch λέγει δτι "Geldwertsicherungsklauseln ... der Realzins si- 
chtbar gemacht (wird). K. Lubasch: Die volkswirtschaft1ichen Wirkungen von 
Geldwertsicherungsklauseln, Berlin 1964, αελ. 25.



78

πραγματική τιμή του επιτοκίου τβν χρεωγράφων θά είναι αρνητική 
όταν

w > i(l+r)
r (32)

4.5 *Η Έπίδρασις επί τοΰ Κεκαλυμμένου - "Ερπωντος Πληθωρισμού

'Υπό πολλβν έρευνητβν ΰπετέθη πολλάκις, αν ή εισαγωγή ή κα- 
θιέρωσις τίον ασφαλιστικήν ρητρβν χρηματικής αξίας δυναται νά με ί
ωση τήν δυνατότητα των υπευθόνων αρχΟν πρός καταπολέμησιντοΟ πλη
θωρισμοί, καί εάν άπ’εΰθείας τό κράτος καί ή ή κεντρική τράπεζα, 
διά τής καθιερώσεως των άσφαλιστ ικ£3ν ρητρών άξίας,περιορίζουν τάς 
άρμοδιότητά των, ή συνθηκολογούν έναντι τοΟ πληθωρισμοί? καί οτι 
επιδιώκουν μετά νά καθησυχάσουν μόνον τήν συνείδησίν των έναντι 
εκείνων, οϊτινες ως χρεωσται, άνευ των ρητρβν αυτΟν, θά έπρεπε 
νά δέχωνται ζημίαν περιουσίας καί εισοδήματος. Εάν επαληθεόετο 
η υπόθεσις αυτή καί έπρόκειτο μάλιστα περί προοδευτικοί πληθωρι
σμοί ή υπερπληθωρισμού, τότε θά έπρεπε, βεβαίως, νά συγκατατε- 
θοθν, είς κάθε περίπτωσιν καί δι’ολων των μέσων, νά σταματήσουν 
τόν πληθωρισμόν. 'Η ελπίδα περιορισμοί τοί? πληθωρ ι σμοί? δι ά τΟν ρη- 
τρ£3ν, είς κατάστασιν υπερπληθωρισμοί, θεωρείται μδίλλον μικρά.Διό
τι ΰπ’αΰτάς τάς συνθήκας τό αποτέλεσμα τής άπελευθερώσεως εκ τής 
έπιδράσεως τής αυταπάτης τ£8ν άσφαλιστικΟν ρητρών χρηματικής αξί
ας, δηλαδή ή άπελευθέρωσις έκ τής αυταπάτης τοί? χρήματος καί η 
δυνατότης τής επιρροής επί του περιορισμοί τ(3ν προωθητικβν δυνά
μεων τοί? πληθωρισμοί? είναι μικρά, διότι ενώπιον μεγαλυτέρων αυ
ξήσεων των τιμών δέν θά υπάρχουν πλέον οικονομικά υποκείμενα, ά- 
τινα θά επιμένουν ακόμη είς τήν αυταπάτην τοί? χρήματος.

Τοϋτο θά ήδυνατο νά είναι, έν τοΰτοις, διαφορετικόν είς κα- 
τάστασιν έρπωντος πληθωρισμοί?. Διότι, συνεπείς τής δημιουργίας τής 
αγορδίς τιμαριθμικών δανείων, ή διαφορά μεταξύ τοί? τόκου τής αγο
ράς αυτής καί εκείνου τής κεφαλαιαγορδίς δημιουργεί μία διάφορον

' Δεν αναλύονται περαιτέρω αΐ συνέπειαι τής πολιτικής, ήτις θά έπρεπε νά 
έχη ως σκοπόν τήν αποφυγήν άρνητικΠν τόκων επί τής άγορδδς τιμαριθμικών δανεί
ων καί γενικΗς των έπιρροΠν έκ τΜν αναμονών τ(3ν πληθωριστικών πιέσεωνεπί τοΰ 
σχηματισμοΰ των τιμών τΗν χρεωγράφων. ’Επίσης δέν άναφερώμεθα έπί περαιτέρω 
αναγκαίων συνεπειών έκ τής χρησιμοποιήσεως τής πολιτικής των ασφαλιστικήν ρη- 
τρΟν χρηματικής αξίας, π.χ. τάς συνεπείας, αϊτινες προέρχονται, έάν δφειλον 
νά αποφευχθοΰν σημαντικαί καί σταθεραί μεταβολαί εις τήν διάρθρωσιν τΗν πι- 
στωτικΗν ίδρυμάτων.’Αφ’ετέρου αΐ ρήτραι αυται ανοίγουν έκτεταμένας δυνατότη
τας ενός efficient Dept Management. Βλ. J, Tobin: An Essay on Principles of 
Research Studies, prepared for the Comission on Money and Credit, Englewood 
Cliffs, N. J., 2nd Printing 1964, σελ. 202 κ.έ.
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εικόνα περί τοθ αναμενομένου ποσοστοϋ πληθωρισμοί τβν συμμετεχόν- 
των είς τήν πιστωτικήν αγοράν. Τά έξ αύτοΟ δημ ιουργούμενα αποτε
λέσματα περιορισμοί τοϋ πληθωρισμοί έρευνωνται εν συνεχείς.

Πρός τήν ανωτέρω ΰπόθεσιν δέν συμφωνεΤ ό Tobin, δστις είναι 
τές γνώμης^ δτι δυνάμεθα νά βασιζώμεθα εις την ΰπόθεσιν ταύτηνμό- 
νον τότε, όταν θεωρήσωμεν δτι τά επιδόματα άνεργείας αποτελοΐίνέν 
είδος συνθηκολογήσεως τές κυβερνήσεως πρό τ?ίς καταστάσεως υποα- 
πασχολήσεως'Ομοίως δ Pfleiderer παραδέχεται, δτι μία οιαδήπο- 
τε άναγνώρισις έξισώσεως τές αξίας, δι ΰψώσεως του επιπέδου των 
τιμ£3ν, παριστδ μείωσιν τές χρηματικής αξίας καί τοθτο δέν είναι 
παρά έν λυπηρόν σύμπτωμα τϊ)ς συγχρόνου οικονομικές πολιτικές* 2* . 
’Επίσης εάν ο ερπων πληθωρισμός ερμηνεύεται απλώς ως μία οιουδή- 
ποτε χρόνου "αμαρτία" τές κυβερνήσεως καί της κεντρικής τραπέζης, 
καί τότε τοΟτο δέν δύναται νά θεωρηθέ ως άναπόφευκτον3*. Ερωταται, 
δμως, τίνι τρόπψ καί διά ποίας τιμές δύναται νά άποφευχθη.ΔιάτΟν 
συμβατικών μέσων της πολιτικές σταθεροπο ιήσεως δέν δύνανταινάα- 
ποφευχθοΟν κίνδυνοι μειώσεως τοΟ ρυθμοϋ άναπτύξεως4*.

0 "To take precautions to protect people from unfortunate events does not 
mean that the government regards the events as inevitable, or even that the 
government intends to slacken its own efforts to prevent them". J. Tobin,έν
θα άνωτ., σελ. 210.

2* "das... in Wahrheit so wenig der Fall (ware), wie etwa die Berucksichti-
gung von ilberschwemmungskatastrophen bei der Besteuerung der Betroffenen be- 
deuten wurde, dass derartige Schaden "gewissermassen sanktioniert" wiirden" .
0. Pfleiderer: Beriicksichtigung der Geldentwertung bei der Besteuerung von 
Zinsertragen ? Εις: "Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen", 18. Jg. 1965 
σελ. 887.

3* "...all forms of inflation have certain features in common. In all
cases monetary expenditure must rise and in all cases the inflation can the
refore be halted if monetary expenditure is prevented from going up by con
trolling the amount of money or its rate of turnover. (Such action may of 
course entail other consequences that are thought to be more undesirable than 
inflation, but that does not after the truth of the proposition)".T.Wilson: 
ένθα ανωτ., σελ. 91.

4*"Das aber der Anschluss an das Internationale Inflationstempo wiederherge- 
stellt worden ware, und zwar ziemlich rasch, weil der international Preis- 
zusammenhang sich bei unbehindertem Handel mehr und meher direkt auf den in- 
ternationalen Markten realisiert, wo Angebot und Nachfrage l.onkurrierender 
Unternehmen sich treffen, und nicht vor allem auf dem Umweg iiber Zahlungsbi- 
lanziiberschusse oder Defizite —wie eine unpassend gewordene Theorie es unent- 
wegt vorschreiben mochte - , lehren alle Erfahrungen der letzten zehn Jah- 
re und sollte heute wohl fur die Beurteilung der Geldwertentwicklung in ei- 
nem aussenhandelsabhangigen Land mit festen Wechselkursen und freier Konver- 
tibilitat der Wahrung die allgemeine Grundlage abgeben" . Sachverstandigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten196^ 
67, Expansion und Stabilitat, Stuttgard and Mainz 1966, σελ. 117.Είς την ως 

’άνω θέσιν απήντησεν ή Γερμανική Κυβέρνησις ώς έξης: "Die Erfahrungen und
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Δυνάμεθα δέ νά θεωρήσωμεν δτι η κυβέρνησις καί ή κεντρική 
Τράπεζα, διά τής εφαρμογής των ασφαλιστικών ρητρών χρηματικές α
ξίας, αποκτούν εν δργανον ελέγχου, τό οποΤον δύναται νά συμβάλ- 
λη σταθερώς είς τόν περιορισμόν τοϋ πληθωρισμοϋ καλλίτερον έκτης 
παραδεδεγμένης σταθεροποιητικές πολιτικές. Θά ηδύνατο δέ νά έν- 
νοηθέ τότε η εισαγωγή τοιοότων ρητρών δχι ως εκουσία παραίτησις, 
άλλ’ώς προσπάθεια εις τό νά υπηρετήσουν ταυτοχρόνως καί τόν σκο
πόν τές πολιτικές διανομές του εισοδήματος καί τόν σκοπόν σταθε- 
ροποιήσεως τών τιμών. 'Η ερμηνεία αυτή άντικρούεται υπό τών πο
λεμίων των ασφαλιστικόν ρητρών χρηματικές άξί<*ς, οΐ όποΤοι,άντι- 
θέτως, αναμένουν έντονωτέραν πληθωριστικήν ένέργειαν.’Εξαρταται, 
λοιπόν, τίνι τρόπω θά έξετασθη ή πιθανή έπίδρασις τών ασφαλιστι
κήν ρητρών επί τοϋ έρπωντος πληθωρισμοί. ’Επειδή δέ ο έρπων πλη
θωρισμός χαρακτηρίζεται υπό μετρ ίου ρυθμοϋ ΰπερβάσεως της ποσο
στιαίας αΰξήσεως τές χρηματικές ζητήσεως υπέρ τές ποσοστιαίας αΰ- 
ξήσεως τές προσφορδς αγαθών καί υπηρεσιών, ή άνάλυσις θά πρέπει 
νά έρευνςί τήν επήρειαν των ασφαλιστικών ρητρών αξίας τόσον επίτές 
χρηματικές ζητήσεως, οσον επίσης καί επί τής πραγματικές προσφο
ράς αγαθών καί υπηρεσιών.

4.6 'Η Έπίδρασις των ’Ασφαλιστικών ρητρών τής ’Αξίας τοϋ Χρή
ματος έπί τής Ζητήσεως καί επί τοϋ ’Αποτελέσματος Ει
σοδήματος

ΐ) 'Η έως τώρα άνάλυσίς μας οΰδεμίαν διασαφήνισιν περί τές 
επιδράσεως των ασφαλιστικων ρητρών χρηματικές αξίας επί τές χρη
ματικές ζητήσεως καί επί τοϋ αποτελέσματος εισοδήματος δίδει,πε- 
ριλαμβανομένων καί των σχημάτων 1 καί 2, διότι τά σχήματα ταϋτα 
παριστουν, εις διπλήν έννοιαν, απλώς καί μόνον τά αποτελέσματα 
τής μερικής άναλυσεως. Πάντως, δι’αΰτών δέν επιτυγχάνεται νάπροσ- 
διορισθή εάν καί ενδεχομένως ποίαν επιρροήν έξασκοΰν αΐ μεταβο- 
λαί τών αποταμιεύσεων καί επενδύσεων επί τής χρηματικής ζητήσε
ως. Λαμβανόμενα ομοϋ, ο μηχανισμός τοϋ τόκου δημιουργεί πάντοτε 
εις αμφοτέρας τάς αγοράς μίαν ισότητα έκ τών προσφερομένων απο
ταμιεύσεων καί τών ζητουμένων πιστώσεων δι’έπενδύσεις είς τάς ά-

Beobachtungen zeigen, dass in der Tat solche direkte Einfliisse auf das inne- 
re Preisniveau von aussen wirksam werden kbnnen. Alierdings musste sich die 
Wirtschaftspolitik in den letzte Jahren immer wieder gerade auch mit Fragen 
des Inflationsimports durch Liquiditatseinfliisse auseinandersetzen. Sie wird 
ihre Reaktionen und Entscheidungen stets an dem konkreten Erscheinungsbild 
dieser aussenwirtschaftlichen Einflusse sei es durch den "Preiseffekt", den 
"Einkommenseffekt" oder den "Liquiditatseffekt" verursacht, orientieren miis- 
sen" . "Die Welt", von 20.1.1967, in: Deutsche Bundesbank, Ausziige aus Pres- 
seartikeln, Nr. 7, vom 26.1.1967 . Έπ ίσης βλ. H. Jenkis: Die importierte In
flation, Meisenheim am Gian 1966, σελ. 51 κ.έ.
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γοράς αΰτάς καί τούτο δύναται νά προκύψη εις περιπτώσεις διαφό
ρων μεγεθών εισοδημάτων. Οΰτω προκύπτει τό μειονέκτημα επί τοθ ο
ποίου ήδη ό Keynes παρέμψεν είς τήν γνωστήν κριτικήν του τΐ}ς κλασ 
σικης θεωρίας τού τόκου'*. ’Εκτός τούτου τά σχήματα 1 καί 2 παρ- 
ιστούν τήν περιγραφήν μιδίς μερικές αναλύσεως, όσον εις αυτά λαμ- 
βάνονται ΰπ’όψιν μόνον αι εξ άποταμιεόσεων καί όχι αΐ εκ δημιουρ
γίας χρήματος χρηματοδοτουμεναι επενδόσεις. Ως εκ τουτου δυνά- 
μεθα νά συνδέσωμεν τάς εως τώρα σκέψεις μας, εάν ερευνηθέ η επί- 
δρασις των ασφαλιστικών ρητρών αξίας επί της χρηματικές ζητήσεως.

'Ως αφετηρία τές έρεΰνης τίθεται τό θέμα της έπιδράσεως των 
ρητρών αυτών επί τές ροπής πρός άποταμ ί ευσι ν, εν συνεχείς* δέ α
ναλύεται η έπίδρασις έπ.ί τές ζητήσεως πιστώσεων δ ι’έπενδύσε ι ς'.'Ο- 
σον διάστημα διά τές εισαγωγές τών ασφαλιστικών ρητρών χρηματι
κές αξίας προκαλεΐται απλέ ΰποκατάστασις της προσφορδίς έξ αποτα
μιεύσεων επί της κεφαλαιαγορδίς διά μίας άναλόγου προσφορδίς επί 
της αγορδίς τ ι μαρ ιθμ ικών δανείων, παραμένει άθικτος η σχέσις απο- 
ταμιεύσεως. Τό αυτό ισχύει, όταν αποταμιεύσεις, ένεκα δειλίοβςπρό 
τού κινδύνου των αποταμιευτών, παραμένουν μακράν τές κεφαλαιαγυ- 
ρδίς πρό τής εγκαταστάσεως τές αγορδίς τιμαριθμικήν δανε ίων καί δ ι- 
οχετεύονται πρός τοποθετήσεις, αϊτινες δέν πάσχουν εξ απωλείας 
πραγματικές αξίας προκαλουμένης έκ του πληθωρισμοί καί ενδεχομέ
νως μετά τήν ιδρυσιν τές αγορδίς τιμαριθμικήν δανείων προσέρχον - 
ται είς αυτήν, Τό ρεύμα των συνολικήν αποταμιεύσεων, κατ’ άρχάς, 
θά θιγέ απλώς καί μόνον έκ τής εις τήν κεφαλαιαγοράν έμποδισθεί- 
σης προσφορδίς εκείνων των δυναμικών αποταμ ι ευτίΰν, οι οποΤο ι εκ 
τού φόβου απωλείας πραγματικές αξίας τών αποταμιεύσεών των λόγω 
τού πληθωρισμού - περιλαμβανομένων καί των εσόδων εκ τόκων - θά 
περιορίσουν τήν άποταμιεύσίν των ή θά παραιτηθούν εξ αυτές καί θά 
προσφέρουν αυτήν μετά τήν ιδρυσιν τές αγορδίς τιμαριθμικών δανεί
ων. “Ενεκα τές έπιδράσεως τών ασφαλιστικήν ρητρών αξίας έπί τών 
δυναμικών αυτών αποταμιευτήν, θά αΰξηθη ή ροπή πρός άποταμίευσιν 
καί τό ρεύμα τές προσφορδίς τών αποταμιεύσεων. Αντίθετον θά εί
ναι τό αποτέλεσμα έπί έκείνων των αποταμιευτών σκοπιμότητος, των 
οποίων ή προσφορά, είς αποταμιεύσεις, είς τήν αγοράν τιμαριθμι - 
κων δανείων είναι χαμηλοτέρα τές εις τήν κεφαλαιαγοράν.Καίτοι δέν 
δύναται έκ των προτέρων νά λεχθέ ποιον έκ των άντιτιθεμένων τού
των αποτελεσμάτων υπερισχύει, ή υπόθεσις ενός θετικού αποτελέσμα
τος εκ των υπολοίπων παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα.’Επίσης δέν 
επιτρέπεται νά παραβλεφθέ, ότι ή αποταμίευσις σκοπιμότητος είς 
τήν σύγχρονον έποχήν έχει κερδίσει έδαφος ένεκα τές σχετικώς με
γάλης σημασίας τών μακρδίς χρήσεως αγαθών καταναλώσεως καί τών πολ
λών καί μεγάλων ποιοτικών βελτ ιώσεων. ’-Αφ ’ ετέρου πρέπει, βεβαίως,

'* J.M. Keynes: General Theory of Employment, Interest and Money (Γερμα
νική Μετάφρααις ΰπό F. Waeger) Miinchen und Leipzig 1936, αελ. 147 κ.ε.
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νά προσεχθή, δτι εν μέρος τΩν δυναμικήν άποταμιευτΩν ανήκει είς 
τήν ομάδα των έμποδισθέντων άποταμιευτΩν, οϊτινες μετά τήν ϊδρυ- 
σιν τής άγοράς τιμαριθμικών δανείων επαναλαμβάνουν τήν άποταμί- 
ευσιν ή τήν αυξάνουν. Τό μέρος τοΰτο είναι τόσο μεγαλύτερον,οσον 
μεγαλΰτερον είναι τό έξ αΰτΩν αναμενόμενον ποσοστόν πληθωρισμού 
καί η δειλία πρό του υφισταμένου κίνδυνου καί οσον μικρότερον ε ι- 
ναι τό πραγματικόν εισόδημά των.

’Evffi ουτο ι καί οΐ λοιποί έμποδισθέντες άποταμιευταί,μετά τήν 
ιδρυσιν τής άγοράς τιμαριθμικΩν δανείων, αρχίζουν νά αποταμιεύ
ουν, ή προσφορά αποταμιεύσεων τ£ον έκ τής κεφαλαιαγοράς πρός τήν 
αγοράν τιμαριθμικήν δανείων μετακινουμένων αποταμιευτήν σκοπιμό- 
τητος θά μειωθή τελικΟς μόνον τόσον οσον αναμένεται νά είναι τό 
ΰψος τοΟ ποσοστοθ πληθωρισμοί. Τά επιχειρήματα είναι πλέον υπέρ 
καί όχι κατά, ότι δηλαδή δέν θά αύξηθή η ροπή πρός άποταμίευσιν, 
συνεπείς τής εισαγωγής των ασφαλιστικήν ρητρών χρηματικής αξίας. 
Τό αυτό αναμένει επίσης καί b PfleidererΑντιθέτως ο Arvidson 
μένει διατακτικός, πρό πάντων, διότι πιθανΟς ουτος θέτει πολύ υ
ψηλά τό αρνητικόν αποτέλεσμα τοϋ αποτελέσματος εκ τοΟ αναμενομέ
νου κινδύνου (Risk Effect) των αποταμιευτών σκοπιμότητος* 2\

’Αλλά πΩς δύναται νά δημιουργηθή αρνητικόν αποτέλεσμα επί τής 
συνολικής προσφοράς αποταμιεύσεων είς άμφοτέρας τάς αγοράς, δηλ. 
είς τήν ροπήν πρός άποταμίευσιν είς δεδομένον εισόδημα,όταν οι α- 
ποταμιευταί άναμένουν όλιγώτερον πληθωρισμόν τού άναλογοΟντος εκ 
τής διαφοράς μεταξύ άμφοτέρων τΩν επιτοκίων; Οι αποταμιευταί ου
το ι θά προσφέρουν, βεβαίως, είς τήν κεφαλαιαγοράν τόν ίδιον δγ-

"Kaum ein Zweifel i9t allerdings daran moglich, dass die Erwartung 
einer Verminderung des Geldwertes ... fur den potentiellen Sparer eine Erho- 
hung der "Reizschwelle" mit sich bringt, unterhalb derer er nicht mehr be- 
reit ist, den Zins als adaquates Entgelt fur Konsumverzicht anzuerkennen..." 
0. Pfleiderer: ένθα άνωτ., σελ. 887.

2)
'"This "risk effect" would lead to less saving if the saver were parti

cularly anxious to keep the future real value of his saving above a certain 
limit. To be safe, he must save more when he is uncertain about the future 
value of money than when he is not, because, for example, of the existence 
of index loans" . ’Επ’αΰτοΟ τοΟ .θέματος άνεπτύχθη ήδη ανωτέρω. ’Επίσης "Be
side the "risk effect", other savers experience an interest effect which is 
positive for all who think there will be more inflation than the prevailing 
difference between the money and real rates (Αυτή είναι ή διαφορά μεταξύτοΟ 
τάκου τής κεφαλαιαγοράς καί τοσ τάκου τής άγοοδς τιμαριθμικων δανείων) im
plies, and vice versa". G. Arvidson: Should we have Index Loans? in:Infla-
tion, Proceedings of a Conference, held by the International Economic Asso
ciation, Ed. by D.C. Hagu?, London 1962, σελ. 122.
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κ ον αποταμιεύσεων ώς καί πρότερον1'.

2) ’Εάν, λοιπόν, αναμένεται, ότι αι άσφαλιστικαί ρ^τραι χρη
ματικές αξίας θά ένισχύσουν την ροπήν πρός αποταμίευσιν, τότε ε
πακολουθεί εν αποτέλεσμα περιορισμοί του ερπωντος πληθωρισμοΟ,έ
νεκα τές μικροτέρας αΰξήσεως τών ιδιωτικών δαπανών καταναλώσεως 
καί του έξ αύτης περιορισμού τές ροπές πρός επένδυσιν τών ιδιω
τών επιχειρηματιών. Εις τά σχήματα 1 καί 2 ΰφίσταται μίατάσιςπρός 
τά αριστερά μετατοπίσεως της ζητήσεως διά πιστώσεις επενδύσεωνεπ 
αμφοτέρων των αγοράν. Πρός τούτοις εκ του μηχανισμού του τόκου ε
πενεργεί Pari Passu μία αντίθετος τάσις των δαπανών επενδύσεων, 
όταν αι ηυξημέναι αποταμιεύσεις, διά τές μειώσεως τοϋ τόκου, δι
οχετεύονται είς επενδύσεις καί εκ τές εκτάσεως ταύτης επενεργεί 
άντιθέτως τό αποτέλεσμα περιορισμού του εισοδήματος καί συνεπώς 
επίσης ή μείωσις τές ροπές των επενδύσεων. ’Εάν η έλαστικότηςτοΰ 
τόκου των αποταμιεύσεων ήτο μηδέν, τότε αΐ επί πλέον αποταμιεύ
σεις θά εδημιούργουν τόσον επί πλέον δαπάνας επενδύσεων, ως αυ- 
ται επενεργούν εις τήν μείωσιν των δαπανών καταναλώσεως δευτε
ρογενείς. Τότε, όμως, οΰδένα αποτέλεσμα περιορισμού της χρηματι- 
κές ζητήσεως θά ΰπέρχεν. ’Επειδή, έν τούτοις, δέν δύναται νά τε- 
θη ελαστικότης τόκου διά τάς αποταμιεύσεις ίση πρός τό μηδέν, η 
χρηματική ζήτησις θά υποχωρήση συνεπείς τές εισαγωγής των ασφα
λιστικών ρητρών αξίας ή θά αΰξηθζ όλιγώτερον. Τοϋτο ισχύει όσον 
καθορίζεται ρεαλιστικώς, ότι ή ελαστικότης του τόκου τών επενδύ
σεων είναι μικροτέρα τοϋ απείρου.

3) 0ά πρέπει νά αναμένεται, ότι ή έξέλιξις αυτή, ήτις έλα- 
βεν χώραν εκ τές προηγουμένης διαδικασίας καί ενισχύεται εισέτι, 
πραγματοποιείται επί της πλευρδίς τές ζητήσεως διά πιστώσεις επεν 
δύσεων. Βεβαίως, δύναται νά προκύψη, ότι έπιχειρηματίαι τινες, 
διά της ιδρύσεως τές άγορδς τιμαριθμικών δανείων, άπελευθεροέν- 
ται της αυταπάτης των περί του χρήματος καί εν τέ αναμονέ υψηλο- 
τέρου ποσοστού πληθωρισμού έκ του επιτοκίου τές κεφαλαιαγορδς,α
ναπτύσσουν μεγαλυτέραν ζήτησιν διά πιστώσεις επενδύσεων είς τήν 
αγοράν ταύτην. (Τούτο παριστδται εις τήν πρός τά δεξιά μετατόπι- 
σιν της ευθείας DGo πρός DG1 του σχήματος ΐ). ’Αλλά μία τοιαύτη 
αυξησις της ζητήσεως πιστώσεων δι’έπενδύσεις δύναται νά θεωρηθέ

’Εμπειρικοί έρευναι περί τές συμπεριφορίϊς των αποταμιευτών έκ της μετα
βολές τές χρηματικές άξίας διενεργηθησαν πολλάκις. Είς την Δ. Γερμανίαν ο 

Roehme (Η. Boehme: Geldwertbewusstsein und Sparerverhalten. Forschungsberi - 
chte des Landes Nordrhein-Westfalen Nr. 878, Koln und Opladen 1960, σελ. 99 
κ.έ.), παραθέτει τά αποτελέσματα τές έρεύνης του μέ ίδιάζουσα σαφήνειαν. Δυ
στυχώς, όμως, τά αποτελέσματά του δέν δύνανται νά ληφθοϋν ώς βάσις διά μεγα
λυτέραν υποστήριξιν τές θέσεώς μας, διέτι άναφέρονται είς μίαν περίοδον (άπό 
το€Γ τέλους τοΟ Βί Παγκοσμίου Πολέμου έως τά μέσα τές δεκαετίας 1950-1960) ,κα 
τά τήν οποίαν ο ερπων πληθωρισμός τότε πρώτον ήρχισεν εμφανιζόμενος καί τά 
.αποτελέσματά του έπηρεάσθησαν έκ διαφόρων άλλων αιτίων, σπουδαία, όμως, διά 
τήν αποταμίευσιν.
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ώς αμελητέα, διότι πιθανΩς θά υπάρχουν πολύ ολίγοι έπιχειρηματί- 
αι, οι όποΤοι, προ τής εισαγωγής των ασφαλιστικών ρητρών χρημα
τικής αξίας θά εΰρίσκωντυ εις αυταπάτην τού χρήματος καί οΐοποί
οι εις τόν άναφερθέντα τρόπον αντιδρούν κερδοσκοπικως. Αντιθέτως, 
ως άνεφέρθη ήδη είς την σελ. 78 σπουδαΤον ρόλον διαδραματίζε ι τό 
γεγονός, ότι τόσον οΐ ίδιωται ζητούντες όσον καί τό δημόσιον,πρό 
τής έγκαταστάσεως τής άγορδίς τιμαριθμικΩν δανείων, απέφευγον την 
βραχυπρόθεσμον πίστωσιν τού τραπεζικού συστήματος περιλαμβανό
μενης καί τής εκδοτικής τραπέζης, ενφ μετά τήν εγκατάστασιν τής 
αγορδς τιμαριθμικΩν δανείων μεταφέρουν τήν ζήτησίν των εις τήν 
αγοράν ταύτην.

Τό δημόσ ιον περιορίζει τήν τάσιν χρεώσεως μέσιμ τού κυμαινό
μενου χρέους καί οΐ ίδιωται έπιχειρηματίαι ελαττώνουν τήν ζήτη
σίν των διά τρεχουμένους λογαριασμοός. Η αιτία δι αμφοτέρους 
τους τόπους τής ζητήσεως πιστώσεων, δηλαδή τό νά ζητοΰν πλέον βρα
χυπροθέσμους πιστώσεις, διότι κατά τήν γνώμην των ο σημερινός τό
κος τής κεφαλαιαγορδς, ένεκα τού πολύ υψηλού αναμενομένου ποσο
στού πληθωρισμοί είς τήν αγοράν αυτήν, θεωρεΤται υπέρ τόδέον αι
σιόδοξος καί καταπίπτει. 'Η ζήτησίς των θά στραφή, εν τούτοις, 
πρός τήν αγοράν τιμαριθμικων δανείων. Εάν δέ σκεφθωμεν, ότι εκ 
τού λόγου τούτου χαρακτηρίζεται η ύπαρξις έρπωντος πληθωρισμοί, 
καί οτι πολλαί νέαι επενδύσεις καί δημόσιαι δαπάναι χρηματοδοτούν
ται διά τής δημιουργίας χρήματος, τότε αποσαφηνίζεται ότι ή στρο
φή εκ των διά δημιουργίας χρήματος χρηματοδοτουμένων επενδύσεων 
καί δημοσίων δαπανΩν ceteris paribus ελαττώνει τόν βαθμόν πληθω
ρισμοί είς τήν αγοράν καί τάς αποταμιεύσεις. *Εξ αυτού προκύπτει, 
ότι η έλξις πρός δημιουργίαν χρήματος θά μειωθή διά τής εισαγω
γής τΩν ασφαλιστικών ρητρΩν χρηματικής αξίας καί ότι ένα μεγαλύ
τερο μέρος τής ζητήσεως πιστώσεων θά ικανοποιηθή διά των αποτα
μιεύσεων, ως; θά ήτο ή περίπτωσις άνευ των ρητρΩν τούτων."Η υπό- 
θεσις αυτή οδηγεΤ πρός τήν παρατήρτσιν (σελ. 87 ), ότι η κυβέρνη- 
σις καί η κεντρική τράπεζα, διά τής καθιερώσεως των ασφαλιστικήν 
ρητρών χρηματικής αξίας, διαθέτουν είς χεΤρας των έν όργανον, τό 
οποΤον δύναται περισσότερον νά συμβάλληείς τόν περιορισμόν τού 
πληθωρισμού απ ότι τά καθιερωμένα μέτρα τής πολιτικής σταθεροποι- 
ήσεως των τιμών, τά οποΤα αποφεύγουν νά χρησιμοποιούν ένεκα τής 
φοβουμένης ελαττώσεως τού ποσοστού αναπτύξεως ή διότι φοβούνται, 
ένεκα τής πολιτικής τού αυξανομένου τόκου, τήν έπηυξημένην εισ
ροήν χρηματικΩν κεφαλαίων (hot money) έκ τής αλλοδαπής μέ αποτέ
λεσμα τήν υπερθέρμανσιν τής οικονομίας. 'Η κεντρική τράπεζα διά 
τής πολιτικής ταύτης δέχεται όλιγώτερον ένοχλητικάς πιέσεις ύπό 
των εμπορικών τραπεζΩν καί τού δημοσίου. Φυσικά η κεντρική τρά
πεζα, παρ’όλην τήν μείωσιν τής πιέσεως αυτής, δύναται νά άκολου- 
θήση τήν πολιτικήν τού ευθηνού χρήματος. ’Αλλ’ έάν αυτή πράξη 
τούτο, τότε έρχεται είς αντίθεσιν πρός τάς προθέσεις-της,νάένερ- 
γήση αντιθέτως πρός τάς τάσεις έξελίξεως τού πληθωρισμού.

4) 'Η παρουσιαζομένη ένίοτε ΰπόθεσις, ότι τά αποτελέσματα
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των άσφαλιστ ικίΰν ρητρών χρηματικής αξίας έπιδροϋν επί τής χρημα
τικές ζητήσεως καί εντείνουν τόν πληθωρισμόν, ασφαλώς δεν εΰστα- 
θεΤ'*. Διότι ή άλληλεξάρτησις θά παρουσιάζεται άντ ιθέτως,δηλαδή ή 
έντασις της κυκλοφορίας τοί? εισοδήματος δεν οδηγεί είς πληθωρι
στικήν δημιουργίαν χρήματος, άλλ’άντιθέτως ή δημιουργία χρήματος 
είναι εκείνη ή οποία οδηγεί πρός έντασιν τής κυκλοφορίας τοΟ ει
σοδήματος .

’Ε κ της μεταβαλλόμενης διανομής τοί? ε ι σοδήματος, συνεπε ί<χ τής 
εισαγωγής των ασφαλιστικήν ρητρών χρηματικής αξίας, πρός όφελος 
τ£3ν πιστοδοτων προκύπτει μία τάσις περιορισμοί? τής χρηματ ικής ζη- 
τήσεως. "Οσον μεγαλύτερα είναι ή προσφορά, πρός τής εισαγωγής τ(3ν 
ασφαλιστικήν ρητρών χρηματικής αξίας, τΟν είς τήν αυταπάτην τοί? 
χρήματος ευρισκομένων καί ή εκείνων των αποταμιευτβν, οι οποΤοι 
αναμένουν έν χαμηλότερον ποσοστόν πληθωρισμοί εκ του πραγματικως 
αναμενομένου, τόσον χαμηλότερος θά είναι 6 τόκος ει^ τήν αγοράν 
ταυτην καί τόσον μεγαλύτεραι θά είναι αι απώλειαι αι προερχόμε
να ι έκ τοί? πληθωρισμοί? τΟν πιστοδοτων αΰτίϋν πρός όφελος των χρε
ωστών των. ’Εάν οΐ άποταμιευταί ουτοι, μετά τήν εισαγωγήν των α
σφαλιστικών ρητρών χρηματικής αξίας, προσφέρουν εις τήναγοράν τι
μαριθμικόν δανείων, αι έκ τοΟ πληθωρισμοί? προκυπτουσαι απώλειαι 
των θά είναι μικρότεραι. Αναλόγως θά μειωθοί?ν καί τά εκ τοί? πλη
θωρισμοί? δημιουργουμενα κέρδη των χρεωστών.

*Η μεταβληθεΤσα αυτή διανομή τοί? εισοδήματος θάπεριορίση πε
ρισσότερον τήν χρηματικήν ζήτησιν, διότι οι πιστοδόται αποταμι
εύουν εις τήν πραγματικότητα έν μέρος τοί? ηυξημένου εισοδήματος 
των καί δέν τό καταναλώνουν, έν65 οΐ χρεωσται θά ελαττώνουν τάς 
αΰτοχρηματοδοτουμένας επενδύσεις των δι’όλης τής έκτάσεως τής μει- 
ώσεως των εισοδημάτων των2'.

5) 'Η έπίδρασις των ασφαλιστικών ρητρίϋν χρηματικής αξίας ε
πί τής προσφοράς αγαθών καί υπηρεσιών (επί τοί? πραγματικοί? κοι
νωνικοί? προϊόντος) έξαρταται έκ τής έπιδράσεως των ρητρίϋν αΰτίϋν 
καί τής εκτάσεως καί τής διαρθρώσεως των επενδύσεων. Δύναται δέ 
νά διακριθή, ότι ή αυξησις τής ζητήσεως πιστώσεων δι’ έπενδυσεις 
εκ μέρους των έκ τής αυταπάτης τοί? χρήματος άφυπν ισθέντων έπ ιχ ε ι — 
ρηματιβν (ή πρός τά δεξιά μετατόπισις τής ευθείας DGo πρός τήνΒ01 
εις τό σχήμα ΐ), καθώς επίσης καί υπό των έπιχειρηματιων οΐ ο- 
ποΤοι, πρό τής εγκαταστάσεως τής αγορδς τ ι μαρ ιθμ ικίϋν δανε ίων, πε-

"Wenn die Ursachen der inflatorischen St'drungen nicht beseitigt werden, 
fiihrt eine sich ausbreitende Anwendung von Geldwertklauseln zu einer ver- 
starkten Aufblahung des Einkommenskreislaufes, die dann zu einer entsprechen- 
den inf1atorischen Geldschopfung zwingt". 0. Pfleiderer: ένθα άνωτ., αελ.ΘΘΘ

2)"das Verhaltms zwischen ErsparnisbiIdling and Investitionen ...sich.. 
in anti-inflatorischen Sinne andern (wilrde), 0. Pfleiderer: ένθα ανωτ», αελ. 
888.
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ριόριζον τάς επενδύσεις των καί μετά τήν έγκατάστασιν τές άγορΚς 
αυτές, προσπαθούν νά έπωφεληθοΰν έξ αΰτης, διαδραματίζει μικρόν 
ρόλον. Ουτω, ό περιορισμός της χρηματικές συνολικές ζητήσεως ε
πιφέρει περιορισμόν τών επενδύσεων. Καί τοΟτο θά ένείργη ceteris 
paribus περ ιορ ι στ ικως επί της παραγωγής των αγαθών καί των υπη
ρεσιών.

'Ο Arvidson, άντιθέτως, καταλήγει εις τό συμπέρασμα, ότι αί 
πραγματικαί επενδύσεις τών αΰτοχρηματοδοτουμένων επιχειρήσεων υ
ποχωρούν καί αΐ επενδύσεις τών επιχειρήσεων, αι οποΐαι χρηματοδο
τούν αυτάς διά λήψεως πιστώσεων, αυξάνονται. Η διαφορά φαίνεται 
νά είναι άβεβαία. ’Εκτός τοΟ ότι ο Arvidson είναι διστακτικόςκαί 
αναποφάσιστος περί της πορείας τής εξελίξεως τές ροπές πρός απο- 
ταμίευσιν (καί ουτω καί περί τοϋ ΰφ’ήμων αναμενομένου αποτελέσμα
τος περιορισμοί? της χρηματικές ζητήσεως), βασίζει τήν προβληματι
κήν ΰπόθεσίν του λαμβάνων ως δεδομένου, ότι θά είναι αμετάβλητον 
τό επίπεδον τοϋ τόκου είς τήν κεφαλαιαγοράν μετά τήν εγκατάστα - 
σιν τές άγορδς τιμαριθμικών δανείων* 1*. Φαίνεται, έν τουτοις, ότι 
παρέβλεψεν τά ακόλουθα, ήτοι: α) όταν αι αΰτοχρηματοδοτουμεναι ε
πιχειρήσεις περιορίζουν τάς πραγματικάς επενδύσεις των, διότι αι 
τοποθετήσεις είς τήν αγοράν τιμαριθμικών δανείων αξιολογούνται 
ως δυνατότητα καλυτέρας νέας πραγματικές επενδυσεως, οι χρεώσται 
των, είς τήν αγοράν τιμαριθμικών δανείων, θά αυξήσουν τάς πραγμα- 
τικάς των επενδύσεις2*, β) “Οταν ούτος ΰποθέτη, ότι αυξάνουν α ΐ 
πραγματικαί επενδύσεις τών δανειζομένων επιχειρήσεων, ένεκα τοΏ 
αποτελέσματος του κινδΰνου (risk effects), τοΐΓ αποτελέσματος τό
κου (interest effects) καί τών ασφαλιστικών ρητρών χρηματικές α
ξίας, συμπεραίνει ουτος ότι οι επιχειρηματίαι ουτοι, πρό της ει
σαγωγές τών ρητρών αυτών, είναι συγκρατημένοι ως πρός τάς επεν - 
δύσεις των. Είναι, όμως, πιθανόν, ότι οί έπιχειρηματίαι ουτοι νά 
ανήκουν εις τους εμποδισθέντας νά ζητήσουν είς τήν κεφαλαιαγοράν, 
οι οποΤοι - αντί νά περιορίσουν τήν ζήτησίν των δι’έπενδυσεις - 
καταφεύγουν εις τήν εκδοσιν μετοχών ή είς τήν λέψιν βραχυχρονίων 
πιστώσεων (πιστώσεις ανοικτοί λογαριασμού), εάν καί έφ’οσον, βε
βαίως, δέν υι^ίστανται θεσμολογικοί περιορισμοί. Πρός τό περιορι- 
στικόν αυτό αποτέλεσμα επί της παραγωγές, έκ του περιορισμοί των 
επενδύσεων, ευρίσκεται, εν τουτοις, αντίθετον έν άλλο αποτέλεσμα. 
Τοβτο προέρχεται εκ της μεταβαλλομένης συνθέσεως τών επενδύσεων.

0 ογκος καί η συμμετοχή τών επενδύσεων, τών οποίων αΐ προσμοναί 
κέρδους στηρίζονται σχετικώς εντόνως επί τές αναμονής τών έκ τοϋ 
πληθωρισμοί κερδών τών χρεωστών, θά μειωθούν πρός όφελος εκείνων 
τών επενδύσεων, τών οποίων ο τόκος δέν βασίζεται έπ αυτών ή βα-

'* G. Arvidson: ένθα άνωτ., σελ. 122.

1 G. Arvidson: ένθα ανωτ. αελ. 123 "Alternative to Real Investment whidi 
they Value more Highly than the Previously Existing Money Loans".
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σώζεται μόνον ολίγον επί της αναμονές τοιούτων κερδών τών χρεω
στών .

Παρ’δλας τάς προσμονάς τών τ t μ.65ν καί του πληθωρισμού τών έ- 
πενδυτών, οί οποΤοι εισέρχονται ως ζητοΰντες πιστώσεις είς τήν α
γοράν τιμαριθμικών δανείων, ή προσμονή κερδών, προερχομένων έκ 
του πληθωρισμού, υπό τών χρεωστών θά δ ιαδραματ ίση σημαντικώς μι
κρόν ρόλον επί τής άγορδς αυτής άπ δτι η ώθησις νέων επενδύσεων 
διά τους επενδυτάς, οι οποΤοι εισέρχονται εις τήν κεφαλαιαγοράν 
ως ζητοϋντες. Θά λάβη χώραν δηλαδή μία ολιγώτερον κερδοσκοπική 
πολιτική καί θά λειτουργήση δρθολογιστικώτερον ή πολιτική επεν
δύσεων. Καί είναι σαφές, δτι μέ τήν πολιτικήν αυτήν καί μέ τήνμε
ταβολήν τής διαρθρώσεως των επενδύσεων συνδέεται ceteris paribus 
μία αυξησις του αποτελέσματος έκ του παραγωγικοί δυναμικοί (μεί- 
ωσις τής σχέσεως του κεφαλαίου πρός τήν παραγωγήν, (Capital/Out- 
put-Ratio) τοϋ συνολικού δγκου των έπενδόσεων.

Εις τά σχήματα 1 καί 2η μεταβολή αυτή τής διαρθρώσεως τών 
συνολικών επενδύσεων εκφράζεται διά του δτι υποχωρεί η ζήτησις 
πιστώσεων επί τής κεφαλαιαγοράς μετά τήν έγκατάστασιν τής αγορδς 
τιμαριθμικών δανείων (μετάθεσις τής καμπύλης έκ S/DGo εις S/DG1 ) 
καί δτι ή συμμετοχή των έκ τής κεφαλαιαγοράς χρηματοδοτουμένων έ- 
πενδύσεων μειοθται είς τό γενικόν σύνολον τών έξ άμφοτέρων των α
γορών χρηματοδοτουμένων έπενδύσεων.

6) ’Εάν αΐ υποθέσεις περί τής έπιδράσεως τών ασφαλιστικών 
ρητρών χρηματικής αξίας θεωρηθούν ορθαί, τότε η επίδρασιςτών ρη
τρών αυτών έπί τής πληθωριστικής έξελίξεως - περίπου ως είς τά 
υποδείγματα αναπτύξεως Harrod-Domar- δύναται νά πρόκυψη ευκόλως.

’Επειδή δέ ή ροπή πρός άποταμίευσιν αυξάνει καί ένα μεγάλο 
μέρος τών ιδιωτικών έπενδύσεων καί των δημοσίων δαπανών χρηματο
δοτούνται εξ αποταμιεύσεων αντί τής δημιουργίας χρήματος, η επ- 
έκτασις του ονομαστικού έθνικου εισοδήματος (ή συνολική χρηματι
κή ζήτησις) θά περιορισθή. Τοΰτο θά έχη ως συνέπειαν μείωσιν του 
πραγματικού ποσοστού αΰξήσεως τών ιδιωτικών έπενδύσεων.

’Επειδή τό ποσοστόν αναπτύξεως τούτο, είς πληθωριστικήν έξέ- 
λιξιν, εΰρίσκεται άνω τοϋ ίσορρόπου ποσοστού αναπτύξεως τών έπεν
δύσεων - έκ του οποίου ΰποθέτομεν, δτι τούτο θά είναι ίσον πρός 
τό φυσικόν ποσοστόν αναπτύξεως -, ή μείωσις τοϋ πραγματικού πο
σοστού αναπτύξεως οδηγεΤ είς μείωσιν τοϋ πληθωριστικού κενοϋ, ή
τοι: ο περιορισμός τής χρηματικής ζητήσεως είναι μεγαλύτερος τής 
παραγωγής. Πρός τούτοις παρατηρεΤται μία αυξησις τοϋ ίσορρόπου 
ποσοστού αναπτύξεως, διότι αυξάνει τόσον ή (οριακή) ροπή πρός ά- 
ποταμίευσιν, δσον επίσης μειοϋται - συνεπείς τών διαρθρωτικών με
ταβολών τών επενδύσεων - η σχέσις του κεφαλαίου πρός τήν παραγω
γήν. Ουτω, διά τής εισαγωγής τών ασφαλιστικών ρητρών χρηματικής 
αξίας, τό πληθωριστικόν κενόν δύναται νά περιορισθή σοβαρώς έκδύο 
κατευθύνσεων.



5. ΤΕΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*Η έρευνα τΟν προβλημάτων εκ τές εφαρμογές τοΟ συστήματος τέν 
ρητρών χρηματικές αξίας καί των επιπτώσεων αυτών επί τές εξελί- 
ξεως του πληθωρισμοί είς την παροΟσαν εργασίαν περιορίζεται επί 
μιδς λελογισμένης "έρπούσης" διαδικασίας πληθωρισμοί. Τό φαινό- 
μενον τοΟ άνοικτοϋ, "καλπάζοντος" η υπερπληθωρισμοί δέν εξετάζε
ται. Τοϋτο δέ διότι, υπό τό ΰπάρχον διεθνές νομισματικόν σύστημα 
καί τήν λειτουργίαν των διεθνέν οίκονομικέν όργανισμβν, δέν υφί- 
σταται σήμερον τόσον μεγάλος κίνδυνος διά τάς άνεπτυγμένας βιο
μηχανικές χώρας, ώστε νά άφεθη εκτός ελέγχου ή διαδικασία αυξή- 
σεως των τιμέν διεθνώς καί νά προκόψη υπερπληθωρισμός. Κάθε τοι- 
αυτη απειλή δύναται νά έλεγχθή διά περιορισμοί τές χρηματ ικές ζη- 
τήσεως καί των μέσων τές νομισματικές καί δημοσιονομικές πολιτι
κής-

Αί επιπτώσεις έκ τές ένεργείας των ρητρέν χρηματικές αξίας 
εις την διαδικασίαν του "έρποντος" πληθωρισμοί δυνανται νά ερμη- 
νευθοθν ως συνέπεια τές ακολούθου διαδικασίας, ήτοι: ό "έρπων" 
πληθωρισμός παροτρύνει την οικονομικήν ζωήν, αυξάνει τήν παραγω
γικότητα καί τό ονομαστικόν κέρδος, δημιουργεί είς τάς επιχειρή
σεις ατμόσφαιραν μακροχρονίου αισιοδοξίας πρός άνάληψιν επενδύ
σεων καί επιτεύξεως διαρκοθς καταστάσεως πλήρους άπασχολήσεως’.'Ε
ναντι των θετικΟν αΰτέν αποτελεσμάτων ΰψοΟνται, έν τούτοις,σπου
δαίοι αρνητικοί παράγοντες, ήτοι: ό "έρπων" πληθωρισμός προκαλεΤ 
εικονικήν μόνον οικονομικήν πρόοδον’ ή παραγωγή δέν έπεκτείνεται 
ουσιωδές, διότι αι οριακαί επιχειρήσεις δέν δύνανται νά αποσυρ- 
θοΟν εγκαίρως εκ τοΟ ανταγωνισμοί’ τά εικονικά κέρδη όδηγοθν εις 
ασυμφόρους επενδύσεις καί είς άνισόρροπον διεύρυνσιν της οικονο
μίας, ούτως ώστε παρατηρούνται φαινόμενα έκδήλων μεταβιβάσεων πε-
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ριουσιων είς ολόκληρον τήν οικονομίαν’ ή επικρατούσα πλήρης άπα- 
σχόλησις δεν εξασφαλίζει τήν αίσιόδοξον κι νητοπο ίησι ν όλοι» τοθ 
διαθεσίμου έργατικοθ δυναμικού’ τά αποτελέσματα σπειροειδοΰς α
νόδου των τιμβν καί των μίσθιον προκαλοϋν παγίαν επιτάχυνσιν της 
πληθωριστικές διαδικασίας καί θέτουν πάλιν εις κίνησιν κάθε νέα 
προσπάθεια σταθεροποιήσεως της χρηματικές άξίας είς χαμηλά επί
πεδα" αφαιρ'εΐται εκ τών αποταμιευτήν μέρος τές περιουσίας των" α
ναλαμβάνονται προσπάθειας άσφαλίσεως των χρηματικών άπαιτήσεωνέκ 
τών απειλουμένων πτώσεων τών αξιών διά τιμαριθμικών ρητρών καί τά 
αποτελέσματα των ρητρών μεταδίδονται εις όλους τους τομείς τές 
οικονομ ί ας.

Η άμιλλα αϋτη των άντιτιθεμένων σκοπών καί στόχων σημαίνει 
οτι, υφίστανται πάρα πολλαί ταυτόχρονοι απαιτήσεις επί τοθ μεγέ
θους τής εθνικές παραγωγές, ούτως ώστε δημιουργεΐται πρόβλημα προ- 
τεραιότητος διανομές μεταξύ τών συντελεστήν τές παραγωγές.Εις δι- 
ευρυνομένην οικονομίαν, είς ήν δυνανται νά προσδιορισθοϋν αι τρέ- 
χουσαι βελτιώσεις τές παραγωγικότητος, η εκροή των πληθωριστικων 
πηγών δέον όπως είναι ίση πρός τό ύψος τών αυξήσεων τές παραγω
γ ικότητος, ώστε νά είναι δυνατόν νά διατηρηθέ σταθερόν τό εγχώ
ριον επίπεδον τών τιμών. Πρός μείωσιν των πληθωρ ι στ ικων πιέσεων 
δέν είναι, ως έκ τούτου, απαραίτητον νά κλεισθη τελείως κάθε επί 
μέρους πηγή πληθωρισμοί, αρκεί νά ληφθοΟν τά απαραίτητα μέτρα,ώ
στε αΐ διάφοροι πηγαί πληθωρισμοί νά μήν εκρέουν περισσότερον απ 
ότι η αντίστοιχος αυξησις τοθ ακαθαρίστου κοινωνικοί προϊόντος 
καί η αυξησις τές παραγωγικότητος.

Εις τήν παροθσαν έρευναν άνελήφθη προσπάθε ια ΰπολογισμοϋ τών 
πηγών τοΐί πληθωρισμοί καί των εντάσεων αυτών εκ τές εκδόσεως νέ
ων χρεωγράφων. Τό πρός τοθτο διαθέσιμον στατιστικόν υλικόν δέν η- 
το έκτεταμένον καί περιεκτικόν, όσον αφοροί τάς υπολογιστικάς με
θόδους των παρουσιαζομένων προβλημάτων καί αι ακολουθούμενοι μέ
θοδοι διίσταντο μεταξύ των, ώστε οι υφιστάμενοι υπολογισμοί δέν 
δυνανται νά ληφθοθν ώς αλάνθαστοι. Πρός επιτυχέ καταπολέμησιν τών 
πληθωριστικών πιέσεων δέν είναι, εν τούτο ις, άναγκαΤαι τόσον α
κριβείς υπολογισμοί των εντάσεων των επί μέρους πηγών πληθωρι
σμού. ’ΑρκεΤ ή οικονομική πολιτική νά είναι είς θέσιν νά έχη σα- 
φέ άντίληψιν, ποΤαι τών διαφόρων πη^ών πληθωρισμού εκρέουν εκά- 
στοτε εντονώτερον καί ποΤαι πηγαί είναι αι σπουδαιότεραι.

’Αναμφισβητήτως ή έρευνα των πληθωριστικών πιέσεων έκ τές εκ
δόσεως νέων χρεωγράφων καθίσταται δύσκολον πρόβλημα, διότι διά 
τήν λύσιν του δέν προσφέρονται θετικά πειραματικά μέσα. ’Εκ τές 
έρεύνης μας προκύπτει ότι, πολλαί θεσμολογικαί συνθηκαι καί συμ- 
περιφοραί των κυριωτέρων οικονομικων ομάδων πρός επιτυχέ καταπο- 
λέμησιν των πληθωριστικών πιέσεων οδηγουν εις διάφορον διαμόρφω- 
σιν του κοινωνικού κόστους.

’Εκ τοΟ γεγονότος ότι, άφ’ενός είς τάς συγχρόνους οικονομίας 
υφίστανται σημαντικαί διαφοραί■μεταξύ των επί μέρους οικονομικών
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τομέων, συναρτήσει πρός τά οφέλη τί]ς παραγωγικότητος καί ττ)ς δι- 
ευρυνσεως, άφ’ετέρου δτι αΐ κοινωνικαί ομάδες έπιζητοϋν νά παρεμ
ποδίσουν διαφόρους εις βάρος των εξελίξεις είσοδηματος,προκυπτει 
τό κύριον πρόβλημα των πληθωριστικόν πιέσεων.
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