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Τν ππόδεηγκα Fel’dman-Mahalanobis αλαδεηθλύεη ηνλ πξσηεύνληα ξόιν ηνπ ηνκέα παξαγσγήο
κέζσλ παξαγσγήο ζηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή θάζε νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Τν παξόλ
άξζξν εθζέηεη ην ππόδεηγκα, εμάγεη ηα θύξηα πνξίζκαηά ηνπ, ζπλνςίδεη ηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ
δηαηππσζεί θαη, ηέινο, ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.

1. Διζαγωγή
Σν παξφλ άξζξν ζπληζηά κία έθζεζε ηνπ – φπσο «ζήκεξα» απνθαιείηαη –
ππνδείγκαηνο Fel’dman-Mahalanobis, θαη ππνζηεξίδεη, ελ ζπληνκία, ηε
ζεκαζία ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα ππφδεηγκα θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ην νπνίν – ελ αληηζέζεη κε ηηο ζπλήζεηο ζεσξίεο θαη
ππνδείγκαηα κεγέζπλζεο – αλαδεηθλχεη, θαηαξράο, ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηνπ
ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο (έλαληη ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ
θαηαλάισζεο) ζηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή θάζε (θεθαιαηνθξαηηθνχ ή κε)
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη, θαηά δεχηεξνλ, ζπγθξνηεί νξηζκέλεο
αληίζηνηρεο, ρξήζηκεο θαη φρη ηφζν έθδειεο, πξνηάζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Σν ππφδεηγκα ηνπ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ Grigorii Alexandrovich
Fel’dman (1884-1958) εκπλέεηαη απφ ηε καξμηθή ζεσξία ηεο δηεπξπκέλεο
αλαπαξαγσγήο (Μαξμ, ([1885] 1978), θαη ζπγθξνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ
δηεξεπλήζεσλ γχξσ απφ ηελ θαηάζηξσζε ηνπ 1νπ Πεληαεηνχο ρεδίνπ
Αλάπηπμεο (1928-1932) ηεο ζνβηεηηθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, o Fel’dman
εξγαδφηαλ ζηε νβηεηηθή Δπηηξνπή Κξαηηθνχ ρεδηαζκνχ (‘Gosplan’), ε νπνία
πεξηειάκβαλε νηθνλνκνιφγνπο, κεραληθνχο θαη καζεκαηηθνχο, θαη είρε
επηθνξηηζηεί κε ηε δηακφξθσζε ελφο «Γεληθνχ ρεδίνπ» επηηαρπλόκελεο
κεγέζπλζεο, κε ρξνληθφ νξίδνληα απφ δέθα έσο είθνζη έηε. Σν ππφδεηγκά ηνπ
απνηέιεζε ηε ζεσξεηηθή βάζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζην
πεξηνδηθφ ηεο Gosplan, Η Σρεδηαζκέλε Οηθνλνκία, ππφ ηνλ ηίηιν: «Δπί ηεο
ζεσξίαο κεγέζπλζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο» (Ννέκβξηνο 1928). Όπσο
ηνλίδεη ν Jones ([1975] 1993, ζζ. 147-148), «[ε] ζπλνρή αλάκεζα ζηε ζεσξία
ηνπ Fel’dman θαη ζηε ζνβηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο γηα
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νπνηνλδήπνηε έρεη έζησ θαη ειάρηζηεο γλψζεηο ησλ πνιηηηθψλ νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο θαη ηεο επηθέληξσζεο ζηηο βηνκεραλίεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ
ζηα πεξίθεκα Πεληαεηή Πξνγξάκκαηα.» (βιέπε, επίζεο, Νηνκπ, [1963] 1984,
ζζ. 39-75, θαη Liu, 1987). Σξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ν ιακπξφο ζηαηηζηηθφο
Prasanta Chandra Mahalanobis (1893-1972) ζπγθξφηεζε, ρσξίο θακία γλψζε
ηεο ζπκβνιήο ηνπ Fel’dman, ην ίδην, ζηελ νπζία, ππφδεηγκα, ην νπνίν
απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ 2νπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο (1955-1960) ηεο ηλδηθήο
νηθνλνκίαο.1 Ζ πξψηε εθδνρή ηνπ ππνδείγκαηνο πεξηιακβάλεη δχν ηνκείο
(κέζσλ παξαγσγήο – κέζσλ θαηαλάισζεο), ελψ ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη
ηέζζεξηο ηνκείο: πέξαλ ηνπ ηνκέα κέζσλ παξαγσγήο, ν ηνκέαο κέζσλ
θαηαλάισζεο «δηαζπάηαη» ζε δχν ηνκείο (κεγάιεο θαη κεζαίαο-κηθξήο
θιίκαθαο παξαγσγή, φπνπ ζηε δεχηεξε πεξηιακβάλεηαη ε αγξνηηθή, βηνηερληθή
θαη νηθηαθή παξαγσγή), ελψ πξνζηίζεηαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ήηνη πγεία,
εθπαίδεπζε, αζθάιηζε θ.ιπ. (βιέπε Mahalanobis, 1953, θαη, 1955,
αληηζηνίρσο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελδηαθέξνπζα έθζεζε ησλ δχν απηψλ
ππνδεηγκάησλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην Πξνδξνκίδεο, 1973, ζζ. 81-92).
Σν ππφινηπν ηνπ παξφληνο άξζξνπ δνκείηαη σο εμήο: Ζ Δλφηεηα 2
παξνπζηάδεη ην ππφδεηγκα.2 Ζ Δλφηεηα 3 παξαζέηεη ηηο βαζηθέο πξνηάζεηο ηνπ.
H Δλφηεηα 4 εθζέηεη, ζπλνπηηθά, ηηο θχξηεο θξηηηθέο ηνπ. Σέινο, ε Δλφηεηα 5
ζπλνςίδεη ηε ζπδήηεζε θαη, ηαπηνρξφλσο, ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ
ππνδείγκαηνο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
2. Σο Τπόδειγμα
Υάξε απινχζηεπζεο θαη ζπληνκίαο, ζεσξείηαη ζχζηεκα κε δχν ηνκείο θαη
ρσξίο απνζβέζεηο, ην νπνίν δηέπεηαη απφ ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο.
Δπίζεο, ππνηίζεηαη πιήξεο απαζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Ο
ηνκέαο 1 παξάγεη κέζα παξαγσγήο κέζσ κέζσλ παξαγσγήο, ελψ ν ηνκέαο 2
παξάγεη κέζα θαηαλάισζεο κέζσ κέζσλ παξαγσγήο. Άξα, ν ηνκέαο 1 παξάγεη
ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ν ηνκέαο 2 παξάγεη ην ζχλνιν
ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ηα Yi , K i θαη  i ζπκβνιίδνπλ ην
1

Όπσο ζεκεηψλεη ν Rao (1993), o Mahalanobis έδσζε έκθαζε, θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ
νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, ζηα αθφινπζα δεηήκαηα: (i) ε πξνηεξαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα κέζσλ
παξαγσγήο, (ii) ν ξφινο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ησλ ηερληθψλ ζηειερψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, (iii) ε εθβηνκεράληζε ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ θαη ε παγθφζκηα εηξήλε, θαη (iv)
ε απαζρφιεζε θαη ππναπαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, ζεσξνχζε φηη «νη
ππεξεθιεπηπζκέλεο (sophisticated) νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο
πξνεγκέλεο ρψξεο, έδξαζαλ επί καθξφλ σο θξαγκνί ηεο ζθέςεο πεξί ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ζηελ
Ηλδία.». Σέινο, γηα κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο «ηλδηθήο εκπεηξίαο ζρεδηαζκνχ», βιέπε, κεηαμχ
άιισλ, Bhagwati, and Chakravarty (1969) θαη Alagh (1995).
2
ρεηηθά, βιέπε, επίζεο, ηε δηεμνδηθή κειέηε ηνπ ππνδείγκαηνο απφ ηνλ Domar (1957), κέζσ ηεο
νπνίαο ε χπαξμή ηνπ έγηλε γλσζηή ζηε «Γχζε», θαζψο θαη Jones ([1975] 1993, ζζ. 140-151) θαη
Hagemann and Jeck (1984). Σέινο, γηα κία πνιπηνκεαθή γελίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο, ε νπνία
ζπκπεξηιακβάλεη κεηαβνιέο ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο,
βιέπε Araujo and Teixeira (2002).
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πξντφλ, ην απφζεκα θεθαιαίνπ θαη ην ιφγν πξντφληνο-απνζέκαηνο θεθαιαίνπ
ηνπ ηνκέα i  1, 2 , αληηζηνίρσο, θαη ηα I , C ζπκβνιίδνπλ ηελ επέλδπζε θαη ηελ
θαηαλάισζε, αληηζηνίρσο, ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε:
I  Y1   1 K1
(1)
C  Y2   2 K 2

(2)

(3)
Y  I C
φπνπ ην Y ζπκβνιίδεη ην πξντφλ (εζληθφ εηζφδεκα) ηνπ ζπζηήκαηνο.
ε απηφ ην ζεκείν, πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ππνδείγκαηνο, είλαη απαξαίηεηεο νξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο:
(i). Οη ιφγνη πξντφληνο-απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, γλσζηνί θαη σο «κέζεο
παξαγσγηθφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ», εθθξάδνπλ ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο
παξαγσγήο, νη νπνίεο ππνηίζεληαη ακεηάβιεηεο. Απηή ε κε ξεαιηζηηθή (ηδίσο
γηα ηε καθξά πεξίνδν) ππφζεζε δχλαηαη λα αλαηξεζεί, κε θφζηνο ηελ επαχμεζε
ηεο αιγεβξηθήο πνιππινθφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο (αιιά ρσξίο αιινίσζε ησλ
βαζηθψλ πνξηζκάησλ ηνπ).
(ii). Καηά ηελ επζεία άζξνηζε ησλ πξντφλησλ ησλ δχν ηνκέσλ (βιέπε ηελ
εμίζσζε (3)), παξαβιέπνπκε φηη είλαη εηεξνγελή κεηαμχ ηνπο («κεραλέο»«ζηηάξη»). Αλ θαη ε άζξνηζε ζα έπξεπε λα γίλεη κέζσ θάπνηνπ εληαίνπ αμηαθνχ
κέηξνπ (π.ρ. ρξήκα ή «ψξεο» εξγαζίαο), απηφ δελ ζα πξνζέζεηε θάηη (φπσο ζα
γίλεη αληηιεπηφ) ζηνλ θχξην ζηφρν ηνπ ππνδείγκαηνο.
(iii). ε αληηζηνηρία κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ν Fel’dman (1928) ππνζέηεη έλα
ζχζηεκα πνιιψλ ηνκέσλ θαη ηελ χπαξμε απνζβέζεσλ. Αιιά απηφ πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θάλεη (ή, κάιινλ, επηρεηξεί λα θάλεη) είλαη φηη, θαηά πξψηνλ,
κεηαζρεκαηίδεη θαη, ελ ζπλερεία, δηαζπά ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα ζε δχν –
φπσο απνθαινχληαη «ζήκεξα» – «θαζέησο νινθιεξσκέλνπο ηνκείο
παξαγσγήο», φπνπ ν έλαο παξάγεη σο θαζαξό πξντφλ ηνπ ην ζχλνιν ησλ
επελδχζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν άιινο παξάγεη σο θαζαξό πξντφλ ηνπ ην
ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη, θαηά δεχηεξνλ, δηεξεπλά ηε
δηαδηθαζία κεγέζπλζεο απηψλ ησλ δχν «θαζέησο νινθιεξσκέλσλ ηνκέσλ» (κε
ηνλ ηξφπν πνπ ζα δνχκε ζηεο ζπλέρεηα).3 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηε
γεληθή πεξίπησζε, ε απεηθφληζε-κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο,
ζε φξνπο «θάζεηεο νινθιήξσζεο», δελ είλαη (φπσο κπνξεί λα απνδεηρζεί
αλαιπηηθά) ιεηηνπξγηθή γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεγέζπλζεο,
θπξίσο δηφηη είλαη αδχλαηνλ λα δηαπηζησζεί εκπεηξηθά πνην αθξηβψο ηκήκα
ελφο ηνκέα ηνπ πξαγκαηηθνχ (κε κεηαζρεκαηηζκέλνπ) ζπζηήκαηνο παξάγεη ηα
3

Δμνξηζκνχ, ινηπφλ, ην αθαζάξηζην πξντφλ ελφο «θαζέησο νινθιεξσκέλνπ ηνκέα» απνηειείηαη απφ ην
θαζαξφ πξντφλ ηνπ θαη απφ ηα κέζα παξαγσγήο πνπ απαηηνχληαη, άκεζα θαη έκκεζα, γηα ηελ
παξαγσγή απηνχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο. πλεπψο, ελψ ην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ «θαζέησο
νινθιεξσκέλνπ ηνκέα» παξαγσγήο ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ απνηειείηαη κφλνλ απφ κέζα
παξαγσγήο, ην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ «θαζέησο νινθιεξσκέλνπ ηνκέα» παξαγσγήο ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο δελ απνηειείηαη κφλνλ απφ κέζα θαηαλάισζεο, αιιά θαη απφ κέζα παξαγσγήο.
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κέζα παξαγσγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θάζε «θαζέησο
νινθιεξσκέλνπ ηνκέα» (βιέπε θαη νξηζκέλεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ
Domar, 1957, pp. 225-228). Ζ έλλνηα ηεο «θάζεηεο νινθιήξσζεο» ζπληζηά,
σζηφζν, έλα ζεκαληηθφ «εξγαιείν», ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα
αλαιπηηθνχο θαη επξεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο έδεημαλ κε θάζε πιεξφηεηα νη
Sraffa (1960, Appendix A) θαη Pasinetti (1973, 1988), νη νπνίνη ην
αλαθάιπςαλ εθ λένπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ Fel’dman.
Έζησ, ηψξα, φηη έλα εμσγελψο δεδνκέλν θαη ακεηάβιεην πνζνζηφ  ,
0    1 , ηεο επέλδπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ή, αιιηψο, ηνπ πξντφληνο ηνπ ηνκέα

1) θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα 1, θαη, επνκέλσο, ην πνζνζηφ 1  
θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα 2, ήηνη

απηήο

I1  K 1   I

(4)

I 2  K 2  (1   ) I

(5)

φπνπ ην I i ζπκβνιίδεη ηελ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα i , ε νπνία ηζνχηαη,
εμνξηζκνχ, κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο (πξψηε παξάγσγνο), σο πξνο ην ρξφλν, t ,
ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα, K i  dK i / dt .4
Δηζάγνληαο ηελ εμίζσζε (1) ζηελ εμίζσζε (4) πξνθχπηεη
K 1   1 K1

(6)

απφ ηελ νπνία ζπλάγεηαη, εκθαλψο, φηη ην K1 απμάλεηαη κε ζηαζεξό
πνζνζηηαίν ξπζκφ, K̂1  K1K11 , ν νπνίνο ηζνχηαη κε 1   1 . Δηδηθφηεξα, απφ
ηελ επίιπζε ηεο ζπλήζνπο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (6) ιακβάλνπκε
K1 (t )  K1 (0)e 1t

(7)

φπνπ ην K1 (0) ζπκβνιίδεη ην απφζεκα θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα 1 ηε ρξνληθή
ζηηγκή t  0 , θαη ην e ( 2.718) ηε βάζε ησλ «θπζηθψλ» ινγαξίζκσλ.
Δηζάγνληαο ηελ εμίζσζε (7) ζηελ εμίζσζε (1) δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ην
Y1 (  I ) απμάλεηαη κε ηνλ ίδην ζηαζεξφ πνζνζηηαίν ξπζκφ, ήηνη
Y1 (t )  Y1 (0)e 1t

(8)

φπνπ Y1 (0)   1 K1 (0) , κέγεζνο ην νπνίν ζέηνπκε (κε θαηάιιειε επηινγή ησλ
θπζηθψλ κνλάδσλ κέηξεζεο θαη, ζπλεπψο, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο) ίζν
κε 1. Πεξαηηέξσ, παξαγσγίδνληαο ηελ εμίζσζε (2) σο πξνο ην ρξφλν, θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (5), πξνθχπηεη
Y2  (1   ) 2 I

ή, αλαθαιψληαο ηελ I  Y1 θαη ηελ εμίζσζε (8), κε Y1 (0)  1 ,
ε έλα πην ξεαιηζηηθφ ππφδεηγκα ζα κπνξνχζε εηζαρζεί ε πεξίπησζε ελφο ρξνληθά κεηαβιεηνχ  ,
θαζψο επίζεο θαη λα ελζσκαησζεί κία ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα, θαηά πξψηνλ, ζην  (ζην 1   )
4

θαη ζην  1 (ζην  2 ), θαη, θαηά δεχηεξνλ, αλάκεζα ζην  1 θαη ζην  2 .
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Y2  (1   ) 2 e 1t

(9)

Απφ ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (9) ιακβάλνπκε
Y2 (t )  Y2 (0)   (e 1t  1)

(10)

φπνπ    2 11 θαη  2  (1   ) 2 . Ζ εμίζσζε (10) ππνδειψλεη φηη ην Y2 (  C )
θαη, άξα, ην K 2 απμάλνληαη κε κεηαβαιιόκελν πνζνζηηαίν ξπζκφ (εθηφο εάλ
Y2 (0)Y1 (0) 1 (  Y2 (0))   , νπφηε Ŷ2  1 ). Δπίζεο, απφ ηηο εμηζψζεηο (3), (8) θαη

(10), έπεηαη φηη
Y (t )  Y (0)  (1   )(e 1t  1)

(11)
ε νπνία ππνδειψλεη φηη θαη ην Y απμάλεηαη, θαηά θαλφλα, κε κεηαβαιιφκελν
πνζνζηηαίν ξπζκφ.5 Σέινο, γηα ηε κέζε, s , θαη ηελ νξηαθή, s  , ξνπή πξνο
απνηακίεπζε-επέλδπζε ιακβάλνπκε (βιέπε ηηο εμηζψζεηο (8) θαη (11))
s(t )  I (t )(Y (t )) 1  [Y (0)e   t  (1   )(1  e   t )]1
(12)
1

1

s(t )  I(t )Y (t ) 1  (1   ) 1

(13)
ηελ εηδηθή, θαη κάιινλ κε ξεαιηζηηθή, πεξίπησζε φπνπ  1   2 θαη, άξα,
   1  1 , νη εμηζψζεηο (12) θαη (13) απινπνηνχληαη ζε:
s(t )   [( Y (0)  1)e  1t  1]1

(14)

s(t )  

(15)
Όιεο κάιινλ νη δηαζέζηκεο εκπεηξηθέο κειέηεο εθηηκνχλ φηη ηζρχεη, θαηά
θαλφλα,  1   2 , νπφηε s(t )   (φπσο έπεηαη απφ ηελ εμίζσζε (13)).
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ην κέγεζνο s  αληηζηνηρεί ζηελ θευλζηαλή νξηαθή
ξνπή πξνο απνηακίεπζε, φπνπ ε ηειεπηαία θαζνξίδεηαη, σζηφζν, απφ ηελ
νξηαθή ξνπή πξνο θαηαλάισζε (ην άζξνηζκά ηνπο ηζνχηαη, εμνξηζκνχ, κε 1), ε
νπνία απνηειεί παξάκεηξν ζπκπεξηθνξάο (ςπρνινγηθήο θχζεσο, θαηά βάζε)
ησλ λνηθνθπξηψλ (βιέπε Keynes, [1936] 2001, Μέξνο 3).
3. Οι Βαζικές Προηάζεις ηοσ Τποδείγμαηος
Απφ ην παξφλ ππφδεηγκα εμάγνληαη νη αθφινπζεο βαζηθέο πξνηάζεηο:
Πξόηαζε 1. Οη πνζνζηηαίνη ξπζκνί αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ εζληθνχ
εηζνδήκαηνο δελ ηζνχληαη, θαηά θαλφλα, κε απηφλ ηεο επέλδπζεο. Ωζηφζν,
ηείλνπλ πξνο απηφλ καθξνρξνλίσο. Άξα, φζν πςειφηεξν είλαη ην  , ηφζν
πςειφηεξνο είλαη ν καθξνρξόληνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ εζληθνχ
εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί, βέβαηα, λα ππεξβεί ηε κέζε
παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο.

5

Όπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, φηαλ ν ρξφλνο ζεσξείηαη κε ζπλερήο (δηαθξηηή) κεηαβιεηή, ε εμίζσζε

(8) γίλεηαη Y1 (t )  Y1 (0)(1  1 )t , φπνπ t  0,1,2,... , θαη, ηειηθά, ε εμίζσζε (11) γίλεηαη

Y (t )  Y (0)  (1   )[(1  1 )t  1]

5

Απόδεημε. Απφ ηηο εμηζψζεηο (8) θαη (10) έπεηαη φηη ν δείθηεο ηεο ζχλζεζεο
ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, δειαδή ν ιφγνο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο-επέλδπζεο,
ηζνχηαη κε:
Y2 (t )Y1 (t ) 1  Y2 (0)e   t   (1  e   t )
(16)
1

1

Δπνκέλσο,
lim Y2 (t )Y1 (t )1  

(16α)

t 

Γηαηξψληαο θαη ηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο (9) κε Y2 (t ) ιακβάλνπκε
Yˆ2  2Y1 (t )Y2 (t )1

(17)

Δπνκέλσο, αλαθαιψληαο ηελ εμίζσζε (16α) θαη ηε ζρέζε νξηζκνχ ηνπ  ,
ιακβάλνπκε
(18)
lim Yˆ2  2  1  1
t 

Σέινο, απφ ηηο εμηζψζεηο (3) θαη (18) έπεηαη φηη lim Yˆ  1  1 .
t 

Παξαηήξεζε 1. Ο πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο δελ
απμάλεηαη θαηαλάγθελ κε ην ρξφλν. Απφ ηελ εμίζσζε (17) έπεηαη φηη
Yˆ2 (0)  2Y2 (0)1 θαη, επνκέλσο, ν ελ ιφγσ πνζνζηηαίνο ξπζκφο απμάλεηαη φηαλ
θαη κφλνλ φηαλ Yˆ2 (0)  Yˆ2 ()  1 ή, ηζνδπλάκσο,   Y2 (0) . Γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ ρεκάησλ 1 θαη 2, ηα νπνία παξηζηνχλ ην Yˆ2 σο ζπλάξηεζε
ηνπ ρξφλνπ, ζέηνπκε  1  1,  2  3 θαη Y2 (0)  1 . ην ρήκα 1 αληηζηνηρνχλ νη
ηηκέο   0.30 (ζπλερήο γξακκή) θαη   0.40 (δηαθεθνκκέλε γξακκή), θαη,
επνκέλσο, ην Yˆ2 κεηψλεηαη κε ην ρξφλν, ελψ ζην ρήκα 2, αληηζηνηρνχλ νη
ηηκέο   0.80 (ζπλερήο γξακκή),   0.95 (δηαθεθνκκέλε γξακκή Η) θαη
  0.99 (δηαθεθνκκέλε γξακκή ΗΗ) θαη, επνκέλσο, ην Yˆ2 απμάλεηαη κε ην
ρξφλν (φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ην Yˆ2 είλαη ακεηάβιεην γηα   0.75 ).
Παξαηήξεζε 2. Γεδνκέλσλ ησλ εμηζψζεσλ (1), (2), ηεο ζρέζεο νξηζκνχ ηνπ
 , θαη ηεο Y1 (0)  1 , ε ζπλζήθε   Y2 (0) δχλαηαη λα γξαθεί σο
K1 (0) K (0) 1   ,

φπνπ ην

K (0)  K1 (0)  K 2 (0)

ζπκβνιίδεη ην απφζεκα

θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Άξα, φζν ζρεηηθά κηθξφηεξν είλαη ην απφζεκα
θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε
ηηκή ηνπ  , ε νπνία δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ Yˆ2 ή, αιιηψο, ηελ
επηηαρπλφκελε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, εθφζνλ ηα
K1 (0) , K 2 (0) είλαη εμσγελψο δεδνκέλα, ε ζπλζήθε   Y2 (0) (ή, ηζνδπλάκσο, ε
K1 (0) K (0) 1   ) πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ  , ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ

αλαινγηθή κεγέζπλζε ησλ δχν ηνκέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (κε πνζνζηηαίν ξπζκφ
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1 ) θαη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα

ζεψξεκα, ην νπνίν απνδείρζεθε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ Fel’dman.
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ΥΗΜΑ 1. Πεξηπηώζεηο δηαρξνληθά κεηνύκελνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ αύμεζεο ηεο
θαηαλάισζεο
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ΥΗΜΑ 2. Πεξηπηώζεηο δηαρξνληθά απμαλόκελνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ αύμεζεο ηεο
θαηαλάισζεο

Πξόηαζε 2. Έζησ δχν θαζφια φκνηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ, φκσο,
ζηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ  , δειαδή ζην πνζνζηφ θαηαλνκήο ηεο ζπλνιηθήο
επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο. Σν ζχζηεκα κε ηελ
πςειόηεξε ηηκή ηνπ  ραξαθηεξίδεηαη αξρηθά, δειαδή «βξαρπρξφληα», απφ
7

κηθξφηεξν

Yˆ2 ,

ελψ

ζηε

ζπλέρεηα,

δειαδή

«κεζν-καθξνρξφληα»,

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιύηεξν Yˆ2 . πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, ην εμήο: Όζν
κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ παξαγφκελσλ κέζσλ παξαγσγήο, ην νπνία
επελδχνληαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο (παξά ζηνλ ηνκέα
παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο), ηφζν ρακειφηεξνο είλαη αξρηθά ν
πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ηνκέα κέζσλ θαηαλάισζεο. Ωζηφζν, έξρεηαη
κία ζηηγκή, φπνπ θαη ν ηνκέαο παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο απμάλεηαη κε
πνζνζηηαίνπο ξπζκνχο πςειφηεξνπο απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο ζα είρε
νδεγήζεη κία πνιηηηθή θαηαλνκήο ησλ επελδχζεσλ ππέξ ηνπ ηνκέα παξαγσγήο
κέζσλ θαηαλάισζεο: Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ηα ρήκαηα 1 θαη 2, φπνπ νη
θακπχιεο ηνπ ρήκαηνο 1 ηέκλνληαη ζην t  0.820 , ελψ απηέο ηνπ ρήκαηνο 2
ζηα t1  3.386 , t2  4.919 θαη t3  6.443 . Σέινο, ην ρήκα 3 αληηζηνηρεί ζηα
αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ ρήκαηνο 1 θαη απεηθνλίδεη ηε δηαρξνληθή εμέιημε
ηνπ Y2 (νη δχν θακπχιεο ηέκλνληαη ζην t  2.672 ).
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4

ΥΗΜΑ 3. Η δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο γηα ελαιιαθηηθέο ηηκέο ηνπ
πνζνζηνύ θαηαλνκήο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο

Παξαηήξεζε. Καηά ην ζρεδηαζκφ ζηελ ΔΓ, ζρεηηθά κε ηνλ νπνίν ν Κνιεζφθ
(1985) δίλεη νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο, ν ηνκέαο 1 πεξηειάκβαλε:
«ηα είδε βαξηάο βηνκεραλίαο (κεραλέο, κέηαιιν, θάξβνπλν θ.ιπ.), έλα
νξηζκέλν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηεο ειαθξηάο θαη επηζηηηζηηθήο βηνκεραλίαο,
εθφζνλ απηφ απνηειεί πξψηε χιε γηα παξαπέξα επεμεξγαζία, ηελ νηθνδφκεζε
παξαγσγηθήο ζεκαζίαο, θαη ηελ παξαγσγή ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγηθή ρξήζε (ζπφξνη, δσνηξνθέο, αγξνηηθέο πξψηεο
χιεο θ.ιπ.).» (ζει. 176). Ο ηνκέαο 2 πεξηειάκβαλε: «ηε βαζηθή κάδα ηεο
παξαγσγήο ηεο ειαθξάο θαη ηεο επηζηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, κέξνο ηεο
παξαγσγήο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, φιε ηελ παξαγσγή ηεο νηθνδφκεζεο ζηε
8

κε παξαγσγηθή ζθαίξα (νηθνδφκεζε θαηνηθηψλ, ζρνιείσλ, ιεζρψλ, ηαηξηθψλ
ηδξπκάησλ θ.ιπ.), κέξνο ηεο παξαγσγήο κεραλνθαηαζθεπψλ (απηνθίλεηα,
ζπζθεπέο ηειεφξαζεο θ.ιπ.), ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο (ρεκηθά είδε νηθηαθήο
ρξήζεο) θαη κίαο ζεηξάο άιισλ θιάδσλ ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο [, ελψ] ηδηαίηεξε
ζέζε θαηέρεη ε πνιεκηθή παξαγσγή, πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο.» (ζζ. 176-177). Δπίζεο, ν ίδηνο ζεκεηψλεη φηη: «Ζ θαηά
πξνηεξαηφηεηα αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε
ηελ παξαγσγή εηδψλ θαηαλάισζεο, εθθξάδεη αληηθεηκεληθή απαίηεζε ηεο
δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο θαη απνηειεί νηθνλνκηθφ λφκν. Υσξίο ηελ θαηά
πξνηεξαηφηεηα αλάπηπμε ησλ θιάδσλ ηεο πξψηεο νκάδαο, δελ είλαη δπλαηφλ
λα επαλεμνπιηζηεί ηερληθά ε ιατθή νηθνλνκία, λα εμαζθαιηζηεί ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, λα εληζρπζεί ε ακπληηθή ηθαλφηεηα ηεο ΔΓ.
Ζ δξάζε απηνχ ηνπ λφκνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή-ηερληθή πξφνδν, ηελ
αιιαγή ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκπξάγκαηε θαη ηε δσληαλή
εξγαζία, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο απφ ηελ εξγαζία κε κεραλέο,
κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. […] ηελ πεξίνδν 19401973 ε παξαγσγή κέζσλ παξαγσγήο απμήζεθε θαηά 19.84 θνξέο, ελψ ε
παξαγσγή βηνκεραληθψλ εκπνξεπκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο απμήζεθε θαηά
7.96 θνξέο. πλέπεηα ηεο γξεγνξφηεξεο αλάπηπμεο ηεο πξψηεο ππνδηαίξεζεο
είλαη ε ζπλερήο αλχςσζε ηνπ εηδηθνχ ηεο βάξνπο. ην ζπλνιηθφ φγθν ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηα 1928, ε πξψηε ππνδηαίξεζε απνηεινχζε ην
39.5%, ελψ ην 1973 ην 73.7%. Σν πςειφ εηδηθφ βάξνο ηεο πξψηεο
ππνδηαίξεζεο κε ηελ εηζαγσγή ζηε ιατθή νηθνλνκία πην νηθνλνκηθψλ κέζσλ
παξαγσγήο, ε αλχςσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο,
επέηξεςαλ λα πεξηνξηζηεί ε απφζηαζε ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ νκάδσλ
απηψλ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ζηε βηνκεραλία ηεο ΔΓ,
εκθαλίζηεθε ε δπλαηφηεηα γνξγφηεξεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο εηδψλ
θαηαλάισζεο. ηα 1967-1971 νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο ππνδηαίξεζεο
μεπέξαζαλ (ζε νξηζκέλα ρξφληα ήηαλ ίζνη) ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο
πξψηεο ππνδηαίξεζεο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εηδηθνχ
ηνπο βάξνπο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή.» (ζζ. 181-182 – πεξαηηέξσ, γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ζηελ ΔΓ θαη, γεληθά, ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, βιέπε
Lange, 1979, θεθ. 3, θαη Anchishkin, 1980).
Πξόηαζε 3. Ζ ηηκή ηνπ πνζνζηνχ θαηαλνκήο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηνλ
ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο θαζνξίδεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιφγν ησλ
κέζσλ παξαγσγηθνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ, ηηο ηηκέο ηεο κέζεο θαη ηεο νξηαθήο
ξνπήο γηα απνηακίεπζε. Δηδηθφηεξα, απφ ηηο εμηζψζεηο (12) θαη (13) έπεηαη φηη
νη ελ ιφγσ ξνπέο απνηεινχλ αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο ηνπ  (ε κέζε ξνπή
απμάλεηαη κε ην ρξφλν φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ,   Y2 (0) , ελψ, ζε θάζε
πεξίπησζε, ηείλεη καθξνρξνλίσο ζηελ ηηκή ηεο νξηαθήο ξνπήο): Γηα
9

παξάδεηγκα, ηα ρήκαηα 4 θαη 5 αληηζηνηρνχλ ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ
ρήκαηνο 2, θαη απεηθνλίδνπλ ηε κέζε ξνπή ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 
θαη, αληηζηνίρσο, ηελ νξηαθή ξνπή ζπλαξηήζεη ηνπ  (ζην ρήκα 5
εκθαλίδνληαη, επίζεο, νη θακπχιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο  1   2
(βιέπε ηελ εμίζσζε (15)) θαη  1  3 ,  2  1 ).6 Έπεηαη, επνκέλσο, φηη ε
απνηακίεπζε-επέλδπζε πςεινχ πνζνζηνχ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο
πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αλεπηπγκέλνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο, ε
νπνία εμαξηάηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, απφ ηελ ηηκή ηνπ πνζνζηνχ θαηαλνκήο ηεο
ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα παξαγσγήο. Με άιια ιφγηα, νη ex
post (ή, αιιηψο, πξαγκαηνπνηεζείζεο) απνηακηεχζεηο-επελδχζεηο είλαη
αδύλαηνλ λα ππεξβνχλ ηε δπλακηθφηεηα (capacity) ηνπ ηνκέα παξαγσγήο
κέζσλ παξαγσγήο, φπνην θαη εάλ είλαη ην χςνο ησλ ex ante (ή, αιιηψο,
ζρεδηαδφκελσλ) απνηακηεχζεσλ θαη φπνηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή (θευλζηαλή ή
άιιε) θαη λα εθαξκνζηεί.7

ΙΙ
Ι

0.8

0.6

0.4

0.2

t
5

10

15

20
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Βιέπε φ, ηη ειέρζε κεηά ηελ εμίζσζε (15).
Γελ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί φηη, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο, ηα ζπλήζε,
κεηαθευλζηαλά θαη λενθιαζηθά, ππνδείγκαηα κεγέζπλζεο (φπσο απηά ησλ Harrod, Domar, Kaldor θαη,
αληηζηνίρσο, Solow – βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Jones, [1975] 1993, θεθ. 3, 4 θαη 6), επί ησλ νπνίσλ
εζηηάδεη, ζπλήζσο, ε αθαδεκατθή δηδαζθαιία, δελ είλαη, εθ θαηαζθεπήο, ζε ζέζε λα ζπιιάβνπλ απηή
ηε ζεκειηψδε ζπλάξηεζε. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν Mahalanobis, ζε κία δηάιεμή ηνπ ζην Δζληθφ
Ηλζηηηνχην Δπηζηεκψλ ηεο Ηλδίαο (4 Οθησβξίνπ 1952), είρε πξνηείλεη έλα ππφδεηγκα ηχπνπ HarrodDomar, σο κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεγέζπλζεο. Όπσο καο πιεξνθνξεί ν ίδηνο,
δελ γλψξηδε θαζφινπ ηελ πξνυπάξρνπζα δνπιεηά ησλ Harrod θαη Domar, ελψ ε εκπεηξηθή θαη ε
ζεσξεηηθή έξεπλα ηνλ νδήγεζαλ, κάιινλ γξήγνξα, ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ ην ππφδεηγκα είλαη
αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεγέζπλζεο (βιέπε Mahalanobis, 1953, p. 326).
7
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ΥΗΜΑ 5. Η νξηαθή ξνπή πξνο απνηακίεπζε ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνύ θαηαλνκήο ηεο
ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο

Πξόηαζε 4. Ζ παξάκεηξνο  ζπληζηά ην «θιεηδί» ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, ην
ππφδεηγκα, απηφ θαζαπηφ, δελ δχλαηαη λα ππνδείμεη ηελ ηηκή πνπ ζα έπξεπε λα
επηιεγεί γηα απηήλ ηελ παξάκεηξν. Ζ επηινγή πξναπαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηξνρηάο κεγέζπλζεο, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο κεγηζηνπνηείηαη ην άζξνηζκα ησλ
ηηκψλ κίαο εμσγελψο θαζνξηδφκελεο ζπλάξηεζεο «θνηλσληθήο επεκεξίαο», W ,
θχξηα νξίζκαηα ηεο νπνίαο δχλαηαη λα είλαη (i) ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο
αλά εξγαδφκελν, c , (ii) απφθιηζε ηνπ c απφ θάπνην επηζπκεηφ επίπεδν
θαηαλάισζεο, c * , θαη (iii) ην απφζεκα θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο αλά
εξγαδφκελν, k , ήηνη ηξνρηά πνπ κεγηζηνπνηεί ην κέγεζνο
T

W (c(t ), c(t )  c (t ), k (t ))
*

t 0

φπνπ ην T ζπκβνιίδεη ηνλ εμσγελψο δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ ζρεδίνπ.8
Παξαηήξεζε 1. Όπσο επηζεκαίλεη ν Domar (1957, pp. 246-247), εάλ ζηφρνο
είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ζε κία, εμσγελψο θαζνξηδφκελε,
ρξνληθή ζηηγκή (ζηφρνο, βέβαηα, αξθεηά ακθηιεγφκελνο), ηφηε, φπσο εμάγεηαη
απφ ηε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο (10) (θαη, ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ παξαγψγηζή
ηεο σο πξνο  ), ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ  πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ
ηελ «πεπιεγκέλε» (κε ηε καζεκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ) εμίζσζε:
8

Γηα κία γεληθή θαη κε ηδηαίηεξα ηερληθή εηζαγσγή ζε απηφ ην πνιχπινθν δήηεκα, βιέπε π.ρ. Jones
([1975] 1993, θεθ. 9). Πεξαηηέξσ, γηα ην παξφλ ππφδεηγκα, βιέπε Domar (1957, pp. 245-254), Bose
(1968) θαη Πξνδξνκίδεο (1973, ζζ. 85-89), ελψ γηα γεληθφηεξεο ζπλαθείο δηεξεπλήζεηο, βιέπε
Mityagin (1972, pp. 2-9) θαη Anchishkin ([1973] 1977, ch. 11).
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  1  (1  e  t )( 1t ) 1
1

θαη είλαη, επνκέλσο, αλεμάξηεηε ηεο  2 . Έηζη, εάλ, γηα παξάδεηγκα,  1  1 , θαη
ζρεδηάδεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t  3 , ηφηε
πξνθχπηεη   0.454 , ελψ εάλ t  6 , ηφηε πξνθχπηεη   0.791 (γεληθά, φπσο
εχθνια δηαπηζηψλεηαη, πθίζηαηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ t
θαη  , ελψ ηνπ t ηείλνληνο ζην άπεηξν, ην  ηείλεη ζην 1).
Παξαηήξεζε 2. Γηεπξπκέλεο εθδνρέο ηνπ ππνδείγκαηνο ελδέρεηαη λα νδεγνχλ
ζην κνλνζήκαλην (θαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ) πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ
(ησλ πνζνζηψλ) θαηαλνκήο ηεο επέλδπζεο (ησλ επελδχζεσλ) ζηνπο επηκέξνπο
ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππάξρνπλ δχν κέζα παξαγσγήο (θάζε έλα εθ ησλ
νπνίσλ απαηηείηαη ηφζν γηα ηε δηθή ηνπ παξαγσγή φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή
ηνπ άιινπ) θαη έλα κέζν θαηαλάισζεο, ην νπνίν παξάγεηαη κέζσ θαη ησλ δχν
κέζσλ παξαγσγήο, ηφηε πθίζηαληαη έμη  , ηα νπνία αζξνίδνληαη, αλά ηξία,
ζηελ ηηκή 1. Σαπηνρξφλσο, ην αίηεκα γηα πιήξε απαζρφιεζε ηνπ
επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ γηα θάζε κέζν παξαγσγήο θαη γηα θάζε ηνκέα
νδεγεί ζε ηέζζεξηο εμηζψζεηο-ζπλζήθεο, νη νπνίεο ελέρνπλ ηα  (θαζψο επίζεο
ηηο έμη κέζεο παξαγσγηθφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνλ αξρηθφ ιφγν ησλ
πξντφλησλ ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο, ν νπνίνο παξακέλεη
ρξνληθά ακεηάβιεηνο). Έηζη, πθίζηαληαη έμη εμηζψζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ  . ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, νη ηνκείο ησλ κέζσλ παξαγσγήο κεγεζχλνληαη κε ηνλ ίδην
πνζνζηηαίν ξπζκφ, ζηνλ νπνίν ηείλεη καθξνρξνλίσο ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο
κεγέζπλζεο ηνπ κέζνπ θαηαλάισζεο. 9
Πξόηαζε 5. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ απνζβέζεσλ δελ ζπλεπάγεηαη, γεληθά, ηελ
αιινίσζε ησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ππνδείγκαηνο (αλαιπηηθά, βιέπε
Domar, 1957, pp. 240-242). ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε παξαγσγή ηνπ
ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο επαξθεί κφλνλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ησλ θζαξέλησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ησλ δχν ηνκέσλ, ε κεγέζπλζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαζίζηαηαη εθηθηή κφλνλ κε ηελ κε πιήξε αληηθαηάζηαζε,
αξρηθά, ησλ θζαξέλησλ κέζσλ παξαγσγήο ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ
θαηαλάισζεο. πλεπψο, απαηηείηαη αξρηθά ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο απηνζπληεξνχκελεο
κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ε ελ ιφγσ κείσζε είλαη αδχλαηε, γηα ιφγνπο
Γεληθά, φηαλ παξάγνληαη n κέζα παξαγσγήο θαη m κέζα θαηαλάισζεο, ην πιήζνο ησλ  ηζνχηαη
κε n  (n  m) , ελψ ην πιήζνο ησλ εμηζψζεσλ ηζνχηαη κε
9

(n  1)  (n  m)  (n  1)  n  n  (n  m)  n  m  1
πλεπψο, ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε κνλαδηθήο θαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθήο ιχζεο είλαη:
n  m  1 . Δάλ n  m  1 , ηφηε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη βαζκνχο ειεπζεξίαο, ελψ ζηελ αληίζεηε
πεξίπησζε είλαη ππεξπξνζδηνξηζκέλν.

12

επηβίσζεο ή, γεληθά, γηα θνηλσληθνπνιηηηθνχο ιφγνπο, ηφηε ην ζχζηεκα
εγθισβίδεηαη ζε κία – φπσο ιέγεηαη – «παγίδα ηζνξξνπίαο ρακεινχ
εηζνδήκαηνο», ελψ γηα λα μεθχγεη απφ απηήλ απαηηείηαη είηε ε έιεπζε
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ή κία «εμσηεξηθή ψζεζε», δειαδή εμσηεξηθφο
δαλεηζκφο (ή δηεζλήο κεηαβίβαζε εηζνδήκαηνο).
4. Κριηικές
Γχλαηαη λα ιερζεί φηη νη θχξηεο θξηηηθέο ηνπ ππνδείγκαηνο αθνξνχλ ζηα
αθφινπζα έμη ζεκεία:
(i). ηελ ππφζεζε φηη ην επελδεδπκέλν ζε έλαλ ηνκέα θεθάιαην δελ δχλαηαη λα
κεηαθεξζεί ζηνλ άιιν ηνκέα (αλαιπηηθά, βιέπε Weitzman, 1971).
(ii). ηελ παξαγλψξηζε ηνπ ελδερφκελνπ χπαξμεο αληζνξξνπίαο ζηηο αγνξέο
εκπνξεπκάησλ θαη ππναπαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, δειαδή ησλ
δεηεκάησλ ελεξγνχ δήηεζεο.
(iii). ηε κε απεηθφληζε ησλ εηζξνψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή
ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, ε νπνία απνηειεί, κε ηε ζεηξά ηεο, ηελ
«ππνθεηκεληθή» πξνυπφζεζε ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ησλ δύν ηνκέσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο (θαη, γεληθφηεξα, ζηε κε απεηθφληζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο). Με
άιια ιφγηα, εθφζνλ ε αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο εμαξηάηαη (θαη)
απφ ηελ παξαγσγή κέζσλ θαηαλάισζεο θαη εθφζνλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ ηνκέα
κέζσλ παξαγσγήο εμαξηάηαη (θαη) απφ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο
δχλακεο, έπεηαη φηη κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ πθίζηαηαη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο,
ε νπνία κεζνιαβείηαη απφ ηνλ ηνκέα αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο
(«λνηθνθπξηά»). Ο κάιινλ απινχζηεξνο ηξφπνο παξάζεζεο ηνπ δεηήκαηνο
είλαη ν εμήο: Δάλ ηα wi ,  Li ζπκβνιίδνπλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην θαη ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα i , θαη εάλ ην C ζπκβνιίδεη ηελ
θαηαλάισζε ησλ κε εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ηζρχεη
w1 (t ) L1 (t )1Y1 (t )  w2 L2 (t )1Y2 (t )  C (t )  Y2 (t )

(φπνπ ην άζξνηζκα ησλ δχν πξψησλ φξσλ ζην αξηζηεξφ κέινο εθθξάδεη ηελ
θαηαλάισζε ησλ εξγαδνκέλσλ) ή
(19)
Y2 (t )Y1 (t )1  (1  w2 (t ) L2 (t )1 )1 (w1 (t ) L1 (t )1  C (t )Y1(t )1)
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηζφηεηα αλάκεζα ζηε δήηεζε θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ
κέζνπ θαηαλάισζεο. Όκσο, ηίπνηε δελ εγγπάηαη a priori ηελ ηθαλνπνίεζε
απηήο ηεο ζπλζήθεο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, C (t )  0 θαη wˆ i  ˆ Li , νπφηε νη φξνη
wi (t ) Li (t ) 1 είλαη ρξνληθψο ακεηάβιεηνη, ηφηε ε ζπλζήθε (19) ζπλεπάγεηαη φηη

θαη ην Y2 (t )Y1 (t ) 1 είλαη επίζεο ρξνληθψο ακεηάβιεην, πξάγκα έξρεηαη ζε
αληίθαζε κε ηελ εμίζσζε (16) (εμαηξείηαη, πξνθαλψο, ε «ηεηξηκκέλε»
πεξίπησζε, φπνπ ηζρχεη Y2 (0)   ). Έπεηαη, ινηπφλ, φηη φηαλ ν ζρεδηαζκφο
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γίλεηαη κε «θέληξν» ην παξφλ ππφδεηγκα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη
«πεξηθεξεηαθά» ζρέδηα, ηα νπνία αθνξνχλ – ηνπιάρηζηνλ – ζηνπο κηζζνχο,
ζηηο παξαγσγηθφηεηεο θαη ζηελ θαηαλάισζε ησλ κε εξγαδνκέλσλ, θαη, έηζη,
δηαζθαιίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Τπάξρνπλ
ζαθείο ελδείμεηο φηη ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Κίλα ήξζε, βαζκηαία,
αληηκέησπνο κε απηφ ην πξφβιεκα θαη επηρείξεζε, πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1950, λα ην ιχζεη (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Μάν Σζεηνχλγθ, 1975, ζζ. 9495, 124-126 θαη 151-154).
(iv). ηελ παξαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή
ηνπ εηζνδήκαηνο (κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ), ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ
θαη ζηε κεγέζπλζε. ε ζπλάξηεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, απηφ ην
πνιχπινθν δήηεκα βξίζθεηαη, σο γλσζηφλ, ζην επίθεληξν ηεο ιεγφκελεο
«δηακάρεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ ζνζηαιηζκνχ», ε νπνία μεθίλεζε
ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920-1930 θαη ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα (ζρεηηθά, βιέπε,
κεηαμχ άιισλ, Lange, 1974, Γνθίκηα 2, 4 θαη 5, θαη Ρέκεξ, [1994] 1995, θεθ.
4, 6 θαη 8).
(v). ην ακεηάβιεην ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη ζηε κε
απεηθφληζε ησλ κε αλαπαξαγφκελσλ (ή, αιιηψο, αξρηθψλ) θαη εμαληινχκελσλ
εηζξνψλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηε κεγέζπλζε (εδψ, ζα κπνξνχζε, βεβαίσο, λα
πξνζηεζεί ε κε ζπκπεξίιεςε ησλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγήο).
(vi). ηελ ππφζεζε πεξί θιεηζηήο νηθνλνκίαο.
Ωζηφζν, ε πξνζεθηηθή αλάγλσζε αθφκα θαη ηνπ θαηά ζεηξά πξψηνπ
άξζξνπ ηνπ Mahalanobis (1953), δείρλεη φηη θάζε άιιν παξά δελ είρε
ζπλείδεζε φισλ κάιινλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, φηη
ζεσξνχζε ηα ζεκεία (i) έσο θαη (v) σο «δεπηέξαο ηάμεσο», δειαδή φηη
δχλαληαη λα παξαβιεθζνχλ ζε πξψηε πξνζέγγηζε: ζε ρψξεο κε ρακειφ
επίπεδν αλάπηπμεο θαη πςειή αλεξγία, ε ηαρεία αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ
εηζνδήκαηνο επείγεη θαη, επνκέλσο, είλαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν απηή επηηπγράλεηαη. Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ζην ζεκείν (iii),
εηδηθά, αμίδεη, ίζσο, λα ζεκεησζεί φηη απηή ε κε απεηθφληζε ραξαθηεξίδεη θαη
ηε ζήκεξα θπξίαξρε ζεσξία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, γλσζηή σο «ζεσξία
ελδνγελνχο κεγέζπλζεο (ή λέα ζεσξία κεγέζπλζεο)», φπνπ ε αλαπαξαγσγή ηεο
εξγαζηαθήο δχλακεο ελέρεηαη ζηελ (ή, αιιηψο, θαιχπηεηαη «πίζσ» απφ ηελ)
απεηθνληδφκελε αλαπαξαγσγή ηνπ ιεγνκέλνπ «αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ». Καη
ζα κπνξνχζε, πξάγκαηη, λα δείμεη θαλείο φηη ην ππφδεηγκα Feld’manMahalanobis έρεη ηελ ίδηα αλαιπηηθή δνκή κε νξηζκέλα, γξακκηθά
ππνδείγκαηα «ελδνγελνχο κεγέζπλζεο».10 Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ζεκείν (vi),
10

Βιέπε, ηδίσο, ηα ππνδείγκαηα ησλ King and Rebelo (1990) θαη Rebelo (1991). Γηα κία ζπλνπηηθή,
αιιά εχζηνρε, εηζαγσγή ζε απηήλ ηε ζεσξία, βιέπε Gylfason (1999), ελψ γηα ηα ηε ζρέζε
«αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ»-εξγαζηαθήο δχλακεο, βιέπε Kurz and Salvadori (1998, Essay 4).
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είλαη αιεζέο φηη κία αλνηθηή νηθνλνκία δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηα
απαηηνχκελα (ή ηα επηπξνζζέησο απαηηνχκελα) κέζα παξαγσγήο κέζσ δηεζλψλ
αληαιιαγψλ. Τπάξρνπλ, φκσο, ζπγθπξίεο, φπσο αθξηβψο απηέο ζηηο νπνίεο
αλαπηχρζεθε ην ππφδεηγκα, φπνπ ε εθηεηακέλε εηζαγσγή κέζσλ παξαγσγήο
είλαη ακθηιεγφκελε απφ νηθνλνκηθή ή/θαη πνιηηηθή άπνςε.
5. σμπεραζμαηικές Παραηηρήζεις
Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη, ζε ζπλζήθεο κνλνπσιηαθνχ
αληαγσληζκνχ, ν παξαδνζηαθφο, θεθαιαηνθξαηηθφο «δξφκνο» εθβηνκεράληζεο,
ν νπνίνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ζρεηηθά ειεχζεξε δξάζε ησλ «δπλάκεσλ ηεο
αγνξάο» θαη ηελ θαηαξράο αλάπηπμε ηεο ειαθξάο βηνκεραλίαο (ιφγσ ησλ
πςειφηεξσλ πνζνζηψλ θέξδνπο πνπ απηή εκθάληδε), δελ κπνξεί, εθ ησλ
πξαγκάησλ, λα απνηειέζεη γεληθφ πξφηππν (αλαιπηηθά, βιέπε, γηα παξάδεηγκα,
Lange, 1974, Γνθίκην 1). Σν ππφδεηγκα Fel’dman-Mahalanobis ζπιιακβάλεη
ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο, σο
αλαγθαία πξνυπφζεζε ή βάζε αλάπηπμεο ηνπ ζχλνινπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη, ηαπηνρξφλσο, πξνηείλεη, ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο,
ηελ πινπνίεζή ηεο κέζσ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δηδηθφηεξα, απνδεηθλχεη φηη,
ζε κία θιεηζηή νηθνλνκία, (i) ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα
παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο απνηειεί ην άλσ θξάγκα ηνπ καθξνρξφληνπ
πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, (ii) απηφο ν ξπζκφο
κεγέζπλζεο είλαη ηφζν πςειφηεξνο φζν πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ
θαηαλνκήο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ
παξαγσγήο, (iii) φζν πςειφηεξν είλαη απηφ ην πνζνζηφ θαηαλνκήο, ηφζν πην
γξήγνξα κεγεζχλεηαη ζηε κεζν-καθξνρξφληα πεξίνδν θαη ν ηνκέαο παξαγσγήο
κέζσλ θαηαλάισζεο, θαη (iv) ε δπλακηθφηεηα ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ
παξαγσγήο απνηειεί ην άλσ θξάγκα ησλ ex post απνηακηεχζεσλ. Απφ απηήλ
ηελ άπνςε, επνκέλσο, νη δηάθνξεο θξηηηθέο πξαγκαηεχζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο,
νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ νξηζκέλεο απινπζηεπηηθέο πηπρέο ηνπ, δελ είλαη,
θαζφινπ, αλππφζηαηεο αιιά κάιινλ κε εκκελείο.
Καηά θαηλνκεληθά παξάδνμν ηξφπν, κφλνλ κεηαμχ αξηζηεξψλ
νηθνλνκνιφγσλ ζεσξείηαη αθαηάιεπηε ε επηζήκαλζε φηη ε αχμεζε ησλ
απνηακηεχζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί θνκβηθφ δήηεκα γηα ηελ
ππέξβαζε ηεο «ηξέρνπζαο» θξίζεο ηεο. Αιιά θαη νη ππφινηπνη νηθνλνκνιφγνη
(γηα κία ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ζρεηηθψλ «επίζεκσλ» ζέζεσλ, βι. π.ρ.
Μαξηφιεο θαη Παπνπιήο, 2010, ζζ. 275-278) δελ θαίλεηαη λα έρνπλ
αληηιεθζεί επαξθψο (ή, έζησ, λα παξαδέρνληαη) ηνπο ζεκαληηθφηαηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ, ζε θάζε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ ελ ιφγσ
δεηήκαηνο, νη εμήο δχν παξάγνληεο: (i) ε δνκή ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο
(ζρεηηθά ππαλάπηπθηνη ηνκείο παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο θαη δηεζλψο
15

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ), θαη (ii) ε ζρεηηθά ρακειή δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηά
ηεο. Γηφηη, φζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο κίαο αλνηθηήο νηθνλνκίαο, απηέο
απνηεινχλ ηκήκα ησλ ζεηηθψλ απνηακηεχζεψλ ηεο, ελψ φζνλ αθνξά ζηηο
εηζαγσγέο ηεο, απηέο απνηεινχλ ηκήκα ησλ κε ζεηηθψλ (αξλεηηθψλ ή
κεδεληθψλ) απνηακηεχζεψλ ηεο.11 Καη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, ηα νπνία είρα ηελ επθαηξία λα αλαιχζσ ελ κέξεη ζην Μαξηφιεο
(2012), δείρλνπλ φηη: (i) ε παξαγσγή ηνπ εγρψξηνπ ηνκέα παξαγσγήο
πξντφλησλ παγίνπ θεθαιαίνπ δελ θαίλεηαη λα επαξθεί νχηε θαλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ απνζβέζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο, (ii) ε ζπλνιηθή
θαζαξή απνηακίεπζε είλαη αξλεηηθή θαηά κήθνο φιεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000,
κε εμαίξεζε ην έηνο 2001, φπνπ απηφ ην κέγεζνο είλαη «ειάρηζηα» ζεηηθφ, ήηνη
ίζν κε 293 εθαη. επξψ (ή 1.8% ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ), θαη (iii) ε εθηφο
ησλ κηζζψλ ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ππεξβαίλεη ζπζηεκαηηθά
(δειαδή, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2004) ηα αθαζάξηζηα θέξδε. πλεπψο,
είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δεη θαλείο πψο κία νηθνλνκία κε ηα
πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα, θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ζηε
Εψλε ηνπ Δπξψ (δειαδή, άλεπ «εξγαιείσλ» νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη άλεπ
πεξηνξηζκψλ ζηελ «πίεζε» ηνπ δηεζλνχο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ), ζα
θαηνξζψζεη λα βξεζεί ζε θάπνηα ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο.12 Γχλαηαη,
ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί φηη, παξά ηνλ απινπζηεπηηθφ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ
πηπρψλ ηνπ (θαη παξά ην φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ εκθαλίδεη, πξνθαλψο,
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά νχηε κε ηελ ζνβηεηηθή ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1920-1930
νχηε κε ηελ ηλδηθή ηεο δεθαεηηψλ ηνπ 1950-1960), ην ππφδεηγκα Feld’manMahalanobis θσηίδεη, ηφζν αξλεηηθά φζν θαη ζεηηθά, ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο
πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Αναθορές

Γηα θάζε εκπφξεπκα n ηζρχεη, γεληθά, ην εμήο: Sn  I n  EX n  IM n , φπνπ ηα ζχκβνια δειψλνπλ
ηελ αθαζάξηζηε απνηακίεπζε, ηελ αθαζάξηζηε επέλδπζε, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο (φια ηα
κεγέζε εθθξαζκέλα ζε πιηθνύο φξνπο) ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο ζε απηφ ην εκπφξεπκα. Άξα, γηα θάζε
εκπφξεπκα i ην νπνίν εμάγεηαη, ρσξίο λα εηζάγεηαη, ηζρχεη: Si  I i  EX i , φπνπ I i  0 (ε πεξίπησζε
11

I i  0 ηζρχεη φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα θαζαξά θαηαλαισηηθφ εκπφξεπκα), ελψ γηα θάζε εκπφξεπκα j ,
ην νπνίν εηζάγεηαη, ρσξίο λα παξάγεηαη ζηελ εκεδαπή, ηζρχεη: S j  I j  IM j , φπνπ IM j  I j θαη
I j  0 . Ο πνιιαπιαζηαζκφο θάζε S n κε ηε κνλαδηαία ηηκή ηνπ αληηζηνίρνπ εκπνξεχκαηνο, θαη ε
άζξνηζή φισλ απηψλ ησλ γηλνκέλσλ, δίλεη ηε ζπλνιηθή εκεδαπή αθαζάξηζηε απνηακίεπζε ζε
ρξεκαηηθνχο φξνπο.
12
Πξηλ απφ επηά δεθαεηίεο, ν Γεκήηξεο Μπάηζεο ([1947] 1977) είρε ζαθή αληίιεςε ηνπ αληηζηνίρνπ
ζηελ επνρή ηνπ δεηήκαηνο, ην νπνίν έζεζε, αλέιπζε θαη επηρείξεζε λα ιχζεη βάζεη ηεο καξμηζηηθήο
ζεσξίαο. Μάιηζηα, ζε πνιιά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαίλεηαη θαζαξά φηη δηέζεηε βαζεηά γλψζε
δηεπξπκέλσλ εθδνρψλ ηνπ ππνδείγκαηνο Fel’dman, φπσο απηέο είραλ απνηππσζεί ζε ζεσξεηηθέο θαη
εκπεηξηθέο κειέηεο ζνβηεηηθψλ επηζηεκφλσλ: Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ζζ. 104, 171, 201-202, 230-231,
314-315, θαη ηδίσο ην Μέξνο 3.
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