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Πρόλογος

Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης είναι ένας κλάδος της οικονομικής 

επιστήμης, ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο, αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Αυτό 

φαίνεται και από τον πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το 

αντικείμενό της. Παρόλα αυτά, η έλλειψη σε διδακτικά βιβλία σχετικά με τη θεωρία 

της οικονομικής μεγέθυνσης είναι αισθητή όχι μόνο στο χώρο των ελληνικών 

πανεπιστημιακών σχολών, αλλά τουλάχιστον σε ένα βαθμό και σε όλες τις 

αντίστοιχες σχολές του δυτικοευρωπαϊκού χώρου, όπου τα σχετικά διδακτικά βιβλία 

εισαγωγικού επιπέδου είναι, συγκριτικά με άλλους κλάδους της οικονομικής 

επιστήμης, πολύ λίγα. Η κυριότερη αιτία εντοπίζεται στη δυσκολία παρουσιάσεως 

ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου θεωρητικού οικοδομήματος.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρίες 

μεγέθυνσης, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην ενδογενή θεωρία λόγω του 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος και της δυναμικότητας που παρουσιάζει.

Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια απλή αναφορά στην έννοια, τα χαρακτηριστικά 

και την ιστορία της οικονομικής μεγέθυνσης ως ιδιαίτερης θεωρίας των οικονομικών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το βασικό υπόδειγμα της Νεοκλασικής 

Θεωρίας της Οικονομικής Μεγέθυνσης (Solow-Swan), το οποίο αποτελεί ουσιαστικά 

τη βάση και την αφετηρία όλης της σύγχρονης Μακροοικονομικής θεωρίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των νεότερων θεωριών περί οικονομικής μεγέθυνσης.

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα ενδογενή υποδείγματα μεγέθυνσης και 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία της “Μάθησης στην Πράξη”.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εμπειρική εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας 

με στοιχεία από την αγγλική οικονομία. Η εργασία κλείνει με το παράρτημα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Ιωάννη Α. 

Κασκαρέλη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τις παρατηρήσεις του στην εργασία 

και τη γενικότερη συμβολή του στη διαδικασία μεγέθυνσης της δικής μου γνώσης...



1.
Εισαγωγή:

Η έννοια της Οικονομικής Μεγέθυνσης

Η απασχόληση με ζητήματα οικονομικής εξέλιξης είναι σχεδόν τόσο παλιά, όσο 

και η ίδια η οικονομική επιστήμη. Ωστόσο, η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης ως 

ξεχωριστός κλάδος της οικονομικής επιστήμης άρχισε να αναπτύσσεται, ουσιαστικά, 

μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αλλά με τόσο γρήγορο ρυθμό, ώστε να καταφέρει 

να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών οικονομολόγων αποτελώντας έτσι ένα 

ενεργό πεδίο έρευνας.

Στη βιβλιογραφία, οι όροι οικονομική ανάπτυξη (development) και οικονομική 

μεγέθυνση (growth) δεν είναι πάντα ταυτόσημοι. Ορισμένοι συγγραφείς ορίζουν την 

οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας ως τη διαδικασία αύξησης της κατά κεφαλήν 

παραγωγής της, ενώ ορίζουν την οικονομική ανάπτυξη ως τη διαδικασία μεταβολής 

της τεχνολογικής δομής και του θεσμικού πλαισίου της οικονομίας που οδηγεί σε 

οικονομική μεγέθυνση. Αρκετοί όμως συγγραφείς δεν υιοθετούν τη διάκριση αυτή 

διότι οι περιπτώσεις εκείνες που συντελείται οικονομική μεγέθυνση χωρίς μεταβολή 

της τεχνολογικής δομής ή του θεσμικού πλαισίου μιας οικονομίας είναι σπάνιες και 

χωρίς σημασία από θεωρητική άποψη1.

Με βάση τη διάκριση μεταξύ των δύο διαφορετικών ορισμών της οικονομικής 

μεγέθυνσης και της οικονομικής ανάπτυξης αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικοί κλάδοι: 

Η Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης (Theory of Economic Growth) και η Θεωρία 

ή τα Οικονομικά της Ανάπτυξης (Economics of Development) αντίστοιχα.

Η Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης που αναπτύχθηκε κυρίως στις δεκαετίες 

του 1950 και του 1960, θεωρήθηκε ότι εστίαζε την προσοχή της στις σχετικά 

πλούσιες χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, ενώ τα Οικονομικά 

της Ανάπτυξης, που αναπτύχθηκαν κυρίως στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, 

θεωρήθηκε ότι έστιαζαν την προσοχή τους στις σχετικά φτωχές χώρες της Ασίας και 

της Αφρικής. Για λόγους όμως που έχουμε ήδη εξηγήσει, η διάκριση αυτή είναι, για

1 Κ,ολλίντζας Τ. (1999), Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης, σελ.1.
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Εισαγωγή: Η έννοια της Οικονομικής Μεγέθυνσης

πολλούς οικονομολόγους, πλασματική και παραπλανητική με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για μια ενιαία θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης (ή Μεγέθυνσης) που ορίζεται 

ως ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την οικονομική ανάπτυξη των χωρών καθώς και τις πολιτικές για την προώθησή της2.

Το αντικείμενο λοιπόν της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης είναι η διεύρυνση 

των νόμων, οι οποίοι προσδιορίζουν τη μακροχρόνια εξέλιξη του εθνικού προϊόντος 

και των κύριων συστατικών του (κατανάλωση, επένδυση, αποταμίευση κ.τ.λ.).

Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης υπήρξε μέχρι σήμερα κατ’εξοχήν θεωρία 

πραγματικών σειρών, δηλαδή οι χρονολογικές σειρές των οικονομικών μεγεθών που 

ερευνά, αποτελούνται από πραγματικά (αποπληθωρισμένα) μεγέθη. Λόγω της 

γεφύρωσης όμως μεγάλων χρονικών διαστημάτων, είχε να αντιμετωπίσει πάντα 

δύσκολα ή και ανυπέρβλητα προβλήματα του δείκτη (index problem). Λόγω, επίσης, 

του γεγονότος ότι η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης είναι μια θεωρία της 

μακροχρόνιας τάσης (trend), είχε να αντιμετωπίσει όλα εκείνα τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τις χρονολογικές σειρές3. Κάθε θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης 

διατρέχει τον κίνδυνο να μην περιγράφει πάντα την πραγματική πολύ μακροχρόνια 

τάση, αλλά την ανοδική ή καθοδική φάση ενός άγνωστου μακροχρόνιου κύκλου.

Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης ως εξηγητική θεωρία έχει ως αποστολή να 

υποδείξει τις δυνάμεις εκείνες που προσδιορίζουν το ρυθμό μεγέθυνσης μιας 

οικονομίας, καθώς ακόμη και τις διαρθρωτικές μεταβολές οι οποίες είναι 

συνακόλουθο ή και προϋπόθεση της μεγέθυνσης.

Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης ως δεοντολογική θεωρία οφείλει να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της άριστης μεγέθυνσης και της άριστης επενδυτικής 

πολιτικής. Όταν οι στόχοι δίνονται από την οικονομική πολιτική και δεν χρειάζεται 

να αναπτυχθούν από το ίδιο το υπόδειγμα, τότε η δεοντολογική θεωρία της 

μεγέθυνσης οφείλει να ασχολείται με το ερώτημα: Ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν 

ώστε: (1) να εξασφαλισθεί μια πραγματική μεγέθυνση α%, ή (2) να αυξηθεί ο 

τωρινός ρυθμός μεγέθυνσης, ή (3) να επιτευχθεί ένας υψηλός ρυθμός μεγέθυνσης, ή 

(4) να εξασφαλιστεί μια συνεχής μεγέθυνση επί σταθερού επιπέδου τιμών, ή (5) να

2 Κολλίντζας Τ. (1999), Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης, σελ.2.
3 Ο κλασσικός συγκυριακός κύκλος, του οποίου οι διακυμάνσεις έχουν διάρκεια 7-10 χρόνια, 
απομονώνεται με τη χρήση δεκαετών μέσων όρων. Όμως υπάρχουν κύκλοι με μακρύτερη διάρκεια 
ταλαντεύσεων όπως ο 20-ετής κύκλος του Kuznets ή ο κύκλος Kondratieff με διάρκεια 40-60 χρόνων.
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Εισαγωγή: Η έννοια της Οικονομικής Μεγέθυνσης

αυξηθεί το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα με σχετική προστασία του 

περιβάλλοντος κ.α.

Προϋπόθεση μιας μακροπρόθεσμα προσανατολισμένης οικονομικής πολιτικής 

είναι η πρόβλεψη της μεγέθυνσης. Διακρίνονται δύο τύποι μακροπρόθεσμης 

πρόβλεψης, οι οποίοι προϋποθέτουν επίσης αντίστοιχα διαφορετικούς τύπους 

υποδειγμάτων. Ο ένας τύπος της πρόβλεψης της μεγέθυνσης μπορεί να σημαίνει την 

εκτίμηση της μακροχρόνιας εξέλιξης του εθνικού προϊόντος μιας ορισμένης χώρας 

για ένα χρονικό διάστημα. Ο άλλος τύπος της πρόβλεψης είναι, πιο πολύ, μια 

προοπτική η οποία έχει καιροσκοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται για το ενδιαφέρον π.χ. 

των Κλασσικών, του Marx και του Keynes για τη μακροχρόνια εξέλιξη και το μέλλον 

του καπιταλιστικού συστήματος4. Έτσι, η σύγχρονη θεωρία της οικονομικής 

μεγέθυνσης ασχολούμενη εκ νέου με τα παλιά προβλήματα, σαν μια θεωρία της πολύ 

μακροχρόνιας εξέλιξης, έχει να αντιμετωπίσει ουσιώδη ερωτήματα, όπως αν είναι 

καταδικασμένο το καπιταλιστικό σύστημα να καταρρεύσει, αν καταλήξει τελικά σε 

μια κατάσταση στασιμότητας, αν υπάρχει τάση στην καπιταλιστική κοινωνία για 

υποαπασχόληση των δύο ή του ενός από τους δύο συντελεστές παραγωγής, αν η 

μεγέθυνση που επιτυγχάνεται είναι άριστη κ.α., πράγμα που καθιστά τη συμβολή και 

τη μελέτη της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης αρκετά σημαντική και ελκυστική.

Αυτό που κάνει όμως τη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης έναν από τους πιο 

ενδιαφέροντες κλάδους των οικονομικών είναι η διαπίστωση του εύρους των 

διαφορών στα επίπεδα της κατά κεφαλήν παραγωγής μεταξύ διαφορετικών χωρών 

αφενός, και μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων στην ιστορία της ίδιας χώρας 

αφετέρου. Όπως, επίσης, και το γεγονός ότι μια αύξηση στο κατά κεφαλήν επίπεδο 

παραγωγής μιας χώρας εξηγείται μόνο μερικώς από τους άμεσους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της μεγέθυνσης, δηλαδή την εξέλιξη του πληθυσμού, τη δημιουργία 

κεφαλαίου και την τεχνολογική πρόοδο, λόγω της ύπαρξης και άλλων παραγόντων 

που συντελούν έμμεσα στην οικονομική μεγέθυνση (όπως θεσμικές και πολιτικές 

πραγματικότητες)5.

4 Η απαισιόδοξη παραλλαγή της κλασσικής θεωρίας πίστευε στην αναπόφευκτη κατάληξη στη 
στάσιμη κατάσταση και σε πτώση του ποσοστού κέρδους. Το ίδιο κύριο γνώρισμα διακρίνει και τους 
Marx και Keynes, μολονότι βέβαια τα κίνητρα και η αιτιολόγηση της κατάρρευσης για τον πρώτο και 
της στασιμότητας του καπιταλιστικού συστήματος για τον δεύτερο, διαφέρουν.
5 Η πολιτική δομή ενός κράτους, η κοινωνική στρωματοποίηση, το επίπεδο των ιατρικών παροχών, οι 
θρησκευτικές αντιλήψεις των ατόμων κ.α. επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη του πληθυσμού. Όπως 
επίσης και το νομικό πλαίσιο μιας χώρας - ιδιαίτερα η φορολογική νομοθεσία - επηρεάζει την 
επενδυτική δραστηριότητα.
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Εισαγωγή: Η έννοια της Οικονομικής Μεγέθυνσης

Όσο αφορά τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες (κεφάλαιο, πληθυσμός, 

τεχνολογική πρόοδος), η τεχνολογική πρόοδος ήταν αυτή που αποτέλεσε το επίμαχο 

σημείο και την αιτία διαχωρισμού της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης σε 

θεωρία εξωγενούς και σε θεωρία ενδογενούς μεγέθυνσης.

Σύμφωνα με τη θεωρία εξωγενούς μεγέθυνσης (Solow-Swan, 1956), η 

τεχνολογική πρόοδος λαμβάνεται ως δεδομένη, δηλαδή δεν γίνεται καμία προσπάθεια 

αναζήτησης και εξήγησης των αιτιών της. Αντίθετα, η θεωρία ενδογενούς 

μεγέθυνσης (Romer 1986, Lucas 1988), παρέχει αυτές ακριβώς τις διευκρινίσεις για 

τις πηγές της τεχνολογικής προόδου. Κύρια διαπίστωσή της είναι ότι οι τεχνολογικές 

καινοτομίες ερμηνεύονται μέσα από το ίδιο το οικονομικό σύστημα, όχι έξω από 

αυτό, και οφείλονται βασικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital). Η 

συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου περιλαμβάνει τις βελτιώσεις στην ποιότητα της 

εργασίας, οι οποίες οφείλονται στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και εμπειρία των 

εργαζομένων και δεν επέρχεται μόνο μέσω της ενεργούς αναζήτησης της μάθησης, 

αλλά και μέσα από την ίδια την παραγωγική διαδικασία (“Μάθηση στην Πράξη”). Η 

διαδικασία “Μάθηση στην Πράξη” (Leaming-by-Doing), που είναι ένας από τους 

κύριους παράγοντες των τεχνολογικών καινοτομιών, εξηγεί ενδογενώς τη μεγέθυνση 

καθώς επίσης και τις διαφορές στους ρυθμούς μεγέθυνσης μεταξύ των διαφόρων 

χωρών6.

Κλείνοντας, η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης είναι από τους κλάδους 

εκείνους των οικονομικών που η ανάπτυξή τους ήταν ραγδαία και επιτακτική λόγω 

της εφαρμογής της σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και των 

ερωτημάτων που είχε να απαντήσει. Ιδιαίτερα η ενδογενής μεγέθυνση, που είναι από 

τα πλέον σημαντικά θέματα των τελευταίων πέντε χρόνων, κατάφερε να γεφυρώσει 

το κενό μεταξύ της θεωρίας και της εμπειρικής εφαρμογής και να συγκεντρώσει το 

έντονο ενδιαφέρον σπουδαίων οικονομολόγων της εποχής μας. Παρ’όλη την πρόοδο 

όμως που έχει γίνει στο πεδίο αυτό - ανάπτυξη σημαντικού αριθμού υποδειγμάτων 

και δημοσίευση πλήθους άρθρων - αποτελεί ακόμη ένα ευρύ, ελεύθερο αλλά και 

δύσκολο πεδίο για έρευνα.

6 Οι βασικοί παράγοντες τεχνολογικών καινοτομιών είναι η Έρευνα και η Ανάπτυξη (R&D) και η 
διαδικασία “Μαθαίνοντας στην Πράξη” (Leaming-by-Doing), Aghion Ρ., Howitt Ρ. (1998), 
Endogenous Growth Theory, pp. 173.
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1.1. Σύντομη αναφορά στις Σύγχρονες Θεωρίες 

Μεγέθυνσης

Η προσπάθεια διερεύνησης και μελέτης όλων εκείνων των παραγόντων που 

συντελούν στην οικονομική μεγέθυνση αρχίζει με τους κλασσικούς οικονομολόγους 

Adam Smith (1776), David Ricardo (1817), Thomas Malthus (1798) και συνεχίζεται 

αρκετά αργότερα από τους Frank Ramsey (1928), Allyn Young (1928), Joseph 

Schumpeter (1934) και Frank Knight (1944), οι οποίοι συνεισέφεραν αρκετά βασικά 

στοιχεία στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης.

Αυτά τα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται στις βασικές προσεγγίσεις της 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και δυναμικής ισορροπίας, στο ρόλο των φθινουσών 

αποδόσεων, στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν εισόδημα και στο 

ρυθμό μεγέθυνσης του πληθυσμού, στις επιδράσεις της τεχνολογικής προόδου για το 

σχηματισμό αυξανόμενης εξειδίκευσης της εργασίας και για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων και μεθόδων παραγωγής και τέλος στο ρόλο της μονοπωλιακής δύναμης 

ως κίνητρο για τεχνολογική πρόοδο. Όμως, σημείο εκκίνησης της σύγχρονης θεωρίας 

οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί το κλασσικό άρθρο του Ramsey (1928)7, όπου εκεί 

εισάγεται η έννοια της διαχρονικής αριστοποιητικής συμπεριφοράς των νοικοκυριών 

και γίνεται χρήση της διαχρονικής συνάρτησης χρησιμότητας.

Μεταξύ του Ramsey και του τέλους της δεκαετίας του 1950, οι Harrod (1939) και 

Domar (1946) προσπάθησαν να μελετήσουν τη μακροχρόνια μεγέθυνση 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των κεϋνσιανών οικονομικών, τα οποία είχαν γίνει πια 

οικεία στους οικονομολόγους. Χρησιμοποιώντας συναρτήσεις παραγωγής οι οποίες 

είχαν μικρή υποκαταστασιμότητα μεταξύ των εισροών, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η αστάθεια είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος.

Κατά την άποψη των Herrod-Domar, η αστάθεια στην οικονομική μεγέθυνση ήταν 

αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ του “εγγυημένου” (warranted) και “φυσικού” 

(natural) ρυθμού μεγέθυνσης8. Ο εγγυημένος ρυθμός μεγέθυνσης εξαρτάται από το

7 Το κλασσικό αυτό άρθρο του Ramsey για την αριστοποιητική συμπεριφορά των νοικοκυριών ήταν 
μια δουλειά πολύ πιο μπροστά από την εποχή της. Η συνάρτηση χρησιμότητας του Ramsey σήμερα 
είναι ευρέως γνωστή ως Cobb-Douglas συνάρτηση παραγωγής. Ωστόσο, η αναγνώρισή του από τους 
οικονομολόγους εκείνης της εποχής έγινε μετά το 1960 [Barro R., Sala-i-Martin X. (1995), Economic 
Growth, ρρ.10].
8 Ruttan V., “The New Growth Theory and Development Economics: A Survey”, The Journal of 
Development Studies, Vol.35, N°2, December 1998, pp.2.
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ρυθμό της αποταμίευσης και του κεφαλαίου που απαιτείται για την παραγωγή μιας 

μονάδας προϊόντος. Ο φυσικός ρυθμός είναι ο μακροχρόνια διατηρήσιμος ρυθμός 

μεγέθυνσης της οικονομίας που προσδιορίζεται από το ρυθμό αύξησης της εργατικής 

δύναμης και από το ρυθμό παραγωγής προϊόντος ανά εργάτη. Αυτή η βασική 

διαπίστωση του μοντέλου Harrod-Domar πηγάζει από την υπόθεση ότι οι επενδύσεις 

έχουν τόσο εισοδηματικό αποτέλεσμα (αύξηση εισοδήματος μέσω πολλαπλασιαστή), 

όσο και κεφαλαιακό αποτέλεσμα (αύξηση της παραγωγικής ικανότητας), σε αντίθεση 

με τον Keynes που είδε στις επενδύσεις μόνο το εισοδηματικό αποτέλεσμα9.

Η επόμενη σημαντική συμβολή προέρχεται από τους Solow (1956) και Swan 

(1956). Στο υπόδειγμα Solow-Swan κατασκευάζεται η νεοκλασική συνάρτηση 

παραγωγής, υιοθετείται η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων κλίμακας, οι φθίνουσες 

αποδόσεις για τον κάθε συντελεστή παραγωγής και η ομαλή ελαστικότητα 

υποκατάστασης ανάμεσα στους συντελεστές παραγωγής. Αυτή η συνάρτηση 

παραγωγής συνδυάστηκε με έναν κανόνα σταθερού ρυθμού αποταμίευσης που 

προκαλεί μια απλή γενική ισορροπία στο υπόδειγμα της οικονομίας. Σύμφωνα με 

τους Solow-Swan, η επένδυση σε νέο κεφάλαιο και η μεγέθυνση του πληθυσμού δεν 

μπορούσαν από μόνα τους να οδηγήσουν σε διαρκή μεγέθυνση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Αντίθετα, απέδιδαν τη μεγέθυνση στην ύπαρξη τεχνολογικών 

καινοτομιών που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. 

Επειδή όμως, οι αιτίες αυτών των καινοτομιών παρέμεναν ανερμήνευτες στο μοντέλο 

των Solow-Swan, η θεωρία τους έμεινε γνωστή ως θεωρία εξωγενούς μεγέθυνσης10.

Αργότερα, και προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, οι θεωρητικοί της 

νεοκλασικής σχολής πρόσθεσαν και μια άλλη παράμετρο στο υπόδειγμα, την 

τεχνολογική πρόοδο, η οποία υπεισέρχεται με έναν εξωγενή τρόπο. Το 1965, οι Cass 

και Koopmans αναδιατύπωσαν το νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης 

λαμβάνοντας υπ’όψην τους την ανάλυση του Ramsey - αριστοποιητική συμπεριφορά 

των νοικοκυριών - πετυχαίνοντας έτσι έναν ενδογενή προσδιορισμό του ρυθμού 

αποταμίευσης. Η ενδογένεια όμως της αποταμίευσης δεν εξαλείφει την εξάρτηση του 

μακροχρόνιου κατά κεφαλήν ρυθμού μεγέθυνσης πάνω στην εξωγενή τεχνολογική 

πρόοδο.

9 Θ. Γεωργακόπουλος, Θ. Λιανός, Θ. Μπένος, Γ. Τσεκούρας, Μ. Χατζηπροκοπίου, Γ. Χρήστου (1991), 
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, σελ.521.
10 Farmer (1999), Macroeconomics, ρρ.263.
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Η ισορροπία του νεοκλασικού υποδείγματος μεγέθυνσης Cass-Koopmans μπορεί 

να υποστηριχθεί από μια αποκεντρωμένη, ανταγωνιστική δομή οικονομίας, στην 

οποία η παραγωγικότητα των συντελεστών, εργασία και κεφάλαιο, αμείβεται με βάση 

τα οριακά τους προϊόντα. Το συνολικό εισόδημα τότε εξαντλεί το συνολικό προϊόν, 

λόγω της υπόθεσης ότι η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από σταθερές 

αποδόσεις κλίμακας. Επιπλέον, η αποκεντρωμένη, ανταγωνιστική δομή της 

οικονομίας δημιουργεί εκροή που είναι άριστη κατά Pareto.

Οι Arrow (1962) και Sheshinski (1967), στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν 

την τεχνολογική πρόοδο - η οποία προκύπτει από τη δημιουργία νέων ιδεών - 

κατασκεύασαν μοντέλα στα οποία η ανακάλυψη μιας λογικής καινοτομίας από 

κάποιο άτομο διαχέεται αυτόματα σε ολόκληρη την οικονομία, καταλήγοντας έτσι 

στο μηχανισμό: “Μαθαίνοντας στην Πράξη” (Leaming-by-Doing). Η ενσωμάτωση 

όμως της τεχνολογικής αλλαγής μέσα στο νεοκλασικό πλαίσιο είναι δύσκολη, διότι 

δεν μπορούν να διατηρηθούν οι κλασσικές υποθέσεις του ανταγωνισμού. Βέβαια 

αργότερα ο Romer (1986) έδειξε ότι η ανταγωνιστική δομή του μοντέλου μπορεί να 

διατηρηθεί και στην περίπτωση ενός προκαθορισμένου ισόρροπου ρυθμού 

τεχνολογικής προόδου, αλλά το αποτέλεσμα του ρυθμού μεγέθυνσης δεν είναι τυπικά 

άριστο κατά Pareto.

Με τη δουλειά των Cass και Coopmans (μέσα δεκαετίας 1960), ολοκληρώνεται 

ουσιαστικά το βασικό νεοκλασικό μοντέλο μεγέθυνσης. Από το σημείο αυτό και 

έπειτα, κάθε νέα προσπάθεια εμπλουτισμού της θεωρίας μεγέθυνσης είχε 

περισσότερο “τεχνική” και λιγότερο ουσιαστική συμβολή. Λόγω όμως της έλλειψης 

εμπειρικής εφαρμογής και κατά συνέπεια της αποκοπής της από την πραγματικότητα, 

η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης έμεινε στο περιθώριο για 15 περίπου χρόνια. 

Οι οικονομολόγοι, σε όλο αυτό το διάστημα, έστιασαν το ενδιαφέρον τους στις 

βραχυχρόνιες μεταβολές της οικονομίας (short-term fluctuations) και συγκεκριμένα 

στην ερμηνεία των επιχειρηματικών κύκλων (business cycles).

Από τα μέσα του 1980, η έρευνα γύρω από τη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης 

γνώρισε νέα άνθιση, ξεκινώντας από τη δουλειά του Romer (1986) και Lucas (1988). 

Το έναυσμα δόθηκε από την παρατήρηση ότι ο προσδιορισμός της μακροχρόνιας 

οικονομικής μεγέθυνσης είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα, καθώς επίσης και η 

αναγνώριση ότι οι μηχανισμοί των οικονομικών κύκλων επηρεάζουν τη νομισματική 

και δημοσιονομική πολιτική.
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Αλλά η αναγνώριση της σημασίας της μακροχρόνιας μεγέθυνσης είναι μόνο το 

πρώτο βήμα, αφού διαπιστώνεται ότι ο μακροχρόνιος ρυθμός οικονομικής 

μεγέθυνσης είναι καθορισμένος με βάση το ρυθμό της εξωγενούς τεχνολογικής 

προόδου. Έτσι, στην πρόσφατη αναδιαμόρφωση ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης 

προσδιορίζεται μέσα από το ίδιο το υπόδειγμα, με αποτέλεσμα αυτό να ονομάζεται 

υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης (endogenous growth model).

Οι οικονομολόγοι Romer (1986), Lucas (1988), Redelo (1991), δουλεύοντας 

πάνω στην εργασία του Arrow (1962), Sheshinski (1967) και Uzawa (1965), 

πρωτοστάτησαν στο νέο ρεύμα της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. Ενώ με τα 

υποδείγματά τους δεν εισήγαγαν πραγματικά μια θεωρία τεχνολογικής αλλαγής, 

διαπίστωσαν ότι η πορεία οικονομικής μεγέθυνσης δεν οδηγεί απαραίτητα σε 

φθίνουσες αποδόσεις. Η διάχυση της γνώσης ανάμεσα στους παραγωγούς και τα 

εξωτερικά κέρδη που επιφέρει για το ανθρώπινο κεφάλαιο, η αναπτυξιακή 

διαδικασία, βοηθάει έτσι ώστε να αποφεύγουμε την τάση για φθίνουσες αποδόσεις 

από τη συσσώρευση του κεφαλαίου.

Η ενσωμάτωση της θεωρίας R&D και του ατελούς ανταγωνισμού μέσα στη δομή 

της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης, ξεκίνησε με τους Romer (1987, 1990) και 

περιλαμβάνει σημαντικές θεωρητικές κατασκευές από τους Grossman-Helpman 

(1991) και Aghion-Howitt (1992). Στα υποδείγματα αυτά, η τεχνολογική πρόοδος 

προκύπτει από δραστηριότητα σε R&D, ως απόρροια της μονοπωλιακής δύναμης. Ο 

ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας μπορεί να διατηρηθεί θετικός και στη 

μακροχρόνια περίοδο, αρκεί η δραστηριότητα σε R&D να οδηγεί σε καινοτομίες. Στο 

νέο ρεύμα συμπεριλαμβάνονται επίσης υποδείγματα διάχυσης της τεχνολογίας.

Ιδιαίτερης σημασίας για τη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης θεωρούνται τα 

υποδείγματα ενδογενούς πληθυσμού Gary Becker (1982), όπου ο ρυθμός μεγέθυνσης 

του πληθυσμού προσδιορίζεται ενδογενώς (ενδογενής μεταβλητή) και εξαρτάται από 

τις προτιμήσεις των νοικοκυριών ανάμεσα σε περισσότερα αγαθά ανά μέλος ή σε 

περισσότερα μέλη.

Μια ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης του 1960 

και αυτής του 1980 αποτελεί το γεγονός ότι το νέο ρεύμα σκέψης βασίζει τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις του σε εμπειρικές έρευνες, υπάρχει δηλαδή μια στενή σχέση 

μεταξύ θεωρίας και δεδομένων. Τέλος, οι πρόσφατες έρευνες επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στο ρόλο των αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας, σε 

δραστηριότητες R&D, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διάχυση της τεχνολογίας.
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1.2. Βασικά χαρακτηριστικά της Οικονομικής 

Μεγέθυνσης

Σε ένα άρθρο, με μεγάλη επιρροή, ο Nicholas Kaldor (1961) διετύπωσε τη σκέψη 

ότι ένας θεωρητικός οικονομολόγος θα πρέπει να ξεκινάει την έρευνα ενός 

προβλήματος από έναν περιληπτικό κατάλογο γεγονότων και πραγματικών 

παρατηρήσεων, σχετικών με το πρόβλημα αυτό. Ο Kaldor ήθελε ο κατάλογος αυτός, 

τον οποίο και ονόμασε “βασικά χαρακτηριστικά” (stylized facts), να επικεντρώνεται 

σε γενικές τάσεις των σχετικών πραγματικών δεδομένων. Με βάση έναν τέτοιο 

κατάλογο μπορούν να διατυπωθούν υποθέσεις και υποδείγματα για τη διερεύνηση 

ενός οικονομικού φαινομένου. Ο Kaldor πρότεινε τη μέθοδο αυτή γιατί πίστευε ότι 

χωρίς την καθοδήγηση από βασικά χαρακτηριστικά, η θεωρητική διερεύνηση ενός 

οικονομικού φαινομένου μοιάζει με “τυφλόμυγα”. Στο σχετικό άρθρο του, ο Kaldor 

παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της μεγέθυνσης, σε μια προσπάθειά του να 

θέσει κανόνες στη θεωρητική διαμάχη που είχε ξεσπάσει εκείνη την περίοδο μεταξύ 

Cambridge England και Cambridge Massachusetts, αναφορικά με το ρόλο και τη 

φύση του κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη. Πολύ από τη θεωρητική δουλειά 

στα οικονομικά έχει βασιστεί στη μεθοδολογική αυτή προσέγγιση του Kaldor.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Οικονομικής Μεγέθυνσης κατά τον Kaldor

Με βάση στοιχεία από μερικές από τις πιο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, ο 

Kaldor (1961) χαρακτήρισε την οικονομική τους μεγέθυνση με τα ακόλουθα έξι 

βασικά χαρακτηριστικά (stylized facts)11:

i) Το προϊόν ανά εργαζόμενο αυξάνει διαρκώς 

ϋ) Το φυσικό κεφάλαιο ανά εργαζόμενο αυξάνει διαρκώς 

iii) Ο λόγος κεφαλαίου-προϊόντος παραμένει σταθερός 

ΐν) Το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου παραμένει σταθερό 

ν) Τα μερίδια του συνολικού εισοδήματος που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο και 

την εργασία παραμένουν σταθερά

νΐ) Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του ρυθμού αύξησης της παραγωγικό

τητας από χώρα σε χώρα. 11

11 Δημέλη Σ., Κολλίντζας Τ., Χριστοδουλάκης Ν.Μ. (1997), Οικονομικές Διακυμάνσεις και Ανάπτυξη 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σελ.72.
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Τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά του Kaldor φαίνεται να εξακολουθούν να 

χαρακτηρίζουν εν γένει τη διαδικασία μεγέθυνσης των περισσότερων χωρών ακόμη 

και στις μέρες μας. Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, πολλοί οικονομολόγοι 

άρχισαν να εργάζονται στην αναγνώριση και αποτύπωση και άλλων βασικών 

χαρακτηριστικών της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτές οι προσπάθειες παρουσιάζονται 

καλύτερα μέσα από τη δουλειά του Paul Romer (1989).

Τα επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά του Romer

Μελετώντας τις διάφορες εμπειρικές έρευνες για την οικονομική μεγέθυνση, ο 

Paul Romer (1989) πρόσθεσε πέντε ακόμη βασικά χαρακτηριστικά σε εκείνα που είχε 

διατυπώσει ο Kaldor . Αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

νϊί) Όπως προκύπτει από μελέτες διαστρωματικών στοιχείων, ο μέσος όρος του 

ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης δεν συσχετίζεται με το κατά κεφαλήν 

εισόδημα. Οι φτωχές χώρες έχουν τους χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής 

μεγέθυνσης, οι πλούσιες έχουν τους επόμενους μεγαλύτερους ρυθμούς, ενώ οι 

χώρες μέσου εισοδήματος έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς.

viii) Η αύξηση του όγκου του εξωτερικού εμπορίου συσχετίζεται θετικά με το 

ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν προϊόντος.

ix) Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού συσχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος.

χ) Οι ρυθμοί μεγέθυνσης των συντελεστών παραγωγής δεν είναι αρκετά μεγάλοι 

για να εξηγήσουν πλήρως τους αντίστοιχους ρυθμούς μεγέθυνσης του 

προϊόντος σε όρους της νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής12 13, 

xi) Τόσο οι ανειδίκευτοι, όσο και οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι τείνουν να 

μεταναστεύουν σε χώρες υψηλού εισοδήματος.

Πέραν από τα βασικά χαρακτηριστικά του Kaldor και του Romer, έχουν προστεθεί 

και άλλα χαρακτηριστικά για την περιγραφή της οικονομικής μεγέθυνσης. Όμως, ο 

μεγαλύτερος όγκος θεωριών που αναπτύχθηκαν αλλά και εμπειρικών εφαρμογών 

έχουν ως βάση τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν από τους Kaldor και Romer.

12 Κολλίντζας Τ. (1999), Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης, σελ.47.
13 Η διαφορά αυτή μεταξύ των ρυθμών μεγέθυνσης των ποσοτήτων των συντελεστών παραγωγής και 
της μεγέθυνσης του προϊόντος οφείλεται στη μεγέθυνση της συνολικής παραγωγικότητας των 
συντελεστών (total factor productivity), στο επονομαζόμενο “κατάλοιπο του Solow”.
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2
Η Μεθοδολογία και το Βασικό Υπόδειγμα 

της Νεοκλασικής Θεωρίας της Οικονομικής 

Μεγέθυνσης

Οι πρώτοι οικονομολόγοι που διερεύνησαν ερωτήματα του είδους: κάτω από ποιές 

συνθήκες μπορούμε να έχουμε μεγέθυνση με πλήρη απασχόληση χωρίς πληθωρισμούς ή 

αποπληθωρισμούς, ήταν οι R.F. Harrod και Ε. Domar14. Οι πρωτοποριακές εργασίες 

των Harrod και Domar άνοιξαν το δρόμο για την ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας 

της οικονομικής μεγέθυνσης. Οι απλοποιημένες όμως υποθέσεις και η απλή μορφή 

των υποδειγμάτων τους, ενώ έγιναν με ενθουσιασμό δεκτές, δεν άργησαν να γίνουν 

αντικείμενο κριτικής που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων θεωριών και υποδειγμάτων 

πολύ πιο περίπλοκων και αναλυτικών.

Μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες εμβάθυνσης στη θεωρία της οικονομικής 

μεγέθυνσης και αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν από τα 

υποδείγματα των Harrod-Domar, αποτελεί το νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής 

μεγέθυνσης, που είναι η βάση και η αφετηρία όλης της σύγχρονης 

Μακροοικονομικής θεωρίας, συμπεριλαμβανομένων και των νεότερων θεωριών περί 

οικονομικής μεγέθυνσης. Πρόκειται για ένα δυναμικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, 

όπου τα μακροοικονομικά μεγέθη προσδιορίζονται στο πλαίσιο ενός 

μικροοικονομικά θεμελιωμένου συστήματος ορθολογικών οικονομικών παραγόντων. 

Σύμφωνα με τη Νεοκλασική Μεθοδολογία, που αποτελεί τη μόνη μεθοδολογία για 

την κατασκευή μιας λογικά συνεπούς και αυστηρά δομημένης θεωρίας στα πλαίσια 

της Οικονομικής Ανάλυσης, η θεμελίωση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων 

γίνεται σε μικροοικονομική βάση. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

την προγενέστερη κεϋνσιανή ανάλυση, που υιοθετούσε μια τεχνητή διάκριση μεταξύ 

της Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής και έτεινε να αγνοεί την 

αριστοποιητική συμπεριφορά των ατόμων.

14 Η ομοιότητα των υποδειγμάτων των Harrod και Domar - που θεωρούνται η αρχή αυτού που 
ονομάζουμε δυναμική θεωρία της ανάπτυξης - είναι τόσο μεγάλη, ώστε συχνά αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ως το “Υπόδειγμα Harrod-Domar”, Ρέππας Π. (1991), Οικονομική Ανάπτυξη-Θεωρίες 
και Στρατηγικές, σελ.212.
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Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης (Solow-Swan)

Τα βασικά αξιώματα της Νεοκλασικής Μεθοδολογίας, και όλης της σύγχρονης 

οικονομικής σκέψης, είναι: (ΐ) το Αξίωμα της Ορθολογικότητας (Axiom of 

Rationality), όπου ο κάθε οικονομικός παράγοντας επιλέγει από το σύνολο των 

εφικτών εναλλακτικών επιλογών εκείνη που ο ίδιος κρίνει βέλτιστη με βάση τις 

προτιμήσεις του και το σύνολο πληροφοριών που διαθέτει, και (ϋ) ο Μεθοδολογικός 

Ατομισμός (Methodological Individualism), που απαιτεί όλα τα οικονομικά 

φαινόμενα να εξηγούνται στη βάση της αριστοποιητικής συμπεριφοράς ενός και κάθε 

ατόμου. Τα παραπάνω θεμελιώδη αξιώματα της Νεοκλασικής Μεθοδολογίας δεν 

μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά, ούτε τίθονται υπό αμφισβήτηση.

Πρέπει να γίνει επιπλέον σαφές ότι η Νεοκλασική και η Νεοκεϋνσιανή τάση δεν 

διαφοροποιούνται πλέον ως προς τα θεμελιώδη αξιώματα της Οικονομικής 

Επιστήμης. Η διαφοροποίηση δεν είναι βασικά μεθοδολογική, αλλά έγκειται σε 

πρόσθετες ή επικουρικές υποθέσεις (auxiliary hypotheses) περί της οικονομικής 

λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. Δύο παραδείγματα τέτοιων πρόσθετων 

υποθέσεων είναι η υπόθεση περί εκκαθάρισης των αγορών και η υπόθεση περί 

τέλειου ανταγωνισμού. Και είναι σε αυτές κυρίως τις δύο υποθέσεις που γίνεται η 

διαφοροποίηση μεταξύ Νεοκλασικής και Νεοκεϋνσιανής τάσης. Λόγω λοιπόν της 

σπουδαιότητας της Νεοκλασικής θεωρίας και Μεθοδολογίας, η αναφορά μας θα 

επικεντρωθεί στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα της Οικονομικής Μεγέθυνσης15.

2.1. Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης 

(Solow-Swan)

Η προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσίαζαν τα υποδείγματα 

Harrod-Domar, όσο αφορά την ακαμψία και την αστάθεια, οδήγησαν στην ανάπτυξη 

του Νεοκλασικού Υποδείγματος. Η πρώτη σχηματοποίηση του Νεοκλασικού 

Υποδείγματος έγινε από τον R.M. Solow (1956, 1957) στο άρθρο του “Α 

Contribution to the Theory of Economic Growth" (1956), του οποίου η επίδραση στη 

σύγχρονη Μακροοικονομική Ανάλυση υπήρξε σημαντικότατη και επαναστατική.

Στο σπουδαίο αυτό άρθρο του, που του χάρισε και το βραβείο Nobel (1987), ο 

Robert Solow είχε ως αντικειμενικό σκοπό την εξήγηση των βασικών

15 Τα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης του Harrod και του Domar παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
παράρτημα.
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Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης (Solow-Swan)

χαρακτηριστικών της οικονομικής μεγέθυνσης και ως βασική υπόθεση την μη 

σταθερή αναλογία του λόγου κεφαλαίου-εργασίας και προϊόντος-κεφαλαίου, με τους 

λόγους αυτούς να οδηγούν με τη σειρά τους σε σταθερούς ρυθμούς ισόρροπης 

μεγέθυνσης. Στο υπόδειγμα του Solow, η περιγραφή της συμπεριφοράς μιας 

οικονομίας γίνεται μέσω ενός δυναμικού συστήματος γενικής ισορροπίας (dynamic 

general equilibrium system). Η μικροοικονομική όμως θεμελίωση λείπει από το 

υπόδειγμα αυτό, καθώς ο Solow παραβλέπει την αριστοποιητική συμπεριφορά των 

οικονομούντων ατόμων.

Αργότερα, οι Cass (1965) και Koopmans (1965), ακολουθώντας το κατά πολύ 

προγενέστερο και πρωτοπόρο άρθρο του Ramsey (1928), διόρθωσαν το υπόδειγμα 

του Solow όσο αφορά τη μικροοικονομική του θεμελίωση και γενίκευσαν το 

Νεοκλασικό Υπόδειγμα. Στις ανεξάρτητες αλλά ταυτόσημες εργασίες τους, οι Cass 

και Coopmans ξαναέκτισαν το υπόδειγμα του Solow στη βάση της αριστοποιητικής 

συμπεριφοράς ορθολογικών οικονομικών μονάδων, για να διατυπώσουν έτσι το 

Νεοκλασικό Υπόδειγμα στην τελική του μορφή, ως ένα πλήρες δυναμικό υπόδειγμα 

γενικής ισορροπίας της οικονομίας.

Οι Βασικές Υποθέσεις τον Νεοκλασικού Υποδείγματος

Η κατασκευή του Νεοκλασικού Υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης από τον 

Robert Solow στηρίχθηκε σε τρεις βασικές υποθέσεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται και 

εμπειρικά από τα “βασικά χαρακτηριστικά” (stylized facts) της εξέλιξης της 

οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη χρονική περίοδο 1930-199016. Οι 

υποθέσεις του Solow - τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας των Η.Π.Α., ήταν:

ί) Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ με σταθερό ρυθμό (1.64% για τις Η.Π.Α, 

σχήμα 1(a)).

ii) Η σταθερή μέση ροπή προς κατανάλωση (MPC=0.8 για τις Η.Π.Α., σχήμα

1(β))·

iii) Το σταθερό εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας (wL/PY=0.66 για τις Η.Π.Α., 

σχήμα 1(γ)).

16 Farmer R. (1999), Macroeconomics, ρρ.271.
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Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης (Solow-Swan)

Διάγραμμα 1.

Οι τρεις υποθέσεις του 
Νεοκλασικού Υποδείγματος

Τα γραφήματα δείχνουν τα 
χαρακτηριστικά της οικονομίας 
των Η.ΓΊ.Α. τα οποία 
χρησιμοποίησε ο Solow για την 
κατασκευή της θεωρίας 
μεγέθυνσης.

Το υπόδειγμα του Solow εισάγει αυτές τις διαχρονικά σταθερές μεταβλητές στο 

πλαίσιο της Νεοκλασικής θεωρίας της παραγωγής και της διανομής, σε μια 

προσπάθεια ερμηνείας και προσδιορισμού των παραγόντων της οικονομικής 

μεγέθυνσης.

Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε το Νεοκλασικό Υπόδειγμα οικονομικής 

μεγέθυνσης είναι οι εξής:

(1) Η οικονομία αποτελείται από ένα δεδομένο σε κάθε χρονική περίοδο αριθμό 

νοικοκυριών (Ν). Ο αριθμός των νοικοκυριών μπορεί να αυξάνεται στο χρόνο με 

σταθερό ρυθμό, ο οποίος δεν επηρεάζεται από καμία άλλη μεταβλητή της οικονομίας.

gL=AL/L=n>0 (1)
Ο ρυθμός αύξησης των νοικοκυριών (του 

εργατικού δυναμικού) είναι δεδομένος εξωγενώς.

(2) Όλα τα νοικοκυριά είναι όμοια μεταξύ τους, υπό την έννοια ότι έχουν τις ίδιες 

προτιμήσεις (που είναι διαχρονικά συνεπείς), τον ίδιο αρχικό πλούτο και τις ίδιες 

παραγωγικές ικανότητες όσο αφορά την ομοιογενή εργασία που προσφέρουν.
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Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης (Solow-Swan)

(3) Η παραγωγή γίνεται στις επιχειρήσεις δεδομένου πλήθους, που μπορούν να 

διαφέρουν ως προς το μέγεθος τους, αλλά όχι ως προς την τεχνολογία τους.

(4) Όλες οι οικονομικές μονάδες είναι δέκτες τιμών (price takers) και κατά 

συνέπεια όλες οι αγορές είναι τέλεια ανταγωνιστικές.

(5) Στην οικονομία παράγεται ένα μοναδικό και απόλυτα ομοιογενές προϊόν, το 

οποίο μπορεί είτε να καταναλωθεί άμεσα, είτε να επενδυθεί ως κεφάλαιο στην ίδια 

του τη μορφή. Συνεπώς, τόσο η κατανάλωση όσο και η επένδυση έχουν την ίδια 

υλική και φυσική υπόσταση, τη φύση του συγκεκριμένου προϊόντος. Αντίστοιχα 

ομοιογενές είναι και το κεφάλαιο.

(6) Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές αποτελούν ιδιοκτησία των νοικοκυριών, τα 

οποία νοικιάζουν τις υπηρεσίες τους στις επιχειρήσεις και αγοράζουν από αυτές το 

προϊόν τους, το οποίο μπορούν είτε να καταναλώσουν, είτε να αποταμιεύσουν και 

επενδύσουν.

(7) Η προσφορά των υπηρεσιών των παραγωγικών συντελεστών είναι τέλεια 

ανελαστική.

(8) Η αύξηση της παραγωγικότητας που δεν μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των 

παραγωγικών συντελεστών υπό συνθήκες σταθερών αποδόσεων στην κλίμακα, η 

ονομαζόμενη μεγέθυνση της συνολικής παραγωγικότητας (total factor growth), 

γίνεται με σταθερό εξωγενή ρυθμό17.

(9) Η αποταμίευση (S) είναι συνάρτηση του εισοδήματος (Υ) και είναι πάντα ίση 

με την επένδυση (I):

Η εξίσωση αυτή υποθέτει ότι ο ρυθμός 
αποταμίευσης s είναι σταθερός και βασίζεται σε 

ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
οικονομίας των Η.Π.Α.-υποθέσεις Solow.

Η εξίσωση αυτή αποτελεί ταυτότητα και ισχύει 
εξ’ορισμού.

(10) Η μεταβολή στο απόθεμα κεφαλαίου (ΔΚ) ισούται με:

S,=sYt (2)

S,=It (3)

AK=sY - δΚ Ο

17 Τα σύγχρονα υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης επιχειρούν να ερμηνεύσουν την 
αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας αίροντας την υπόθεση των σταθερών αποδόσεων στην 
κλίμακα ως προς το σύνολο των παραγωγικών συντελεστών. Αυτό γίνεται συνήθως είτε με την 
εισαγωγή κάποιων εξωτερικοτήτων (externalities) στη διαδικασία παραγωγής και συσσώρευσης 
κεφαλαίου, είτε με την εισαγωγή μονοπωλιακών στοιχείων συμβατών με τις αύξουσες αποδόσεις σε 
κάποιο στάδιο παραγωγής.
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Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης (Solow-Swan)

AK=sF(K,L) - δΚ (4)
Η εξίσωση αυτή αποτελεί ταυτότητα και ισχύει 

εξ’ορισμού.

όπου δ>0: σταθερή απόσβεση του κεφαλαίου

(11) Οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν ένα ομοιογενές προϊόν χρησιμοποιώντας 

υπηρεσίες κεφαλαίου και εργασίας, σύμφωνα με μια συνάρτηση παραγωγής της 

μορφής:

Y=F(K,L) (5)
Η συνάρτηση παραγωγής ως συνέπεια των 

υπηρεσιών του κεφαλαίου και της εργασίας.

που χαρακτηρίζεται από:

(α) Συνεχή, θετικά, και φθίνοντα οριακά προϊόντα:

5F d2F 5F ^F
------>0,-------<0 και ------->0,------ <0
8Κ δΚ2 dL δΐ2

(β) Σταθερές αποδόσεις κλίμακας:

F(λΚ,λΣ)=λΡ(Κ,Σ), για κάθε λ>0.

(γ) Αναντικατάστατους παραγωγικούς συντελεστές.

(δ) Το οριακό προϊόν (οριακή παραγωγικότητα) κάθε συντελεστή προσεγγίζει το 

μηδέν (το άπειρο) καθώς η απασχολούμενη ποσότητα των υπηρεσιών του 

αντίστοιχου συντελεστή προσεγγίζει το άπειρο (το μηδέν):

lim(Fi<;)=lim(FL)=co, lim(FK)=lim(F[.)=0
Κ—>0 L->0 Κ->οο L->a>

Συγκεκριμένα, η νεοκλασική ανάλυση στηρίζεται σε μια ειδική μορφή 

συνάρτησης παραγωγής, αυτή της Cobb-Douglas:

Y=AK“L,a

Η συνάρτηση Cobb-Douglas ικανοποιεί όλες τις 
ιδιότητες της νεοκλασικής συνάρτησης 

παραγωγής καθώς και το βασικό χαρακτηριστικό 
της σταθερότητας του εισοδηματικού μεριδίου 

της εργασίας.

όπου Α>0: επίπεδο της τεχνολογίας

0<α<1: σταθερός όρος που δηλώνει τη σχετική συμμετοχή κεφαλαίου, εργασίας.
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Με βάση όλα τα παραπάνω, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση του 

Νεοκλασικού Υποδείγματος από τους Solow-Swan (1956).

Η συνάρτηση παραγωγής

Η ουσιαστικότερη διαφορά των υποθέσεων που αποδέχεται το νεοκλασικό 

υπόδειγμα σε σχέση με τα κεϋνσιανά υποδείγματα του Harrod-Domar, είναι η 

συνάρτηση παραγωγής . Οι ιδιότητες αυτής της συνάρτησης (Cobb-Douglas) είναι 

εκείνες που οδηγούν το νεοκλασικό υπόδειγμα σε τελείως διαφορετικά 

συμπεράσματα από ότι τα υποδείγματα Harrod-Domar.

Σύμφωνα με τη συνάρτηση Cobb-Douglas, εγκαταλείπονται οι υποθέσεις των 

Harrod-Domar για τη σταθερότητα του λόγου κεφαλαίου-εργασίας και του 

προϊόντος-κεφαλαίου. Το προϊόν μπορεί να αυξηθεί λόγω μεταβολής του ενός ή του 

άλλου συντελεστή ή και των δύο μαζί, χωρίς ο λόγος K/L να παραμένει απαραίτητα 

σταθερός. Παράλληλα, στην περίπτωση που το κεφάλαιο και η εργασία αυξάνουν 

κατά το ίδιο ποσοστό, το προϊόν θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσοστό (σταθερές 

αποδόσεις κλίμακας). Οι διαφορετικές παραδοχές που αποδέχεται το νεοκλασικό 

υπόδειγμα σε σύγκριση με εκείνες των υποδειγμάτων Harrod-Domar σχετικά με τη 

μεταβλητότητα των λόγων K/L και Υ/Κ, Y/L, μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές 

από το παρακάτω διάγραμμα.

0 ......................... .................................... ........................ ■ 1

Διάγραμμα 2.

Συναρτήσεις παραγωγής κατά Harrod-Domar και Νεοκλασικούς 18

Στη νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής, η παραγωγή μπορεί να επιτευχθεί με 
διαφορετικούς συνδυασμούς κεφαλαίου και εργασίας, και επομένως με 
μεταβαλλόμενο λόγο προϊόντος-κεφαλαίου.

(α) (β)

18 Ρέππας Π. (1991), Οικονομική Ανάπτυξη-Θεωρίες και Στρατηγικές, σελ.228.
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Σύμφωνα με τη συνάρτηση παραγωγής των Harrod-Domar (σχήμα 2(a)), η 

παραγωγή είναι αδύνατο να αυξηθεί αν απασχοληθεί σε μεγαλύτερη ποσότητα μόνο ο 

ένας συντελεστής παραγωγής. Αν αυξήσουμε το κεφάλαιο σε ΟΚ2 με εργασία 

σταθερή στο OLi, η παραγωγή θα παραμείνει στο επίπεδο Υι και ένα μέρος του 

κεφαλαίου (Κ1Κ2) θα μείνει ανεκμετάλλευτο. Αντίθετα, στη νεοκλασική συνάρτηση 

παραγωγής (σχήμα 2(β)), η παραγωγή μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς 

συνδυασμούς κεφαλαίου και εργασίας, όπως δείχνουν οι καμπύλες ισοπαραγωγής, 

και επομένως με μεταβαλλόμενο λόγο προϊόντος-κεφαλαίου. Έτσι, για να παραχθεί 

π.χ. διπλάσιο προϊόν, αρκεί να αυξηθεί ο ένας και μόνο από τους δύο συντελεστές 

(σημείο Γ), ή να αυξηθεί ο ένας και να μειωθεί ο άλλος συντελεστής (σημείο Δ). Αν 

επιδιώκουμε αύξηση της παραγωγής με μεθόδους εντάσεως εργασίας (κεφαλαίου), 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμούς συντελεστών παραγωγής που 

βρίσκονται στα δεξιά (αριστερά) του σημείου Β.

Με βάση τις υποθέσεις του νεοκλασικού υποδείγματος, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

προϊόντος προσδιορίζεται από την μορφή της συνάρτησης παραγωγής. Έτσι, για να 

βρούμε τη διαχρονική μεταβολή του προϊόντος σε σχέση με τις διαχρονικές 

μεταβολές των συντελεστών, πρέπει να διαφορίσουμε τη συνάρτηση παραγωγής ως 

προς το χρόνο t. Συγκεκριμένα:

Υ,=Α,Κ,αΐνα

dY dA dK dL
-----  = KaL‘-“------ + aAKa'1L1'“ ------ + (l-a)AK“L'“ -----
dt dt dt dt

διαιρώντας με Y, θα έχουμε το ρυθμό αύξησης του προϊόντος:

1 dY KaL''“ dA aAKa'lLl'a dK (l-a)AKV dL
— ------ = ------------- ------ + ----------------- ------ + -------------------  -----
Y dt Y dt Y dt Y dt

και αντικαθιστώντας το Y από τη συνάρτηση παραγωγής:

1 dY 1 dA 1 dK 1 dL
— ------ = -------- ------ +a ---------- ------ + (l-a)---------------
Y dt A dt K dt L dt
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Άρα ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος εξαρτάται από τους ρυθμούς αύξησης της 

τεχνολογίας, του κεφαλαίου και της εργασίας:

gY=gA+«gK+(l-a)gL (7)

Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις του νεοκλασικού υποδείγματος, ο ρυθμός 

αύξησης του εργατικού δυναμικού είναι σταθερός διαχρονικά: gL=n. Επίσης, επειδή η 

τεχνολογία και ο ρυθμός μεταβολής της είναι δοσμένα από εξωγενείς παράγοντες, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι σταθερός: gA=r. Κάτω από αυτές τις υποθέσεις, η 

μεταβολή του ρυθμού μεγέθυνσης του προϊόντος gy εξαρτάται από τις μεταβολές του 

ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου gK-

Συνεπώς, μπορούμε να εκφράσουμε τη συνάρτηση Cobb-Douglas μόνο ως σχέση 

κεφαλαίου - προϊόντος, διαιρώντας την με το L. Από τη διαίρεση αυτή προκύπτει η 

κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής:

Υ Κ a L
— = A — —

L L L

y=f(k)-Ak“ (8)
Η κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής συνδέει 

το προϊόν και το κεφάλαιο σε κατά κεφαλήν 
όρους.

όπου f '(k)=Aak<1’l>0, f "(k)=-Aa(l-a)k“"2<0, lim f'(k)=0 και lim f '(k)=oo
k-»a> k-»0

δηλαδή ικανοποιούνται όλες οι ιδιότητες της νεοκλασικής συνάρτησης 

παραγωγής.

Διάγραμμα 3.

Η κατά κεφαλήν 
συνάρτηση παραγωγής

Η κλίση της κατά κεφαλήν 
συνάρτησης παραγωγής 
χαρακτηρίζεται από τη 
φθίνουσα απόδοση του 
κεφαλαίου.
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Η θεμελιώδης εξίσωση του κεφαλαίου

Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης (Solow-Swan) στηρίζεται στην εξίσωση 

μεταβολής του αποθέματος του κεφαλαίου:

AK=sY - 6K=sF(K,L) - δΚ

Διαιρώντας και αυτή την εξίσωση με το L, λαμβάνουμε την κατά κεφαλήν 

συνάρτηση κεφαλαίου:

Κ
— = sf(k) - δΐί ■=> k+nk = sf(k) - 0k ^ 
L

k = sf(k) - (n+5)k

i=>

gk=sf(k)/k - (η+δ)

(9)
Η κατά κεφαλήν συνάρτηση κεφαλαίου αποτελεί 

και τη βασική εξίσωση του υποδείγματος 
Solow-Swan.

(10)
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν 

αποθέματος του κεφαλαίου του υποδείγματος 
Solow-Swan.

Έχοντας υπ’όψην μας τις δύο παραπάνω συναρτήσεις (κατά κεφαλήν προϊόντος 

και κατά κεφαλήν αποθέματος κεφαλαίου), μπορούμε να παρουσιάσουμε 

διαγραμματικά το υπόδειγμα Solow-Swan, όπως φαίνεται παρακάτω.

Διάγραμμα 4.

Το υπόδειγμα Solow-Swan

Το ισόρροπο επίπεδο του 
κεφαλαίου k* καθορίζεται 
από την τομή των καμπύλών 
της ακαθάριστης επένδυσης 
sf(k) και της αποτελεσματικής 
απόσβεσης του κεφαλαίου 
(n+0)k
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Στο υπόδειγμα Solow-Swan, η ισορροπία αντιστοιχεί σε ρυθμό μεγέθυνσης του 

κεφαλαίου ίσο με μηδέν (εξίσωση 4), δηλαδή στην τομή των καμπύλών sf(k) και 

(n+6)k. Η τιμή αυτή του k εκφράζεται ως k* και αλγεβρικά ικανοποιεί την εξίσωση:

sf(k*) = (n+6)k* (11)

Από τη στιγμή που το k είναι σταθερό στην ισορροπία, το κατά κεφαλήν προϊόν y 

και η κατά κεφαλήν κατανάλωση c είναι επίσης σταθερά στις τιμές y*=f(k*) και 

c*=(l-s)f(k*), αντίστοιχα. Ορίζουμε συνεπώς ως “σταθερή κατάσταση ισορροπίας” 

(steady state), την κατάσταση στην οποία η νέα επένδυση κάθε περιόδου είναι 

ακριβώς τόση ώστε να αντικαταστήσει το αποσβεσθέν κεφάλαιο. Επιπλέον, δεν 

υπάρχει μεγέθυνση για τα κατά κεφαλήν k, y και c.

Στο νεοκλασικό υπόδειγμα επομένως, η σταθερότητα των κατά κεφαλήν μεγεθών 

υποθέτει ότι οι μεταβλητές Κ,Υ και C μεγεθύνονται (στην σταθερή κατάσταση 

ισορροπίας) στον ρυθμό της πληθυσμιακής μεγέθυνσης, αλλά οι ρυθμοί μεγέθυνσης 

είναι μηδενικοί.

2.2. Δυναμική ανάλυση του Νεοκλασικού Υποδείγματος 

(Solow-Swan)

Διαδικασία μετάβασης στο steady state

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω διάγραμμα, μπορούμε να αναλύσουμε και τη 

διαχρονική εξέλιξη της οικονομίας και να προσδιορίσουμε αν ο ρυθμός ισορροπίας 

k* είναι σταθερός ή ασταθής. Έτσι, υποθέτουμε αρχικά ότι η οικονομία ξεκινάει με 

ένα χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν αποθέματος κεφαλαίου ki<k* (σχήμα 5(β)). 

Σε αυτή την περίπτωση, η ακαθάριστη επένδυση sf(k) είναι μεγαλύτερη από την 

αποτελεσματική απόσβεση του κεφαλαίου (n+0)k. Η οικονομία την πρώτη περίοδο 

θα παράγει προϊόν ίσο με Ak“, από το οποίο ένα μέρος του θα αποταμιευτεί και θα 

επενδυθεί, αυξάνοντας το ήδη υπάρχον κεφάλαιο σε k2. Με αυτή τη λογική, η 

οικονομία θα μεγεθυνθεί και θα κατευθυνθεί προς το επίπεδο k* αν και αυτή η πορεία 

θα βαίνει συνεχώς μειούμενη λόγω των φθινουσών αποδόσεων του κεφαλαίου.

Ακριβώς η ίδια ανάλυση ακολουθείται και στην περίπτωση που η οικονομία 

ξεκινάει με ένα υψηλότερο επίπεδο k3>k* (σχήμα 5(γ)). Σε αυτή την περίπτωση η
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απόσβεση του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη της επένδυσης, με αποτέλεσμα το 

απόθεμα του κεφαλαίου να μειώνεται συνεχώς. Η οικονομία θα συρρικνωθεί μέχρι το 

επίπεδο k*, όπου οι ρυθμοί μεγέθυνσης είναι μηδενικοί. Στο σχήμα 5(α) φαίνεται 

αυτή η διαδικασία προσέγγισης του ρυθμού μεγέθυνσης του k όταν η οικονομία 

ξεκινά από χαμηλό ή υψηλό επίπεδο κατά κεφαλήν αποθέματος κεφαλαίου.

Διάγραμμα 5.

Διαδικασία μετάβασης όταν η 
οικονομία ξεκινάει με υψηλό ή 
χαμηλό κεφάλαιο

Όταν η ακαθάριστη επένδυση είναι 
μεγαλύτερη (μικρότερη) από την 
απόσβεση του κεφαλαίου, ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του k θα είναι θετικός 
αλλά φθίνων (αρνητικός). Και στις δύο 
περιπτώσεις η οικονομία θα τείνει 
προς το ισόρροπο σημείο k*.

(α)

(β) (γ)

Μεταβολές στο steady state

Το ισόρροπο επίπεδο k* είναι λοιπόν ευσταθές. Το ερώτημα που θα 

διερευνήσουμε τώρα είναι αν και σε ποιό βαθμό μπορεί η κρατική παρέμβαση να 

επηρεάσει τους ρυθμούς μεγέθυνσης του προϊόντος και του κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη
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θεμελιώδη εξίσωση του κεφαλαίου, μεταβολές στο επίπεδο της τεχνολογίας, στο 

ρυθμό αποταμίευσης s, στο ρυθμό πληθυσμιακής μεγέθυνσης η και στο ρυθμό 

απόσβεσης δ, μετατοπίζουν τις αντίστοιχες καμπύλες του υποδείγματος Solow-Swan 

και επηρεάζουν το επίπεδο k*.

Έτσι, μια αύξηση στο ρυθμό αποταμίευσης από s σε s', θα μετατοπίσει την 

καμπύλη sf(k) προς τα πάνω, αυξάνοντας το επίπεδο k* σε k*' (σχήμα 6(β)). 

Συνεπώς, μια κρατική παρέμβαση που υιοθετεί μια πολιτική αύξησης του ρυθμού 

αποταμίευσης μπορεί να βοηθήσει στη μεγέθυνση της οικονομίας.

Διάγραμμα 6.

Επίδραση της μεταβολής του ρυθμού αποταμίευσης

Μια αύξηση στο ρυθμό αποταμίευσης από s σε s', θα μετατοπίσει την καμπύλη sf(k) 
προς τα πάνω, αυξάνοντας το επίπεδο k* σε k*'. Όσο η διαφορά μεταξύ s'f(k) και 
(n+0)k θα είναι θετική, ο ρυθμός μεγέθυνσης του k θα είναι θετικός και φθίνων. Στο 
επίπεδο k*', ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι και πάλι μηδενικός.

gk y (n+6)k

(α) (β)

Μια μόνιμη βελτίωση στο επίπεδο της τεχνολογίας έχει τις ίδιες επιδράσεις στους 

κατά κεφαλήν ρυθμούς μεγέθυνσης. Αν η συνάρτηση f(k) μετατοπιστεί προς τα πάνω 

(λόγω της καλύτερης τεχνολογίας), τότε και η sf(k) μετατοπίζεται προς τα πάνω, 

όπως και στην προηγούμενη περίπτωση της αύξησης του ποσοστού αποταμίευσης. 

Άρα και πάλι ο ρυθμός μεγέθυνσης gk είναι θετικός και η οικονομία μεγεθύνεται στο
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νέο επίπεδο k*. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι μια μόνιμη αύξηση στο 

ρυθμό αποταμίευσης s ή μια μόνιμη βελτίωση στην τεχνολογία, οδηγούν σε 

προσωρινή αύξηση τους κατά κεφαλήν ρυθμούς μεγέθυνσης. Μακροχρόνια, τα 

επίπεδα k και y είναι φυσικά υψηλότερα, αλλά οι κατά κεφαλήν ρυθμοί μεγέθυνσης 

επιστρέφουν στα αρχικά τους επίπεδα (μηδενίζονται).

Αντίστοιχα με την προηγούμενη ανάλυση, αύξηση στο επίπεδο k* μπορεί να 

προέλθει και από μια μείωση στο ρυθμό πληθυσμιακής μεγέθυνσης η ή στο ρυθμό 

απόσβεσης δ, που θα μετατοπίσει τη γραμμή (n+6)k προς τα κάτω (σχήμα 7(β)).

φ

Διάγραμμα 7.

Επίδραση της μεταβολής του ρυθμού πληθυσμιακής μεγέθυνσης ή του ρυθμού 
απόσβεσης του κεφαλαίου

Μια μείωση στο η ή στο δ, θα μετατοπίσει την καμπύλη (n+6)k προς τα κάτω, 
αυξάνοντας το επίπεδο k* σε k*'. Όσο η διαφορά μεταξύ s'f(k) και (η+δ)λ θα είναι 
θετική, ο ρυθμός μεγέθυνσης του k θα είναι θετικός και φθίνων. Στο επίπεδο k*', ο 
ρυθμός μεγέθυνσης είναι και πάλι μηδενικός.

k* k*' k k* k* k

(α) (β)

Συμπερασματικά, από όλη την παραπάνω ανάλυση, ο μόνος τρόπος για να 

εξηγήσεις κανείς τη μακροχρόνια μεγέθυνση του προϊόντος είναι μέσω των 

τεχνολογικών αλλαγών, οι οποίες αντισταθμίζουν την επίδραση των φθινουσών 

αποδόσεων. Αυτό μπορεί να φανεί στο υπόδειγμα Solow-Swan υποθέτοντας ότι η 

παράμετρος της παραγωγικότητας Α στη συνάρτηση παραγωγής αντανακλά την 

παρούσα τεχνολογική γνώση και αυξάνεται με σταθερό εκθετικό ρυθμό g. Η 

εξωγενής τιμή g αντανακλά με τη σειρά της την πρόοδο στην επιστήμη.
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Υποθέτουμε λοιπόν ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι της μορφής:

Y=(AL)' “ Κα (12)

Αυτός ο τρόπος γραφής της συνάρτησης παραγωγής ταυτίζει την τεχνολογική 

πρόοδο με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της προσφοράς εργασίας AL, η 

οποία μεγεθύνεται όχι κατά το ρυθμό μεγέθυνσης του πληθυσμού η, αλλά κατά το 

ρυθμό μεγέθυνσης του πληθυσμού και της παραγωγικότητας n+g. Τυπικά, η μόνη 

διαφορά με την προηγούμενη ανάλυση είναι η αντικατάσταση του πληθυσμού L με 

τον “αποτελεσματικό πληθυσμό” AL.

Συνεπώς, κατά τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως, η προσφορά του κατά 

κεφαλήν αποθέματος κεφαλαίου (σε όρους αποτελεσματικότητας πλέον) K/AL, θα 

προσεγγίζει τη “σταθερή κατάσταση ισορροπίας” στην οποία το προϊόν και το 

κεφάλαιο θα αυξάνουν αναλογικά κατά τον ίδιο ρυθμό όπως ο αποτελεσματικός 

πληθυσμός AL. Αλλά αυτό συνεπάγεται ότι το κατά κεφαλήν προϊόν και κεφάλαιο θα 

μεγεθύνονται στο ρυθμό της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου g. Αυτό σημαίνει ότι 

καθώς συσσωρεύεται το κεφάλαιο, η φθίνουσα τάση του λόγου προϊόντος-κεφάλαιο 

(λόγω της φθίνουσας απόδοσης του κεφαλαίου) αντισταθμίζεται από την τεχνολογική 

πρόοδο. Η οικονομία πλησιάζει σε μια σταθερή κατάσταση ισορροπίας στην οποία οι 

δύο αντίρροπες δυνάμεις (της φθίνουσας απόδοσης του κεφαλαίου και της 

τεχνολογικής προόδου) αντισταθμίζουν πλήρως η μια την άλλη, με αποτέλεσμα ο 

λόγος προϊόν-κεφάλαιο να μένει σταθερός. Αν και το επίπεδο, λοιπόν, της σταθερής 

κατάστασης ισορροπίας καθορίζεται από παράγοντες όπως το ρυθμό αποταμίευσης s, 

το ρυθμό απόσβεσης δ και το ρυθμό πληθυσμιακής μεγέθυνσης η, η μόνη 

παράμετρος που επιδρά στο ρυθμό μεγέθυνσης είναι ο εξωγενής ρυθμός της 

τεχνολογικής προόδου g.

Συνεπώς, μια οικονομία έχει περισσότερο κεφάλαιο και προϊόν στη μακροχρόνια 

περίοδο αν αποταμιεύει ένα υψηλότερο ποσοστό από το παραγόμενο προϊόν της ή αν 

έχει καλύτερη τεχνολογία (υψηλότερη F(K,L) ή χαμηλότερο δ). Όμως, οι αλλαγές 

αυτές στην τεχνολογία, στον ρυθμό αποταμίευσης, στον ρυθμό της πληθυσμιακής 

μεγέθυνσης ή στο ρυθμό απόσβεσης, δεν επηρεάζουν τους ρυθμούς μεγέθυνσης του 

κατά κεφαλήν προϊόντος, κεφαλαίου ή κατανάλωσης στην σταθερή κατάσταση 

ισορροπίας, τα οποία είναι ίσα με μηδέν. Ως αποτέλεσμα, το υπόδειγμα αυτό δεν 

παρέχει τις απαραίτητες εξηγήσεις για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

μακροχρόνιας μεγέθυνσης της οικονομίας.
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Δυναμική ανάλυση του Νεοκλασικού Υποδείγματος (Solow-Swan)

Χρυσός κανόνας

Είδαμε πώς ον μεταβλητές s, η, και δ μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο k*. Αν 

υποθέσουμε τώρα πως αυτές ον μεταβλητές δεν είναι δεδομένες, ποιο θα πρέπει να 

είναι το βέλτιστο επίπεδό τους; Και επικεντρώνοντας την ανάλυσή μας ιδίως στον 

ρυθμό της αποταμίευσης, ποιο είναι εκείνο το s που μεγιστοποιεί την κατά κεφαλήν 

κατανάλωση στην σταθερή κατάσταση ισορροπίας;

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Ο περιορισμός είναι ότι βρισκόμαστε στην 

σταθερή κατάσταση ισορροπίας, δηλ. sf(k)=(n+0)k. Επομένως, αυτό που θέλουμε 

είναι να μεγιστοποιήσουμε τον όρο c(s)=f(k*(s) - (n+0)k*(s). Το παρακάτω 

διάγραμμα δείχνει αυτή τη σχέση μεταξύ c* και s που δηλώνεται από την παραπάνω 

εξίσωση:

Διάγραμμα 8.

Η συνάρτηση 
κατανάλωσης

Η ποσότητα c* είναι 
αύξουσα (φθίνουσα) για 
χαμηλές (υψηλές) τιμές του 
s. Ο ρυθμός αποταμίευσης 
που μεγιστοποιεί το c* 
εκψράζεται ως εχρυσ0(, κανόνα-

Η συνθήκη πρώτου βαθμού για την εξίσωση του c* είναι: 

dC
------ = f '(k*) - (η+δ)=0 Ο f '(k*) = (n+δ)
dK

Αν συμβολίσουμε το k* με k/ K (που αντιστοιχεί στο μέγιστο c*), τότε η συνθήκη 

που καθορίζει το επίπεδο kx κ είναι:

f (kx.K.) = (n+δ) (13)

Ο αντίστοιχος ρυθμός s μπορεί να οριστεί ως sXK- και το αντίστοιχο επίπεδο της 

κατά κεφαλήν κατανάλωσης στη σταθερή κατάσταση ισορροπίας ως οχ κ = f '(kx κ) - 

(n+0)kx.K. Η παραπάνω συνθήκη ονομάζεται "ο χρυσός κανόνας της συσσώρευσης
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Μια επέκταση του Νεοκλασικού Υποδείγματος:
Το Υπόδειγμα Cass-Koopmans

του κεφαλαίου" (Phelps, 1966). Σε οικονομικούς όρους μπορεί να ερμηνευτεί ως: "αν 

παρέχουμε την ίδια ποσότητα κατανάλωσης στα μέλη κάθε παρούσας ή μελλοντικής 

γενιάς, τότε το μέγιστο επίπεδο της κατά κεφαλήν κατανάλωσης θα είναι οχκ ". Στο 

ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται ακριβώς η ανάλυση του χρυσού κανόνα.

Διάγραμμα 9.

Ο χρυσός κανόνας 
(golden rule)

Η μεγιστοποίηση της c* θα 
βρίσκεται σε εκείνο το 
σημείο όπου η απόσταση 
μεταξύ της συνάρτησης 
παραγωγής y=f(k) και της 
i=(n+5)k θα είναι η 
μεγαλύτερη δυνατή.

f '(k) = (n+δ) (n+6)k

Γνωρίζουμε ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση ισούται με την απόσταση μεταξύ της 

συνάρτησης παραγωγής y=f(k) και της i=(n+0)k. Άρα, η μεγιστοποίηση της c* θα 

βρίσκεται σε εκείνο το σημείο όπου αυτή η απόσταση θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή. 

Το σημείο της μέγιστης διαφοράς μεταξύ f(k) και (n+0)k μπορεί να βρεθεί από την 

παράλληλη μετατόπιση της γραμμής (n+0)k προς τα πάνω, μέχρι αυτή να εφάπτεται 

της καμπύλης y=f(k), προσδιορίζοντας στη συνέχεια και τα επιθυμητά επίπεδα του 

"χρυσού κανόνα", k* και s*. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν υποθέσουμε π.χ. 

ρυθμούς S| ή S2 (όπου Si<sz.K<S2, άρα και k|<kXK<k2), η κατά κεφαλήν κατανάλωση 

της σταθερής κατάστασης ισορροπίας μπορεί να αυξηθεί (να μειωθεί), αυξάνοντας το 

S) (μειώνοντας το S2).

2.3. Μια επέκταση του Νεοκλασικού Υποδείγματος: 

Το Υπόδειγμα Cass-Koopmans

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι Cass (1965) και Koopmans (1965), ακολουθώντας 

το κατά πολύ προγενέστερο και πρωτοπόρο άρθρο του Ramsey (1928), διόρθωσαν το 

υπόδειγμα του Solow όσο αφορά τη μικροοικονομική του θεμελίωση, εισάγοντας
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στην ανάλυσή τους την αριστοποιητική συμπεριφορά ορθολογικών οικονομικών 

μονάδων, με αποτέλεσμα να διατυπωθεί το Νεοκλασικό Υπόδειγμα στην τελική του 

μορφή, ως ένα πλήρες δυναμικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας της οικονομίας.

Αντίθετα λοιπόν με το υπόδειγμα του Solow, όπου ο ρυθμός αποταμίευσης 

θεωρήθηκε σταθερός και εξωγενής, στο υπόδειγμα Cass-Koopmans γίνεται η 

υπόθεση ότι η κατανάλωση, άρα και ο ρυθμός αποταμίευσης, καθορίζεται από τη 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Συνεπώς, η διαφοροποίηση σε 

αυτό το υπόδειγμα βρίσκεται στο ότι το s, λόγω των οικονομικών μονάδων, δεν είναι 

σταθερό, αλλά είναι μια συνάρτηση του κατά κεφαλήν αποθέματος του κεφαλαίου, k. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την αριστοποιητική συμπεριφορά των 

οικονομικών μονάδων για να καταλήξουμε στον προσδιορισμό της ισορροπίας στο 

γενικευμένο νεοκλασικό υπόδειγμα.

Έστω λοιπόν ότι οι συνεπείς διαχρονικές προτιμήσεις ενός αντιπροσωπευτικού 

καταναλωτή χαρακτηρίζονται από μια συνάρτηση διαχρονικής χρησιμότητας της 

μορφής:

Μια επέκταση τον Νεοκλασικού Υποδείγματος:
Το Υπόδειγμα Cass-Koopmans

W = I e pt u(c(t))dt (14) όπου: c(t) είναι η κατανάλωση τη χρονική περίοδο t

u( ), η συνάρτηση χρησιμότητας από την κατανάλωση 

ρ, οι προτιμήσεις του ατόμου 

(επιπλέον υποθέτουμε ότι L=l).

Συνεπώς, με την εκκαθάριση των αγορών, τον τέλειο ανταγωνισμό, την τέλεια 

πληροφόρηση και την μη ύπαρξη εξωτερικοτήτων, η οικονομία θα ακολουθήσει το 

βέλτιστο επίπεδο μεγέθυνσης. Αυτό θα γίνει μεγιστοποιώντας την W υπό τον 

περιορισμό:

K=F(K) - δΚ - c (15)

Αναζητούμε το επίπεδο κατανάλωσης για κάθε t που μεγιστοποιεί την ακόλουθη 

συνάρτηση Hamiltonian:

Η=ιι(ο)+λ[Τ(Κ) - δΚ - c], όπου το λ είναι η “σκιώδης τιμή” της επένδυσης.

Η συνθήκη πρώτου βαθμού για τη μεγιστοποίηση της Hamiltonian είναι:

ιι'(ο)=λ (16)
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δηλαδή η οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης ισούται με τη σκιώδη τιμή της 

επένδυσης. Η σκιώδης τιμή λ προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των χρησιμοτήτων 

που προέρχονται από μια επιπλέον οριακή μονάδα κεφαλαίου. Ισοδύναμα, μπορεί να 

γραφεί σε όρους εξίσωσης Euler:

ρλ=λ(Ρ(Κ) - δ)+λ (17)

με τερματική εξίσωση (transversality) την εξής:

lim e-pt λΚ=0 (18)
t—>oc

Η εξίσωση Euler μπορεί να ερμηνευτεί ως κατάσταση ισορροπίας για τις τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων, όπου το δεξί μέρος της εξίσωσης που εκφράζει το οριακό 

εισόδημα και περιλαμβάνει και το οριακό κέρδος του κεφαλαίου λ, ισούται με την 

τιμή των περιουσιακών στοιχείων λ πολλαπλασιαζόμενη με το ανταγωνιστικό 

επιτόκιο της αγοράς ρ. Από την άλλη, η συνθήκη transversality αποκλείει την 

περίπτωση αναποτελεσματικότητας στην οποία το κεφάλαιο συσσωρεύεται συνεχώς 

χωρίς να καταναλώνεται.

Η “σταθερή κατάσταση ισορροπίας” για αυτό το υπόδειγμα μεγέθυνσης είναι όταν 

το κεφάλαιο Κ και η σκιώδης τιμή λ είναι σταθερά. Σύμφωνα με την εξίσωση Euler, 

αυτή η κατάσταση σταθερότητας για το κεφάλαιο Κ* θα είναι η λύση στην 

τροποποιημένη συνθήκη του “χρυσού κανόνα”:

Ρ(Κ*)=ρ+δ (19)

Όπως και στο υπόδειγμα του Solow με το σταθερό ρυθμό αποταμίευσης, το 

απόθεμα του κεφαλαίου θα συγκλίνει ασυμπτωτικά στην “σταθερή κατάσταση 

ισορροπίας”. Επομένως και το προϊόν θα συγκλίνει σε ένα τέτοιο επίπεδο και η 

μεγέθυνση παύει να υπάρχει στη μακροχρόνια περίοδο.

Αν αντιστρέφουμε τη συνθήκη βελτιστοποίησης υ'(ο)=λ και αντικαταστήσουμε το 

c στον περιορισμό K=F(K) - δΚ - c, τότε η εξίσωση που θα προκόψει, μαζί με την 

εξίσωση Euler, θα μας δώσουν ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων για τις 

μεταβλητές Κ και λ. Αυτό το δυναμικό σύστημα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Μια επέκταση του Νεοκλασικού Υποδείγματος:
Το Υπόδειγμα Cass-Koopmans
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Μια επέκταση του Νεοκλασικού Υποδείγματος:
Το Υπόδειγμα Cass-Koopmans

Διάγραμμα 10.

Το υπόδειγμα Cass- 
Coopmans

Το διάγραμμα διαιρείται σε 
τέσσερα μέρη. Υπάρχει μόνο 
μια τροχιά που οδηγεί σε 
σύγκλιση στο σημείο 
ισορροπίας, η οποία 
ονομάζεται “σταθερή 
τροχιά”.

Σύμφωνα με την εξίσωση Euler, ο γεωμετρικός τόπος των σημείων όπου η 

σκιώδης τιμή είναι σταθερή (λ=0), είναι κάθετος στην συνθήκη του χρυσού κανόνα 

για το απόθεμα κεφαλαίου Κ*. Στα δεξιά αυτής της καθέτου το λ πρέπει να αυξάνεται 

γιατί κανένα άτομο δεν θα κρατήσει ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η απόδοση 

F'(K) - δ είναι μικρότερη από το επιτόκιο ρ, εκτός αν αποζημιωθεί με το κέρδος του 

κεφαλαίου λ>0 (η αντίθετη ανάλυση γίνεται για τα σημεία αριστερά της καθέτου).

Από την άλλη, σύμφωνα με το ϋ'(ο)=λ, η κατανάλωση μπορεί να εκφραστεί ως μια 

φθίνουσα συνάρτηση c(k) της σκιώδους τιμής. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων 

όπου το απόθεμα κεφαλαίου είναι σταθερό (Κ=0) ορίζεται από τη συνθήκη όπου η 

κατανάλωση ισούται με το καθαρό εθνικό προϊόν: c(X)=F(K) - δΚ. Υψηλότερο Κ 

δηλώνει ένα υψηλότερο εθνικό προϊόν που επιτρέπει τα άτομα να καταναλώνουν 

περισσότερο στην σταθερή κατάσταση ισορροπίας και το οποίο, λόγω της φθίνουσας 

οριακής χρησιμότητας, απαιτεί χαμηλό λ. Πάνω από τη γραμμή Κ=0, η κατανάλωση 

είναι πολύ χαμηλή για να συγκρατήσει την αύξηση του Κ, άρα Κ>0 (η αντίθετη 

ανάλυση γίνεται για τα σημεία κάτω από αυτή την κάθετο). Έτσι, για στις περιοχές II 

και III υπάρχει απόκλιση από την ισορροπία. Υπάρχει λοιπόν μόνο μια τροχιά που 

οδηγεί σε σύγκλιση στο σημείο ισορροπίας, η οποία ονομάζεται “σταθερή τροχιά”.

Συνεπώς, όταν συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας την αριστοποιητική 

συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, ο ρυθμός αποταμίευσης ακολουθεί πιο 

πολύπλοκη πορεία, σε αντίθεση με τη σταθερότητα που υποθέτει το υπόδειγμα 

Solow-Swan. Τα άτομα αυξομειώνουν το s ανάλογα με την ανάπτυξη της οικονομίας.
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τις προτιμήσεις τους και το ανταγωνιστικό επιτόκιο της αγοράς. Οι υποθέσεις του 

“μόνιμου εισοδήματος” και του “κύκλου ζωής” για τη συμπεριφορά των ατόμων ως 

προς τις επιλογές τους για την κατανάλωση και την αποταμίευση, ισχυροποιούν την 

άποψη των Cass-Koopmans για τη μεταβλητότητα του s.

Η συμπεριφορά του s είναι διφορούμενη επειδή περιλαμβάνει και αποτέλεσμα 

εισοδήματος και αποτέλεσμα υποκατάστασης. Καθώς λοιπόν το k* αυξάνει, η πτώση 

του f '(k*) μειώνει το επιτόκιο ρ. Το χαμηλότερο επιτόκιο τείνει να μειώσει το s 

καθώς η οικονομία αναπτύσσεται (αποτέλεσμα υποκατάστασης). Όμως, τα 

νοικοκυριά σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της κατανάλωσής τους, καταναλώνουν 

αρκετά σε χαμηλά επίπεδα εισοδήματος. Δηλαδή, το s είναι χαμηλό όταν το k είναι 

χαμηλό. Έτσι, καθώς αυξάνει το k, το κενό μεταξύ του προσωρινού και μόνιμου 

εισοδήματος μειώνεται και συνεπώς η κατανάλωση (το s) τείνει να μειωθεί (να 

αυξηθεί) σε σχέση με το εισόδημα (εισοδηματικό αποτέλεσμα). Το καθαρό 

αποτέλεσμα δεν είναι σαφές και η πορεία του s κατά τη διαδικασία αυτή της 

ανάπτυξης είναι αρκετά περίπλοκη.

Και στο υπόδειγμα αυτό όμως, τα συμπεράσματα ως προς τη μακροχρόνια 

μεγέθυνση μιας οικονομίας είναι τα ίδια με αυτά του υποδείγματος Solow-Swan:

(i) η οικονομία τείνει σε μια σταθερή κατάσταση ισορροπίας,

(ϋ) ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν προϊόντος, κεφαλαίου, κατανάλωσης και 

αποταμίευσης είναι σταθερός:

c*,+i i*t+i yVi k*(+I
--------=---------  =-------- =--------= k (20)
c*t i*t y*t k*t

(iii) Μόνο τεχνολογικές παράμετροι επηρεάζουν το μακροχρόνιο ρυθμό 

οικονομικής μεγέθυνσης. Ειδικότερα, ο πιο σημαντικός λόγος είναι η τεχνολογική 

πρόοδος, την οποία οι εμπειρικές μελέτες έχουν χαρακτηρίσει ως βασική πηγή 

μεγέθυνσης. Όταν ο ρυθμός της τεχνολογικές προόδου είναι ΔΑ/Α, ο ρυθμός 

μεγέθυνσης αυξάνεται κατά το ποσό αυτό.

Μια επέκταση του Νεοκλασικού Υποδείγματος:
Το Υπόδειγμα Cass-Koopmans
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Συμπεράσματα και Κριτικές του Νεοκλασικού Υποδείγματος

2.4. Συμπεράσματα και Κριτικές του Νεοκλασικού 

Υποδείγματος

Το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό δίνει μια 

φαινομενικά συνεπή και συνεκτική εικόνα του κόσμου. Οι κεντρικές προτάσεις του 

μοντέλου αντιστρέφουν ή παρακάμπτουν ό,τι χαρακτηρίστηκε ως “θλιβερές” και 

“σκοτεινές” προφητείες του τρόπου σκέψης των Harrod-Domar19. Οι συνεπαγωγές 

του μοντέλου είναι συνεπείς με τη γενική νεοκλασική οπτική μιας αρμονικής, αυτο- 

ισορροπούμενης και μηχανιστικής προσέγγισης των οικονομικών διαδικασιών.

Στη Νεοκλασική θεωρία, το ενδιαφέρον στρέφεται από τις μακροχρόνιες εξελίξεις 

στη βραχυχρόνια ανάλυση ενός συστήματος οικονομικών σχέσεων αποκομμένων από 

την ιστορικότητά τους. Έχουμε ένα αυτοπροσαρμοζόμενο οικονομικό σύστημα στο 

οποίο η οικονομική μεγέθυνση προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς όπου τα 

επιτόκια και η δημιουργία κεφαλαίου εξισορροπούνται από τις ευκαιρίες για 

επένδυση και την αποταμιευτική ικανότητα. Το οικονομικό σύστημα του πλήρους 

ανταγωνισμού, από μόνο του, λύνει το πρόβλημα αυτό και μάλιστα με τον καλύτερο 

τρόπο, σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης20.

Είναι λοιπόν προφανές ότι το Νεοκλασικό Υπόδειγμα πρόκειται για ένα υπόδειγμα 

γενικής ισορροπίας, όπου ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας καθορίζει το σημείο 

ισορροπίας κατά μοναδικό τρόπο. Το υπόδειγμα του Solow παρουσιάζεται συνήθως 

ως το πρόβλημα ενός κοινωνικού σχεδιαστή (social planner or Ramsey government), 

ο οποίος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την ευημερία του αντιπροσωπευτικού 

νοικοκυριού υπό τους περιορισμούς της τεχνολογίας και των πόρων της οικονομίας. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε τα ακόλουθα για τη συμπεριφορά της 

οικονομίας στα πλαίσια του βασικού Νεοκλασικού Υποδείγματος:

• Το σημείο ισορροπίας ακολουθεί ένα νόμο κίνησης που στην απουσία εξωγενούς 

αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας τείνει σε ένα σταθερό λόγο κεφαλαίου- 

εργασίας.

• Μια χώρα μπορεί να μεγεθύνεται στην πορεία της από ένα χαμηλότερο λόγο 

κεφαλαίου-εργασίας προς τον σταθερό λόγο κεφαλαίου-εργασίας (στην πορεία

19 Jones H.G. (1993), Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης, Εκδόσεις Κριτική 
Επιστημονική Βιβλιοθήκη, σελ. 122.
20 Ρέππας Π. (1991), Οικονομική Ανάπτυξη-Θεωρίες και Στρατηγικές, σελ. 198.
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σύγκλισης προς την “σταθερή κατάσταση ισορροπίας”), αλλά πέρα από αυτό 

μπορεί να μεγεθύνεται μόνο αν αυξάνεται εξωγενώς και διαρκώς η συνολική 

παραγωγικότητά της. Με άλλα λόγια, αν δεν υπάρχει εξωγενής αύξηση της 

συνολικής παραγωγικότητας, η οικονομία σταδιακά συγκλίνει προς μια 

κατάσταση μακροχρόνιας στασιμότητας, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα και η 

κατά κεφαλήν κατανάλωση αυξάνονται με σταθερό ρυθμό.

• Ο ρυθμός μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης προσδιορίζεται από το ρυθμό 

της εξωγενούς τεχνολογικής εξέλιξης, είναι δηλαδή συνάρτηση αποκλειστικά και 

μόνο εξωγενών τεχνολογικών παραγόντων.

• Εφόσον η τεχνολογία είναι κοινή για όλες τις οικονομίες, προβλέπεται σταδιακή 

σύγκλιση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης μεταξύ των φτωχότερων και 

πλουσιότερων οικονομιών.

Ένα πολύ σπουδαίο συμπέρασμα για την οικονομική πολιτική είναι ότι δεν 

υπάρχει κανένας λόγος για άσκηση οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα:

• Η άσκηση οικονομικής πολιτικής μπορεί να επηρεάζει το σταθερό λόγο 

κεφαλαίου-εργασίας και την πορεία σύγκλισης σε αυτόν, αλλά όχι τη μακροχρόνια 

μεγέθυνση της οικονομίας, διότι αυτός εξαρτάται από καθαρά εξωγενείς 

παράγοντες. Ο ρυθμός αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας και, 

κατ’επέκταση, ο ρυθμός της μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης είναι 

εξωγενής.

• Κάθε στρεβλωτική παρέμβαση της κυβέρνησης θα έχει ως αποτέλεσμα την 

καθαρή μείωση της κοινωνικής ευημερίας. Και αυτό γιατί το σημείο 

ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι αποτελεσματικό κατά Pareto, οπότε 

οποιαδήποτε στρεβλωτική παρέμβαση θα οδηγήσει σε απόκλιση από τη (στατικά 

και δυναμικά) αποτελεσματική κατανομή των πόρων.

• Στα πλαίσια του Νεοκλασικού Υποδείγματος, η οικονομία πετυχαίνει αυτόματα 

το λεγόμενο “χρυσό κανόνα” της οικονομικής ανάπτυξης και δεν υπάρχει χώρος 

οποιοσδήποτε αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής.

Η Νεοκλασική Θεωρία Μεγέθυνσης λοιπόν, είναι ουσιαστικά μια θεωρία 

σταθερών καταστάσεων ισορροπίας (steady states theory)21. Στην ουσία δεν έχουμε 

θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης, λόγω αυτής της αυτοπροσαρμοστικότητας του

21 Gahlen Β. “How useful are Post-Keynesian and Neo-Classical models in explaining growth?”, 
Towards an explanation of economic growth, Symposium 1980, Institut fur Weltwirtschaft an der 
Universitat Kiel, 1981, pp.19.
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οικονομικού συστήματος που σταδιακά συγκλίνει προς μια κατάσταση μακροχρόνιας 

στασιμότητας και δεν αφήνει κανένα περιθώριο κρατικής παρέμβασης στη 

διαδικασία μεγέθυνσης της οικονομίας. Επιπλέον, οι κριτικές που έγιναν στη 

Νεοκλασική Θεωρία Μεγέθυνσης κατά καιρούς, είχαν ως στόχο να τονίσουν και την 

έντονη αντίθεση μεταξύ θεωρίας και εμπειρικών αποτελεσμάτων. Δύο βασικές 

συνέπειες του Νεοκλασικού υποδείγματος είναι ότι χώρες με υψηλούς ρυθμούς 

αποταμίευσης θα πρέπει να εμφανίζουν υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ότι 

όλες οι χώρες μεγεθύνονται με τον ίδιο ρυθμό. Ωστόσο, τα γεγονότα αποδεικνύουν 

ακριβώς το αντίθετο 22. Με άλλα λόγια, η Νεοκλασική Θεωρία Μεγέθυνσης δεν είχε 

σημαντικό εμπειρικό περιεχόμενο ενώ και τα αποτελέσματά της ήταν πολύ γενικής 

φύσεως (π.χ. για τα κίνητρα τεχνολογικής προόδου και επένδυσης).

Παρόλο που το νεοκλασικό επίτευγμα στο χώρο της θεωρίας της μεγέθυνσης είχε 

σημαντική επιρροή, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι 

σκέπτονται την οικονομική μεγέθυνση, δέχτηκε δριμύτατη κριτική για όλους τους 

παραπάνω λόγους που αναφέρθηκαν, καθώς και για το γεγονός της παράλειψης του 

ρόλου των επιχειρηματικών προσδοκιών. Σχολιάζοντας τον ακόλουθο ισχυρισμό του 

1956 του Solow: “όταν τα αποτελέσματα μιας θεωρίας δείχνουν να απορρέουν από μια 

συγκεκριμένη κρίσιμη υπόθεση, η οποία είναι αμφίβολη, τα αποτελέσματα είναι 

ύποπτα”, ο Stiglitz έγραψε:

“Τώρα φαίνεται - με την εμπειρία δεκαπέντε περίπου χρόνων συνεχούς 

έρευνας - ότι η θεωρία που δημιουργήθηκε από τον Solow, δηλαδή αυτή η 

εικόνα μιας οικονομίας ομα)Λ συγκλίνουσας προς μια ισόρροπη μεγέθυνση, 

στην οποία οι προσδοκίες δεν παίζουν κανένα ρητό ρόλο, είναι από αυτή την 

άποψη το ίδιο ύποπτη όσο και η παλαιότερη θεωρία του Harrod'.

22 Η ασυνέπεια της νεοκλασικής θεωρίας και των εμπειρικών αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο 
παράρτημα, σελ. 107, σχήματα 3 και 4.
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Κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης ιστορίας της οικονομικής μεγέθυνσης ήταν οι 

μαζικές αποκλίσεις των ρυθμών μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν προϊόντος, τόσο σε 

απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, μεταξύ των διαφόρων χωρών (Kuznets 1995, 

Prescott 1997). Αυτή η έντονη αντίθεση μεταξύ της πραγματικότητας και των 

συμπερασμάτων του Νεοκλασικού Υποδείγματος αποτέλεσε κίνητρο για μια νέα 

προσέγγιση της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης.

Κυριότερη αιτία της ασυνέπειας αυτής μεταξύ του Νεοκλασικού Υποδείγματος 

και των εμπειρικών αποτελεσμάτων ήταν το γεγονός ότι η νεοκλασική θεωρία 

απέδιδε την οικονομική μεγέθυνση στην αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας 

μέσω της βελτίωσης της τεχνολογίας χωρίς να προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε 

οποιαδήποτε άλλη παράμετρο της διαδικασίας της μεγέθυνσης.

Σύμφωνα όμως με τον Lucas (1988:15) “το να δίνει κάποιος τόση μεγάλη βαρύτητα 

στην τεχνολογία, θεωρώντας την ως την κύρια πηγή μεγέθυνσης, αυτόματα αποδίδει 

πολύ μικρή σημασία σε οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ερμηνευτούν 

οι παρατηρούμενες διαφορές του προϊόντος κατά μήκος των διαφόρων χωρών’’’’ . Στο 

ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Romer (1986:1003), ο οποίος διαπιστώνει πως 

“αυτό που χρειάζεται είναι ένα υπόδειγμα ισορροπίας στο οποίο οι τεχνολογικές 

αλλαγές προσδιορίζονται ενδογενούς και η μακροχρόνια μεγέθυνση οφείλεται κυρίως 

στη συσσώρευση γνώσης των οικονομούντων ατόμων-επιχειρήσεων, που 

χαρακτηρίζονται από ορθολογικές προσδοκίες και μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και 

του κέρδους τους” 23 24.

Έτσι λοιπόν, βασικός στόχος της νέας προσέγγισης της θεωρίας της οικονομικής 

μεγέθυνσης ήταν η κατασκευή τέτοιων μοντέλων ώστε ο μακροχρόνιος ρυθμός

23 Ruttan V. (1998), “The New Growth Theory and Development Economics: A Survey”, The Journal 
of Development Studies, Vol. 35, No 2, December, pp.4.
24 Ruttan V. (1998), “The New Growth Theory and Development Economics: A Survey”, The Journal 
of Development Studies, Vol. 35, No 2, December, pp.4.
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μεγέθυνσης του προϊόντος να μην εξαρτάται από παραμέτρους όπως συναρτήσεις 

χρησιμότητας και παραγωγής, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως: 

δημοσιονομική πολιτική, διεθνές εμπόριο και από πολιτικές αντιμετώπισης του 

πληθυσμού. Αποτέλεσμα όλης αυτής της θεώρησης ήταν να αμφισβητηθεί η 

νεοκλασική υπόθεση που υποστήριζε ότι η πολιτική μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο 

της οικονομικής δραστηριότητας, όχι όμως το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας.

Η ενδογενής θεωρία, σε αντίθεση με τη νεοκλασική - η οποία ονομάστηκε 

εξωγενής θεωρία, λόγω ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν ερμηνεύεται από καμία 

μεταβλητή του υποδείγματος - εξηγεί γιατί η αποτελεσματικότητα της εργασίας 

αυξάνεται διαχρονικά. Η βασική ιδέα είναι ότι η έννοια της αποδοτικότητας 

περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις ικανότητες της εργατικής δύναμης, οι οποίες 

αποκτώνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Καθώς η τεχνολογία 

εξελίσσεται και κατασκευάζονται όλο και πιο πολύπλοκα μηχανήματα, το εργατικό 

δυναμικό βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς μάθησης που λαμβάνει χώρα στον 

εργασιακό χώρο (Learning by Doing) και προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα γνώση. 

Αυτή η συσσώρευση γνώσης (human capital accumulation) συμβάλλει διαχρονικά 

στη διαδικασία μεγέθυνσης.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα διάφορα υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής 

μεγέθυνσης, η κινητήριος δύναμη της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η συσσώρευση 

φυσικού ή ανθρωπίνου κεφαλαίου, η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και η ενδογενής 

τεχνολογική εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η οικονομία μπορεί να μεγεθύνεται 

διαρκώς με ενδογενείς και μόνο δυνάμεις. Το σταθερό επίπεδο ισορροπίας της 

οικονομίας χαρακτηρίζεται από έναν ενδογενώς προσδιοριζόμενο ρυθμό μεγέθυνσης 

που μπορεί να συμπίπτει ή όχι με την αποτελεσματικότητα κατά Pareto (Pareto 

Optimum) και εξαρτάται τόσο από εξωγενείς παραμέτρους που χαρακτηρίζουν 

προτιμήσεις των νοικοκυριών, την τεχνολογία της παραγωγής, τη διαδικασία 

συσσώρευσης γνώσης και κεφαλαίου και τη διάρθρωση των αγορών, όσο και από την 

οικονομική πολιτική που ακολουθείται.

Η βιβλιογραφία των ενδογενών υποδειγμάτων της οικονομικής μεγέθυνσης, 

παρ’όλο που είναι σχετικά πρόσφατη, αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό λόγω του 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Η αρχή της τοποθετείται στα άρθρα του 

Romer (1986) και του Lucas (1988), των οποίων η συμβολή στη διαμόρφωση μιας 

ενδογενούς θεωρίας μεγέθυνσης ήταν πολύ σημαντική. Με την ενδογενή οικονομική 

μεγέθυνση έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια πολλοί οικονομολόγοι και έχει

39



Ενδογενής Οικονομική Μεγέθυνση

κατασκευαστεί πλήθος υποδειγμάτων. Τα υποδείγματα αυτά που έχουν παρουσιαστεί 

μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

ϊ) Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και Εξωτερικών Οικονομιών (Romer 

1986, Lucas 1988, Azariadis και Draren 1990). 

ίϊ) Γραμμικής Τεχνολογίας (Rebelo 1991, Jones και Manuelli 1990).

iii) Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και Ατελούς Ανταγωνισμού (Romer 

1991, Grossman και Helpman 1990, Aghion και Howitt 1991).

iv) Ενδογενούς Γεννητικότητας (Becker και Barro 1988, Tamura 1988, Becker, 

Murphy και Tamura 1990).

To κοινό χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων και των τεσσάρων παραπάνω 

κατηγοριών είναι ότι ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας βασίζεται 

στην κατανομή των οικονομικών πόρων, δηλαδή καθορίζεται ενδογενώς. Έτσι, 

αντίθετα με το νεοκλασικό υπόδειγμα νεοκλασικής μεγέθυνσης, οι ρυθμοί της 

οικονομικής μεγέθυνσης βασίζονται στην τεχνολογία και τις προτιμήσεις. Κατά 

συνέπεια, αν η τεχνολογία και οι προτιμήσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, θα 

μπορούσαμε ίσως να εξηγήσουμε τις παρατηρούμενες διαφορές ανάμεσα στους 

ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών αυτών. Επιπλέον, αφού η οικονομική 

πολιτική μιας κυβέρνησης συνήθως επηρεάζει την κατανομή των οικονομικών πόρων 

της αντίστοιχης χώρας, θα μπορούσαμε ίσως να καταλάβουμε πως η οικονομική 

πολιτική επηρεάζει τους μακροχρόνιους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Τα υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με αύξουσες αποδόσεις 

κλίμακας λόγω εξωτερικών οικονομιών είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η τεχνολογία 

χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, οι οποίες είναι εσωτερικές στο 

σύνολο της οικονομίας αλλά εξωτερικές για τις κατ’ιδίαν επιχειρήσεις που έχουν 

σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Το βασικό χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την 

ύπαρξη ισορροπίας στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς παρά την ύπαρξη των 

αυξουσών αποδόσεων, είναι ότι οι αύξουσες αποδόσεις προέρχονται από εξωτερικές 

οικονομίες. Η πορεία μιας οικονομίας χαρακτηρίζεται από το σημείο ανταγωνιστικής 

ισορροπίας. Βέβαια, η ύπαρξη των εξωτερικών οικονομιών σε μια ελεύθερη 

οικονομία σημαίνει ότι το σημείο ανταγωνιστικής ισορροπίας δεν είναι 

αποτελεσματικό κατά Pareto. Έτσι, μπορούμε να αναλύσουμε το ρόλο της βέλτιστης 

οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής που με τις κατάλληλες παρεμβάσεις της θα μας 

οδηγήσει στην ισορροπία και στην αποτελεσματικότητα κατά Pareto.
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Τα υποδείγματα γραμμικής τεχνολογίας βασίζονται στο νεοκλασικό υπόδειγμα 

οικονομικής μεγέθυνσης με μια διαφορά. Θεωρούν ότι η οριακή παραγωγικότητα του 

κεφαλαίου είναι σταθερή ή προσεγγίζει ένα σταθερό, θετικό και αρκούντως μεγάλο 

αριθμό. Σε αυτήν την περίπτωση το σημείο ανταγωνιστικής ισορροπίας είναι 

αποτελεσματικό κατά Pareto.

Τα υποδείγματα με αύξουσες οικονομίες κλίμακας και ατελή ανταγωνισμό 

βασίζονται στην ύπαρξη αγαθών που δεν είναι κατευθείαν παραγωγικά, αλλά 

συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης, όπως η Έρευνα και η Τεχνολογία. Και σε 

αυτήν την περίπτωση το σημείο ανταγωνιστικής ισορροπίας δεν είναι 

αποτελεσματικό κατά Pareto.

Τέλος, τα υποδείγματα ενδογενούς γεννητικότητας εξηγούν τους “παρονομαστές” 

του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. Ειδικότερα, στα υποδείγματα αυτά ο ρυθμός 

της οικονομικής μεγέθυνσης καθορίζεται από το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, σε 

συνδυασμό όμως με το κατά κεφαλήν ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο ρυθμός αύξησης του 

πληθυσμού εξαρτάται από τις προτιμήσεις των νοικοκυριών ανάμεσα σε περισσότερα 

αγαθά ανά μέλος και τα περισσότερα μέλη. Άρα, με τα υποδείγματά τους, οι Barro 

και Becker μετατρέπουν σε ενδογενή μεταβλητή τους δείκτες γονιμότητας με 

καθοριστικής σημασίας επιδράσεις πάνω στη διαδικασία της οικονομικής 

μεγέθυνσης. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των παραπάνω υποδειγμάτων όμως, 

θα ήταν χρήσιμο να παρουσιαστεί το βασικό υπόδειγμα της ενδογενούς οικονομικής 

μεγέθυνσης, το υπόδειγμα ΑΚ.

3.1. Προς την Ενδογενοποίηση της Τεχνολογίας: Το 

Υπόδειγμα ΑΚ

Στο νεοκλασικό υπόδειγμα, οι φθίνουσες αποδόσεις του κεφαλαίου είναι το 

βασικό στοιχείο μιας οικονομίας, όπου η τεχνολογία και η απασχόληση, ως 

παράγοντες της μεγέθυνσης του προϊόντος, είναι δεδομένοι και εξωγενείς. Ωστόσο, 

υπάρχουν υποδείγματα που υποθέτουν ότι αυτοί οι παράγοντες μεγεθύνονται 

αναλογικά με το κεφάλαιο, εξουδετερώνοντας την ύπαρξη των φθινουσών 

αποδόσεων του κεφαλαίου και επιτρέποντας το προϊόν να μεγεθύνεται αναλογικά με 

το κεφάλαιο. Αυτά τα υποδείγματα αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως υποδείγματα 

ΑΚ, γιατί υποθέτουν μια συνάρτηση παραγωγής της μορφής:
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Υ=ΑΚ

όπου Α σταθερό

(21)
Η συνάρτηση παραγωγής του υποδείγματος ΑΚ 

επιτρέπει την αναλογική αύξηση 
κεφαλαίου-προϊόντος

Αν και αυτά τα υποδείγματα είναι τελείως απλοϊκά, είναι αρκετά διαφωτιστικά στο 

να δείξουν πως η εξουδετέρωση των φθινουσών αποδόσεων οδηγεί στην ενδογενή 

μεγέθυνση. Η απουσία των φθινουσών αποδόσεων μπορεί να φαίνεται μη ρεαλιστική, 

όμως η υπόθεση αυτή γίνεται πολύ πειστική αν επεκτείνουμε την έννοια του 

κεφαλαίου, ώστε να περιλαμβάνει, εκτός του φυσικού, και το ανθρώπινο κεφάλαιο .

Αν λοιπόν, η συνάρτηση παραγωγής είναι της μορφής ΑΚ, τότε, με την ίδια 

λογική που ακολουθήσαμε και στην περίπτωση του νεοκλασικού υποδείγματος, η 

κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής θα είναι:

y=Ak (22) Η κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής του 
υποδείγματος ΑΚ, σε κατά κεφαλήν όρους

όπου το μέσο και το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι σταθερό στο επίπεδο Α>0 

Συνεπώς, η κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής θα έχει την εξής διαγραμματική 

απεικόνιση:

Διάγραμμα 11.

Η κατά κεφαλήν 
συνάρτηση παραγωγής 
στο υπόδειγμα ΑΚ

Η κλίση της κατά κεφαλήν 
συνάρτησης παραγωγής δεν 
χαρακτηρίζεται από τη 
φθίνουσα απόδοση του 
κεφαλαίου.

Στην περίπτωση του υποδείγματος ΑΚ, η θεμελιώδης εξίσωση του κεφαλαίου θα 

είναι και αυτή διαφορετική από την αντίστοιχη του νεοκλασικού υποδείγματος: 25

25 Ένα τέτοιο υπόδειγμα που εισάγει και το ανθρώπινο κεφάλαιο στη συνάρτηση παραγωγής είναι το 
υπόδειγμα του Lucas (1988), που θα δούμε στη συνέχεια.
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Η κατά κεφαλήν συνάρτηση κεφαλαίου του 
υποδείγματος ΑΚ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν 
αποθέματος του κεφαλαίου του υποδείγματος ΑΚ

Έχοντας υπ’όψην μας τις δύο παραπάνω συναρτήσεις (κατά κεφαλήν προϊόντος 

και κατά κεφαλήν αποθέματος κεφαλαίου), μπορούμε να παρουσιάσουμε το 

υπόδειγμα ΑΚ, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

k = sAk - (n+6)k (23)

gk = sA - (η+δ) (24)

Διάγραμμα 12.

To υπόδειγμα ΑΚ

Ακόμα και στην περίπτωση μη 
ύπαρξης τεχνολογικής προόδου, 
η οικονομία θα μεγεθύνεται 
διαρκώς, αφού η επέκταση της 
έννοιας του κεφαλαίου, ώστε να 
περιλαμβάνει και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, εξουδετερώνει πλήρως 
την ύπαρξη των φθινουσών 
αποδόσεων.

gk

Αν η τεχνολογία είναι ΑΚ, τότε η καμπύλη της αποταμίευσης sf(k)/k είναι μια 

ευθεία στο επίπεδο sA. Αν εΑ>η+δ, τότε η διαρκής μεγέθυνση του κατά κεφαλήν 

αποθέματος κεφαλαίου k, υπάρχει ακόμα και χωρίς τεχνολογική πρόοδο. Ο ρυθμός 

μεγέθυνσης gk θα είναι πάντα θετικός και σταθερός, ανεξάρτητος του k. Με άλλα 

λόγια, το k θα μεγεθύνεται πάντα με το ρυθμό της σταθερής κατάστασης ισορροπίας, 

gk*=sA - (n+δ). Αφού y=Ak, το gk ισούται με το gk* σε κάθε χρονικό σημείο. 

Επιπλέον, αφού c=(l - s)y, ο ρυθμός μεγέθυνσης του c ισούται με το gk*. Άρα, όλα 

τα κατά κεφαλήν μεγέθη του υποδείγματος μεγεθύνονται με τον ίδιο ρυθμό:

gk = gk* = sA - (n+δ) (25)

Ο κατά κεφαλήν ρυθμός μεγέθυνσης του κεφαλαίου εξαρτάται από τη 

συμπεριφορά του ρυθμού αποταμίευσης και του ρυθμού μεγέθυνσης του πληθυσμού.
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Σε αντίθεση με το νεοκλασικό υπόδειγμα, ένας υψηλός ρυθμός s οδηγεί σε 

υψηλότερο κατά κεφαλήν ρυθμό μακροχρόνιας μεγέθυνσης g. Παρόμοια, αν το 

επίπεδο της τεχνολογίας Α βελτιωθεί, τότε η μακροχρόνια μεγέθυνση είναι 

υψηλότερη. Αλλαγές στο ρυθμό απόσβεσης δ, στο ρυθμό μεγέθυνσης του πληθυσμού 

η, έχουν επίσης μόνιμες επιδράσεις στον κατά κεφαλήν ρυθμό μεγέθυνσης. Όμως, το 

υπόδειγμα ΑΚ δεν προβλέπει σύγκλιση, δηλαδή dgy/dy=0 για κάθε επίπεδο y. Αυτό 

είναι και το αδύνατο σημείο του υποδείγματος ΑΚ, αφού σύμφωνα με τα εμπειρικά 

αποτελέσματα, υπάρχει σύγκλιση 2().

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ένα σύνολο χωρών που οι οικονομίες τους είναι 

όμοιες ως προς τις παραμέτρους της τεχνολογίας Α, του ρυθμού αποταμίευσης s, του 

ρυθμού πληθυσμιακής μεγέθυνσης η και του ρυθμού απόσβεσης δ. Οι οικονομίες 

αυτές διαφέρουν μόνο στο αρχικό κατά κεφαλήν απόθεμα του κεφαλαίου k(0), άρα 

και στο y(0) και στο c(0). Σύμφωνα με το υπόδειγμα ΑΚ, κάθε οικονομία θα 

μεγεθύνεται με τον ίδιο κατά κεφαλήν ρυθμό μεγέθυνσης, ανεξάρτητα από την 

αρχική της κατάσταση. Αυτό το συμπέρασμα αντανακλά ακριβώς την απουσία των 

φθινουσών αποδόσεων.

Κατά τους Jones και Manuelli (1992), το πρόβλημα αυτό της μη σύγκλισης μπορεί 

να ξεπεραστεί αν χρησιμοποιήσουμε μια πιο σύνθετη μορφή συνάρτησης παραγωγής 

(που συγκλίνει ασυμπτωτικά στο υπόδειγμα ΑΚ) και η οποία είναι η εξής:

Y=F(K,L)=AK+BK“L' “ (26)
Αυτή η συνάρτηση παραγωγής είναι συνδυασμός 

των συναρτήσεων ΑΚ και Cobb-Douglas.

όπου Α>0, Β>0 και 0<α<1

Η παραπάνω συνάρτηση παραγωγής παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις κλίμακας 

και φθίνουσες αποδόσεις κεφαλαίου και εργασίας. Αν γράψουμε την (26) σε κατά 

κεφαλήν όρους:

y=f(k)=Ak+Bka (27)
Η κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής του 

διευρυμένου υποδείγματος ΑΚ, 
σε κατά κεφαλήν όρους

και το μέσο προϊόν του κεφαλαίου είναι:

f(k)/k=A+Bk'(l'a), το οποίο είναι φθίνων ως προς k, αλλά προσεγγίζει το Α όταν το 

k τείνει στο άπειρο.

Barro R., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth, pp.40.
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Η δυναμική του παραπάνω υποδείγματος μπορεί να παρουσιαστεί με την εξίσωση 

του ρυθμού μεγέθυνσης:

gk=sf(k)/k - (n+δ) (28)
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν 

αποθέματος του κεφαλαίου του διευρυμένου 
υποδείγματος ΑΚ

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ότι η καμπύλη sf(k)/k έχει αρνητική κλίση και η 

n+δ είναι μια ευθεία. Η διαφορά με το σχήμα (12) είναι ότι όσο το κεφάλαιο 

πλησιάζει το άπειρο, η συνάρτηση sf(k)/k τείνει στο sA και όχι στο μηδέν. Αν 

εΑ>η+δ, όπως υποθέτουμε στο διάγραμμα, τότε το gk είναι θετικό.

Διάγραμμα 13.

Το διευρυμένο υπόδειγμα 
ΑΚ

Σε αυτό το υπόδειγμα 
υπάρχει ενδογενής σταθερή 
μεγέθυνση, αλλά επίσης 
υπάρχει και η σύγκλιση, 
όπως στο νεοκλασικό 
υπόδειγμα.

Αυτό το υπόδειγμα συνεπάγεται ενδογενή, σταθερή μεγέθυνση, αλλά επίσης 

προβλέπει τη σύγκλιση, όπως στο νεοκλασικό υπόδειγμα. Αυτή η σύγκλιση απορρέει 

από την αντίστροφη σχέση μεταξύ του f(k)/k και του k, μια σχέση που ισχύει στο 

υπόδειγμα. Έτσι, αν δύο οικονομίες διαφέρουν μόνο ως προς την αρχική τους 

κατάσταση k(0), τότε η οικονομία με το μικρότερο κατά κεφαλήν απόθεμα 

κεφαλαίου θα μεγεθύνεται γρηγορότερα (σε κατά κεφαλήν όρους).

Ισορροπία του υποδείγματος

Στο υπόδειγμα ΑΚ, τα νοικοκυριά επιθυμούν τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης 

χρησιμότητας της μορφής:

45



Προς την Ενόογενοποίηση της Τεχνολογίας.Το Υπόδειγμα ΑΚ

U= Ie^n)l [(c1 0 —1)/(1 —0)]dt (29)
ο

υπό τον περιορισμό:

α=(τ-η)α + w-c (30)

όπου α, τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου,

r, το επιτόκιο,

w, ο ρυθμός των μισθών,

η, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πληθυσμού,

ρ>0, ο συντελεστής διαχρονικής προτίμησης και

θ>0, η ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας (καθώς το θ πλησιάζει το μηδέν, η 

συνάρτηση χρησιμότητας γίνεται γραμμική, ενώ όσο μεγαλύτερο είναι το θ, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πτώση της χρησιμότητας από αυξήσεις στην κατανάλωση)

Η συνθήκη για τη βελτιστοποίηση είναι: 

gc = c/c=(l/0)(r-p) · (31)

και η τερματική συνθήκη είναι:
I

lim{a(t)exp[- I[r(v)-n]dv]}=0 (32)
l—»ao 0

Για τις επιχειρήσεις έχουμε ήδη πει, ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι γραμμικής 

μορφής:

y=Ak (33)

Η κλασική συνθήκη για τη μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων απαιτεί

ισότητα του οριακού προϊόντος του κεφαλαίου και της τιμής του, R=r+0. Η μόνη 

διαφορά εδώ είναι ότι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου ισούται με Α. Συνεπώς:

τ=Α-δ (34)

Αφού το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με μηδέν, το w θα είναι και αυτό 

μηδέν. Αν θεωρήσουμε μια κλειστή οικονομία (a=k) και αντικαταστήσουμε τις 

σχέσεις a=k, τ=Α-δ και w=0 στις (30), (31), (32), τότε θα έχουμε:
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k=(A-5-n)k-c (35)

gc=( 1 /θ)( Α—δ—ρ) (36)

lim{k(t)e (A’^n)t}=0 (37)
t—>co

Η άμεση συνέπεια της (36) είναι ότι η μεγέθυνση της κατανάλωσης δεν εξαρτάται 

από το κατά κεφαλήν απόθεμα του κεφαλαίου, k. Με άλλα λόγια, αν το επίπεδο της 

κατά κεφαλήν κατανάλωσης το χρόνο 0 είναι c(0), τότε η κατά κεφαλήν κατανάλωση 

το χρόνο t θα είναι:

c(t)=c(O)e(l/0)(A_6_p)t (38)

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι επαρκώς ικανή να εξασφαλίσει τη 

μεγέθυνση του ο, αλλά όχι τόσο ικανή ώστε να παρέχει άπειρη χρησιμότητα:

Α>ρ+δ> [(1 -θ)/θ]( Α-δ-ρ)+η+δ (39)

Από το πρώτο μέρος αυτής της συνθήκης συνεπάγεται ότι gc>0. Το δεύτερο μέρος 

διασφαλίζει ότι η χρησιμότητα είναι ορισμένη και ότι η τερματική συνθήκη ισχύει.

Δυναμική του υποδείγματος

Όπως έχουμε τονίσει, το υπόδειγμα ΑΚ δεν προϋποθέτει σύγκλιση. Αυτό σημαίνει 

ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης gi< και gy είναι σταθεροί και ίσοι με το ρυθμό gc (σχέση 36). 

Αν αντικαταστήσουμε το c της σχέσης (38) στη σχέση (35), τότε θα έχουμε:

k=(A-6-n)k-c(0)e( 1 ^KA-s-p)t (40)

που είναι μια διαφορική εξίσωση πρώτου βαθμού ως προς k. Η γενική λύση αυτής 

της εξίσωσης είναι:

^ί)=(σταθερός)ε(Α“δ·ρ)ι+[ο(0)/φ]ε(1/θ)(Α·δ·ρ)ί (41)

όπου φ=(Α-δ)(θ-1)/θ+ρ/θ-η και φ>0

Αν αντικαταστήσουμε τώρα το k(t) της σχέσης (41) στην (37), τότε θα έχουμε:

1 im {σταθερός+[ε(0)/φ] ε~φ1} =0 (42)
t-»°o
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Αφού φ>0, ο δεύτερος όρος στην παρένθεση συγκλίνει στο μηδέν. Αρα, η 

τερματική συνθήκη απαιτεί ο σταθερός όρος να είναι ίσος με μηδέν. Συνεπώς, οι 

σχέσεις (38) και (41) οδηγούν στο εξής:

c(t)-<pk(t) (43)

gk=ge=( 1 /θ)( Α-δ-ρ) (44)

Από τη στιγμή που y=Ak, συνεπάγεται ότι gy=gk=gc. Άρα το υπόδειγμα δεν έχει 

δυναμική σύγκλισης: οι μεταβλητές k(t), c(t) και y(t) ξεκινούν από τις αρχικές τιμές 

k(0), c(0)=(pk(t) και y(0)=Ak(0) και μεγεθύνονται (και οι τρεις) με το σταθερό ρυθμό 

(1 /θ)(Α—δ—ρ). Στο ΑΚ αλλαγές σε μεταβλητές του υποδείγματος επηρεάζουν το 

επίπεδο και το ρυθμό της μεγέθυνσης. Αλλαγές στο Α, ρ και θ επηρεάζουν το επίπεδο 

και το ρυθμό μεγέθυνσης του c και k. Τέλος, ο ρυθμός μεγέθυνσης της αποταμίευσης 

δίνεται από τη σχέση:

Α—ρ+θη+(θ— 1 )δ
s=(K+0K)/Y=(l/A)(gk+n+0) = ----------------------------- (45)

ΘΑ

όπου gk=( 1 /Θ)(Α—δ—ρ). Άρα, ο ρυθμός μεγέθυνσης s είναι σταθερός και εξαρτάται 

από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν τον κατά κεφαλήν ρυθμό μεγέθυνσης.

Παράδειγμα: Η Συνάρτηση Cobb-Douglas

Θεωρούμε τη συνδυασμένη συνάρτηση ΑΚ και Cobb-Douglas:

Y=F(K,L)=AK+BKaL'~“, όπου Α>0, Β>0 και 0<α<1 

Σε κατά κεφαλήν όρους: y=f(k)=Ak+Bka, με lim [f (k)]=A>0
k—>oo

Οι δυναμικές εξισώσεις για το k και το c είναι:

gk=f(k)/k-c/k-(n+0)=A+Bka~1 -c/k-(n+6) (46)

gc=(l/0)[f(k)-0-p]=(l/e)[A+BV-U-p] (47)

Αν το υπόδειγμα οδηγεί σε ενδογενή ανάπτυξη - αν δηλαδή g*k>0 - τότε k—>οο 

καθώς t—>οο και οι όροι που περιλαμβάνουν το ka 1 γίνονται ασυμπτωτικά αμελητέοι.
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Άρα, η κατάσταση σταθερής ισορροπίας είναι όπως στο υπόδειγμα ΑΚ και οι ρυθμοί 

μεγέθυνσης των c, k και y δίνονται από τη σχέση:

g*=( 1 /Θ)(Α—δ—ρ) (48)

(υποθέτουμε ότι Α>δ+ρ, έτσι ώστε g*>0). Στη συνέχεια θα κατασκευάσουμε ένα 

διάγραμμα φάσης με τις μεταβλητές c και k. Επειδή όμως έχουμε διαρκή μεγέθυνση 

(k και c μεγεθύνονται συνεχώς αν g*>0), θα μετατρέψουμε αυτές τις μεταβλητές σε 

αντίστοιχες που θα είναι σταθερές στην κατάσταση ισορροπίας της οικονομίας. Αυτές 

οι μεταβλητές είναι οι z=f(k)/k και x=c/k, οι οποίες, αντίθετα με τις c και k, 

προσεγγίζουν τη σταθερότητα στην ισορροπία. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις σχέσεις 

(46) και (47), μπορούμε να εξάγουμε το εξής δυναμικό σύστημα:

ζ=-(1-α)(ζ-Α)(ζ-χ-η-δ) (49)

χ=χ[(χ-φ)-(θ_ιι)/θ (ζ-Α)] (50)

όπου φ=(Α-δ)(θ-1)/θ+ρ/θ-η και θ>0, έτσι ώστε να ισχύει η τερματική συνθήκη.

Είναι φανερό ότι από το σύστημα (49)-(50), ότι η συνθήκη ζ=χ=0 είναι συνεπής με 

τις ζ=Α και χ=φ, που είναι οι τιμές της σταθερής κατάστασης ισορροπίας για τις ζ και 

χ. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δυναμική του ενδογενούς υποδείγματος 

οικονομικής μεγέθυνσης όταν η συνάρτηση παραγωγής είναι της συνδυασμένης 

μορφής Cobb-Douglas.

x=c/k ζ=0

Διάγραμμα 14.

Δυναμική ανάλυση στο 
ενδογενές υπόδειγμα

Αν ξεκινήσουμε από 
ένα σημείο όπου ζ(0)>Α 
και μια αντίστοιχη 
αρχική τιμή χ(0), τότε η 
οικονομία θα συγκλίνει 
προς την κατάσταση 
ισορροπίας

49



Προς την Ενόογενοποίηση της Τεχνολογίας: Το Υπόδειγμα ΑΚ

Παρατηρήσεις στο διάγραμμα: (1) Η ανισότητα Α>ρ+δ συνεπάγεται ότι η γραμμή ζ=0 θα τέμνει την 

κάθετη γραμμή ζ*=Α σε ένα επίπεδο χ μεγαλύτερο από το φ. (2) Επειδή z=A+Bkal>A, η περιοχή 

στην οποία ισχύει ζ<Α δεν θα μας απασχολήσει και επικεντρωνόμαστε μόνο στην περιοχή όπου ζ>Α.

Από το διάγραμμα γίνεται σαφές ότι οι γραμμές ζ=0 και χ=0 τέμνονται μόνο στα 

ζ*=Α και χ*=φ, που είναι και οι τιμές της σταθερής κατάστασης ισορροπίας. Αν 

ξεκινήσουμε από ένα σημείο όπου ζ(0)>Α και μια αντίστοιχη αρχική τιμή χ(0), τότε 

το μέσο οριακό προϊόν του κεφαλαίου ζ, και η αναλογία της κατανάλωσης προς το 

κεφάλαιο χ, φθίνουν μονοτονικά. Η μονοτονική πτώση του ζ αντιστοιχεί στην 

μονοτονική αύξηση του k, ενώ η μονοτονική πτώση του x στηρίζεται στην υπόθεση 

θ>α. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα από αυτό το διευρυμένο υπόδειγμα ΑΚ είναι ότι 

ενσωματώνει και τη δυναμική της σύγκλισης κατά την οποία το μέσο και οριακό 

προϊόν του κεφαλαίου φθίνουν βαθμιαία προς την τιμή της κατάστασης της σταθερής 

ισορροπίας, Α.

ΑΚ και Νεοκλασικό Υπόδειγμα

Συγκρίνοντας το νεοκλασικό υπόδειγμα με το υπόδειγμα ΑΚ, μπορούμε να πούμε 

ότι η σημαντικότερη διαφορά αφορά τις αποδόσεις στην κλίμακα. Το Νεοκλασικό 

Υπόδειγμα υποθέτει την ύπαρξη φθινουσών αποδόσεων του κεφαλαίου, σε αντίθεση 

με το υπόδειγμα ΑΚ που υποθέτει σταθερές αποδόσεις. Τα διαφορετικά 

αποτελέσματα οφείλονται ακριβώς σε αυτή τη διαφορά. Η έκταση της διαφοράς 

μεταξύ των δύο υποδειγμάτων εξαρτάται από το πόσο γρήγορα εμφανίζονται αυτές οι 

φθίνουσες αποδόσεις του κεφαλαίου στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα, ένα 

χαρακτηριστικό που προσδιορίζει και το πόσο γρήγορα θα συγκλίνει η οικονομία στη 

σταθερή κατάσταση ισορροπίας. Αν οι φθίνουσες αποδόσεις εμφανίζονται αργά, τότε 

η διαδικασία σύγκλισης είναι μακρόχρονη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλαγές στην 

επιθυμία για αποταμίευση ή βελτιώσεις στο επίπεδο της τεχνολογίας επηρεάζουν το 

ρυθμό μεγέθυνσης για αρκετά μεγάλο διάστημα, αν όχι για πάντα. Συνεπώς, η 

διαφορά ανάμεσα στα δύο υποδείγματα είναι σημαντική αν η σύγκλιση επιτυγχάνεται 

αμέσως, αλλά είναι σχεδόν αμελητέα αν η σύγκλιση είναι αρκετά αργή. Αν συμβαίνει 

αυτό (αν η σύγκλιση είναι σημαντικά αργή), τότε οι επιδράσεις που εμφανίζονται στο 

υπόδειγμα ΑΚ παρέχουν μια ικανοποιητική προσέγγιση στις επιδράσεις πάνω στο 

μέσο ρυθμό μεγέθυνσης για ένα μεγάλο διάστημα στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα.
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Μνα επίσης σημαντική διαφορά αφορά τον προσδιορισμό του μακροχρόνιου κατά 

κεφαλήν ρυθμού μεγέθυνσης. Στο ΑΚ, ο μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης (που 

ισούται με τον βραχυχρόνιο) εξαρτάται, σύμφωνα με τη σχέση gk=gc=(l/0)(A-0-p), 

από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιθυμία για αποταμίευση και την 

παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Χαμηλές τιμές του ρ και του θ, που αυξάνουν την 

επιθυμία για αποταμίευση, οδηγούν σε υψηλότερη κατά κεφαλήν μεγέθυνση και σε 

υψηλότερο ρυθμό αποταμίευσης. Μια βελτίωση στο επίπεδο της τεχνολογίας Α, που 

αυξάνει το μέσο και οριακό προϊόν του κεφαλαίου, επίσης οδηγεί σε υψηλότερο 

ρυθμό μεγέθυνσης και μεταβάλλει τους ρυθμούς αποταμίευσης.

Σε αντίθεση με το υπόδειγμα ΑΚ, στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα η μακροχρόνια 

κατά κεφαλήν μεγέθυνση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον εξωγενή ρυθμό της 

τεχνολογικής αλλαγής. Μια μεγαλύτερη επιθυμία για αποταμίευση ή μια βελτίωση 

στο επίπεδο της τεχνολογίας οδηγεί σε υψηλότερα κατά κεφαλήν επίπεδα προϊόντος 

και κεφαλαίου αλλά δεν έχει καμία επίδραση στο μακροχρόνιο ρυθμό της 

οικονομικής μεγέθυνσης.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο υπόδειγμα ΑΚ, όπως και στο Νεοκλασικό 

Υπόδειγμα, η ισορροπία είναι αποτελεσματική κατά Pareto. Αυτό το συμπέρασμα 

είναι λογικό, αφού η απουσία των φθινουσών αποδόσεων στην συνάρτηση 

παραγωγής - η αντικατάσταση της νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής με τη μορφή 

ΑΚ - δεν υποθέτει καμία πηγή αποτυχίας στη λειτουργία της αγοράς. Σαν 

αποτέλεσμα, δεν υπάρχει χώρος για άσκηση οικονομικής πολιτικής, ένα συμπέρασμα 

που απορρέει και από το Νεοκλασικό Υπόδειγμα.

Μέχρι τώρα παρουσιάστηκε λοιπόν, ένας τρόπος σκέψης όσο αφορά την απουσία 

των φθινουσών αποδόσεων του κεφαλαίου, υποθέτοντας ότι αυτό περιλαμβάνει και 

το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η διαδικασία “Συσσώρευσης του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου” 

(human capital accumulation) που αναφέρεται στο υπόδειγμα του Lucas (1988), η 

δραστηριότητα ‘Έρευνα και Ανάπτυξη” (Research and Development) που 

αναπτύχθηκε από τους Romer (1990) και Aghion-Howitt (1992), καθώς και η 

διαδικασία “Μάθηση στην Πράξη” (Learning by Doing) που προτάθηκε από τον 

Arrow (1962) και χρησιμοποιήθηκε στα υποδείγματα της ενδογενούς μεγέθυνσης, 

αποτελούν τις προσεγγίσεις για την εξάλειψη της τάσης των φθινουσών αποδόσεων 

του κεφαλαίου (όπως θα αναλυθούν στη συνέχεια).
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Παράθεση Βασικότερων Διάφορων ΑΚ-Νεοκααςικου Υποδείγματος

Solow και Νεοκλασικό Υπόδειγμα ΑΚ και Νέα Θεωρία Μεγέθυνσης

Φθίνουσες αποδόσεις στην κλίμακα για τους 
παραγωγικούς συντελεστές (κεφάλαιο). Σταθερές αποδόσεις στην κλίμακα.

Το κεφάλαιο αμείβεται σύμφωνα με την 
κοινωνική του απόδοση και δεν υπάρχουν 
σημαντικές εξωτερικότητες από τη 
συσσώρευση του κεφαλαίου.

Ύπαρξη εξωτερικοτήτων του κεφαλαίου είτε 
μέσω της αύξησης του φυσικού κεφαλαίου 
λόγω της έρευνας (R&D) και της “διάχυσης της 
τεχνογνωσίας”, είτε μέσω της αύξησης του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου λόγω της εκπαίδευσης 
και της διαδικασίας “μάθηση στην πράξη”.

Η μακροχρόνια μεγέθυνση οφείλεται 
αποκλειστικά στον εξωγενή ρυθμό της 
τεχνολογικής αλλαγής.

Η μεγέθυνση εξαρτάται από δομικές 
μεταβλητές (structural variables), όπως το 
επίπεδο εκπαίδευσης, την αποταμίευση, τη 
διάρκεια ζωής, το λόγο της επένδυσης προς το 
ΑΕΠ κλπ.

Η αποταμίευση ή η βελτίωση στο επίπεδο της 
τεχνολογίας επηρεάζουν μόνο τα κατά κεφαλήν 
επίπεδα προϊόντος και κεφαλαίου, αλλά όχι το 
μακροχρόνιο ρυθμό μεγέθυνσης.

Η αποταμίευση ή η βελτίωση στο επίπεδο της 
τεχνολογίας επηρεάζουν και τα κατά κεφαλήν 
επίπεδα προϊόντος και κεφαλαίου, αλλά και το 
μακροχρόνιο ρυθμό μεγέθυνσης.

Η οικονομία συγκλίνει προς μια κατάσταση 
σταθερούς ισορροπίας και στασιμότητας με 
μηδενικό μακροχρόνιο ρυθμό μεγέθυνσης.

Η οικονομία μπορεί να μεγεθύνεται διαρκώς, 
εφόσον η αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι 
επαρκώς υψηλή.

Χώρες με ίδιες τεχνολογίες και ρυθμούς 
συσσώρευσης και αύξησης πληθυσμού 
συγκλίνουν στο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Χώρες με ίδιες τεχνολογίες και ρυθμούς 
συσσώρευσης και αύξησης πληθυσμού αλλά με 
διαφορετικές αρχικές συνθήκες θα 
μεγεθύνονται πάντα με διαφορετικούς ρυθμούς.

3.2. Σύνθετα Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής 

Μεγέθυνσης

Μέχρι τώρα παρουσιάστηκε αναλυτικά το βασικό μοντέλο ενδογενούς μεγέθυνσης 

ΑΚ, που αποτέλεσε ουσιαστικά τη διαδικασία μετάβασης από την εξωγενή στην 

ενδογενή θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης και πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η 

περαιτέρω ανάλυση. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες κατηγορίες 

υποδειγμάτων ενδογενούς μεγέθυνσης, που είναι οι εξής: 

ί) Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και Εξωτερικών Οικονομιών.

Η) Γραμμικής Τεχνολογίας.
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iii) Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και Ατελούς Ανταγωνισμού, 

ΐν) Ενδογενούς Γεννητικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο υπόδειγμα Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και 

Εξωτερικών Οικονομιών (Romer, 1986; Lucas 1988), λόγω του ενδιαφέροντος που 

παρουσιάζουν οι διαδικασίες “Μάθηση στην Πράξη” και “Συσσώρευση Ανθρωπίνου 

Κεφαλαίου” για την εξάλειψη των φθινουσών αποδόσεων του κεφαλαίου και την 

ερμηνεία της οικονομικής μεγέθυνσης.

3.2.1. Υποδείγματα Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και 

Εξωτερικών Οικονομιών

Στα υποδείγματα αυτά, το τεχνολογικό επίπεδο θεωρείται ως μια ενδογενής 

μεταβλητή που συνδέεται με το συνολικό φυσικό κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, κατά 

τον Romer (1986), η γνώση (know-how) είναι ενσωματωμένη στον παραγωγικό 

συντελεστή φυσικό κεφάλαιο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συντελεστής αυτός να 

χαρακτηρίζεται από εξωτερικές οικονομίες που οδηγούν σε φθίνουσες αποδόσεις 

κλίμακας για τους οικονομικούς παράγοντες και αύξουσες αποδόσεις κλίμακας για το 

σύνολο της οικονομίας. Κατά συνέπεια, υποστήριξε ότι η βελτίωση του τεχνολογικού 

επιπέδου (τεχνολογική πρόοδος) είναι το αποτέλεσμα των επενδύσεων όλων των 

επιχειρήσεων της οικονομίας.

Αντιθέτως, το υπόδειγμα του Lucas (1988), διαφέρει από του Romer ως προς την 

πηγή της εξωτερικής οικονομίας που οδηγεί στην οικονομική μεγέθυνση. Η πηγή της 

εξωτερικής οικονομίας στον Lucas είναι το μέσο επίπεδο του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

στην παραγωγή. Ειδικότερα, η βασική ιδέα είναι ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

συμβάλλει στην παραγωγή κατά δύο τρόπους: πρώτον, δια μέσου της εισροής της 

εργασίας της επιχείρησης (εσωτερική επίδραση) και δεύτερον δια μέσου του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου σε όλες τις επιχειρήσεις (εξωτερική επίδραση), με τη δεύτερη 

επίδραση να αγνοείται από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.

Επιπλέον, είναι δυνατόν η συσσώρευση γνώσεων και ανθρωπίνου κεφαλαίου να 

μην είναι διαδικασία ανταγωνιστική της παραγωγής προϊόντων (αφού η συσσώρευση 

ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι μια παραγωγική διαδικασία που απαιτεί τη 

χρησιμοποίηση και δέσμευση πραγματικών πόρων της οικονομίας - χρόνο -), αλλά 

συμπληρωματική αυτής, καθώς πολλές γνώσεις και επιδεξιότητες αποκτώνται κατά 

τη διάρκεια της εργασίας. Εμπειρία και εξειδίκευση αποκτάται μέσα από την
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απασχόληση στην παραγωγική διαδικασία κάποιου προϊόντος και όχι απαραίτητα 

μέσα από την εκπαίδευση, έτσι ώστε η απόκτηση εισοδήματος από εργασία και η 

συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου αποκτώνται ταυτόχρονα και όχι 

αλληλοαποκλειόμενα.

Με βάση τα παραπάνω, ο Lucas ανέπτυξε στο ίδιο άρθρο του (1988) ένα δεύτερο 

υπόδειγμα στο οποίο η συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου επέρχεται με μάθηση 

στην πράξη (learning by doing). Η συσσώρευση αυτή, καθώς και η χρήση του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου στις παραγωγικές διαδικασίες, χαρακτηρίζεται από 

εξωτερικότητες (externalities), οι οποίες είναι και υπεύθυνες για τη μη ταύτιση του 

σημείου ανταγωνιστικής ισορροπίας με το Pareto Optimum.

Ο Lucas λοιπόν, δίνει έμφαση στη συσσώρευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως 

εναλλακτική πηγή της οικονομικής μεγέθυνσης (εναλλακτική στην τεχνολογική 

πρόοδο του Romer). Πιο συγκεκριμένα, διακρίνει μεταξύ δύο κύριων πηγών 

συσσώρευσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου (ή απόκτησης γνώσης): αυτή της 

εκπαίδευσης και αυτή της διαδικασίας “μάθηση στην πράξη”. Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε τα υποδείγματα που περιλαμβάνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και τη 

λογική της μάθησης στην πράξη.

Romer Lucas

Φυσικό Κεφάλαιο Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) Εκπαίδευση

Διάχυση Τεχνογνωσίας Διάχυση Γνώσης

Συσσώρευση Γνώσης Συσσώρευση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου

(Knowledge Accumulation) (Human Capital Accumulation)

Μάθηση από την Επένδυση Μάθηση στην Πράξη

(Learning By Investing) (Learning By Doing)

i) Υπόδειγμα Φυσικού-Λνθρωπίνου Κεφαλαίου (Capital Accumulation)

• Μονοτομεακό Υπόδειγμα

Αναφέραμε στο υπόδειγμα ΑΚ ότι το κεφάλαιο μπορεί να περιλαμβάνει και το 

φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στο παρακάτω υπόδειγμα γίνεται εμφανής αυτός
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ο διαχωρισμός. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι οι εισροές σε μια συνάρτηση παραγωγής 

είναι το φυσικό κεφάλαιο και το ανθρώπινο κεφάλαιο, που συμβολίζονται με Κ και 

Η, αντίστοιχα. Η συνάρτηση παραγωγής περιγράφεται από τη σχέση:

Y=F(K,H) (51)

όπου η F(·) ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες του νεοκλασικού υποδείγματος, 

συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης των σταθερών αποδόσεων στην κλίμακα, όσο 

αφορά το Κ και το Η. Χρησιμοποιώντας τη συνθήκη των σταθερών αποδόσεων στην 

κλίμακα μπορούμε να γράψουμε τη συνάρτηση παραγωγής με την παρακάτω μορφή:

Y=K-f(H/K) (52)

όπου f(H/K)>0. Σε αυτό το μονοτομεακό υπόδειγμα μεγέθυνσης, τα αποθέματα 

του φυσικού και του ανθρωπίνου κεφαλαίου αποσβένονται με ρυθμούς δκ και δπ, 

αντίστοιχα, το L είναι σταθερό, ενώ τα Rk και Rh δηλώνουν τις τιμές των δύο 

μορφών του κεφαλαίου. Με την απουσία εμποδίων στην είσοδο των επιχειρήσεων, ο 

ανταγωνισμός των επιχειρήσεων οδηγεί στο μηδενισμό των κερδών. Η 

μεγιστοποίηση των κερδών και η υπόθεση των μηδενικών κερδών συνεπάγονται ότι 

το οριακό προϊόν κάθε εισροής ισούται με την τιμή του:

3Y/3K=f(H/K) - (H/K) f (Η/Κ)= RK (53)

3Y/3H=f(H/K)= Rh (54)

Οι αποδόσεις των δύο μορφών του κεφαλαίου είναι R«-5k και Rh-Sh και κάθε 

απόδοση πρέπει να είναι ίση, σε κατάσταση ισορροπίας, με το επιτόκιο r. Από τις 

παραπάνω σχέσεις συνεπάγεται ότι:

f(H/K) - f (Η/Κ)·(1+Η/Κ)=δκ-δΗ (55)

Η παραπάνω συνθήκη προσδιορίζει μια και μοναδική τιμή για το Η/Κ. Αν 

ορίσουμε τώρα ότι f(H/K)=A, όπου Α μια σταθερά, τότε η εξίσωση Y=K-f(H/K) 

γίνεται Υ=ΑΚ. Άρα, αυτό το υπόδειγμα με τους δύο τύπους κεφαλαίου είναι 

ουσιαστικά ίδιο με το υπόδειγμα ΑΚ που έχουμε ήδη αναλύσει. Γνωρίζουμε από 

εκείνη την ανάλυση ότι, σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας, τα Υ, C και Κ 

μεγεθύνονται με σταθερούς και ίσους ρυθμούς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρυθμός 

μεγέθυνσης ισούται με:
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g=(l/0)-(r—ρ) ->

g =(l/0)-[f(H/K)-(H/K)· f(Η/Κ)-δκ-ρ] (56)

το οποίο δεν νσούται με (1/θ)(Α-δκ-ρ), γιατί αν ορίσουμε A=f(H/K), τότε το r 

υπολείπεται του Α-δκ κατά τον όρο (Η/Κ)· f(H/K). Στην περίπτωση δηλαδή που 

έχουμε μια συνάρτηση παραγωγής της μορφής Cobb-Douglas:

Y=AKUHI_U (57)

με τον περιορισμό των πόρων της οικονομίας:

Y=AK“H1“U=C+IK+I„ (58)

(το εισόδημα της οικονομίας δαπανάται πλήρως σε C: κατανάλωση, I: επένδυση) 

και με τις μεταβολές στα αποθέματα κεφαλαίου:

Κ=Ικ-δκ (59)

H=Ih-0h (60)

τότε με τη βοήθεια της Hamiltonian και των συνθηκών πρώτης τάξης, λαμβάνουμε 

το βέλτιστο ρυθμό μεγέθυνσης:

g=(l/e)-[Ααα-(1—α)(,_α)—δ—ρ] (61)

όπου και πάλι η συνάρτηση παραγωγής αποκτά τη μορφή ΑΚ:

Υ=ΑΚ
(1-«) Ί (1-ο)

α
(62)

Το βασικό λοιπόν, συμπέρασμα αυτής της απλής περίπτωσης είναι ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε το κεφάλαιο με μια πιο ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας το φυσικό 

και το ανθρώπινο στοιχείο. Αν υποθέσουμε την ύπαρξη σταθερών αποδόσεων 

κλίμακας και για τις δύο μορφές κεφαλαίου, τότε το υπόδειγμα ΑΚ μπορεί να είναι 

μια ικανοποιητική προσέγγιση αυτού του μοντέλου. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει 

ουσιαστική διάκριση μεταξύ του υποδείγματος που υποθέτει τις δύο μορφές 

κεφαλαίου (φυσικό και ανθρώπινο) και του υποδείγματος που ερμηνεύει το κεφάλαιο 

με πιο ευρεία έννοια.
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• Διτομεακό Υπόδειγμα (Uzawa-Lucas)

Μέχρι τώρα υποθέσαμε ότι τα φυσικά αγαθά και η εκπαίδευση προέρχονται από 

την ίδια συνάρτηση παραγωγής. Τώρα θα τροποποιήσουμε το υπόδειγμα, 

υποθέτοντας ότι η παραγωγή ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι περισσότερο εντάσεως 

ανθρωπίνου κεφαλαίου (υπενθυμίζουμε ότι στο μονοτομεακό υπόδειγμα, οι σχετικές 

εντάσεις του φυσικού και του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι οι ίδιες και στους δύο 

τομείς). Αυτή η αλλαγή οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με τις 

επιδράσεις στη μεγέθυνση από ανισορροπίες μεταξύ των δύο μορφών κεφαλαίου.

Στο υπόδειγμα Uzawa (1965)-Lucas (1988) ιδίως, η παραγωγή του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου δεν περιλαμβάνει καθόλου φυσικό κεφάλαιο. Έχουμε δηλαδή μια ακραία 

περίπτωση, όπου το φυσικό κεφάλαιο δεν είναι παραγωγικό στον τομέα της 

εκπαίδευσης, αλλά χρησιμοποιείται εξ’όλοκλήρου στον τομέα παραγωγής των 

αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχουμε δύο συναρτήσεις παραγωγής της μορφής:

Y=C+K+6K=AK“(uH)1_“ (63)

Η+δΗ=Β(1-ιι)Η (64)

όπου Υ είναι η παραγωγή των αγαθών, Α και Β οι τεχνολογικοί παράμετροι, α 

(0<α<1) το μερίδιο του φυσικού κεφαλαίου και u (0<u<l) το ποσοστό του

ανθρωπίνου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Θέτοντας ω=Κ/Η και 

χ=0/Κ, οι ρυθμοί μεγέθυνσης για τα Κ και Η θα είναι:

§κ=Αυ(Ια)ω-(1-α)-χ-δ (65)

gn=B(l-u) - δ (66)

Συνεπώς, ο ρυθμός μεγέθυνσης για το ω δίνεται από:

gco=gK-gi ι =Au( 1 ~α,ω“( 1 “α)-Β( 1 -ιι)-χ (67)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν ότι ο 

ρυθμός μεγέθυνσης της κατανάλωσης δίνεται από τη γνωστή εξίσωση: gc=( 1/Θ)(γ—ρ), 

όπου το r ισούται με το καθαρό οριακό προϊόν του φυσικού κεφαλαίου στην
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παραγωγή των αγαθών, aAu (1~α) ω (| u) - δ. Συνεπώς, ο ρυθμός μεγέθυνσης της 

κατανάλωσης είναι:

gc=(l/0)[aAu ° α) ω ·(|·α) - δ - ρ] (68)

ο ρυθμός μεγέθυνσης του χ:

gx= gc-gk = [(α-θ)/θ]Αιι (1~α) ω + χ- (1/θ)[δ(1-θ) + ρ] (69) 

και ο ρυθμός μεγέθυνσης του ιι:

gu=B(l-a)/a + Bu-χ (70)

Οι μεταβλητές u, ω και χ είναι σταθερές στην κατάσταση ισορροπίας. Αν 

θεωρήσουμε ως φ=[ρ+δ(1-θ)]/ΒΘ, τότε οι τιμές της ισορροπίας, που αντιστοιχούν 

στους μηδενικούς ρυθμούς των μεταβλητών αυτών, δίνονται από:

ω*=(αΑ/Β)ι/1^α [φ+(θ-1)/θ] (71)

χ*=Β(φ+1/α-1/θ) (72)

ιι*=φ+(θ—1)/θ (73)

Το επιτόκιο και οι ρυθμοί μεγέθυνσης για τα C, Κ, Η, Υ και Q, δίνονται στην 

κατάσταση ισορροπίας από:

ι-*=Β-δ (74)

γ*=(1/θ)(Β-δ-ρ) (75)

Η συνήθης τερματική συνθήκη, τ*>γ*, εξασφαλίζει ότι οι τιμές των ω*, χ* και u* 

είναι όλες θετικές.

Στο υπόδειγμα Uzawa-Lucas παρατηρούμε ότι οι επιδράσεις των ανισορροπιών 

μεταξύ φυσικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου διαφέρουν από αυτές του μονοτομεακού 

υποδείγματος. Στο τελευταίο, μεγαλύτερες ανισορροπίες μεταξύ των δύο μορφών 

κεφαλαίου (ανεξαρτήτως κατεύθυνσης) αυξάνουν τους ρυθμούς μεγέθυνσης του 

προϊόντος και της κατανάλωσης (η παραγωγή περιλαμβάνει καταναλωτικά αγαθά και 

τις δύο μορφές του κεφαλαίου). Αντιθέτως, στο υπόδειγμα Uzawa-Lucas το gc είναι 

πάντα αρνητικά συσχετιζόμενο με το ω, ενώ το gq τείνει να είναι αρνητικά 

συσχετιζόμενο με το ω. Έτσι, αυτοί οι ρυθμοί μεγέθυνσης τείνουν να αυξάνονται με 

το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ φυσικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου αν το
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ανθρώπινο κεφάλαιο είναι σχετικά άφθονο σε σχέση με το φυσικό κεφάλαιο (ω<ω*), 

αλλά τείνουν να μειώνονται με το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ φυσικού και 

ανθρωπίνου κεφαλαίου αν το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι σχετικά σπάνιο σε σχέση με 

το φυσικό κεφάλαιο (ω>ω*). Ως αποτέλεσμα, το υπόδειγμα αυτό προβλέπει ότι μια 

οικονομία ανακάμπτει γρηγορότερα μετά από έναν πόλεμο που καταστρέφει κυρίως 

το φυσικό κεφάλαιο, παρά μετά από μια επιδημία που καταστρέφει κυρίως το 

ανθρώπινο κεφάλαιο.

H) Υπόδειγμα Μάθησης στην Πράξη (Learning by Doing)

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων ενδογενούς μεγέθυνσης είναι η 

έμφαση που δίνουν στην έρευνα και στην ανακάλυψη νέων “ιδεών”. Αυτή η 

διαδικασία ‘Έρευνας και Ανάπτυξης” (R&D) είναι στενά συνδεδεμένη με τη 

διαδικασία “Μάθηση στην Πράξη” (Learning by Doing). Οι δύο παραπάνω 

δραστηριότητες είναι ουσιαστικά συμπληρωματικές, αφού η πρώτη αποτελεί τη 

θεμελιώδη και η δεύτερη τη δευτερεύουσα μορφή έρευνας. Για την πλήρη 

εκμετάλλευση της θεμελιώδους γνώσης που δημιουργείται από την R&D, η 

επιχείρηση πρέπει να θέσει αυτή τη νέα γνώση σε πράξη και να λύσει τα όποια 

προβλήματα και τις δυνατότητες που μόνο η εμπειρία μπορεί να αποκαλύψει. Οι 

εμπειρικές εκτιμήσεις των καμπύλών μάθησης (learning curves) υποδηλώνουν ότι αν 

δεν υπάρχει συνεχής ροή θεμελιώδους γνώσης (καινοτομίας), τότε φτάνουμε σε ένα 

σημείο όπου δεν μπορούμε να μάθουμε πια τίποτα καινούριο. Η καινοτομία λοιπόν, 

μπορεί να προέλθει είτε από τη διαδικασία της έρευνας, που θα οδηγήσει σε νέα 

προϊόντα, είτε από τη διαδικασία της μάθησης στην πράξη, που θα οδηγήσει σε 

βελτίωση της ποιότητα αυτών των νέων προϊόντων.

Ο Alwyn Young (1992), υποστήριξε ότι μια οικονομία η οποία αφιερώνει 

περισσότερους πόρους στην έρευνα απ'όσους πραγματικά χρειάζεται (σε βάρος της 

μάθησης στην πράξη), μπορεί να οδηγηθεί σε αργούς ρυθμούς μακροχρόνιας 

μεγέθυνσης27. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται κυρίως από τη φύση της τεχνολογικής 

διάχυσης (technology spillovers). Έχει υποστηριχθεί στη θεωρία μεγέθυνσης ότι 

διαδικασία της μάθησης στην πράξη είναι εξωτερική στην επιχείρηση, δηλαδή κάθε 

επιχείρηση ωφελείται από την “εμπειρία” των άλλων επιχειρήσεων, χωρίς να μπορεί

27 Aghion Ρ., Howitt Ρ. (1998), Endogenous Growth Theory, ρρ.174.
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καμία να εσωτερικοποιήσει το όφελος. Αν αυτό είναν αληθές, τότε πράγματι η 

παραπάνω έρευνα μπορεί να καθυστερήσει τη μεγέθυνση. Αν ωστόσο, υποθέσουμε 

ότι η βελτίωση της ποιότητας ενός προϊόντος εξαρτάται μόνο από την εμπειρία της 

επιχείρησης που παράγει το προϊόν και όχι από την εμπειρία των άλλων 

επιχειρήσεων, τότε η έρευνα θα έχει πάντα θετική επίδραση στη μεγέθυνση.

Συνεπώς, είναι φανερό ότι η διαδικασία “Μάθηση στην Πράξη” είναι από τις 

σημαντικότερες συμβολές και υποθέσεις της ενδογενούς θεωρίας μεγέθυνσης. Οι 

Romer και Lucas παρουσίασαν αυτή τη διαδικασία στις αναλύσεις τους 

ακολουθώντας ουσιαστικά την ίδια φιλοσοφία όσο αφορά τις εξωτερικότητες που 

προκαλούνται από τη διάχυση της γνώσης σε ολόκληρη την οικονομία, άσχετα αν 

αυτή η γνώση αποκτάται είτε από τ?/ν αύξηση του αποθέματος του φυσικού 

κεφαλαίου (Romer), είτε από την αύξηση του αποθέματος του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου (Lucas).

• Μάθηση από την Αύξηση του Φυσικού Κεφαλαίου

Το κλειδί στην ενδογενή μεγέθυνση στο υπόδειγμα ΑΚ είναι η απουσία των 

φθινουσών αποδόσεων των παραγωγικών συντελεστών. Στο άρθρο του Romer 

(1986), που βασίστηκε στο άρθρο του Arrow (1962), έγινε η πρώτη προσπάθεια να 

απαλειφθεί η τάση για φθίνουσες αποδόσεις υποθέτοντας ότι η δημιουργία γνώσης 

(know how) ήταν προϊόν της επένδυσης. Έτσι, όταν μια επιχείρηση αυξάνει το 

φυσικό της κεφάλαιο, μαθαίνει ταυτόχρονα πως να παράγει πιο αποτελεσματικά. 

Αυτή η θετική επίδραση της εμπειρίας στην παραγωγικότητα λέγεται “μάθηση στην 

πράξη” (learning by doing) ή “μάθηση απ’την επένδυση” (learning by investing).

Μπορούμε να περιγράφουμε τις παραπάνω δυνατότητες θεωρώντας μια 

νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής για την επιχείρηση ΐ, της μορφής:

Yi=F(Ki,AiLi) (76)

όπου Lj και Κ, είναι οι εισροές και το Α ο δείκτης της τεχνολογίας που είναι 

διαθέσιμη στην επιχείρηση. Η συνάρτηση F(·) ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες του 

νεοκλασικού υποδείγματος: θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα για την κάθε 

εισροή, σταθερές αποδόσεις στην κλίμακα. Η τεχνολογία θεωρείται ότι αυξάνεται
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από την εργασία, συνεπώς η κατάσταση σταθερής ισορροπίας υπάρχει όταν το A 

μεγεθύνεται με σταθερό ρυθμό. Επιπλέον, το L θεωρείται σταθερό.

Ακολουθώντας τον Arrow (1962), τον Sheshinski (1967) και τον Romer (1986), 

κάνουμε δύο υποθέσεις σχετικά με τη μεγέθυνση της παραγωγικότητας. Πρώτον, η 

διαδικασία “μάθηση στην πράξη” λειτουργεί μέσω της επένδυσης της κάθε 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, μια αύξηση στο απόθεμα του κεφαλαίου της επιχείρησης 

οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του αποθέματος της γνώσης Aj. Αυτή η διαδικασία 

αντανακλά την ιδέα του Arrow ότι τα οφέλη της γνώσης και της παραγωγικότητας 

προέρχονται από την ίδια την παραγωγή και ιδίως από την επένδυση . Η ιδέα αυτή 

υποστηρίχθηκε γενικότερα και από τον Schmookler (1966), όπου οι ευρεσιτεχνίες 

(patents) φαίνεται ότι σχετίζονται σημαντικά με τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο.

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η γνώση της κάθε επιχείρησης θεωρείται δημόσιο 

αγαθό, στο οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση με μηδενικό κόστος. Με 

άλλα λόγια, όταν γίνει μια νέα καινοτομία, η γνώση αυτή διαχέεται σε ολόκληρη την 

οικονομία. Αυτή η υπόθεση συνεπάγεται ότι κάθε αλλαγή στην τεχνολογία μιας 

επιχείρησης Aj, προστίθεται στη συνολική γνώση της οικονομίας και συνεπώς είναι 

αναλογική της αλλαγής του συνολικού αποθέματος του κεφαλαίου.

Είναι εμφανές ότι αυτή η διάχυση της γνώσης (knowledge spillover) είναι 

αναμενόμενη, επειδή η γνώση έχει μη ανταγωνιστικό χαρακτήρα: αν μια επιχείρηση 

χρησιμοποιήσει μια ιδέα, αυτό δεν αποκλείει και τις άλλες επιχειρήσεις να τη 

χρησιμοποιήσουν. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις έχουν κάθε κίνητρο να 

διατηρήσουν κρυφές τις καινοτομίες και τις ανακαλύψεις τους. Στην περίπτωση αυτή, 

η γνώση από τη βελτίωση της παραγωγής διαχέεται σταδιακά στην οικονομία και οι 

δημιουργοί των καινοτομιών κατέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αυτή η διευκρίνιση, σχετικά με την αργή διάχυση της 

τεχνολογίας, δεν μπορεί να περιγράφει ικανοποιητικά από τα υποδείγματα τέλειου 

ανταγωνισμού, για’αυτό και στο παρόν υπόδειγμα υποθέτουμε ότι όλες οι 

ανακαλύψεις διαχέονται αμέσως και αποτελούν κοινή γνώση για όλη την οικονομία.

Η υπόθεση εδώ είναι ότι η διάχυση της γνώσης λειτουργεί σε όλο το επίπεδο της 

οικονομίας. Εναλλακτικές αυτής της υπόθεσης είναι ότι η διάχυση της γνώσης γίνεται 

σε ένα συγκεκριμένο τομέα παραγωγής, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 28

28 Αυτή η διαπίστωση βασίζεται σε πραγματικές παρατηρήσεις της θετικής επίδρασης της εμπειρίας 
στην παραγωγικότητα στους τομείς της αεροπλοΐας, της ναυπηγικής και άλλων βιομηχανιών.
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μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, κλπ. Αν συνδυάσουμε τις υποθέσεις 

της διαδικασίας “μάθηση στην πράξη” και της “διάχυσης της γνώσης”, μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε στην Yj=F(Kj,AjLj) όπου Aj με Κ και να ξαναγράψουμε τη 

συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης ϊ, ως εξής:

Yi=F(Ki,KiLi) (77)

Αν τα Κ και Lj είναι σταθερά, τότε κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει φθίνουσες 

αποδόσεις στο Kj, όπως συμβαίνει και στο νεοκλασικό υπόδειγμα. Ωστόσο, αν ο κάθε 

παραγωγός αυξήσει το Kj, τότε αντίστοιχα αυξάνει το Κ και δημιουργεί οφέλη 

διάχυσης που αυξάνουν με τη σειρά τους την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, αυτή η συνάρτηση παραγωγής είναι ομογενής πρώτου βαθμού ως προς Kj 

και Κ για δεδομένο Lj. Δηλαδή, υπάρχουν σταθερές αποδόσεις κεφαλαίου στο 

κοινωνικό επίπεδο - όταν το Kj και το Κ αυξάνουν για δεδομένο L. Αυτή η 

σταθερότητα των κοινωνικών αποδόσεων του κεφαλαίου ερμηνεύει την ενδογενή 

μεγέθυνση.

Στη συνέχεια, μπορούμε να προσδιορίσουμε το κέρδος της επιχείρησης ως:

Lj-[f(kj,K)-(r+0)-ki-ro] (78)

όπου r+δ είναι η τιμή του κεφαλαίου και ω ο μισθός. Η μεγιστοποίηση των κερδών 

και η συνθήκη των μηδενικών κερδών συνεπάγονται ότι:

5yi/5ki=f,(k„K)=r+0 (79)

SYi/<9Li=f,(ki,K) - kj-fi(ki,K)=co (80)

όπου fj(·) - η μερική παράγωγος της f(kj, Κ) σε σχέση με το πρώτο όρισμα kj - 

είναι το ιδιωτικό προϊόν του κεφαλαίου. Στην ισορροπία, όλες οι επιχειρήσεις κάνουν 

τις ίδιες επιλογές, έτσι ώστε τα kj=k και K=kL να ισχύουν. Αφού η f(kj,K) είναι 

ομογενής πρώτου βαθμού ως προς kj και Κ, μπορούμε να γράψουμε το μέσο προϊόν 

του κεφαλαίου ως:

f(k„K)/k,= f(K/k,)=f(L) (81)

όπου f(L) - η συνάρτηση του μέσου προϊόντος του κεφαλαίου - ικανοποιεί τις 

ιδιότητες: f(L)>0 και f'(L)<0. Το μέσο προϊόν δεν σχετίζεται με το k, γιατί η
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διαδικασία μάθησης στην πράξη και η διάχυση της γνώσης εξαλείφουν την τάση των 

φθινουσών αποδόσεων. Ωστόσο, είναι αύξουσα συνάρτηση του μεγέθους της 

εργατικής δύναμης. Το ιδιωτικό οριακό προϊόν του κεφαλαίου, αντίστοιχα, μπορεί να 

εκφραστεί με τη βοήθεια του μέσου προϊόντος ως:

f,(ki,K)/ki=f(L)-Lf(L) (82)

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το ιδιωτικό οριακό προϊόν του κεφαλαίου 

δεν σχετίζεται με το k και υπολείπεται του μέσου προϊόντος.

Συνθήκη ίσορροπίασ

Όπως και στο υπόδειγμα ΑΚ, τα νοικοκυριά επιθυμούν τη μεγιστοποίηση της 

συνάρτησης χρησιμότητας της μορφής:

co
U= 1e“(p_n)l [(c'~0 — 1 )/(1 —0)]dt (83)

ο

υπό τον περιορισμό:

a=(r-n)a + w-c (84)

Η συνθήκη για τη βελτιστοποίηση είναι:

gc = c/c=(l/0)(r-p) (85)

και η τερματική συνθήκη είναι:
t

lim{a(t)exp[- J[r(v)-n]dv]}=0 (86)
t->co 0

Αν χρησιμοποιήσουμε τη σχέση r=fi(kj,K) - δ και τη σχέση του ιδιωτικού οριακού 

προϊόντος του κεφαλαίου, τότε η μεγέθυνση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης γίνεται:

g£=(l/0)[f(L)-Lf(L)-6-p] (87)

Όπως και στο ΑΚ, ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι σταθερός (όσο το L είναι σταθερό). 

Υποθέτουμε ότι οι συντελεστές είναι τέτοιοι ώστε ο ρυθμός μεγέθυνσης να είναι 

θετικός, όχι όμως τόσο μεγάλος που να αποφέρει άπειρη χρησιμότητα:

f(L)-Lf (L)>p+0>(l/0)-[f(L)-Lf (ί)-δ-ρ]/θ+δ (88)
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Αυτή η συνθήκη αντιστοιχεί στη συνθήκη του ΑΚ:

Α>ρ+δ> [(1 -θ)/θ]( Α-δ-ρ)+η+δ (89)

Αν αντικαταστήσουμε a=k και τις συνθήκες πρώτης τάξης από τις σχέσεις της 

μεγιστοποίησης των κερδών, τότε θα λάβουμε την εξίσωση συσσώρευσης για το k:

Αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξίσωση με την τερματική συνθήκη, τότε 

μπορούμε να δείξουμε ότι το υπόδειγμα δεν έχει δυναμική ανάλυση: οι μεταβλητές k 

και y μεγεθύνονται πάντα κατά το ρυθμό gc (όπως και στο ΑΚ).

Pareto Α ναποτελεσιιατικόπητα και Συνέπειεο Πολιτικήο

Για να δούμε αν τα αποτελέσματα είναι Pareto efficient, ακολουθούμε την 

πρακτική σύγκρισης μεταξύ της αποκεντρωμένης λύσης (decentralized solution) με 

τα αποτελέσματα από το πρόβλημα του κοινωνικού σχεδιαστή (social planner). Ο 

σχεδιαστής μεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιμότητας με τον περιορισμό της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου. Η διαφορά έγκειται στο ότι, αντίθετα με τον ιδιώτη 

παραγωγό, ο σχεδιαστής αναγνωρίζει ότι η αύξηση του αποθέματος του κεφαλαίου 

μιας επιχείρησης προστίθεται στο συνολικό απόθεμα Κ και συνεπώς οδηγεί στην 

αύξηση της παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων στην οικονομία. Με άλλα 

λόγια, ο σχεδιαστής εσωτερικεύει τη διάχυση της γνώσης στις επιχειρήσεις. Για να 

βρούμε τις βέλτιστες επιλογές των c και k, χρησιμοποιούμε την Hamiltonian:

Η βελτιστοποίηση περιλαμβάνει τις συνθήκες πρώτου βαθμού, Jc=0 και v=-Jk, και 

την τερματική συνθήκη, limn.oovk=0. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε τη συνθήκη για το 

ρυθμό μεγέθυνσης του c:

k=f(L)-k-c-0k (90)

J=e”pt (c1 °-1)/(1-θ) + v(f(L)-k-c-0k] (91)

gc (σχε6.αστή)=(1/θ)[ί(Έ)-δ-ρ] (92)
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Ο κοινωνικός σχεδιαστής θέτει το ρυθμό μεγέθυνσης της κατανάλωσης σε σχέση 

με το μέσο προϊόν του κεφαλαίου, f(L), ενώ η αποκεντρωμένη λύση συνδέει το gc με 

το οριακό προϊόν του κεφαλαίου, f(L)-Lf(L). Αφού το ιδιωτικό οριακό προϊόν 

υστερεί του μέσου προϊόντος, η μεγέθυνση είναι αργή στη δεύτερη περίπτωση.

Στο παρόν υπόδειγμα, η διαδικασία της μάθησης στην πράξη και η διάχυση της 

γνώσης αντισταθμίζουν πλήρως τις φθίνουσες αποδόσεις που αντιμετωπίζει ένας 

ιδιώτης παραγωγός. Έτσι, οι αποδόσεις είναι σταθερές στο κοινωνικό επίπεδο και το 

κοινωνικό οριακό προϊόν του κεφαλαίου ισούται με το μέσο προϊόν του, f(L). Από τη 

στιγμή που ο κοινωνικός σχεδιαστής εσωτερικοποιεί τη διάχυση, αυτό το κοινωνικό 

οριακό προϊόν εμφανίζεται ως παράγοντας του ρυθμού μεγέθυνσης στην εξίσωση 

Ες(σχΐ'.διαστή)· Η αποκεντρωμένη λύση της εξίσωσης gc δίνει ένα χαμηλότερο ρυθμό 

μεγέθυνσης γιατί οι παραγωγοί δεν εσωτερικεύουν τη διάχυση. Δηλαδή, βασίζουν τις 

αποφάσεις τους στο ιδιωτικό οριακό προϊόν του κεφαλαίου, το οποίο είναι μικρότερο 

σε σχέση με το κοινωνικό οριακό προϊόν.

Το βέλτιστο κοινωνικό προϊόν μπορεί να επιτευχθεί σε μια αποκεντρωμένη 

οικονομία επιχορηγώντας τις αγορές κεφαλαιουχικών αγαθών (επενδυτικές 

φοροαπαλλαγές). Εναλλακτικά, το κράτος μπορεί να επιχορηγήσει την παραγωγή. 

Αυτές οι επιχορηγήσεις μπορούν να αυξήσουν τον ιδιωτικό ρυθμό απόδοσης της 

επένδυσης και συνεπώς τείνουν να εξαλείψουν την υπεροχή των κοινωνικών σε 

σχέση με τις ιδιωτικές αποδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχορηγήσεις στο κεφάλαιο 

ή στην παραγωγή μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των κατ’αποκοπήν φόρων 

(lump-sum tax).

• Μάθηση από την Αύξηση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου

Ας δούμε λοιπόν, πως συνδέεται η ενδογενής μεγέθυνση με τη διαδικασία 

μάθησης στην πράξη. Η αναλογία με το υπόδειγμα ΑΚ είναι εμφανής, μόνο που σε 

αυτή την περίπτωση θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ της ιδιωτικής και της κοινωνικής 

συνάρτησης παραγωγής. Όπως έχουμε ήδη τονίσει, στην ενδογενή θεωρία της 

μεγέθυνσης, η νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής αλλάζει ως προς τον συντελεστή 

του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, η ελαστικότητα κεφαλαίου-προϊόντος είναι ίση με 

τη μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία δεν χαρακτηρίζεται πια από 

φθίνουσες αποδόσεις κεφαλαίου. Αντιθέτως, το προϊόν μεγεθύνεται αναλογικά με το
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κεφάλαιο και η μεγέθυνση δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις εξωγενείς 

τεχνολογικές μεταβολές.

Υ=Κ' L1 α (93) Στην ενδογενή θεωρία μεγέθυνσης, ο 
συντελεστής κεφαλαίου ισούται με τη μονάδα.

Η θεωρία της “Μάθησης στην Πράξη” στη συνέχεια, συνδυάζει την υπόθεση των 

σταθερών αποδόσεων του κεφαλαίου και τη θεωρία της διανομής. Αυτό γίνεται με το 

διαχωρισμό μεταξύ της συνάρτησης παραγωγής που αντιμετωπίζει η κοινωνία ως 

σύνολο - η κοινωνική τεχνολογία - και της συνάρτησης παραγωγής που 

αντιμετωπίζει η κάθε ιδιωτική επιχείρηση - η ιδιωτική τεχνολογία. Η εργασία γίνεται 

περισσότερο παραγωγική, όχι εξαιτίας των εξωγενών βελτιώσεων στην τεχνολογία, 

αλλά λόγω της συσσώρευσης της γνώσης. Αυτή η συσσώρευση του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου και της γνώσης είναι μια κοινωνική διαδικασία, οι επιδράσεις της οποίας 

ξεπερνούν τα όρια της ατομικής παραγωγικότητας. Όταν μια επιχείρηση παράγει μια 

καινούρια ιδέα, μια άλλη επιχείρηση την αντιγράφει. Όταν ένα άτομο μαθαίνει έναν 

καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο για να λύσει κάποιο πρόβλημα, ένα άλλο άτομο τον 

αναπαράγει. Η θεωρία της μάθησης στην πράξη κρύβει τη λογική ότι η τεχνική 

πρόοδος είναι συνάρτηση του επιπέδου της βιομηχανοποίησης της κοινωνίας.

Ας υποθέσουμε ότι η οικονομία αποτελείται από Μ επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση 

παράγει χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που είναι όμοια με τη νεοκλασική 

συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas. Γνωρίζοντας ότι Υ, Κ, L και Q είναι το 

προϊόν, το κεφάλαιο, η εργασία και η παραγωγικότητα του κάθε εργαζομένου, η 

συνάρτηση παραγωγής για την κάθε επιχείρηση θα έχει τη μορφή:

Υ
----- =A(K/M)“(QL/M)1_a (94)
Μ

Η ιδιωτική συνάρτηση παραγωγής

Y=AK“(QL),a (95)
Στη θεωρία της μάθησης στην πράξη, η 

συνάρτηση παραγωγής είναι όμοια με την 
αντίστοιχη του νεοκλασικού υποδείγματος 

μεγέθυνσης.
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Το νέο στοιχείο της θεωρίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της παραγωγικότητας Q. 

Η αποτελεσματικότητα της εργασίας προσδιορίζεται τώρα από το επίπεδο της 

βιομηχανοποίησης. Επειδή η βιομηχανοποίηση αυξάνεται καθώς η κοινωνία γίνεται 

όλο και περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου, η τιμή του Q υποθέτουμε ότι είναι 

αναλογική με το κεφάλαιο ανά εργαζόμενο, Κ/Ν. Η συνάρτηση γνώσης λοιπόν, θα 

έχει τη μορφή:

Κ
Q=—

Ν
(96)

Η συνάρτηση γνώσης δείχνει ότι η 
παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου είναι 

αναλογική με το απόθεμα του φυσικού 
κεφαλαίου ανά εργαζόμενο. Θέτουμε το 

συντελεστή της αναλογίας ίσο με τη μονάδα.

Με άλλα λόγια, η αποτελεσματικότητα του κάθε εργαζομένου εξαρτάται από το 

επίπεδο του κεφαλαίου της οικονομίας στο σύνολό της. Αυτή η σχέση προσδιορίζει 

πόση γνώση αναπαράγεται στην κοινωνία, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στο 

απόθεμα του κεφαλαίου.

Η συσσώρευση του κεφαλαίου έχει δύο επιδράσεις. Η πρώτη είναι η ιδιωτική 

επίδραση που αναφέρεται και στην εξωγενή και στην ενδογενή θεωρία της 

μεγέθυνσης και η οποία αυξάνει τον όρο Κα στην κοινωνική συνάρτηση παραγωγής. 

Η δεύτερη επίδραση δρα μέσω της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Καθώς οι 

εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μαθαίνουν να χειρίζονται τη νέα τεχνολογία, αποκτούν 

ικανότητες που μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλη επιχείρηση. Αυτή η επίδραση 

αυξάνει τον όρο Κι_α της κοινωνικής συνάρτησης παραγωγής. Για τον ιδιώτη 

παραγωγό, αυτή η επίδραση είναι εξωτερική.

Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση γνώσης στην ιδιωτική συνάρτηση παραγωγής (και 

υποθέτοντας ότι κάθε εργαζόμενος προσφέρει μία μονάδα εργασίας, L/N=l), έχουμε:

Υ=ΑΚ“
Κ L

---------- Ν
Ν Ν -

1-α

(97)

Υ=ΑΚα Κ1 α (98)

Ο πρώτος όρος της κοινωνικής συνάρτησης 
παραγωγής παρουσιάζει την καθαρή ιδιωτική 

επίδραση του επιπλέον κεφαλαίου στο ιδιωτικό 
ΑΕΠ. Ο δεύτερος όρος παρουσιάζει την 

κοινωνική επίδραση του επιπλέον κεφαλαίου στο 
συνολικό ΑΕΠ.

Και οι δύο επιδράσεις μπορούν να ενοποιηθούν σε έναν και μοναδικό όρο και να 

κατασκευάσουν την κοινωνική συνάρτηση παραγωγής:
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Υ=ΑΚ (99) Η κοινωνική συνάρτηση παραγωγής

Η διαφορά μεταξύ των δύο συναρτήσεων παραγωγής, της ιδιωτικής και της 

κοινωνικής, φαίνεται καθαρά στο επόμενο διάγραμμα29.

•φ.................... .—-—  ---- ———-—-— --------———..........

Διάγραμμα 15

Η κοινωνική και η ιδιωτική συνάρτηση παραγωγής

Η κοινωνική συνάρτηση παραγωγής (α) δεν χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις 
κεφαλαίου, σε αντίθεση με την ιδιωτική (β).

(α) (β)

Στο τμήμα (α) φαίνεται ότι όσο η κοινωνία προσθέτει κεφάλαιο στο ήδη υπάρχον 

απόθεμα της εργασίας, το ΑΕΠ αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση του κεφαλαίου. 

Στο τμήμα (β), αντιθέτως, φαίνεται τι συμβαίνει όταν μια επιχείρηση αυξάνει το 

κεφάλαιό της, κρατώντας σταθερό το απόθεμα του κεφαλαίου όλων των άλλων 

επιχειρήσεων της οικονομίας. Όταν λοιπόν η επιχείρηση προσθέτει κεφάλαιο στο 

απόθεμα του κεφαλαίου, κάθε μονάδα κεφαλαίου γίνεται λιγότερο παραγωγική από 

την προηγούμενη. Αυτή είναι η συνέπεια των φθινουσών αποδόσεων του κεφαλαίου, 

μια υπόθεση που συναντήσαμε στο νεοκλασικό υπόδειγμα.

Έτσι, όταν μια επιχείρηση αυξάνει το κεφάλαιό της, αντιλαμβάνεται μόνο την 

ιδιωτική επίδραση του επιπλέον κεφαλαίου. Η δεύτερη επίδραση, της εκπαίδευσης

29 Όπως έχουμε ήδη τονίσει, στα υποδείγματα του Romer (1986) και Lucas (1988) υπήρξε αυτή η 
διάσταση μεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, σε αντίθεση με το 
υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας, όπου βρίσκουμε ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα του κεφαλαίου 
ταυτίζεται με τη σταθερή κοινωνική αποδοτικότητά του.
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του εργατικού δυναμικού δεν γίνεται αντιληπτή, αφού αυτή μπορεί και διοχετεύεται 

στην οικονομία μέσω των σχέσεων των εργαζομένων. Η άμεση συνέπεια αυτού είναι 

ότι μια επιχείρηση θα είναι πιο παραγωγική αν είναι μέρος μιας κοινωνίας που 

χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο κεφαλαίου. Σε αντίθεση με το νεοκλασικό 

υπόδειγμα, που υποθέτει ότι αν μια επιχείρηση μεταφερόταν από μια πλούσια χώρα 

σε μια φτωχή θα συνέχιζε να έχει την ίδια τεχνολογία, η θεωρία της μάθησης στην 

πράξη θεωρεί ότι αυτή η επιχείρηση θα είναι τώρα λιγότερο παραγωγική, γιατί οι 

ικανότητες του εργατικού δυναμικού της φτωχής χώρας είναι χαμηλότερες από τις 

αντίστοιχες της πλούσιας χώρας. Αυτό συμβαίνει λόγω ακριβώς της διαφοράς στο 

επίπεδο βιομηχανοποίησης των δύο χωρών30.

Έτσι, για τη θεωρία της μάθησης στην πράξη, η κατά κεφαλήν συνάρτηση 

κεφαλαίου θα έχει την εξής μορφή:

k = sAk - (n+6)k (100) Η κατά κεφαλήν συνάρτηση κεφαλαίου είναι μια 
ευθεία

Η ουσιώδης διαφορά αυτής της κατά κεφαλήν συνάρτησης κεφαλαίου με την 

αντίστοιχη του νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, έγκειται στο 

γεγονός ότι η 50 είναι μια ευθεία, παρά μια καμπύλη. Καθώς η οικονομία προσθέτει 

όλο και περισσότερο κεφάλαιο στο ήδη υπάρχον απόθεμα εργασίας, το αντίστοιχο 

παραγόμενο προϊόν μεγεθύνεται αναλογικά. Τα νοικοκυριά κάθε περιόδου 

αποταμιεύουν ένα σταθερό ποσοστό επί του ΑΕΠ και το κεφάλαιο μεγεθύνεται κατά 

μήκος μιας ευθείας γραμμής, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

I 9
Διάγραμμα 16.

Ενδογενής μεγέθυνση και 
Learning by Doing.

Κάθε περίοδο 
συσσωρεύεται όλο και 
περισσότερο κεφάλαιο και η 
οικονομία μεγεθύνεται κατά 
μήκος της τροχιάς που 
διακρίνεται στο διάγραμμα, 
χωρίς να συγκλίνει σε 
κάποια κατάσταση 
ισορροπίας.

k

30 Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση μεταφέρεται από τις Η.Π.Α. στην Γκάνα, 
μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε τη λογική που εννοείται από τη θεωρία.
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Σύμφωνα με τη θεωρία της μάθησης στην πράξη, μπορούμε να προβλέψουμε και 

να συγκρίνουμε τους διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης που παρατηρούνται στις 

διάφορες χώρες. Στο σχήμα 17, υποθέτουμε δύο χώρες που έχουν τον ίδιο ρυθμό 

αποταμίευσης και ακολουθούν την ίδια εξίσωση ενδογενούς μεγέθυνσης. Η χώρα Α 

ξεκινάει με ένα αρχικό επίπεδο κεφαλαίου kA(0) και η χώρα Β με ένα υψηλότερο 

επίπεδο kB(0). Η χώρα Β ξεκινάει από μια υψηλότερη θέση, άρα θα παραμένει πάντα 

μπροστά από τη χώρα Α, αλλά και οι δύο χώρες θα μεγεθύνονται με τον ίδιο ρυθμό31.

Διάγραμμα 17.
y

Οικονομίες με 
διαφορετικές αρχικές 
συνθήκες, αλλά με ίδιο s.

Η χώρα Β ξεκινάει με 
περισσότερο κεφάλαιο και 
σαν αποτέλεσμα, οι 
κάτοικοί της θα έχουν πάντα 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο 
από τους κατοίκους της 
χώρας Α.

I

!
ι

Έστω τώρα ότι έχουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς 

αποταμίευσης. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι η χώρα Α έχει υψηλότερο ρυθμό 

αποταμίευσης από τη χώρα Β. Το σχήμα 16 δείχνει την πρόβλεψη της ενδογενούς 

θεωρίας της μεγέθυνσης. Και οι δύο χώρες ξεκινούν με το ίδιο αρχικό απόθεμα 

κεφαλαίου, αλλά η χώρα Α ακολουθεί μια διαφορετική εξίσωση αφού αποταμιεύει 

και επενδύει περισσότερο κάθε περίοδο:

k = sAAk - (n+0)k (101)

k = sBAk - (n+6)k (102)

Από τη στιγμή που υποθέσαμε ότι η χώρα Α αποταμιεύει περισσότερο από την 

χώρα Β, η κλίση της ενδογενούς συνάρτησης μεγέθυνσης για τη χώρα Α θα είναι πιο

31 Αυτή είναι μια εξήγηση της ενδογενούς θεωρίας μεγέθυνσης για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ινδία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό και η Τουρκία, χώρες με παρόμοιους ρυθμούς αποταμίευσης, 
μεγεθύνονται με τους ίδιους ρυθμούς.
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απότομη. Αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι η χώρα Α θα μεγεθύνεται περισσότερο 

απ’ότι η χώρα Β, γιατί θα συσσωρεύει περισσότερο κεφάλαιο σε κάθε περίοδο.

Διάγραμμα 18.

Οικονομίες με τις ίδιες 
αρχικές συνθήκες, αλλά με 
διαφορετικό s.

Η χώρα Α μεγεθύνεται 
γρηγορότερα από τη χώρα Β 
και το βιοτικό της επίπεδο 
θα επιταχύνεται πέρα από 
τη λιγότερο αναπτυσσόμενη 
χώρα.

3.2.2. Το Υπόδειγμα Γραμμικής Τεχνολογίας (Rebelo 1991)

Το υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης του Sergio Rebelo (1991), είναι 

ουσιαστικά ένα υπόδειγμα ΑΚ, αφού χαρακτηρίζεται από γραμμική τεχνολογία 

παραγωγής και σταθερή αποδοτικότητα του κεφαλαίου. Όπως έχουμε ήδη τονίσει, η 

γραμμικότητα της τεχνολογίας παραγωγής αναφέρεται στον παραγωγικό συντελεστή 

“κεφάλαιο”, η έννοια του οποίου επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει κάθε μορφή 

φυσικού ή ανθρωπίνου κεφαλαίου και γνώσης. Από τη γραμμικότητα της τεχνολογίας 

έπεται ότι η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι σταθερή και όχι φθίνουσα ως 

προς το απόθεμα κεφαλαίου.

Αυτή η υπόθεση, της σταθερής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, είναι η 

θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του υποδείγματος του Rebelo και του Νεοκλασικού 

Υποδείγματος, που στηρίζεται στην υπόθεση της φθίνουσας αποδοτικότητας του 

ίκεφαλαίου. Ενώ λοιπόν στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα ο λόγος προϊόντος-κεφαλαίου 

φθίνει καθώς η οικονομία συσσωρεύει κεφάλαιο και η οικονομία συγκλίνει προς μια 

κατάσταση ισορροπίας, στο υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας του Rebelo ο λόγος 

προϊόντος-κεφαλαίου παραμένει σταθερός, οπότε η οικονομία βρίσκεται εξ’αρχής σε 

κατάσταση ισορροπίας και δεν γίνεται πλέον διάκριση μεταξύ βραχυχρόνιας και 

μακροχρόνιας μεγέθυνσης. Με αυτή την αλλαγή υπόθεσης, το συμπέρασμα του
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Νεοκλασικού Υποδείγματος περί μακροχρόνιας στασιμότητας (δηλαδή μηδενικού 

μακροχρόνιου ρυθμού ανάπτυξης) ελλείψει εξωγενούς τεχνολογικής εξέλιξης, 

ανατρέπεται και πλέον είναι δυνατή η διαρκής οικονομική μεγέθυνση, εφόσον βέβαια 

η παραγωγικότητα του κεφαλαίου είναι επαρκώς υψηλή. Εξαιτίας αυτής της 

σταθερής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, υπάρχει πάντοτε κίνητρο για περαιτέρω 

συσσώρευση του κεφαλαίου και η οικονομία μπορεί να μεγεθύνεται μακροχρόνια, με 

ρυθμό μεγέθυνσης που προσδιορίζεται ενδογενώς.

Αυτός ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι σταθερός στο χρόνο και δεν επηρεάζεται από τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου, ακριβώς γιατί η αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι 

σταθερή και ανεξάρτητη του ύψους του αποθέματος κεφαλαίου. Προσδιορίζεται δε 

ενδογενώς και εξαρτάται θετικά με το επίπεδο της τεχνολογίας Α και το ρυθμό 

αποταμίευσης s και αρνητικά με το ρυθμό απόσβεσης δ και το ρυθμό μεγέθυνσης του 

πληθυσμού η. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν μόνιμες επιδράσεις στον κατά 

κεφαλήν ρυθμό μεγέθυνσης.

Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι το συμπέρασμα περί της δυνατότητας για 

μακροχρόνια ανάπτυξη χωρίς εξωγενή αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας είναι 

κοινό σε όλα τα υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης και δεν χαρακτηρίζει μόνο το 

υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας. Η διαφορά όμως του τελευταίου με τα άλλα 

υποδείγματα προσδιορίζεται στην αποτελεσματικότητα της ανταγωνιστικής 

ισορροπίας. Έτσι, σε αντίθεση με τα υποδείγματα του Romer (1986) και Lucas 

(1988), όπου υπήρξε διάσταση μεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας του 

κεφαλαίου, στο υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας του Rebelo βρίσκουμε ότι η 

ιδιωτική αποδοτικότητα του κεφαλαίου ταυτίζεται με τη σταθερή κοινωνική 

αποδοτικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία στρέβλωση στη λειτουργία 

της αγοράς, το σημείο ισορροπίας είναι αποτελεσματικό κατά Pareto και συνεπώς δεν 

υπάρχει χώρος για άσκηση οικονομικής πολιτικής. Χώρος για την άσκηση 

οικονομικής πολιτικής υπάρχει μόνο όταν στρεβλώσεις στην οικονομία προκαλούν 

διάσταση μεταξύ της ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, οπότε 

και απόκλιση του σημείου ανταγωνιστικής ισορροπίας από το Pareto Optimum. Σε 

αυτή την περίπτωση, η ενδεδειγμένη αναπτυξιακή πολιτική έγκειται στη διόρθωση 

των υφιστάμενων στρεβλώσεων και με αυτόν τον τρόπο στη μείωση της διαφοράς 

μεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου.

Συνοψίζοντας, στο υπόδειγμα του Rebelo, η οικονομία δεν προσαρμόζεται προς 

κάποια κατάσταση στασιμότητας με μηδενικό ρυθμό μακροχρόνιας μεγέθυνσης,
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παρά βρίσκεται εξ’αρχής σε κατάσταση ισορροπίας και αναπτύσσεται με θετικό 

σταθερό ρυθμό μεγέθυνσης, αν φυσικά η προκαθορισμένη αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου είναι αρκετά υψηλή. Ο δε ρυθμός μεγέθυνσης που εξασφαλίζεται από την 

τέλεια ανταγωνιστική ισορροπία είναι και ο βέλτιστος κατά Pareto.

Τέλος, μια ειδική περίπτωση του υποδείγματος του Rebelo, αποτελεί το υπόδειγμα 

του Barro (1990). Σε αυτό το υπόδειγμα, ο Barro εισάγει τη μεταβλητή των δημοσίων 

δαπανών ως εισροή στην τεχνολογία παραγωγής του ιδιωτικού τομέα, οπότε το 

προϊόν και η παραγωγικότητα του κεφαλαίου συναρτώνται πλέον θετικά με το ύψος 

αυτών των δημοσίων δαπανών. Κατ’αυτόν τον τρόπο, το υπόδειγμα του Barro 

συνδέει τις δημοσιονομικές μεταβλητές με την οικονομική ανάπτυξη και 

ενσωματώνει τον ενδεχόμενο αναπτυξιακό ρόλο που μπορεί να παίξει το κράτος 

εξαιτίας της ύπαρξης δημοσίων παραγωγικών αγαθών. Η εισαγωγή των δημοσίων 

δαπανών στην τεχνολογία παραγωγής προκαλεί στρεβλώσεις που οδηγούν σε 

απόκλιση της ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, άρα και σε 

απόκλιση του σημείου ανταγωνιστικής ισορροπίας και Pareto αποτελεσματικότητας.

3.2.3. Το Υπόδειγμα Αυξουσών Αποδόσεων Κλίμακας και Ατελούς 

Ανταγωνισμού (Romer 1990)

Μια σημαντική υπόθεση σε όλα τα υποδείγματα είναι και αυτή του τέλειου 

ανταγωνισμού. Σε όλα τα υποδείγματα, όπου η πλευρά της παραγωγής έχει έναν και 

μόνο κλάδο, αυτόν της παραγωγής τελικών καταναλωτικών αγαθών, έχουμε 

θεωρήσει ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι λήπτες τιμών και η διάρθρωση των αγορών 

είναι τέλεια ανταγωνιστική. Επιπλέον, για να είναι τα υποδείγματα αυτά συμβατά με 

την υπόθεση του τέλειου ανταγωνισμού, υποθέτουμε ότι οι αύξουσες αποδόσεις δεν 

γίνονται αντιληπτές από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είναι εξ’ολοκλήρου εξωτερικές.

Η πραγματικότητα όμως έρχεται να σε αντίθεση με τις παραπάνω απλουστευτικές 

υποθέσεις. Ειδικότερα, είναι φανερό στην οικονομική πραγματικότητα ότι οι 

επιχειρήσεις εκείνες που ασχολούνται με Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και με την 

παραγωγή νέων τεχνολογιών, αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τις οικονομίες 

κλίμακας που κυριαρχούν στην έρευνα και παραγωγή γνώσης. Τα δε ενδιάμεσα και 

κεφαλαιουχικά αγαθά που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες παραγωγής τελικών 

καταναλωτικών αγαθών, δεν είναι τέλειες υποκατάστατες εισροές, ούτε συνεπώς
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ανταγωνιστικά προϊόντα. Αντίθετα, είναι μάλλον ατελείς υποκατάστατες εισροές και 

ατελώς ανταγωνιστικά προϊόντα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που τα παράγουν έχουν 

κάποια μονοπωλιακή ισχύ, την οποία αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν πλήρως.

Κατά συνέπεια, αν και δεν είναι ιδιαίτερα παράτολμη η υπόθεση ότι οι παραγωγοί 

των τελικών καταναλωτικών προϊόντων είναι τέλειοι ανταγωνιστές, η υπόθεση 

τέλειου ανταγωνισμού είναι απορριπτέα για τις επιχειρήσεις παραγωγής νέων 

τεχνολογιών και προηγμένων κεφαλαιουχικών αγαθών. Ακριβώς για αυτό, ο Romer 

διακρίνει και ξεχωρίζει την παραγωγική διαδικασία και την αγορά των τελικών 

αγαθών από την παραγωγική διαδικασία και την αγορά των νέων τεχνολογιών και 

των προηγμένων αγαθών που τις ενσωματώνουν. Έτσι, έχουμε περισσότερους από 

έναν κλάδους παραγωγής, ενώ στα προηγούμενα υποδείγματα υπήρχε ένας και μόνο 

κλάδος, αυτός της παραγωγής τελικών αγαθών. Και το πλέον σημαντικό, η 

διάρθρωση των αγορών των νέων τεχνολογιών και των ενδιάμεσων κεφαλαιουχικών 

αγαθών είναι ατελώς ή μονοπωλιακά ανταγωνιστική. Η υπόθεση του τέλειου 

ανταγωνισμού διατηρείται στο υπόδειγμα του Romer (1990) μόνο για την αγορά των 

τελικών καταναλωτικών προϊόντων.

Έτσι, στο υπόδειγμα του Romer, η πλευρά της παραγωγής αποτελείται από τρεις 

κλάδους ή τομείς: κλάδος παραγωγής τελικών προϊόντων, κλάδος παραγωγής 

ενδιάμεσων διαρκών ή κεφαλαιουχικών αγαθών, κλάδος παραγωγής νέας γνώσης και 

τεχνολογιών. Ο τρίτος - πρωτογενής - τομέας είναι εξειδικευμένος στην 

επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, R&D και στις εφαρμογές των νέων γνώσεων. 

Ειδικότερα, απασχολεί κατά κύριο λόγο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 

δηλαδή ανθρώπινο κεφάλαιο, για να παράγει σχέδια τεχνολογίας παραγωγής 

(blueprints). Ακολούθως, οι επιχειρήσεις του δεύτερου - δευτερογενή - τομέα είναι 

βαριές βιομηχανίες που αγοράζουν αυτά τα σχέδια και με βάση αυτά παράγουν 

διαφοροποιημένα ενδιάμεσα διαρκή κεφαλαιουχικά αγαθά που ενσωματώνουν τις 

νέες τεχνολογίες, ενώ απασχολούν κατά κύριο λόγο φυσικό κεφάλαιο. Οι 

επιχειρήσεις του πρώτου - τριτογενή - τομέα ενοικιάζουν ή αγοράζουν τα ενδιάμεσα 

κεφαλαιουχικά αγαθά που παράγουν οι επιχειρήσεις του δεύτερου τομέα, ενώ 

παράλληλα προσλαμβάνουν και εργασία με ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειμένου να 

παράγουν τα τελικά αγαθά που διατίθενται στους καταναλωτές.

Η διάρθρωση των αγορών έχει λοιπόν ως ακολούθως. Οι καταναλωτές και οι 

παραγωγοί τελικών αγαθών είναι λήπτες τιμών τόσο των αγαθών, όσο και των 

εισροών. Ο καθένας από τους παραγωγούς των ενδιάμεσων διαρκών αγαθών είναι
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θέτης τιμών για το δικό του διαφοροποιημένο προϊόν, αλλά είναι λήπτης όλων των 

άλλων τιμών. Ο παραγωγός των νέων τεχνολογιών και των blueprints είναι 

μονοπωλητής, αλλά παίρνει ως δεδομένη την αμοιβή του ανθρωπίνου κεφαλαίου που 

προσλαμβάνει. Κατά συνέπεια, οι αγορές των τελικών αγαθών, της εργασίας και του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι όλες τέλεια ανταγωνιστικές. Η αγορά όμως των 

ενδιάμεσων κεφαλαιουχικών αγαθών (του φυσικού κεφαλαίου) είναι ατελώς ή 

μονοπωλιακά ανταγωνιστική. Η αγορά των blueprints, τέλος, είναι αυστηρά 

μονοπωλιακή32.

Προκειμένου να τονίσουμε και να ξεχωρίσουμε τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν 

το σημείο της γενικής ισορροπίας που επιτυγχάνει ο μηχανισμός της αγοράς, πρέπει 

να σημειώσουμε αρχικά τις συνθήκες ισορροπίας των νοικοκυριών:

ll'(Ct)

u'(ct+i)

Ct+1 -ϊ y

Ct

P[l+Pkt+l] (103)

ht=l και Ht=H (104)

Η εξίσωση (103) είναι η γνωστή συνθήκη Euler που απαιτεί την εξίσωση του 

οριακού λόγου διαχρονικής υποκατάστασης στην κατανάλωση με την ακαθάριστη 

απόδοση του φυσικού κεφαλαίου 1 +ρκ- Η συνθήκη (104) δηλώνει απλώς ότι τα 

νοικοκυριά θα διαθέτουν στην αγορά το σύνολο του διαθέσιμου κεφαλαίου τους και 

τον προκαθορισμένο χρόνο εργασίας. Σε συνδυασμό με τις συνθήκες ισορροπίας για 

τους τρεις κλάδους παραγωγής, το δυναμικό σύστημα για τις βασικές ενδογενείς 

μεταβλητές της οικονομίας είναι:

yt=lM At“+b (Η l/n HAt)a kt1_a_b

kt=(m/n-Vx)AtXt

xt=(7m)B(H-Vn HAt)a/(a+b) Pk,_I/(a+b) 

pht=b^'“a-b)Ata+b (H-'/nHA,)a kt'-a-b 

PHra^-Vr11 (H-VnHΑιΓ' kt'-a-b

OO S

pAt=mrAt Σ [ Π (l+pkj)~'pksxs]
s=t+l j=t+l

32 Δύο άλλες υποθέσεις που γίνονται για λόγους απλούστευσης είναι ότι ο πληθυσμός είναι σταθερός 
στο χρόνο και ότι το φυσικό κεφάλαιο δεν απαξιώνεται και δεν αποσβένεται. Έτσι, το πλήθος των 
νοικοκυριών είναι δεδομένο σε η και ο ρυθμός φυσικής απόσβεσης είναι μηδέν.
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Αι+1 —(1 +μΗ At) At 

ct+i = {P[l+pkt+i]l/xCt

kt+]=kl+yrct

όπου: λ: ένας σταθερός και εξωγενής τεχνολογικός συντελεστής 

At: το συσσωρευμένο πλήθος των παραχθέντων κατά τις προηγούμενες περιόδους 

blueprints και εκφράζει τον όγκο της συσσωρευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας 

Η: το ανθρώπινο κεφάλαιο που κατέχει το νοικοκυριό και τις υπηρεσίες του 

οποίου προσφέρει στην αγορά

ΗλΡ η ποσότητα ανθρωπίνου κεφαλαίου που προσλαμβάνει και απασχολεί ο 

κλάδος έρευνας και παραγωγής νέων προϊόντων 

m: το πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής του τελικού προϊόντος 

xt: η ποσότητα στην οποία χρησιμοποιούνται τα ενδιάμεσα προϊόντα από την κάθε 

επιχείρηση παραγωγής του τελικού προϊόντος 

ht: ο χρόνος εργασίας που διαθέτει το νοικοκυριό στην αγορά 

Ph(: η αμοιβή της εργασίας σε όρους τελικού προϊόντος (ο πραγματικός μισθός)

ΡηΡ η πραγματική αμοιβή σε όρους προϊόντος των υπηρεσιών του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου

Pkt: η πραγματική αμοιβή σε όρους προϊόντος των υπηρεσιών του φυσικού 

κεφαλαίου (το πραγματικό επιτόκιο)

PaP η δεδομένη για τον παραγωγό τιμή-κόστος κτήσης ενός blueprint 

β: ο συντελεστής διαχρονικής προτίμησης ή συντελεστής προεξόφλησης 

μ: μια τεχνολογική παράμετρος που εκφράζει την ταχύτητα συσσώρευσης 

γνώσεων και παραγωγής νέων τεχνολογιών 

Β={[λ(1-α-ύ)2]1/α+ύ}>0 και Γ={(μ/λ)[(α+ύ)/(1-α-ύ)]}>0 με 0<α<1 και0<ό<1 

Το παραπάνω σύστημα εξισώσεων μαζί με τις αρχικές συνθήκες για το φυσικό 

κεφάλαιο και τη γνώση και την τεχνολογία (αφού koe9i++ και AoesJ?++ δεδομένα) και 

την τερματική συνθήκη που προκύπτει ως αναγκαία στο πρόβλημα του νοικοκυριού, 

χαρακτηρίζει πλήρως τη δυναμική εξέλιξη του υποδείγματος αυτού και εκφράζει τη 

διαχρονική γενική ισορροπία της οικονομίας. Υπενθυμίζουμε ότι η διάρθρωση των 

αγορών των προϊόντων και των παραγωγικών συντελεστών δεν είναι τέλεια 

ανταγωνιστική. Οι ατέλειες αναφέρονται, ειδικότερα, στην αγορά των 

διαφοροποιημένων ενδιάμεσων προϊόντων και στην αγορά της έρευνας των σχεδίων 

τεχνολογίας. Η πρώτη είναι ατελώς ή μονοπωλιακά ανταγωνιστική, ενώ η δεύτερη
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είναι μονοπωλιακή. Αυτές οι ατέλειες συνιστούν ένα λόγο για τον οποίο ο 

μηχανισμός της αγοράς δεν εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα κατά Pareto. Όταν 

λοιπόν αναφερόμαστε στο σημείο ανταγωνιστικής ισορροπίας δεν εννοούμε γενική 

ισορροπία υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, αλλά υπονοούμε την ατελώς 

ανταγωνιστική ισορροπία. Από το παραπάνω σύστημα της γενικής ισορροπίας της 

οικονομίας μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση της κατάστασης σταθερής 

ισορροπίας, στην οποία ισχύει η ακόλουθη σχέση:

Ct+i Yt+i kt+i At+i
----------  =-----------=------------= -----------=1+μΗ*Α (105) ή

ct yt kt At

g*o=g*y=g*k=g*A=pH*A=pnH - Δ1 p*k (106)

όπου Δ=[( 1 -a—b)(a+b)a—1]>0, με το λόγο κεφαλαίου-προϊόντος να παραμένει 

σταθερός σε: yt/kt=(l-a-b)~2p*k

Ακολούθως, το συμπέρασμα του υποδείγματος ατελούς ανταγωνισμού για το 

μακροχρόνιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης είναι ότι αυτός αυξάνεται από: 

ί) Μια αύξηση στο συντελεστή προτίμησης b με τον οποίο τα νοικοκυριά 

προεξοφλούν το μέλλον στο παρόν

ϋ) Μια αύξηση στην ελαστικότητα διαχρονικής προτίμησης σ-1/γ 

iii) Μια αύξηση στην παράμετρο ταχύτητας της τεχνολογικής προόδου μ 

ίν) Μια αύξηση στην παράμετρο A=[(l-a-b)(a+b)a-l].

3.2.4. Το Υπόδειγμα Ενδογενούς Γεννητικότητας 

(Becker και Barro 1988)

Όλα τα υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης μέχρι στιγμής 

αντιμετώπιζαν την αύξηση του πληθυσμού σαν μια εξωγενή σταθερή μεταβλητή, που 

έπαιρνε μηδενική ή θετική τιμή. Σε αυτό το υπόδειγμα η αύξηση του πληθυσμού 

συμπεριλαμβάνεται ως ενδογενής μεταβλητή και αυτό επιτυγχάνεται με τη 

διαμόρφωση μιας σχέσεως μεταξύ περισσότερης κατά κεφαλήν κατανάλωσης και 

περισσότερων ανθρώπων. Παρόλο που υπάρχουν πολλές στρατηγικές για να 

αναλύσουμε τον αυξανόμενο πληθυσμό, η πιο αποτελεσματική και απλή είναι αυτή 

που αναπτύχθηκε από τους Becker και Barro (1988). Η μέθοδός τους μετατρέπει σε
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ενδογενή μεταβλητή τους δείκτες γονιμότητας και έτσι έχει άμεσες συνέπειες πάνω 

στη μεγέθυνση. Με αυτή τη λογική, οι Becker και Barro υπέθεσαν ότι ο συντελεστής 

διαχρονικής προτίμησης με τον οποίο η σημερινή γενιά προεξοφλεί τη χρησιμότητα 

από την κατά κεφαλήν κατανάλωση των μελλοντικών γενιών, εξαρτάται αρνητικά 

από τη γεννητικότητα της σημερινής γενιάς.

Η συνάρτηση χρησιμότητας για το υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης με 

ενδογενή πληθυσμό, είναι:

Ut=u(Ct)+a(n,)ntUt+i (107)

όπου Ut είναι η χρησιμότητα της γενιάς την περίοδο t

ut, η προσωρινή συνάρτηση χρησιμότητας, εξαρτώμενη θετικά από την κατά 

κεφαλήν κατανάλωση ct

nt, το πλήθος των παιδιών, η γονιμότητα ή γεννητικότητα της γενιάς t, ως 

ενδογενής μεταβλητή

α(.), ο ενδογενής συντελεστής διαχρονικής προτίμησης με τον οποίο οι γονείς 

προεξοφλούν τη χρησιμότητα των παιδιών τους και ο οποίος σχετίζεται 

αρνητικά με το πλήθος των παιδιών

Η συνάρτηση αυτή παρουσιάζει τη γενιά t (τους γονείς) να ενδιαφέρονται για τους 

άμεσους απογόνους της (τα παιδιά τους). Καθώς όμως, τα παιδιά ενδιαφέρονται και 

για τα δικά τους παιδιά, η χρησιμότητα της γενιάς t εξαρτάται από τη χρησιμότητα 

όλων των επιγενομένων γενιών. Έτσι, η συνάρτηση χρησιμότητας γίνεται τελικά:

00 S

Ut=u(ct)+L {[Πα(ηι+τ)]Νι+5+ι u(ct+s+i)} (108)
s=0 τ=0

όπου είναι εμφανές ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι άπειρος και η χρησιμότητα της 

γενιάς t εξαρτάται τόσο από τη δική της κατανάλωση και γονιμότητα, όσο και από 

την κατανάλωση και γονιμότητα των μελλοντικών γενιών.

Στο παρόν υπόδειγμα, γίνεται φανερό ότι μεγαλύτερη γονιμότητα της σημερινής 

γενιάς μειώνει την κατά κεφαλήν κατανάλωση και ευημερία των μελλοντικών γενιών. 

Δηλαδή, όσα περισσότερα παιδιά κάνει μια γενιά, τόσο λιγότερη η κατανάλωση και η 

ευημερία του κάθε παιδιού. Έτσι, υπάρχει μια “σχέση ανταλλαγής” (trade off) μεταξύ 

της χρησιμότητας που απολαμβάνει η γενιά t από το να κάνει παιδιά και της 

χρησιμότητας που απολαμβάνει από την προεξόφληση της ευημερίας κάθε παιδιού ή
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απογόνου. Κατά συνέπεια, η αυξημένη γεννητικότητα αποθαρρύνει τις επενδύσεις 

τόσο σε ανθρώπινο, όσο και σε φυσικό κεφάλαιο. Αντίθετα, μεγαλύτερα αποθέματα 

και στα δύο είδη κεφαλαίων μειώνουν τη ζήτηση για παιδιά, γιατί αυξάνουν το 

κόστος του χρόνου που ξοδεύεται για τα παιδιά. Από τη στιγμή που η παραγωγή και 

γέννηση παιδιών είναι πολύ επιτακτική από άποψη χρόνου, διαφορετικοί μισθοί 

προκαλούν ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης μεταξύ γονιμότητας και χρόνου που 

ξοδεύεται στην παραγωγή καταναλώσιμων αγαθών, ή χρόνου που ξοδεύεται στη 

συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου.

Κατά συνέπεια, το πρόβλημα του κοινωνικού σχεδιαστή σε αυτό το υπόδειγμα, 

κατά την περίοδο 0, συνίσταται στη μεγιστοποίηση της:

οθ t

υ0=υ(ο0)+Σ{[Πα(ητ)]Νι+ιυ(ο,+ι)} (109)
t=0 τ=0

υπό τους εξής εισοδηματικούς, τεχνολογικούς και φυσικούς περιορισμούς:

ct+ntkt+i=f(kt)+(l-0)kt (110) εισοδηματικός περιορισμός

kt δεδομένο (111) τεχνολογικός περιορισμός

Nt+i=ntNt=nntNo (112) φυσικός περιορισμός

όπου ct, kt, η κατά κεφαλήν κατανάλωση και απόθεμα κεφαλαίου, αντίστοιχα 

Nt, ο συνολικός πληθυσμός 

δ, το ποσοστό φυσικής απόσβεσης

Το παραπάνω πρόβλημα εκφράζεται μοναδικά ως προς την ακολουθία {nt, kt+i}. 

Εξάγοντας τις συνθήκες Euler για τις δύο μεταβλητές η και k, καταλήγουμε στην 

εσωτερική λύση του προβλήματος {c*tn*t, k*t+i, N*t+i}, που χαρακτηρίζεται από τις

ακόλουθες σχέσεις:

u'(c*t)
- [Ι-δ+f (k*t+1)] (113)

a(n*t)u'(c*t+i)

u'(c*t)k*t+i=[a(n*t)+a'(n*t)n*t]u(c*,+i) (114)

Η οικονομική ερμηνεία των παραπάνω σχέσεων είναι απλή. ΕΙ (113) δηλώνει την 

αριστοποιητική συνθήκη της εξίσωσης του οριακού λόγου διαχρονικής 

υποκατάστασης και του οριακού λόγου διαχρονικού μετασχηματισμού στην
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κατανάλωση, όπου ο συντελεστής διαχρονικής προτίμησης είναι ενδογενής. Η (114) 

εκφράζει την εξίσωση μεταξύ του οριακού κόστους και του οριακού οφέλους του 

πλήθους των παιδιών, καθώς το αριστερό και το δεξιό μέρος της (114) είναι 

αντίστοιχα το οριακό κόστος και το οριακό όφελος από μια αύξηση του nt. Εάν οι 

ικανές συνθήκες για την ύπαρξη και μοναδικότητα του μεγίστου ικανοποιούνται, τότε 

το σύστημα (113)-( 114) μαζί με τις αρχικές και τερματικές συνθήκες μας δίνει τη 

μοναδική άριστη πορεία {c*tn*t, k*t+i, N*t+i} της οικονομίας.

Όσο για τη σταθερή κατάσταση της ισορροπίας, πρέπει να σημειωθεί πως δεν θα 

υπάρχει μεγέθυνση. Τα κατά κεφαλήν μεγέθη της κατανάλωσης, του κεφαλαίου και 

της γεννητικότητας θα είναι σταθερά σε c*, k* και η*, αντίστοιχα, και πρέπει να 

ικανοποιούν τις ακόλουθες σχέσεις:

1
1 - f(k*) d (115)

α(η*)

u(c*)
k*=[a(n*)+a'(n*)n*]= -------- (116)

u'(c*)

c*=f(k*)+(l-6-n*)k* (117)

Το ανωτέρω σύστημα μπορεί να λυθεί και να μας δώσει τις τιμές των μεταβλητών 

στη σταθερή κατάσταση της ισορροπίας.

3.3. Θεωρητική Επισκόπηση και Κριτική

Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τις δύο θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης: την 

παραδοσιακή-νεοκλασική θεωρία μεγέθυνσης, που ονομάστηκε εξωγενής θεωρία, και 

τη σύγχρονη θεωρία μεγέθυνσης, που ονομάστηκε ενδογενής θεωρία. Η εξωγενής 

θεωρία έχει ως βασικό υπόδειγμα αυτό των Solow-Swan περιλαμβάνοντας και την 

προσπάθεια των Cass-Koopmans για τη βελτίωση αυτού του μοντέλου. Από την άλλη 

πλευρά, η ενδογενής θεωρία έχει σαν βασικά υποδείγματα αυτά των Romer (1986) 

και Lucas (1988). Αφορμή για τη δημιουργία της ενδογενούς θεωρίας μεγέθυνσης 

αποτέλεσε περισσότερο το επονομαζόμενο κατάλοιπο του Solow. Ο προβληματισμός 

δεν αφορούσε τόσο τον προσδιορισμός του τι περιλαμβάνει το κατάλοιπο του Solow
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(αφού ήταν αποδεκτό ότι η συσσώρευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και η 

τεχνολογική πρόοδος ήταν οι κύριοι παράγοντες της αύξησης της παραγωγικότητας 

της εργασίας και του κεφαλαίου), αλλά περισσότερο τη δυνατότητα ενδογενοποίησης 

αυτών των παραγόντων. Με αυτή τη λογική, οι θεωρίες της ενδογενούς μεγέθυνσης 

στηρίχθηκαν στην υπόθεση των σταθερών αποδόσεων στην κλίμακα ως τη 

σημαντικότερη πηγή της οικονομικής μεγέθυνσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

οικονομίες στην κλίμακα αντικατέστησαν την εξωγενή τεχνολογική πρόοδο.

Όπως έχουμε δει, στα υποδείγματα της νεοκλασικής θεωρίας της μεγέθυνσης η 

συνάρτηση παραγωγής έχει τη μορφή:

Y=AeMtK“Ll““ (118)

όπου Κ είναι το κεφάλαιο, L η εργασία, Α μια σταθερά για το επίπεδο της 

τεχνολογίας, 0<α<1 (φθίνουσες αποδόσεις για Κ και L) και εμ δηλώνει τον εξωγενή 

ρυθμό αύξησης της τεχνολογίας. Σε αυτά τα υποδείγματα, μια αύξηση στην 

αποταμίευση, η οποία αντανακλάται στην επένδυση, θα προκαλέσει τη μεγέθυνση για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσο μεγαλώνει η αναλογία Κ/L, το οριακό 

προϊόν του κεφαλαίου φθίνει και η οικονομία επανέρχεται στην κατάσταση 

σταθερούς ισορροπίας (steady state), στην οποία το προϊόν, το κεφάλαιο και η 

εργασία μεγεθύνονται κατά τον ίδιο ρυθμό. Η μεγέθυνση του προϊόντος θα 

συνεχίζεται και θα ισούται με μ, τον ετήσιο ρυθμό της παραγωγικότητας. Στο 

νεοκλασικό υπόδειγμα, το μ μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους, ως 

βελτίωση της γνώσης που ενσωματώνεται ή που δεν ενσωματώνεται στον 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό της επιχείρησης. Το κεντρικό στοιχείο αυτής της ανάλυσης 

είναι ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες του μεγέθους του μ μένουν ανερμήνευτοι 

από το υπόδειγμα. Η ενδογενής θεωρία προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Επίσης, 

αναιρεί την υπόθεση ότι το κεφάλαιο θεωρείται ότι αμείβεται σύμφωνα με το οριακό 

του προϊόν και δεν προκαλεί καμία εξωτερικότητα. Μια σημαντική ακόμη διαφορά 

μεταξύ των θεωριών ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης και του νεοκλασικού 

υποδείγματος του Solow, είναι ότι μόνιμες αλλαγές στις μεταβλητές οι οποίες 

επηρεάζονται από την κυβερνητική πολιτική οδηγούν στα ενδογενή υποδείγματα σε 

μόνιμες αλλαγές στους ρυθμούς μεγέθυνσης (η μακροχρόνια μεγέθυνση δεν 

στηρίζεται αποκλειστικά στην εξωγενή τεχνολογική πρόοδο).
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Η ουσία σε πολλές ενδογενείς θεωρίες μεγέθυνσης αντικατοπτρίζεται στη 

συνάρτηση Υ=ΑΚ (Romer 1986, Lucas 1988, Rebelo 1991 )33. Εδώ, το A 

αντιπροσωπεύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την τεχνολογία, ενώ το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε αυτή την περίπτωση, δεν 

υπάρχουν φθίνουσες αποδόσεις στην κλίμακα. Η επένδυση (είτε φυσικού κεφαλαίου 

από την επιχείρηση, είτε ανθρωπίνου κεφαλαίου από το άτομο) οδηγεί σε αύξηση της 

παραγωγικότητας που ξεπερνά το ιδιωτικό όφελος. Το υπόδειγμα αυτό αφήνει 

ανοιχτή την πιθανότητα μια αύξηση στο ρυθμό επένδυσης (στο φυσικό ή στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο) να οδηγήσει σε συνεχή μεγέθυνση, αν η επένδυση αυτή 

προκαλέσει τέτοιες εξωτερικές οικονομίες έτσι ώστε το α στο υπόδειγμα του Solow 

να γίνει μονάδα. Προσφέρεται δηλαδή μια ερμηνεία εξάλειψης της τάσης των 

φθινουσών αποδόσεων και της απουσίας μακροχρόνιας μεγέθυνσης, που είναι βασικά 

χαρακτηριστικά στο υπόδειγμα του Solow.

Ένας άλλος τρόπος για την εξίσωση Υ=ΑΚ, είναι να θεωρήσει κανείς μια 

αυξανόμενη ποικιλία ή ποιότητα μηχανημάτων ή ενδιάμεσων προϊόντων που 

αντισταθμίζουν την τάση για φθίνουσες αποδόσεις. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, το 

κεφάλαιο παριστάνει αυτή την ποικιλία των εισροών. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη 

(R&D) είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί αυτή η ποικιλία και οι επιχειρήσεις 

απασχολούν εξειδικευμένο προϊόν σ’αυτή τη δραστηριότητα. Η παραγωγή του τομέα 

R&D δημιουργεί εισροές και στις άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές (Romer 1990, Grossman και Helpman 1991).

Πιο γενικά, στα υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης, η συνάρτηση παραγωγής 

είναι της μορφής:

Y=F(K,L,H,A) (119)

όπου γίνεται καθαρά ο διαχωρισμός μεταξύ του φυσικού κεφαλαίου Κ και του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου Η και το Α δεν θεωρείται πλέον ως σταθερά. Για παράδειγμα, 

ο Romer (1986) χρησιμοποιεί μια συνάρτηση παραγωγής της μορφής:

Y,=A(R)F(Ri,Ki,Li) (120)

33 Pack Η. (1994), “Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings”, 
Journal of Economic Perspectives, 8(1), pp.56.
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όπου το Rj δείχνουν τα αποτελέσματα από την επένδυση της επιχείρησης σε 

Έρευνα και Τεχνολογία (R&D). Η διάχυση της τεχνογνωσίας λόγω της έρευνας 

οδηγεί στη συνέχεια σε βελτιώσεις στο κοινωνικό απόθεμα της γνώσης A(R). Αυτές 

οι εξωτερικές οικονομίες, που παρουσιάζονται στον όρο A(R), αντισταθμίζουν την 

τάση των φθινουσών αποδόσεων. Για να εξηγήσει αυτή τη σημασία της τεχνολογικής 

γνώσης, η οποία γνώση αποκτά πια χαρακτηριστικά δημοσίου αγαθού, ο Romer 

(1986:1003) αναφέρει: “// δημιουργία νέας γνώσης από μια επιχείρηση υποτίθεται ότι 

έχει μια θετική εξωτερική επίδραση στις παραγωγικές δυνατότητες των ύλλων 

επιχειρήσεων, γιατί η γνώση δεν μπορεί να παραμείνει τελείως μυστική".

Μια σημαντική συνέπεια αυτής της επίδρασης είναι ότι το οριακό κόστος της 

χρήσης αυτής της νέας γνώσης είναι μηδενικό (ή έστω κοντά στο μηδέν). Το χαμηλό 

κόστος χρήσης της ήδη υπάρχουσας γνώσης μειώνει και το κόστος παραγωγής νέας 

γνώσης, προκαλώντας δυναμικές οικονομίες κλίμακας στη συσσώρευση της γνώσης.

Η ύπαρξη εξωτερικοτήτων γνώσης δεν είναι μόνο το κύριο στοιχείο για τις 

αύξουσες αποδόσεις, αλλά είναι και αυτό που συνδέει τα υποδείγματα με θέματα 

ευημερίας. Έτσι, γνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα 

λαμβάνουν υπ’όψην τους μόνο το ιδιωτικό και όχι το κοινωνικό όφελος, προκαλούν 

ένα υπο-βέλτιστο επίπεδο επένδυσης στην τεχνογνωσία. Επίσης, μια άλλη συνέπεια 

είναι ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της γνώσης αυξάνει με το επίπεδο της γνώσης, άρα 

χώρες που ξεκινούν με διαφορετικά επίπεδα τεχνολογίας θα μεγεθύνονται συνεχώς με 

διαφορετικούς ρυθμούς (δεν θα υπάρξει σύγκλιση).

Σε αντίθεση με τον Romer, ο Lucas (1988) δίνει έμφαση στο ρόλο του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου. Η συνάρτηση παραγωγής του Lucas είναι της μορφής:

Y=A(H)F(K,H) (121)

η οποία αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικούς κλάδους και δύο διαφορετικούς τύπους 

επένδυσης: σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Όπως και στον Romer, έτσι και εδώ, 

η τάση για τις φθίνουσες αποδόσεις εξαλείφεται. Η μόνη διαφορά είναι ότι 

εξαλείφεται λόγω της ύπαρξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου και όχι λόγω της 

τεχνολογικής προόδου (η εξωτερικότητα οφείλεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και όχι 

στην έρευνα): “το μέσο επίπεδο της ικανότητας ή του ανθρώπινου κεφαλαίου... 

συνεισφέρει στην παραγωγικότητα όλων των συντελεστών παραγωγής" (Lucas 

1988:18).
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Ένα αρχικό ερώτημα που τίθεται όμως είναι το εξής: κατά πόσο όμως αυτή η 

θεωρία π/ς ενδογενούς μεγέθυνσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλήρης και 

ουσιώδης; Οι κριτικές ήταν αρκετές και αφορούσαν κυρίως τα εξής:

• Οι υποθέσεις της Νέας Θεωρίας Μεγέθυνσης είναι πολύ “ευνοϊκές”. Δηλαδή, 

υποθέτει αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να αποδείξει. Η απόσταση μεταξύ 

υποθέσεων και συμπερασμάτων είναι πολύ μικρή. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε 

ότι η γνώση είναι μια κινητήριος δύναμη για τη μεγέθυνση, λόγω των 

εξωτερικοτήτων που προκαλεί η διαδικασία συσσώρευσης της γνώσης, τότε το 

συμπέρασμα ότι διαφορετικοί ρυθμοί συσσώρευσης της γνώσης οδηγούν σε 

διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης μοιάζει να μην έχει ουσιαστική σημασία. 

Συνεπώς, τα συμπεράσματα της Νέας Θεωρίας της Μεγέθυνσης δεν δημιουργούν 

έκπληξη, αλλά είναι μάλλον ασήμαντα, δεδομένων των υποθέσεών της. Επιπλέον, 

οι υποθέσεις, εκτός από ευνοϊκές, είναι και κάπως αυθαίρετες, χωρίς να έχει 

αποδειχθεί και ελεγχθεί η εμπειρική τους βάση (Solow 1994, Nelson 1994). Κατά 

τα λόγια του Solow: “αν μια καινοτομία οδηγήσει σε αναλογική αύξηση του Α, τότε 

θα έχουμε πράγματι μια θεωρία απλής ενδογενούς μεγέθυνσης. Αλλά, αν υποθέσουμε 

ότι μια καινοτομία οδηγεί μόνο σε μια απόλυτη αύξηση του Α, τότε η μεγαλύτερη 

κατανομή των πόρων στην έρευνα προκαλεί μια αυτόματη μεταβολή στην 

παραγωγικότητα, όχι όμως ένα γρηγορότερο ρυθμό στη μεγέθυνση της 

παραγωγικότητας”.

• Δεν λαμβάνεται υπ’όψην το θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας. Η συμπεριφορά και 

η δυναμική των επιχειρήσεων που συνδέεται με τη διαδικασία της συσσώρευσης 

της γνώσης και τη μεγέθυνση δεν έχει θεωρητική βάση. Αυτό κάνει τη θεωρία 

ευάλωτη, αφού θα μπορούσαμε να κάνουμε την εξής ερώτηση (ακολουθώντας τον 

Coase): γιατί δεν υπάρχουν οι θεσμοί που θα μπορούσαν να εσωτερικεύσουν τις 

εξωτερικότητες της γνώσης, που είναι τόσο σημαντικές στη διαδικασία 

μεγέθυνσης; Πιο γενικά, γιατί τα δικαιώματα ιδιοκτησίας (property rights) και τα 

κόστη συναλλαγών (transaction costs) δεν περιλαμβάνονται στην Νέα Θεωρία 

Μεγέθυνσης; Οι Weder και Grubel (1993) και Langlois και Robertson (1996), 

ήταν αυτοί που έκαναν αυτού του είδους την κριτική που αφορά περισσότερο τη 

μικροοικονομική θεμελίωση των υποδειγμάτων. Υποστήριξαν ότι στις 

πραγματικές οικονομίες υπάρχουν εκείνοι οι θεσμοί που μπορούν να 

εσωτερικεύσουν τις εξωτερικότητες της γνώσης, συνεπώς τα υποδείγματα αυτά
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μάλλον θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπερεκτιμούν την πραγματική σημασία των 

εξωτερικών οικονομιών. Η Νέα Θεωρία Μεγέθυνσης λοιπόν, αγνοεί τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα κόστη συναλλαγών και πως το θεσμικό πλαίσιο μιας 

κοινωνίας μπορεί να επηρεάσει τη μεγέθυνση και την ευημερία των χωρών 

(Rosenberg & Birdzell 1986, North 1990, Eggertson 1990). Αυτό μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα τα συμπεράσματα και οι προβλέψεις που συνεπάγεται αυτή η 

θεωρία να είναι τελείως διαφορετικά απ’ότι στην περίπτωση που θα είχαν 

συμπεριληφθεί αυτοί οι παράγοντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποθέσεις της 

Θεωρίας είναι άκυρες ή ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αναιρούν τα συμπεράσματά 

της. Απλώς, και τα συμπεράσματα και οι υποθέσεις της χρειάζονται περισσότερη 

δικαιολόγηση.

• Οι βασικοί μηχανισμοί ήταν γνωστοί πολύ καιρό πριν 34. Ήδη από το 1928, ο 

Allyn Young, βασιζόμενος στον Alfred Marshall (1890), τόνισε τη σημασία των 

εξωτερικοτήτων και των αυξουσών αποδόσεων στη διαδικασία της μεγέθυνσης. 

Επιπλέον, ο Arrow (1962) είχε ήδη αναφερθεί στο ρόλο της διαδικασίας μάθηση 

στην πράξη (learning by doing), μιας διαδικασίας που όπως είδαμε αποτελεί ένα 

κύριο χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων της ενδογενούς μεγέθυνσης, ενώ ακόμα 

νωρίτερα, ο Thornstein Veblen (1914) είχε ήδη καταστήσει τη συσσώρευση της 

γνώσης (knowledge accumulation) ως το κεντρικό στοιχείο στη διαδικασία 

μεγέθυνσης. Τέλος, ο Nelson (1994) υποστηρίζει ότι πολλές από τις σημαντικές 

πτυχές της Νέας Θεωρίας Μεγέθυνσης είχαν ήδη παρουσιαστεί το 1952 από τον 

Moses Abramovitz. Συνεπώς, η λογική των υποδειγμάτων ενδογενούς μεγέθυνσης 

δεν είναι και τόσο καινούρια, απλώς αναπτύχθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη 

καινούριων τεχνικών, που διευκόλυναν την ανάλυση και οδήγησαν στην καλύτερη 

διαμόρφωση και κατανόηση αυτών των εννοιών.

Αυτό για το οποίο όμως είμαστε σίγουροι, είναι ότι με τα σημαντικά άρθρα των 

Romer (1986) και Lucas (1988) η θεωρία της ενδογενούς μεγέθυνσης οδήγησε στην 

αναγέννηση του ενδιαφέροντος για την εύρεση των παραγόντων της μακροχρόνιας 

μεγέθυνσης. Σε αναλογία με αυτό το συμπέρασμα, τίθεται λοιπόν και ένα δεύτερο 

ερώτημα: η ενδογενής θεωρία κατάφερε τελικά να ερμηνεύσει καλύτερα τις αιτίες 

μεγέθυνσης, αλλά και τις διαφορές στους ρυθμούς μεγέθυνσης, απ'ότι το

34 Όπως τονίζεται πολύ χαρακτηριστικά, η Θεωρία αυτή μοιάζει με “παλιό κρασί μέσα σε νέα 
μπουκάλια” (Foss N.J. (1998), “The New Growth Theory: Some Intellectual Growth Accounting”, 
Journal of Economic Methodology, 5:2, pp.224).
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νεοκλασικό υπόδειγμα; Τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Η περισσότερη εμπειρική 

έρευνα της ενδογενούς θεωρίας είχε την τάση να εξετάζει τα προηγούμενα 

υποδείγματα μεγέθυνσης και κυρίως να ερευνήσει τις συνέπειες του υποδείγματος 

του Solow, παρά την ίδια την ενδογενή θεωρία. Αυτό που ήταν κυρίως η ενδογενής 

θεωρία ήταν ουσιαστικά μια επέκταση της ήδη υπάρχουσας θεωρίας για τη 

μεγέθυνση, παρά ένα ισχυρό και καινούριο πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης35.

Έτσι, έγιναν πολλές εμπειρικές μελέτες διεθνούς σύγκρισης χωρών (cross country 

analysis) που αφορούσαν την ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ του μακροχρόνιου 

ρυθμού μεγέθυνσης και του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ενός πλήθους 

δομικών και πολιτικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, οι Barro και Sala-i-Martin 

(1999) βασιζόμενοι σε μια διεθνή σύγκριση 90 χωρών για την περίοδο 1965-1985, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

είναι θετικά συσχετιζόμενος με το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διάρκεια ζωής, το λόγο 

της επένδυσης προς το ΑΕΠ και με τους όρους εμπορίου και αρνητικά συσχετιζόμενο 

με το λόγο των δημοσίων δαπανών προς το ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα δείχνουν να 

ενισχύουν το ενδογενές υπόδειγμα, αφού υποστηρίζουν μια σημαντική επίδραση των 

δομικών μεταβλητών (structural variables) πάνω στο μακροχρόνιο ρυθμό 

μεγέθυνσης. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, σε τέτοιες παλινδρομήσεις, της 

ύπαρξης αμφίδρομης σχέσης και αιτιότητας (causality), πράγμα που σημαίνει ότι 

είναι πιθανή η επίδραση της ίδιας της μεγέθυνσης του ΑΕΠ πάνω σε αυτές τις 

οικονομικές μεταβλητές.

Από την άλλη, διάφορες άλλες εμπειρικές έρευνες διεθνούς σύγκρισης χωρών 

κατέληξαν σε αντίθετα συμπεράσματα από αυτά που προβλέπουν τα υποδείγματα της 

ενδογενούς μεγέθυνσης (ότι δηλαδή δεν υπάρχει μακροχρόνια σύγκλιση μεταξύ των 

χωρών). Πρόσφατα ο Evans (1996), παρουσίασε αποδείξεις ότι οι βιομηχανικά 

προηγμένες χώρες τουλάχιστον μεγεθύνονται με τον ίδιο ρυθμό. Υπογραμμίζει 

μάλιστα ότι: “ή τα υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης είναι προβληματικά, ή τα 

αποτελέσματα τα οποία προβλέπουν είναι μικρής σπουδαιότητας για τις διάφορες 

οικονομίες". Επίσης, οι Mankiw, Romer και Weil (1992) στη δική τους μελέτη 

υιοθέτησαν το υπόδειγμα του Solow, περιλαμβάνοντας και το ανθρώπινο κεφάλαιο 

(augmented Solow model) και έλεγξαν εμπειρικά κατά πόσο αυτό το μοντέλο ή τα

35 Pack Η. (1994), “Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings”, 
Journal of Economic Perspectives, Vol.8(l), pp.55.
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υποδείγματα της ενδογενούς μεγέθυνσης μπορούν να εξηγήσουν τις διεθνείς 

διαφορές36. Τα συμπεράσματά τους ήταν τα εξής:

ΐ) Το κεφάλαιο αμείβεται σύμφωνα με την κοινωνική του απόδοση. Με άλλα 

λόγια, δεν υπάρχουν σημαντικές εξωτερικότητες από τη συσσώρευση του φυσικού 

κεφαλαίου, όπως υπέθεσε ο Romer.

ϋ) Ανεξάρτητα από την απουσία των εξωτερικοτήτων, η συσσώρευση του 

φυσικού κεφαλαίου έχει μια πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο κατά κεφαλήν εισόδημα 

απ’ότι θεώρησε το αρχικό μοντέλο του Solow. Η εισοδηματική ελαστικότητα σε 

σχέση με το ρυθμό αποταμίευσης του απλού υποδείγματος είναι ‘Λ, ενώ στην 

περίπτωση του επαυξημένου υποδείγματος είναι 1.

iii) Ο ρυθμός της πληθυσμιακής αύξησης έχει και αυτός μια μεγαλύτερη επίδραση 

στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Η εισοδηματική ελαστικότητα σε σχέση με την 

πληθυσμιακή αύξηση στο αρχικό υπόδειγμα είναι -'Λ, ενώ σε αυτό που περιλαμβάνει 

και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι -2.

ΐν) Σε αντίθεση με τα υποδείγματα της ενδογενούς μεγέθυνσης, χώρες με ίδιες 

τεχνολογίες και ρυθμούς συσσώρευσης και αύξησης πληθυσμού συγκλίνουν στο 

κατά κεφαλήν εισόδημα. Η σύγκλιση αυτή είναι πιο αργή απ’ότι αρχικώς υπέθεσε ο 

Solow (φτάνει τα 35 χρόνια).

ν) Πιο γενικά, λοιπόν, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το υπόδειγμα του Solow 

είναι συνεπές με τη διεθνή εμπειρία αν συμπεριλάβει και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε 

αυτήν την περίπτωση, διαφορές στην αποταμίευση, στην εκπαίδευση και στην 

πληθυσμιακή αύξηση, μπορούν να εξηγήσουν τις διεθνείς διαφορές στα κατά 

κεφαλήν εισοδήματα. Το υπόδειγμα του Solow παρέχει το πλέον κατάλληλο εργαλείο 

για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το 

οικονομικό επίπεδο μιας χώρας.

Πέρα από τις διάφορες μελέτες όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια γενική και 

ολοκληρωμένη θεωρία μεγέθυνσης θα πρέπει να είναι ικανή να εξηγεί πολλά 

ενδεχόμενα, όπως τους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης για τις χώρες του ΟΟΣΑ, ιδίως 

μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (καθώς και τους χαμηλούς ρυθμούς από το 1973 και 

μετά), την πτώση σε απόλυτους κατά κεφαλήν όρους στις περισσότερες αφρικανικές 

χώρες μέχρι το 1973 και τη στασιμότητα των χωρών της Λατινικής Αμερικής κατά τη

36 Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, 
Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 107(2), pp.432-433.
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διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο, οι δύο θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης 

διχάζονται όσο αφορά την ερμηνεία των αιτιών μεγέθυνσης, γεγονός που γίνεται 

ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση του “οικονομικού θαύματος” των Νέων 

Βιομηχανικών Χωρών (Χονγκ-Κονγκ, Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν).

Σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα, οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

μεγέθυνσης σε αυτές τις χώρες είναι ο υψηλός ρυθμός μεγέθυνσης του φυσικού 

κεφαλαίου (και λιγότερο του ανθρωπίνου κεφαλαίου) και ο υψηλός ρυθμός 

μεγέθυνσης της συνολικής παραγωγικότητας. Από τη σκοπιά της θεωρίας της 

ενδογενούς μεγέθυνσης, αυτή η ανάπτυξη θα έπρεπε να ήταν περισσότερο 

αποτέλεσμα της συσσώρευσης της γνώσης και του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Σύμφωνα 

με τους Grossman και Helpman (1991), Rivera-Batiz και Romer (1991) και Romer 

(1990), οι αιτίες μεγέθυνσης θα πρέπει να αναζητηθούν στην επέκταση του διεθνούς 

εμπορίου. Αυτή η επέκταση οδήγησε στη μεταφορά κεφαλαίου, τεχνολογίας, 

τεχνογνωσίας και ιδεών, που αύξησαν την παραγωγικότητα και συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη. Οι ασιατικές χώρες ωφελήθηκαν από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

από την παρουσία μιας υψηλά εξειδικευμένης εργατικής δύναμης (ανθρώπινο 

κεφάλαιο), που κατάφερε να προσαρμόσει τη νέα γνώση στις τοπικές ανάγκες.

Συνεπώς, παρόλη την προσπάθεια των δύο θεωριών να ερμηνεύσουν και να 

προσδιορίσουν τις διαφορές στα εισοδηματικά επίπεδα και στους ρυθμούς 

μεγέθυνσης μεταξύ των χωρών, παρουσιάζουν αρκετές ατέλειες. Η έλλειψη 

συνέπειας και ομοφωνίας φαίνεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό των 

υποδειγμάτων οικονομικής μεγέθυνσης. Η πραγματικότητα απέδειξε ότι τα 

υποδείγματα αυτά δεν αναπτύχθηκαν τόσο πετυχημένα ως προς την επίτευξη των 

διαφόρων σκοπών τους όπως αναμενόταν όταν κατασκευάζονταν. Επιπλέον, είναι 

φανερό ότι παρόλη την προσπάθεια για την κατασκευή τους, δεν αναπτύχθηκαν 

αρκετά ώστε να μπορούν να φωτίσουν πολλά σοβαρά προβλήματα που σχετίζονταν 

με την οικονομική μεγέθυνση του πραγματικού κόσμου.

Είναι εμφανές, ότι χρειάζεται να διανυθεί μεγάλη απόσταση μέχρι να θεωρηθεί ότι 

τα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης αποτελούν μια πραγματικά ικανοποιητική 

θεωρία της μεγέθυνσης. Η εστίαση του ενδιαφέροντος στη σταθερή κατάσταση θα 

μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο ως πρόσκαιρο αποτέλεσμα - και υπάρχει σίγουρα 

σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί το πρόσκαιρο σε διαρκές, εμποδίζοντας την εξέταση 

των ιδιόμορφων δυσκολιών των τροχιών της μη σταθερής, μη ισόρροπης μεγέθυνσης. 

Η έννοια της σταθερής κατάστασης είναι πολύ χρήσιμη ως ακριβές σημείο αναφοράς
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- αλλά δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε “μόνιμο προνόμιο”. Κατά δεύτερο λόγο, τα 

μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης που εξετάστηκαν εδώ δεν διευκρινίζουν 

πραγματικά τις σύνθετες αλληλοσυνδέσεις ανάμεσα στο πολύ βραχυχρόνιο, στο 

μεσοχρόνιο και στο μακροχρόνιο επίπεδο. Πάρα πολλά από τα μοντέλα βασίζονται 

στην ασυμπτωτική αισιοδοξία της μακροχρόνιας περιόδου, η οποία μπορεί να είναι 

τόσο μακρά ώστε να ανατρέπονται τα αντίστοιχα διδάγματα της οικονομικής 

μεγέθυνσης. Παρόλη την ουσιαστική πρόοδο, οι απεικονίσεις της τεχνικής προόδου 

μοιάζουν ακόμα πολύ ανεπαρκείς - και οι δεσμοί με τη μικροοικονομική της 

εφεύρεσης και της καινοτομίας παραμένουν μάλλον αδύνατοι.

Ωστόσο, θα ήταν δύσκολο να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι τα τυπικά μοντέλα 

της οικονομικής μεγέθυνσης συνέβαλαν ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση του 

ρόλου της τεχνικής προόδου έναντι αυτού της συσσώρευσης κεφαλαίου στη 

διαδικασία μεγέθυνσης. Επιπλέον, έπαιξαν ρόλο στη μεταβολή της αντίληψης για τη 

μεγέθυνση και χρησιμοποιήθηκαν από διάφορες κυβερνήσεις για την προσαρμογή 

της μεγέθυνσης της συνολικής ζήτησης του προϊόντος στη μεγέθυνση της συνολικής 

δυναμικότητας της παραγωγής. Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

κατανόησης των σχέσεων μεταξύ οικονομικών κύκλων και μακροχρόνιας 

οικονομικής μεγέθυνσης προέρχεται από τα μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης, που 

τονίζουν τις δυσκολίες επίτευξης μιας σταθερής μεγέθυνσης.

Η ιδέα της οικονομικής μεγέθυνσης και των δυναμικών οικονομικών, που 

ενσωματώνεται στα συγκεκριμένα μοντέλα, εξαπλώθηκε και σε άλλους τομείς των 

οικονομικών, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα. Έτσι, για παράδειγμα, 

κατασκευάστηκαν νέες θεωρίες της επιχείρησης, στις οποίες ο σκοπός των 

διευθυντών είναι μάλλον η μεγέθυνση παρά τα κέρδη - και πολλές από τις κεντρικές 

έννοιες αυτών των νέων μοντέλων μεταφυτεύτηκαν απευθείας από τις 

μακροοικονομικές θεωρίες της μεγέθυνσης. Θα μπορούσαμε πράγματι να 

ισχυριστούμε ότι η κύρια αξία των θεωριών της μεγέθυνσης που έχουν 

κατασκευαστεί έγκειται στην επαναφορά του αρχικού στόχου του Harrod, που ήταν 

να “αρχίσουν οι οικονομολόγοι να σκέφτονται δυναμικά ,}Ί. Οι θεωρίες και οι 

αντιπαραθέσεις στο αντικείμενο της οικονομικής μεγέθυνσης βελτίωσαν σημαντικά 

την κατανόηση της φύσης του κεφαλαίου - τόσο ως συντελεστή παραγωγής με την 

τεχνική έννοια, όσο και ως ιδιοκτησίας με την καπιταλιστική έννοια. 37

37 Jones H.G. (1993), Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης, σελ.272.
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Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει όμως να υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη 

απαισιοδοξία σχετικά με την αξία της τεράστιας διανοητικής προσπάθειας που 

αφιερώθηκε στην κατασκευή των μοντέλων οικονομικής μεγέθυνσης. Έτσι, ο 

καθηγητής Sen, σχολίασε:

‘Το γεγονός ότι το φαινόμενο της μεγέθυνσης παρέμεινε, μετά από τρεις 

δεκαετίες εντατικής διανοητικής μελέτης, αίνιγμα, είναι εν μέρει ένα μέτρο 

της περιπλοκότητας της οικονομικής μεγέθυνσης. Ωστόσο, είναι και μια 

αντανάκλαση των αξιών μας, ιδιαίτερα της συστηματικής ενασχόλησης με 

σπαζοκεφαλιές. Ένα μέρος της δυσκολίας προέρχεται αναμφίβολα από το 

γεγονός ότι η επιλογή των θεμάτων προς επεξεργασία στα οικονομικά της 

μεγέθυνσης καθοδηγείται περισσότερο από τη λογική περιέργεια παρά από 

την επιδίωξη της συνάφειας” .

Ωστόσο, τα μοντέλα συνεχώς βελτιώνονται. Οι προσπάθειες όλων των 

αναφερόμενων οικονομολόγων και όλων αυτών που ακολούθησαν και συνέχισαν την 

προσπάθεια αυτή, αποτελούν μια σημαντική και ουσιαστική παρακαταθήκη για το 

μέλλον, για την καλύτερη διερεύνηση των παραγόντων και την πληρέστερη ερμηνεία 

της οικονομικής μεγέθυνσης. Όπως αναφέρθηκε όμως και στην αρχή της εργασίας, 

παρόλη την πρόοδο που έχει γίνει στο πεδίο αυτό, η οικονομική μεγέθυνση αποτελεί 

ακόμη ένα ευρύ, ελεύθερο αλλά και δύσκολο πεδίο για έρευνα. 38

38 Jones H.G. (1993), Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης, σελ.270.
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Εμπειρική Εφαρμογή: Η Διαδικασία 

“Μάθηση στην Πράξη” και ο Επιταχυντής 

Επενδύσεων

Όπως έγινε φανερό, από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι έννοιες ‘Έρευνα και 

Ανάπτυξη” (R&D) και “Μάθηση στην Πράξη” (Learning by Doing), έπαιξαν το 

σημαντικότερο ρόλο στην εξάλειψη των φθινουσών αποδόσεων, γεγονός που 

διαφοροποιεί την εξωγενή από την ενδογενή θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης. Το 

ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία Μάθηση στην Πράξη, ως 

βασικό στοιχείο τόσο της οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθυνσης, όσο και της 

ίδιας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αναλυθεί σε 

επιμέρους διαδικασίες, οι βασικότερες των οποίων είναι οι εξής39:

ΐ) Μάθηση από την Εργασία (Labor Learning). Η διαδικασία αυτή σχετίζεται με τη 

μάθηση χειρονακτικών καθηκόντων (manual tasks). Οι ικανότητες των εργατών 

εμπλουτίζονται μέσω της εμπειρίας. Σύμφωνα με τους Hirsch (1952, 1956) και 

Hartley (1965), η σπουδαιότητα αυτού του είδους μάθησης είναι μεγαλύτερη σε 

παραγωγικές διαδικασίες εντάσεως εργασίας.

ii) Μάθηση από το Κεφάλαιο (Capital Learning). Η διαδικασία αυτή σχετίζεται με 

τη συσσώρευση γνώσης για τα χαρακτηριστικά του φυσικού κεφαλαίου. 

Περιλαμβάνει τη μάθηση σχετικά με τη λειτουργία των μηχανημάτων και των 

εργαλείων που κάνουν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εισροών και διευκολύνουν 

την παραγωγική διαδικασία.

iii) Μάθηση από την Οργάνωση (Organization Learning). Η διαδικασία αυτή 

σχετίζεται με την ανάθεση των κατάλληλων καθηκόντων στα κατάλληλα άτομα, τη 

διοικητική εμπειρία για το συντονισμό των τμημάτων της επιχείρησης και την 

επιλογή των προμηθευτών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα και την ανάπτυξη των 

σχέσεων ανάμεσα στους εργάτες για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων που 

θα παρουσιαστούν.

4.

39 Bahk Β-Η., Gort Μ. (1993), “Decomposing Learning By Doing in New Plants”, Journal of Political 
Economy, 101(4), pp.574.
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στην Πράξη ” και ο Επιταχυντής Επενδύσεων

Επιπλέον, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, μπορούμε επίσης να 

αναλύσουμε την έννοια αυτή και ως Μάθηση από το Εμπόριο (Learning by Trade), 

όπου οι επιχειρήσεις μαθαίνουν μέσα από την ανάπτυξη και την επέκταση του 

εμπορίου και Μάθηση από την Επένδυση (Learning by Investing), όπου οι 

επιχειρήσεις μαθαίνουν μέσα από τις επενδυτικές ενέργειες των ιδίων, αλλά και των 

άλλων επιχειρήσεων, κλπ.

Ενώ λοιπόν, γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα παραπάνω η έννοια της διαδικασίας 

Μάθηση στην Πράξη (συσσώρευση γνώσης και εμπειρίας στον εργασιακό χώρο), η 

εμπειρική εκτίμηση πολλών μορφών της παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες, όπως π.χ. 

για τον καθορισμό της μεταβλητής για τη διαδικασία συσσώρευση γνώσης και 

εμπειρίας. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά απλά οικονομετρικά υποδείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στον εμπειρικό έλεγχο διαφόρων μορφών της διαδικασίας 

Μάθηση στην Πράξη.

Έτσι, σύμφωνα με τους Bahk Β-Η., Gort Μ. (1993), παρουσιάζεται ένα μοντέλο 

Μάθησης στην Πράξη για τις επιχειρήσεις, της μορφής:

logYit=pi+P2logLit+p3logWit+p4logKit+Uit

όπου Y,L,W και Κ είναι το προϊόν, η εργασία, το ανθρώπινο και το φυσικό 

κεφάλαιο, αντίστοιχα. Ακολουθώντας τη λογική της Μάθησης από την Εργασία, 

θεωρούμε ότι η απόκτηση ικανοτήτων μέσω της εμπειρίας εκφράζεται από την 

μεταβλητή του ανθρωπίνου κεφαλαίου, W, και μπορεί να μετρηθεί με βάση το ρυθμό 

του μέσου μισθού.

Σύμφωνα με τον Moreh (1985),παρουσιάζεται ένα μοντέλο εκπαίδευσης και 

Μάθησης στην Πράξη για τα άτομα, της μορφής:

I,=RC,ButKt - (ERPt)1/<l-B)

όπου It είναι η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, RCtB η απόδοση μιας μονάδας 

κεφαλαίου, ut η χρησιμότητα, Kt το απόθεμα κεφαλαίου, Ε η ελαστικότητα 

ανθρωπίνου κεφαλαίου σε σχέση με το κόστος επένδυσης, RPt το οριακό έσοδο του 

κεφαλαίου και Β μια παράμετρος της συνάρτησης μάθησης.
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Μάθηση στην Πράξη και ο Επιταχυντής Επενδύσεων

Στην περίπτωσή μας, θα αναλύσουμε το μοντέλο που παρουσιάζεται από τον 

Acemoglou D. (1993), που προσεγγίζει τη διαδικασία Μάθηση στην Πράξη μέσω του 

επιταχυντή των επενδύσεων.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η πρόοδος στη γνώση είναι το κλειδί της οικονομικής 

μεγέθυνσης και τέτοια πρόοδος είναι η καινοτομία ή το αποτέλεσμά της. Έχει 

κατασκευαστεί πλήθος μοντέλων ενδογενούς μεγέθυνσης στα οποία γίνεται διάκριση 

μεταξύ της καινοτομίας (innovation) και μίμησης (imitation).

4.1. Μάθηση στην Πράξη και ο Επιταχυντής Επενδύσεων

Η καινοτομία, που συμβάλλει ουσιαστικά στην εξάλειψη της τάσης των 

φθινουσών αποδόσεων του κεφαλαίου, διαχέεται στην οικονομία σαν αποτέλεσμα της 

μίμησης. Προέρχεται είτε από τις δαπάνες για έρευνα (Romer 1990), είτε από τις 

δαπάνες για εκπαίδευση (Lucas 1988). Ο μηχανισμός διάχυσης της καινοτομίας δεν 

είναι άλλος παρά οι ίδιες οι επενδύσεις, που περιλαμβάνουν τόσο το στοιχείο της 

ίδιας της καινοτομίας, αφού δίνουν ώθηση για επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες, όσο 

και το στοιχείο της μίμησης, αφού αποτελούν αφορμή για τον πολλαπλασιασμό των 

επενδύσεων40.

Η έννοια της επένδυσης είναι μια από τις βασικότερες αιτίες της οικονομικής 

μεγέθυνσης, δεδομένου ότι όλες οι αλλαγές των οικονομικών δραστηριοτήτων 

σχετίζονται με αυτήν. Η πηγή της επένδυσης δεν είναι μόνο η πρόοδος της επιστήμης 

ή οι δαπάνες για R&D, αλλά και οι ίδιες οι επενδύσεις μέσω της διαδικασίας της 

μάθησης. Ουσιαστικά, η έρευνα δημιουργεί περισσότερη επένδυση, η οποία με τη 

σειρά της, μέσω της εμπειρίας (που αποκτάται και από τις ενέργειες των άλλων), 

μέσω δοκιμών και λαθών, συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο και γνώση. Το 

γεγονός ότι η επένδυση δημιουργεί και αποκαλύπτει νέες επενδυτικές ευκαιρίες 

συνεπάγεται ένα κοινωνικό όφελος, το οποίο ίσως να μην γίνεται αντιληπτό από τον 

επενδυτή. Το αποτέλεσμα αυτό καλείται “εξωτερικότητα μάθησης” (learning 

externality)41. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μαθαίνουν μέσα από την ίδια την 

παραγωγική τους δραστηριότητα πως να επενδύουν καλύτερα και να καταλήγουν σε 

νέες καινοτομίες (learning by doing). Επιπλέον, μαθαίνουν και μέσα από τις

40 Scott Μ. (1993), “Explaining Economic Growth”, ΑΕΑ Papers and Proceedings, 83(2), pp.425.
41 Scott M. (1992), “Policy Implications of a New View of Economic Growth”, The Economic Journal,
102, pp.626.
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επενδυτικές δραστηριότητες των άλλων επιχειρήσεων (learning by others), οι οποίες 

δραστηριότητες αποτελούν στην ουσία εξωτερικές οικονομίες. Αυτές οι εξωτερικές 

οικονομίες οδηγούν στον επιταχυντή των επενδύσεων: μια αύξηση της συνολικής 

επένδυσης αυξάνει την οριακή παραγωγικότητα των μελλοντικών επενδύσεων42.

Έτσι, ας υποθέσουμε ότι οι επιχειρήσεις μαθαίνουν για τις τρέχουσες επενδυτικές 

αποφάσεις των υπολοίπων μέσα από τις προβλέψεις τους για τις μελλοντικές 

αυξήσεις στην παραγωγική δραστηριότητα των ανταγωνιστών τους και ενεργούν 

ανάλογα. Υποθέτοντας ότι το επίπεδο των συνολικών επενδύσεων της προηγούμενης 

περιόδου δεν περιέχεται στο σύνολο των πληροφοριών των επιχειρήσεων, ενώ το 

συνολικό προϊόν περιέχεται, οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το 

μέγεθος της μη παρατηρήσιμης συνολικής επένδυσης από το παρατηρούμενο 

συνολικό προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν προκαλεί την επένδυση κατά 

Granger. Συνεπώς, ο μηχανισμός που προκαλεί τον επιταχυντή των επενδύσεων είναι 

ότι οι επιχειρήσεις μαθαίνουν για την κατάσταση της οικονομίας από την παραχθείσα 

ποσότητα προϊόντος και επενδύουν ανάλογα. Στην επόμενη παράγραφο ελέγχεται η 

ύπαρξη του επιταχυντή επενδύσεων για την αγγλική οικονομία.

4.2.Εμπειρική Διερεύνηση για την Αγγλική Οικονομία

i) Μεθοδολογία και δεδομένα

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας θα ελέγξουμε την υπόθεση μακροχρόνιας σχέσης 

και αιτιότητας μεταξύ του προϊόντος (y) και της επένδυσης (ϊ), χρησιμοποιώντας 

διμεταβλητά συστήματα συνολοκλήρωσης. Ο έλεγχος για την αιτιότητα (causality) 

και την συνολοκλήρωση (cointegration) μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών θα γίνει 

σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα βρούμε το βαθμό ολοκλήρωσης των 

μεταβλητών, αφού ο έλεγχος για την αιτιότητα μπορεί να γίνει αν οι μεταβλητές είναι 

του ιδίου βαθμού ολοκληρώσιμες. Οι τυπικοί έλεγχοι για την ύπαρξη μοναδιαίων 

ριζών βασίζονται στο κριτήριο Dickey-Fuller (DF), αλλά και στον επαυξημένο 

Dickey-Fuller (ADF). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο συνολοκλήρωσης, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Johansen (Johansen Maximum Likelihood

Acemoglou D. (1993), “Learning about Others’ Actions and the Investment Accelerator”, The 
Economic Journal, 103, pp.325.
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Approach). Αν υπάρχει συνολοκλήρωση, τότε υπάρχει μονόδρομη ή αμφίδρομη 

αιτιότητα στις μεταβλητές μηδενικού βαθμού ολοκληρωσιμότητας, 1(0). Τέλος, στο 

τρίτο στάδιο γίνεται η χρήση του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος (Error 

Correction Model), που προέρχεται από τη μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης της 

παρακάτω μορφής:

DY=ao+LpiDYt.i+LYiDIt.j+6ECTt.1+ut (1)

DI=a0+LbiDIt.i+LciDYt.j+dECTt.i+et (2)

όπου το ECT (error correction term) είναι ο όρος διόρθωσης σφάλματος της 

μακροχρόνιας σχέσης, DY και DI είναι οι πρώτες διαφορές του προϊόντος και της 

επένδυσης και u, και et είναι οι όροι σφάλματος. Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

εξετάζει τη σημαντικότητα των γ και c των σχέσεων (1) και (2), με τον κατάλληλο 

αριθμό υστερήσεων για την εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης στις εκτιμημένες 

παλινδρομήσεις.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1960- 

1990 για την οικονομία της Μ.Βρετανίας.

ii) Εμπειρικά αποτελέσματα

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τους ελέγχους ADF για τις μεταβλητές y και ΐ. Οι 

έλεγχοι ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών δείχνουν ότι οι δύο μεταβλητές είναι 

ολοκληρώσιμες πρώτου βαθμού, 1(1), ενώ οι πρώτες διαφορές τους είναι 

ολοκληρώσιμες μηδενικού βαθμού, 1(0).

Πίνακας 1. Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας

Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για το y (1962-1990)

Στατιστική τιμή 
DF 0.89529
ADF(l) 0.18030

95% κριτική τιμή για τον επαυξημένο Dickey-Fuller = -2.9665
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Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για το i (1962-1990)

Στατιστική τιμή 
DF 0.14306
ADF(l) -0.65966

95% κριτική τιμή για τον επαυξημένο Dickey-Fuller = -2.9665 

Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για το Αί (1963-1990)

Στατιστική τιμή 
DF -3.3767
ADF(l) -3.7459

95% κριτική τιμή για τον επαυξημένο Dickey-Fuller = -2.9706

Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για το Ay (1963 ίο 1990)

Στατιστική τιμή 
DF -3.4244
ADF(l) -3.7728

95% κριτική τιμή για τον επαυξημένο Dickey-Fuller = -2.9706

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνολοκλήρωσης, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Johansen. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι υπάρχει μια θετική μακροχρόνια σχέση μεταξύ προϊόντος και επένδυσης 

(άρα υπάρχει και μια αιτιώδης σχέση μεταξύ τους). Οι συντελεστές συνολοκλήρωσης 

είναι 1,2914 για το προϊόν (y=l,2914*i) και 0,77435 για την επένδυση (i=0,77435*y). 

Αυτό σημαίνει ότι στη μακροχρόνια περίοδο, μια αύξηση 1% της επένδυσης θα 

προκαλέσει μια αύξηση της τάξεως του 1,29% στο προϊόν. Αντίστοιχα, μια αύξηση 

1% του προϊόντος θα προκαλέσει μια αύξηση της τάξεως του 0,77% στην επένδυση.

Πίνακας 2. Έλεγχος συνολοκλήρωσης κατά Johansen (1961 to 1990)

Eigenvalue Test

Μηδενική Εναλλακτική Στατιστική τιμή 95% Κριτική τιμή 90% Κριτική τιμή

r = 0 r= 1 32.0149 11.0300 9.2800

r<= 1 r = 2 2.0095 4.1600 3.0400
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Trace Test

Μηδενική Εναλλακτική Στατιστική τιμή 95% Κριτική τιμή 90% Κριτική τιμή 

r = 0 r>= 1 34.0244 12.3600 10.2500

K=1 r = 2 2.0095 4.1600 3.0400

Μακροχρόνιος συντελεστής για το προϊόν (1961-1990)

προϊόν 1.0000

επένδυση 1.2914

Μακροχρόνιος συντελεστής για την επένδυση (1961-1990)

επένδυση 1.0000

προϊόν 0.77435

Στη συνέχεια, λαμβάνουμε τα κατάλοιπα από το διάνυσμα συνολοκλήρωσης και 

τα εισάγουμε στις σχέσεις (1)-(2). Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επενδύσεις 

προκαλούνται κατά Granger από το προϊόν, αλλά δεν το προκαλούν, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%. Αυτό σημαίνει ότι στο διμεταβλητό υπόδειγμα βλέπουμε την 

ύπαρξη του επιταχυντή επενδύσεων, δεν παρατηρούμε όμως επίδραση των 

επενδύσεων στη μεγέθυνση του προϊόντος.

Εξαρτημένη μεταβλητή η Ay —» δεν υπάρχει αιτιότητα

Εξαρτημένη μεταβλητή η Δί —» υπάρχει αιτιότητα
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ϋί) Συμπεράσματα

Τα εμπειρικά αποτελέσματα λοιπόν, δείχνουν ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ του προϊόντος και της επένδυσης στην αγγλική οικονομία (ιδιαίτερα, η 

μακροχρόνια σχέση που συνδέει το i με το y είναι: i=0,77435*y). Επιπλέον, σύμφωνα 

με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger υπάρχει μια μονόδρομη επίδραση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών. Στα ίδια περίπου συμπεράσματα καταλήγει και η ανάλογη εργασία 

του Acemoglou για την αγγλική οικονομία, όπου ο έλεγχος κατά Granger αποδεικνύει 

και εδώ την ύπαρξη μονόδρομης αιτιότητας μεταξύ y και ί, με την αιτιώδη σχέση από 

το y στο ΐ να δηλώνει την ύπαρξη επιταχυντή επενδύσεων. Ο επιταχυντής 

επενδύσεων υπονοεί τη διαδικασία μάθησης, δηλαδή οι επιχειρήσεις μαθαίνουν για 

τη φάση του οικονομικού κύκλου από την παρατήρηση του προϊόντος που παράγεται 

την παρούσα χρονική περίοδο και επενδύουν ανάλογα.
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Τα μαθηματικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης των 

R.E. Harrod και Ε. Domar

Το υπόδειγμα του R.E. Harrod

Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζει το υπόδειγμά του ο Harrod είναι: 

α) Ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού είναι σταθερός, 

β) Δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και φθορές κεφαλαίου.

γ) Η αποταμίευση εξαρτάται μόνο από το εθνικό εισόδημα με σταθερή μέση και 

οριακή ροπή (S=sY).

δ) Ο λόγος του κεφαλαίου και της εργασίας που απαιτούνται για την παραγωγή είναι 

σταθερός, γεγονός που υποννοεί τεχνολογία η οποία δεν επιτρέπει την υποκατάσταση 

του ενός συντελεστή από τον άλλον.

Από την τελευταία υπόθεση συνάγεται ότι το προϊόν μπορεί να εκφραστεί ως 

συνάρτηση του κεφαλαίου ή της εργασίας:

Επομένως, η σχέση της αύξησης του προϊόντος ΔΥ και του κεφαλαίου ΔΚ=Ι είναι:

Δηλαδή, η συνάρτηση των συνολικών ετησίων επενδύσεων προς τη μεταβολή του 

προϊόντος ή εισοδήματος, εκφράζεται από τη σχέση του απλού επιταχυντή. 

Δεδομένου τώρα ότι για να έχουμε ισορροπία θα πρέπει η σχεδιαζόμενη επένδυση να 

είναι ίση με τη σχεδιαζόμενη αποταμίευση και ότι η αποταμίευση είναι συνάρτηση 

του εισοδήματος,

Υ=(1/ν)Κ ή νΥ=Κ (1)

Ι=νΔΥ (2)

I=S (3)

(4)S=sY

είναι εύκολο να καταλήξουμε στη “θεμελιώδη” εξίσωση του Harrod. Συγκεκριμένα, 

αν αντικαταστήσουμε τις σχέσεις (2) και (4) στην (3), θα έχουμε:

νΔΥ=εΥ (5)
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AY/Y=s/v (6)

Η εξίσωση αυτή είναι ταυτότητα, αν δούμε τα μεγέθη της εκ των υστέρων (ex

post), δηλαδή ως πραγματοποιημένα και όχι ως σχεδιαζόμενα. Ιδιαίτερη σημασία έχει 

εδώ ο ορισμός του ν, δηλαδή του λόγου κεφαλαίου-προϊόντος. Αν το μέγεθος ν είναι 

ο λόγος της πραγματικής αύξησης του κεφαλαίου, δηλαδή του όγκου των επενδύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν και της πραγματικής αύξησης του προϊόντος, τότε η 

εξίσωση (5) εκφράζει τον πραγματικό ρυθμό αύξησης του προϊόντος και αυτό δεν 

μπορεί παρά να είναι αναγκαστικά ίσος με s/v. Αν λοιπόν ορίσουμε το νΛ ως το λόγο 

του κεφαλαίου-προϊόντος που πραγματοποιείται, τότε ο πραγματικός ρυθμός αύξησης 

του προϊόντος (GA) είναι:

Ga=s/va (7)

Παράλληλα όμως οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν (ή επιθυμούν) να πραγματοποιήσουν 

ένα ύψος επενδύσεων που θα απασχολείται πλήρως. Με βάση δηλαδή ένα επιθυμητό 

ή δυνατό ρυθμό αύξησης του εισοδήματος ή προϊόντος (Gw) σχεδιάζουν το ύψος των 

επενδύσεων, έτσι ώστε η προβλεπόμενη αποταμίευση (και άρα η ζήτηση) να είναι ίση 

με τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Άρα ο συντελεστής κεφαλαίου μπορεί να οριστεί και 

με βάση αυτά τα επιθυμητά μεγέθη. Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής κεφαλαίου 

(νΓ) εκφράζει την αύξηση του κεφαλαίου σε σχέση με την αύξηση του προϊόντος που 

απαιτείται από τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε στο τέλος της περιόδου να είναι 

ικανοποιημένοι με το ποσό των επενδύσεων που πραγματοποίησαν. Επομένως, 

μπορούμε να προσδιορίσουμε μια δεύτερη “θεμελιώδη” εξίσωση, όπου ο επιθυμητός 

ή δυνατός ρυθμός αύξησης του προϊόντος είναι ίσος με το λόγο της οριακής ροπής 

για αποταμίευση προς τον επιθυμητό συντελεστή κεφαλαίου (νΓ).

Gw=s/vr (8)

Λύνοντας τώρα τις εξισώσεις (5) και (6) προς s, προκύπτει:

GAVA=s=Gwvr (9)

Από τη σχέση αυτή γίνεται φανερό ότι αν ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του 

προϊόντος (GA) είναι ίσος με τον επιθυμητό ρυθμό (Gw), τότε και ο πραγματικός 

λόγος επενδύσεων και μεταβολής προϊόντος (νΑ) είναι ίσος με τον επιθυμητό (νΓ). 

Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση του κεφαλαίου είναι ακριβώς όση χρειάζεται η
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οικονομία για την πλήρη απασχόλησή του. Με άλλα λόγια, η αύξηση της ζήτησης 

είναι ίση με την αύξηση της προσφοράς. Άρα οι επιχειρηματίες είναι ικανοποιημένοι 

με τις αποφάσεις που έχουν πάρει και δεν δημιουργούνται φαινόμενα (π.χ. διάσταση 

προσφοράς-ζήτησης) που θα τους ανάγκαζαν να μεταβάλλουν τα σχέδιά τους. 

Αντίθετα, θα συνεχίσουν και στο μέλλον να πράττουν ό, τι και στο παρελθόν.

Αν τώρα υποθέσουμε ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του προϊόντος είναι 

μεγαλύτερος από τον επιθυμητό, τότε ο πραγματικός συντελεστής κεφαλαίου είναι 

μικρότερος από τον επιθυμητό, δηλαδή από το λόγο επένδυσης και μεταβολής 

προϊόντος που θα ικανοποιούσε τους επιχειρηματίες, επειδή πραγματοποίησαν το 

σωστό όγκο επενδύσεων. Αρα παρατηρείται έλλειψη κεφαλαίου και η ζήτηση είναι 

μεγαλύτερη από την προσφορά, αφού το κεφάλαιο που λειτουργεί, αδυνατεί να 

παράγει το επιπλέον προϊόν που χρειάζεται. Αποτέλεσμα αυτής της διάστασης θα 

είναι στο μέλλον οι επιχειρηματίες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους προκαλώντας 

μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος και διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ πραγματικού 

και επιθυμητού ρυθμού αύξησης του προϊόντος. Η διεύρυνση αυτή της διαφοράς θα 

προκαλέσει νέα αύξηση των επενδύσεων κ.ο.κ. Τα αντίθετα αποτελέσματα θα 

παρατηρηθούν στην περίπτωση που υποθέσουμ ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης 

του προϊόντος είναι μικρότερος από τον επιθυμητό. Η συσσώρευση του κεφαλαίου θα 

είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή και επομένως οι επιχειρηματίες θα οδηγηθούν 

σε μείωση των επενδύσεων. Άρα ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του προϊόντος θα 

γίνει ακόμα πιο μικρός σε σχέση με τον επιθυμητό κλπ.

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι μια διάσταση μεταξύ πραγματικού και 

επιθυμητού ρυθμού μεγέθυνσης θέτει σε λειτουργία δυνάμεις πο υαπομακρύνουν την 

οικονομία όλο και περισσότερο από τη μακροχρόνια ισορροπία. Αλλά και οι 

πιθανότητες να επιτευχθεί από την αρχή εξίσωση αυτών των δύο ρυθμών είναι 

ελάχιστες, αφού οι επιχειρηματίες δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν εκ των προτέρων 

ποιος θα είναι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του προϊόντος.

Εκτός όμως από το πρόβλημα της αστάθειας, ο τύπος της οικονομίας που αναλύει 

ο Harrod, έχει και πρόβλημα επίτευξης της πλήρους απασχόλησης του εργατικού 

δυναμικού. Και αυτό γιατί, λόγω της υπόθεσης των σταθερών αναλογιών κεφαλαίου- 

προϊόντος, η πλήρης απασχόληση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο πραγματικός 

ρυθμός αύξησης του προϊόντος είναι ίσος με το ρυθμό αύξησης του εργατικού 

δυναμικού. Έτσι, αν το εργατικό δυναμικό αυξάνει με ρυθμό η, τον οποίο ο Harrod
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ονομάζει φυσικό ρυθμό μεγέθυνσης, τότε για την πλήρη απασχόληση θα πρέπει να 

ισχύει:

GA=AL/L=n (10)

Αλλά η εξίσωση αυτή είναι μάλλον απίθανο να επιτευχθεί παρά μόνον τυχαία, 

αφού οι δύο μεταβλητές προσδιορίζονται από τελείως ανεξάρτητους παράγοντες. 

Γενικά λοιπόν, για να μεγεθύνεται μια οικονομία με πλήρη απασχόληση και 

σταθερότητα, θα πρέπει ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης να είναι ίσος με τον 

επιθυμητό και το φυσικό ρυθμό αύξησης του εργατικού δυναμικού:

Σύμφωνα με την J. Robinson, οι πιθανότητες εξίσωσης αυτών των τριών ρυθμών 

μεγέθυνσης είναι τόσο μικρές που μόνο ουτοπιστικές καταστάσεις μπορούν να 

εκφράζουν. ΓΓ αυτό το λόγο τις χαρακτήρισε “χρυσή εποχή” για μια οικονομία.

Το υπόδειγμα τον Ε. Domar

Σε όμοια συμπεράσματα με τον Harrod καταλήγει και το υπόδειγμα του Domar. 

Το κύριο σημείο αναφοράς στο υπόδειγμα αυτό είναι ο διττός ρόλος των επενδύσεων. 

Δηλαδή, η μεταβολή των επενδύσεων από τη μια μεριά προσδιορίζει την πραγματική 

μεταβολή του εισοδήματος μέσω του πολλαπλασιαστή και από την άλλη ο ετήσιος 

όγκος τους με την αύξηση του κεφαλαίου που προκαλεί, προσδιορίζει το μέγιστο 

δυνατό ύψος του προϊόντος (ή εισοδήματος). Το ερώτημα που θέτει επομένως ο 

Domar είναι αν μπορεί να προσδιοριστεί ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων, έτσι 

ώστε η δημιουργούμενη ζήτηση να είναι ίση με τις δυνατότητες της οικονομίας να 

παράγει την αντίστοιχη προσφορά.

Σύμφωνα με τον Domar, η δυνατή αύξηση του προϊόντος (και του εισοδήματος) 

προσδιορίζεται από τη σχέση:

όπου το ΔΥ δείχνει την αύξηση του προϊόντος που μπορεί να πραγματοποιηθεί αν 

απασχολείται πλήρως ο επιπλέον κεφαλαιουχικός εξοπλισμός. Επομένως, το σ που

GA-Gw-n

Gw=s/vr=n

(11)
(12)

ΔΥ=σΙ (13)
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θεωρείται σταθερό, εκφράζει την κοινωνικά δυνατή μέση παραγωγικότητα των 

επενδύσεων (σε σχέση με το υπόδειγμα του Harrod, το σ είναι το αντίστροφο του 

συντελεστή κεφαλαίου ν: σ=1/ν). Για να απαχοληθεί όμως πλήρως ο νέος 

κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, πρέπει να αυξηθεί η συνολική ζήτηση κατά το ποσό της 

μέγιστης δυνατής αύξησης του προϊόντος (ΔΥ). Σύμφωνα όμως με τον Domar, η 

μέση και οριακή ροπή προς κατανάλωση (και αποταμίευση) είναι ίσες και σταθερές. 

Επομένως, για να αυξηθεί η ζήτηση απαιτείται αύξηση του εισοδήματος που μπορεί 

να προέλθει από μια αύξηση των επενδύσεων. Η αύξηση των επενδύσεων μέσω της 

πολλαπλασιαστικής τους επίδρασης πάνω στο εισόδημα και τη συνολική ζήτηση θα 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματος κατά ΔΥ:

ΔΥ=(Ι/β)ΔΙ (14)

Αν πρόκειται επομένως να έχουμε ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση χωρίς 

πληθωρισμό ή ύφεση, η πραγματική αύξηση του εισοδήματος (σχέση 12) πρέπει να 

είναι ίση με τη μέγιστη δυνατή αύξηση του εισοδήματος (σχέση 11), που εξασφαλίζει 

την πλήρη απασχόληση του νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού:

oI=(I/s)AI (15)

και επομένως:

A\/l=as (16)

Δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων θα πρέπει να είναι ίσος με το 

γινόμενο της οριακής παραγωγικότητας του κεφαλαίου σ (ή το αντίστροφο του 

συντελεστή κεφαλαίου ν) και της οριακής ροπής για αποταμίευση s. Στην περίπτωση 

που δεν ισχύει η παραπάνω εξίσωση, δημιουργείται ανισορροπία στην αγορά 

προϊόντος, η οποία αυτοτροφοδοτεί την όλο και μεγαλύτερη διεύρυνσή της. 

Παράλληλα, για την εξασφάλιση και της πλήρους απασχόλησης του εργατικού 

δυναμικού, θα πρέπει ο ρυθμός μεγέθυνσης να είναι ίσος και με το ρυθμό αύξησης 

του εργατικού δυναμικού:

AI/I=os=n (17)

Από την παραπάνω ανάλυση αποδεικνύεται και η ομοιότητα των υποδειγμάτων 

του Harrod και του Domar. Με απλούς αλγεβρικούς χειρισμούς, αποδεικνύεται ότι 

και οι ρυθμοί αύξησης του μέγιστου δυνατού εισοδήματος και του πραγματικού
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εισοδήματος (σχεδόν αντίστοιχο του επιθυμητού και του πραγματικού του Harrod) 

είναι ίσοι με το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων. Παράλληλα, αφού σ=1/ν, τότε:

AI/I=s/v=n (18)

που είναι ο ρυθμός με τον οποίο πρέπει να μεγεθύνονται όλες οι μεταβλητές για να 

έχουμε μακροχρόνια ισόρροπη ανάπτυξη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 

υποδείγματος του Harrod.

Κριτική των υποδειγμάτων Harrod και Domar

Οι πρωτοποριακές εργασίες των Harrod και Domar άνοιξαν το δρόμο για την 

ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. Οι απλοποιητικές 

όμως υποθέσεις και η απλή μορφή των υποδειγμάτων τους, ενώ έγιναν με 

ενθουσιασμό δεκτές, δεν άργησαν να γίνουν αντικείμενο κριτικής που οδήγησε στην 

ανάπτυξη νέων θεωριών και υποδειγμάτων πολύ πιο πολύπλοκων και αναλυτικών.

Σύμφωνα με τον J. Hywel (1975), οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν μπορούν να 

ενταχθούν σε τέσσερις ομάδες. Πρώτον, η υπόθεση του σταθερού λόγου κεφαλαίου- 

εργασίας θεωρήθηκε απαράδεκτη για υποδείγματα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

τις μακροχρόνιες τάσεις της οικονομίας. Μια δεύτερη ομάδα κριτικών θεωρεί τα 

υποδείγματα των Harrod και Domar υπερβολικά απλοϊκά και άκαμπτα, γιατί οι 

περισσότερες μεταβλητές τους είναι δοσμένες εξωγενώς (n, s, σ, ν) και δεν 

συμπεριλαμβάνουν στην ανάλυσή τους ουσιαστικά χαρακτηριστικά μιας 

μεγεθυνόμενης οικονομίας (π.χ. διανομή εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών). 

Επίσης, μια τρίτη ομάδα θεωρεί ότι τα συμπεράσματά τους για την αστάθεια της 

οικονομίας θεωρήθηκαν υπερβολικά και ευαίσθητα στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά 

των επιχειρηματιών προσδιορίζεται αποκλειστικά από την παρελθούσα εμπειρία. 

Τέλος, η γενική θεώρηση των υποδειγμάτων φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα των μεταπολεμικών χρόνων, περίοδο κατά την οποία οι 

αναπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες παρουσίασαν μια συνεχή οικονομική μεγέθυνση 

χωρίς μεγάλες αστάθειες ή υφέσεις, όπως προέβλεπαν τα υποδείγματα των Harrod- 

Domar.
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Διάγραμμα 1.

Το κατάλοιπο του 
Solow στις Η.Π.Α.

Το γράφημα παριστάνει 
την κλίση της 
συνάρτησης παραγωγής 
από το 1890 μέχρι το 
1995. Η κλίση αυτή 
ονομάζεται κατάλοιπο 
του Solow και αποτελεί 
μέτρο της
παραγωγικότητας της 
εργασίας και του 
κεφαλαίου. Χρόνος

Πηγή: Farmer (1999), Macroeconomics

Διάγραμμα 2.

Εισροές και Εκροές στις 
Η.Π.Α., 1929-1995.

Η συνάρτηση παραγωγής το 
19990 έχει πιο απότομη 
κλίση από τη συνάρτηση 
παραγωγής του 1929.
Η αύξηση στην κλίση της 
συνάρτησης παραγωγής 
οφείλεται στην τεχνολογική 
πρόοδο που επιτρέπει την 
παραγωγή περισσότερου 
προϊόντος για μια δεδομένη 
εισροή.

Πηγή: Farmer (1999), Macroeconomics
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Διάγραμμα 3.

Σχετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης

Σε ένα δείγμα 17 χωρών, 
δύο χώρες σημείωσαν 
μεγαλύτερη ετήσια 
μεγέθυνση από τις Η.Π.Α. 
(4-5%) και μια χώρα 
μικρότερη ετήσια μεγέθυνση 
από τις Η.Π.Α. (2%). 
Συνεπώς, δεν είναι αληθής η 
υπόθεση ότι όλες οι χώρες 
μεγεθύνονται με τον ίδιο 
ρυθμό.

Μέσος ρυθμός μεγέθυνσης κατά κεφαλήν
Πηγή: Farmer (1999), Macroeconomics προϊόντος συγκριτικά με αυτόν των Η.Π.Α.

Διάγραμμα 4.

Επένδυση και κατά κεφαλή ν 
προϊόν.

Τα νεοκλασικά υποδείγματα 
μεγέθυνσης προβλέπουν ότι 
οι χώρες με υψηλούς ρυθμούς 
αποταμίευσης και επένδυσης 
θα πρέπει να έχουν και ένα 
υψηλό κατά κεφαλήν προϊόν. 
Τα αποτελέσματα όμως 
αποδεικνύουν ότι χώρες με 
υψηλό ρυθμό μεγέθυνση δεν 
έχουν και υψηλό βιοτικό 
επίπεδο.
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Επίσης, γίνεται φανερό από 
τα εμπειρικά αποτελέσματα 
ότι η απουσία σχέσης μεταξύ 
επενδύσεων και κατά 
κεφαλήν προϊόντος δεν 
μπορεί να εξηγηθεί από τις 
διαφορές στους ρυθμούς 
μεγέθυνσης του πληθυσμού.
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Λόγος Επένδυσης προσαρμοσμένος 

στην πληθυσμιακή μεγέθυνση
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