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ABSTRACT
The purpose of the present dissertation is to examine the role of technology in the economic growth as it is
attributed in the exogenous growth neoclassical Solow model.
We initially present the neoclassical growth Solow model and introduce the theoretical meaning of
technology. Using data of the Greek national accounts from Penn World Table we measure the economic
and the productivity growth that took place in the Greek economy for the period of 1961 – 2003, through
the growth accounting approach. We then try to estimate to what extend this growth should be attributed
to exogenous technology.
We also investigate whether labor and capital compensation rates remain constant for the Greek economy,
as it is implied from the exogenous growth neoclassical Solow model for the western countries, by
regressing real GDP output with labor and capital inputs for the period of 1961-2003. Our findings plead
the above empirical computation, however the exogenous hypothesis for the technology becomes
weakened. Concluding we introduce modern growth theories that seem more appropriate for measuring
the Productivity that should be attributed to technology.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τον ρόλο της τεχνολογίας στην οικονομική μεγέθυνση
όπως η τεχνολογία ορίζεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα παραγωγής με εξωγενή ρυθμό τεχνολογίας.

Αρχικά παρουσιάζουμε την θεωρητική βάση του υποδείγματος και εισάγουμε την έννοια παράλληλα την
έννοια της τεχνολογικής παραγωγικότητας και την σημασία της. Με χρήση δεδομένων των εθνικών
λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από την βάση δεδομένων Penn World Table εκτιμούμε τα μεγέθη
της επιτευχθείσας οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας για την Ελλάδα την περίοδο 1961- 2003,
μέσω της λογιστικής της οικονομικής μεγέθυνσης. Στην συνέχεια προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την
επίδραση της τεχνολογικής παραγωγικότητας στην οικονομική ανάπτυξη.
Επίσης προσπαθούμε να ερευνήσουμε το γεγονός ότι τα μερίδια οριακής συνεισφοράς των εργασία και
κεφάλαιο στην οικονομική ανάπτυξη παραμένουν σταθερά, όπως υποτίθεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα
μεγέθυνσης, για τις δυτικές χώρες, μέσω της οικονομετρικής παλινδρόμησης του εθνικού εισοδήματος ως
εξαρτημένη μεταβλητή και των εισροών εθνική εργασία και εθνικό κεφάλαιο ως ανεξάρτητες μεταβλητές
για την περίοδο 1961 – 2003. Τα ευρήματα μας συνηγορούν την παραπάνω υπόθεση, ωστόσο η εξωγένεια
της τεχνολογίας ατονεί. Συμπερασματικά αναφέρουμε τα νέα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης με
ενδογενή τεχνολογία που παρουσιάζονται πιο εύκαμπτα στην μέτρηση εκείνης της ποσότητας της
παραγωγικότητας που πρέπει να αποδοθεί στην τεχνολογική πρόοδο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κύριο αντικείμενο της μακροοικονομικής επιστήμης είναι το συνολικό εισόδημα και ο καθορισμός του.
Δεδομένου του κύριου οικονομικού προβλήματος στο οποίο περιστρέφεται η ανάπτυξη της οικονομικής
επιστήμης σύμφωνα με το οποίο τα αγαθά είναι σημαντικά λιγότερα σε σχέση με τις ανάγκες του ανθρώπου
που καλούνται να ικανοποιήσουν. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με αργότερους ρυθμούς σε σχέση
με την πληθυσμιακή αύξηση του πλανήτη.
Το εισόδημα λοιπόν αποτελεί το κύριο οικονομικό μέτρο του επιπέδου διαβίωσης: όσο υψηλότερο εισόδημα
διαθέτει κάποιος τόσο περισσότερα αγαθά είναι σε θέση να αποκτήσει και άρα τόσο περισσότερο θεωρείται
ότι βελτιώνεται η οικονομική θέση και η ατομική ευημερία του. Με αυτή την έννοια, όπως χαρακτηριστικά
έθεσε το ζήτημα ο νομπελίστας οικονομολόγος Robert Lucas (1988): ‘Από τη στιγμή που κάποιος αρχίζει να
σκέπτεται γύρω από το φαινόμενο της οικονομικής μεγέθυνσης είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο’.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να μελετηθεί η οικονομική συμπεριφορά, που οδηγεί στον καθορισμό
του εισοδήματος για το σύνολο της οικονομίας Η οικονομική μεγέθυνση θεωρείται σήμερα ως ένα από τα
κυριότερα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης γιατί ασχολείται με το εισόδημα, τις μεταβολές του, καθώς
και τους παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στα παραπάνω
Κύριο ζητούμενο αποτελεί η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία. Η
ανάλυση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης - αύξησης του εισοδήματος στις κύριες συνιστώσες – εισροές
στην γενικευμένη παραγωγική διαδικασία και την συμβολή τους στον ρυθμό ανάπτυξης, είναι το κλειδί που
θα μας κάνει να κατανοήσουμε πως επιτυγχάνεται η ζητούμενη οικονομική μεγέθυνση. Με όχημα τις
βασικές δυνάμεις που συντέλεσαν στην αύξηση του εισοδήματος της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο
1960-2003 επιχειρούμε να κατανοήσουμε την βασική νεοκλασική θεωρία για την οικονομική ανάπτυξη
μέσω των συνιστωσών που απαρτίζουν την θεωρία παραγωγής.

Η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι το πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που
προσδιορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη σειρά
του, προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία οικονομία. Με άλλα
λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες μπορούν τείνουν να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλότερα
επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την
απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία. Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί
παράγοντες στη μεγέθυνση των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία που
πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.(World Economic Forum
2007: 3). Με δεδομένες τις εισροές κεφαλαίου εργασίας στην παραγωγή η καινοτομία είναι εκείνη που θα
δώσει την απαραίτητη δυναμική προκειμένου να κατακτήσουμε νέα επίπεδα παραγωγής. Η τεχνολογική
πρόοδος ενέχει στοιχεία παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Αλλά δεν είναι
αυτοσκοπός ή απλός στόχος. Είναι ένα ισχυρό μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής
ευημερίας – ένα εργαλείο για την επίτευξη στόχων. Αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την
αποτελεσματικότητα στα πλαίσια της διεθνούς εξειδίκευσης, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία
προσφέρουν παγκοσμίως τη βάση για την αύξηση των εισοδημάτων κατά μη πληθωριστικό τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Σύμφωνα με τον ορισμό η οικονομική μεγέθυνση προσδιορίζεται κυρίως από το εισόδημα της οικονομίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της
οικονομίας, το οποίο δίνεται από τους Εθνικούς Λογαριασμούς. Το μέγεθος αυτό ενδιαφέρει όχι μόνο ως
απόλυτη τιμή (επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης), αλλά και στη διαχρονική εξέλιξή του, η οποία δίνεται από
το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή την ποσοστιαία μεταβολή του σε κάθε περίοδο. Επίσης, αυτό που
ενδιαφέρει είναι όχι η ονομαστική αλλά η πραγματική τιμή του. Ο λόγος είναι προφανής: αν μια οικονομία
με υψηλό πληθωρισμό δεν αναπτύσσεται, τότε η ονομαστική τιμή του εισοδήματος θα μεταβάλλεται με
μεγάλους ρυθμούς, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει πραγματική οικονομική μεγέθυνση και βελτίωση της
θέσης της.
Παρότι όμως η μεταβολή του εισοδήματος αποτελεί σημαντικό μέτρο προσδιορισμού της οικονομικής
μεγέθυνσης, μια οικονομία μπορεί να έχει μεγάλο εισόδημα λόγω του απόλυτου μεγέθους της, χωρίς αυτό
να σημαίνει απαραίτητα ότι οι κάτοικοί της έχουν υψηλό εισόδημα στη διάθεσή τους. Για να ληφθεί υπόψη
ο δημογραφικός παράγοντας πρέπει να υπολογιστεί το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικονομίας y, το οποίο
ισούται με το λόγο του ΑΕΠ προς τον πληθυσμό και δίνει το εισόδημα που είναι διαθέσιμο σε κάθε άτομο
του πληθυσμού κατά μέσο όρο.
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, τον
καλύτερο δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης μιας οικονομίας. Πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί άλλοι οικονομικοί
δείκτες έχουν
προταθεί για την προσέγγιση της οικονομικής ευημερίας, όπως η μεταβολή της κατά κεφαλήν κατανάλωσης
ή του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτά τα μεγέθη όμως εξαρτώνται απευθείας από το κατά κεφαλήν
εισόδημα.
Επίσης, έχει τονιστεί ότι ο ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ δε λαμβάνει υπόψη μια σειρά από
παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής, όπως το περιβάλλον, το αναμενόμενο όριο επιβίωσης, κλπ.
Όλα αυτά τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνήθως λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το
εισόδημα όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης. Δεδομένου επίσης ότι πολλά από αυτά τα μεγέθη καθορίζονται
με εξωοικονομικά -και συχνά αυθαίρετα- κριτήρια, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη
μεγέθυνσης του ΑΕΠ.

1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ είναι, σε απόλυτα νούμερα, μικρά
μεγέθη: για παράδειγμα, στις περισσότερες οικονομίες ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλήν
εισοδήματος δεν ξεπερνά το επίπεδο του 2% με 3%. Γιατί λοιπόν έχουν τόση σημασία ορισμένα δέκατα της
μονάδας για την οικονομία; Η απάντηση γίνεται ξεκάθαρη εάν υπολογιστεί κάθε πότε διπλασιάζεται το
εισόδημα, κάτι που εξαρτάται από το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Με ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 3%,
το εισόδημα διπλασιάζεται περίπου κάθε 23 χρόνια, ενώ με ρυθμό 2% το εισόδημα διπλασιάζεται περίπου
κάθε 35 χρόνια. Με ρυθμό μεγέθυνσης 1% όμως, το εισόδημα διπλασιάζεται περίπου κάθε 70 χρόνια. Οι
διαφορές αυτές είναι συντριπτικές: οι κάτοικοι μιας οικονομίας μπορούν να διπλασιάσουν το εισόδημά τους
ακόμα και μέσα στην ίδια γενιά με ρυθμούς 3% ή 2%, ενώ με ρυθμό 1% θα πρέπει να περιμένουν μετά από
δύο γενεές για την ίδια αύξηση.
Στην μελέτη των στοιχείων για την οικονομική μεγέθυνση συνήθως εξετάζονται μέσοι όροι περιόδων
(πενταετίας ή δεκαετίας) χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση μεγάλα χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον
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τριάντα χρόνια)με στόχο την πληρέστερη κάλυψη της πορείας του εισοδήματος. Η κύρια δυσκολία που
αντιμετωπίζει η εμπειρική θεμελίωση των θεωρητικών υποδειγμάτων είναι ή έλλειψη αξιόπιστων και
συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μόνο για ορισμένα κράτη
υπάρχουν στοιχεία για μεγάλες χρονικές περιόδους, που φτάνουν τον ένα αιώνα, ενώ στις περισσότερες
περιπτώσεις τα διαθέσιμα στοιχεία περιορίζονται στη μεταπολεμική περίοδο και αφορούν τις αναπτυγμένες
οικονομίες. Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης συνολικά ασχολείται με τη διαδικασία μεταβολής του
εισοδήματος για τις εθνικές οικονομίες. Για την ακρίβεια, ένα από τα κύρια ερωτήματα που επιχειρεί να
απαντήσει η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης αφορά τους λόγους ύπαρξης των διαφορών μεταξύ
αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.
Η θεωρητική μεθοδολογία μπορεί λοιπόν, με την κατάλληλη προσαρμογή, να εστιαστεί σε όλες τις
οικονομίες, ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάστασή τους. Η εμπειρική πλευρά όμως της οικονομικής
μεγέθυνσης αφορά κυρίως τις αναπτυγμένες οικονομίες, για τις οποίες υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία. Αν και
τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια παγκοσμίως(κυρίως από τη Διεθνή Τράπεζα τον
ΟΑΣΕ τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και από ακαδημαϊκούς
οικονομολόγους) για να γίνεται συστηματική καταγραφή των στοιχείων για όλες τις οικονομίες, εντούτοις ο
μεγάλος όγκος των διαθέσιμων στοιχείων προέρχεται από τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ένα γεγονός που
συντείνει σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου εισοδήματος -άνω του
80%- παράγεται στις αναπτυγμένες οικονομίες (παρότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού κατοικεί στις
υπόλοιπες οικονομίες). Η εμπειρική ανάλυση αφορά συνήθως αυτές τις οικονομίες και δεν αναφέρεται στις
λιγότερο αναπτυγμένες ή υποανάπτυκτες χώρες. Σε γενικές γραμμές τα οικονομικά φαινόμενα σε αυτές τις
οικονομίες χαρακτηρίζονται από ορισμένα εμπειρικά γεγονότα (stylized facts), που δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν από κανένα θεωρητικό υπόδειγμα. Αντίθετα, τα θεωρητικά υποδείγματα που
κατασκευάζονται για να ερμηνεύσουν κάποιο οικονομικό φαινόμενο, θα πρέπει να είναι συμβατά με την
πραγματικότητα.
Για τον παραπάνω λόγο αυτό τα οικονομικά υποδείγματα αξιολογούνται από το κατά πόσο μπορούν να
ερμηνεύσουν ικανοποιητικά κάποιο φαινόμενο, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με τα εμπειρικά γεγονότα
που χαρακτηρίζουν το υπό εξέταση φαινόμενο. Επομένως, τα εμπειρικά γεγονότα επιτρέπουν τον έλεγχο και
την αξιολόγηση των διαφόρων θεωριών και υποδειγμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα θεωρητικό υπόδειγμα
οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σε θέση να ερμηνεύσει ορισμένα διαχρονικά
εμπειρικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν τη μακροχρόνια συμπεριφορά των οικονομιών σε σχέση με την
οικονομική μεγέθυνση. Τα στοιχεία αυτά έχουν επισημανθεί από τον Kaldor (1963), ενώ έχουν επιβεβαιωθεί
από τον Romer (1989) και άλλους οικονομολόγους και είναι τα παρακάτω:
• το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνει διαχρονικά
• ο λόγος κεφαλαίου-προϊόντος παραμένει σταθερός διαχρονικά
• ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας αυξάνει διαχρονικά
• η αμοιβή του κεφαλαίου παραμένει σταθερή διαχρονικά
• τα μερίδια του κεφαλαίου και της εργασίας στο συνολικό εισόδημα
παραμένουν σταθερά διαχρονικά
• ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος διαφέρει σημαντικά
μεταξύ των διαφόρων χωρών.
(Για μια αναλυτική παρουσίαση βλ. Jones (1998) και Barro και Sala-I-Martin (1995))
Αυτά τα εμπειρικά χαρακτηριστικά αποτελούν τη βάση για τη μελέτη της οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς
αποτελούν αδιαμφισβήτητα δεδομένα για μεγάλο αριθμό οικονομιών. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω
δεδομένα μπορούν επίσης να εξεταστούν συνοπτικά μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής
μεγέθυνσης στις αναπτυγμένες οικονομίες για τη μεταπολεμική περίοδο. Συγκεκριμένα, η βασική
προσέγγιση που μπορεί να γίνει στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης αφορά τη μελέτη ορισμένων
βασικών χαρακτηριστικών για το κατά κεφαλήν εισόδημα και το ρυθμό μεταβολής του σε διάφορες
οικονομίες.

1.3 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOLOW-SWAN
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Η ανάλυση της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης θα ξεκινήσει αναλύοντας το πιο απλό δυναμικό
υπόδειγμα γενικής ισορροπίας που έχει κατασκευασθεί: το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς
οικονομικής μεγέθυνσης. Το υπόδειγμα αυτό αναπτύχθηκε ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από τους Solow
(1956) και Swan (1956) και για το λόγο αυτό έχει μείνει γνωστό στη βιβλιογραφία σαν το υπόδειγμα SolowSwan. Το υπόδειγμα Solow-Swan αποτελεί σημείο εκκίνησης για τη μελέτη του φαινομένου της
οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά και βασικό σημείο αναφοράς για τις διάφορες θεωρίες οικονομικής
μεγέθυνσης, που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Οι κύριες υποθέσεις του νεοκλασικού υποδείγματος είναι:
• η ύπαρξη μιας συνάρτησης παραγωγής, η οποία παρουσιάζει φθίνουσες αποδόσεις ως προς τους
συντελεστές παραγωγής
• η αποταμίευση από τα νοικοκυριά ενός σταθερού ποσοστού του εισοδήματός τους.
Με αυτόν τον τρόπο ο προσδιορισμός του εισοδήματος της οικονομίας καθορίζεται στην πλευρά της
παραγωγής από τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για τη μεγιστοποίηση του κέρδους, θεωρώντας ως
δεδομένο το τμήμα του εισοδήματος το οποίο κατευθύνεται για συσσώρευση κεφαλαίου μέσω της
αποταμίευσης των νοικοκυριών. Αν και η τελευταία υπόθεση είναι εξαιρετικά περιοριστική, εν τούτοις το
υπόδειγμα Solow-Swan επιτυγχάνει να αναδείξει με συνεπή τρόπο τη βασική αιτία που καθορίζει την
ύπαρξη ή ανυπαρξία οικονομικής μεγέθυνσης σε μια οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, το υπόδειγμα SolowSwan προβλέπει ότι ο μόνος τρόπος για μια οικονομία να διατηρήσει ένα θετικό ρυθμό αύξησης του
πραγματικού κατά κεφαλήν προϊόντος μακροχρόνια, είναι η εξάλειψη των φθινουσών αποδόσεων ως προς
τις παραγωγικές εισροές που μπορούν να συσσωρευτούν διαχρονικά (όπως, για παράδειγμα, οι διάφορες
μορφές κεφαλαίου). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νεοκλασικό υπόδειγμα Solow- Swan οι φθίνουσες
αποδόσεις ως προς τη συσσώρευση κεφαλαίου μπορούν
να αποφευχθούν με την εισαγωγή εξωγενούς τεχνολογικής προόδου, όπωςθα φανεί στο επόμενο Κεφάλαιο.
Στα επόμενα τμήματα θα δειχθεί πώς θεμελιώνεται το υπόδειγμα Solow-Swan από θεωρητικής πλευράς και
ποια είναι η δυναμική συμπεριφορά της οικονομίας σε όρους οικονομικής μεγέθυνσης με βάση αυτό το
υπόδειγμα.
Η βασική δομή του υποδείγματος Solow-Swan Έστω μια κλειστή οικονομία, η οποία παράγει ένα
ομοιογενές προϊόν. Για την παραγωγή του προϊόντος χρησιμοποιούνται τρεις εισροές: φυσικό κεφάλαιο,
εργασία, και τεχνογνωσία.
Η συνολική συνάρτηση παραγωγής μπορεί να γραφεί ως:
Yt = F(Kt ,Lt , At ) όπου ο δείκτης t συμβολίζει χρόνο, Yt είναι το τελικό προϊόν, Kt είναι το απόθεμα του
φυσικού κεφαλαίου, Lt είναι το μέγεθος της εργατικής δύναμηςκαι At είναι μια παράμετρος που δείχνει το
επίπεδο της τεχνολογίας στην οικονομία. Είναι φανερό από τη συνολική συνάρτηση παραγωγής ότι οι τρεις
πιθανές πηγές οικονομικής μεγέθυνσης είναι: η αύξηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου, η αύξηση της
εργατικής δύναμης και η τεχνολογική πρόοδος.
Σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης μας θα αγνοηθεί αρχικά η τεχνολογική πρόοδος δείχνοντας ότι χωρίς
τεχνολογική πρόοδο η οικονομία θα φθάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας χωρίς οικονομική μεγέθυνση. Η
τροποποιημένη συνολική συνάρτηση παραγωγής έχει τη μορφή:

Το υπόδειγμα Solow-Swan δείχνει ότι όταν η συνολική συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί ορισμένες
υποθέσεις, που είναι γνωστές ως νεοκλασικές ιδιότητες, τότε η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη μόνη πηγή
οικονομικής μεγέθυνσης. Πιο συγκεκριμένα, οι νεοκλασικές ιδιότητες της συνάρτησης παραγωγής δίνονται
από τις παρακάτω σχέσεις:
Η συνολική συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς το
φυσικό κεφάλαιο και την εργασία:
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Η συνολική συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας παραγωγής. Με άλλα
λόγια, η συνάρτηση παραγωγής είναι ομογενής πρώτου βαθμού ως προς το φυσικό κεφάλαιο και την
εργασία:

Αν για παράδειγμα λ=2, τότε η παραπάνω συνθήκη δηλώνει ότι ο διπλασιασμός και των δύο εισροών θα έχει
ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό του συνολικού προϊόντος.
Η συνολική συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί τις συνθήκες Inada:

Το απλό υπόδειγμα Solow-Swan μπορεί να αξιολογηθεί με βάση το πόσο καλά το υπόδειγμα μπορεί να
ερμηνεύσει τα πραγματικά εμπειρικά γεγονότα .Το κύριο μειονέκτημα του υποδείγματος, όπως
παρουσιάστηκε, είναι ότι δεν καταλήγει σε οικονομική μεγέθυνση. Αυτό φυσικά δεν είναι απόλυτα σωστό,
διότι το υπόδειγμα έχει απλοποιηθεί παραλείποντας από την παρούσα ανάλυσή την τεχνολογική πρόοδο.
Άρα το απλό αυτό υπόδειγμα λέει ότι χωρίς τεχνολογική πρόοδο η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου από
μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει πηγή οικονομικής μεγέθυνσης, όταν η συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί
τις νεοκλασικές ιδιότητες.
Το συμπέρασμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βοηθάει την κατανόηση του μηχανισμού, που προκαλεί
την οικονομική μεγέθυνση. Δύο τρόποι, με τους οποίους θα μπορούσε για παράδειγμα να επεκταθεί το απλό
υπόδειγμα που παρουσιάστηκε εδώ, και να επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση είναι η εισαγωγή τεχνολογικής
προόδου και η απαγκίστρωση από τις νεοκλασικές ιδιότητες της συνάρτησης παραγωγής. Από την άλλη
πλευρά, το απλό υπόδειγμα που παρουσιάστηκε μπορεί να ερμηνεύσει το εμπειρικό γεγονός ότι ο λόγος
κεφαλαίου-προϊόντος Y/K είναι σταθερός μακροχρόνια. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι
το K και το Y αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό και άρα ο λόγος τους παραμένει σταθερός.
Το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα ερμηνεύει και το τρίτο εμπειρικό γεγονός, ότι δηλαδή η απόδοση του
φυσικού κεφαλαίου παραμένει σταθερή μακροχρόνια. Σε μια ανταγωνιστική οικονομία οι εισροές
αμείβονται με τα οριακά τους προϊόντα. Άρα η απόδοση του κεφαλαίου ισούται με το οριακό προϊόν του
κεφαλαίου, το οποίο από τη παραπάνω σχέση ισούται με f´(kt). Στην ισορροπία σταθερής κατάστασης ο
λόγος κεφαλαίου-εργασίας kt παραμένει σταθερός, με αποτέλεσμα και η απόδοση του φυσικού κεφαλαίου
να παραμένει σταθερή μακροχρόνια. Όσον αφορά το εμπειρικό γεγονός ότι ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας k
αυξάνει διαχρονικά, το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα αποτυγχάνει να το ερμηνεύσει, αφού στη ισορροπία
σταθερής κατάστασης ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας παραμένει σταθερός. Και αυτή όμως η αποτυχία του
υποδείγματος οφείλεται στην παράλειψη της τεχνολογικής προόδου. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την
εισαγωγή εξωγενούς τεχνολογικής προόδου στο υπόδειγμά μας.

Τέλος, το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού μπορεί να ερμηνεύσει το
εμπειρικό γεγονός ότι τα μερίδια του κεφαλαίου Y/rK και της εργασίας Y/wL στο συνολικό εισόδημα είναι
σταθερά, στο οποίο γεγονός θα αναφερθούμε παρακάτω. Από την άλλη πλευρά όμως, το υπόδειγμα
αποτυγχάνει να ερμηνεύσει το εμπειρικό γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος
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διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στις
διάφορες χώρες, το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα προβλέπει ότι κάθε μια χώρα θα καταλήξει σε μια σταθερή
κατάσταση χωρίς οικονομική μεγέθυνση.
1.4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COBB DOUGLAS ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
Η συνάρτηση παραγωγής είναι της μορφής Cobb-Douglas έχει την παρακάτω μορφή:

όπου Α>0 είναι μια τεχνολογική σταθερά, και 0<α<1. Αποδεικνύεται ότι η παραπάνω συνάρτηση ικανοποιεί
τις τρεις νεοκλασικές ιδιότητες:
(1) Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως
προς το κεφάλαιο και την εργασία:

(2) Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας παραγωγής:

(3) Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas ικανοποιεί τις συνθήκες Inada:

η οικονομική μεγέθυνση ενδιαφέρεται για το κατά κεφαλήν εισόδημα και το ρυθμό μεταβολής του. Θα
πρέπει λοιπόν να εκφραστεί το συνολικό προϊόν σε κατά κεφαλήν όρους. Αν τώρα, για λόγους
απλούστευσης, υποτεθεί ότι ο συνολικός πληθυσμός της οικονομίας ταυτίζεται με το μέγεθος της εργατικής
δύναμης, τότε η ιδιότητα των σταθερών αποδόσεων επιτρέπει να γραφεί το κατά κεφαλήν προϊόν ως
συνάρτηση του λόγου κεφαλαίου-εργασίας:
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όπου

είναι το κατά κεφαλήν προϊόν,

είναι ο λόγος

κεφαλαίου-εργασίας, και

Με τη βοήθεια των ιδιοτήτων της συνολικής συνάρτησης παραγωγής μπορεί να δειχθεί ότι:

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν προϊόν είναι μία αύξουσα και κοίλη συνάρτηση
του λόγου κεφαλαίου-εργασίας. Κατά συνέπεια το κατά κεφαλήν προϊόν της οικονομίας σε αυτό το
υπόδειγμα μπορεί να αυξάνεται διαχρονικά αν και μόνο αν αυξάνεται διαχρονικά και ο λόγος κεφαλαίουεργασίας. Με άλλα λόγια, η αύξηση του λόγου κεφαλαίου-εργασίας αποτελεί τη μόνη πιθανή πηγή
οικονομικής μεγέθυνσης στο απλό αυτό υπόδειγμα.
Ο σκοπός στη συνέχεια είναι να εξεταστεί πώς προσδιορίζεται ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας και εάν αυτός ο
λόγος μπορεί να αυξάνεται διαχρονικά.

Όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, στη σταθερή κατάσταση ισορροπίας το κατά κεφαλήν εισόδημα μπορεί να
διαφέρει μεταξύ των χωρών, αλλά όλες οι χώρες θα έχουν τον ίδιο ρυθμό μεγέθυνσης ο οποίος θα ισούται με
μηδέν. Η εισαγωγή τεχνολογικής προόδου θα μπορούσε να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Ένα γενικό
συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα μπορεί να
ερμηνεύσει αρκετά από τα εμπειρικά γεγονότα της οικονομικής μεγέθυνσης. Και τα υπόλοιπα όμως
εμπειρικά γεγονότα θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με την εισαγωγή εξωγενούς τεχνολογικής προόδου, για
να μη δημιουργηθεί όμως η εντύπωση ότι η εισαγωγή της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου μπορεί να δώσει
ένα νεοκλασικό υπόδειγμα που περιγράφει πλήρως το φαινόμενο της οικονομικής μεγέθυνσης, θα πρέπει να
τονιστεί σε αυτό το σημείο το εξής: το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης με εξωγενή τεχνολογική
πρόοδο παρέχει ερμηνείες που βασίζονται σε ένα εξωγενή παράγοντα και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να
θεωρούνται πλήρως ικανοποιητικές.

Η τεχνολογική πρόοδος είναι αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας που απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς
πόρους και, κατά συνέπεια, μπορεί να προσδιορισθεί με οικονομικά κριτήρια. Ο ενδογενής προσδιορισμός
της τεχνολογικής προόδου αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά πολλών μοντέρνων υποδειγμάτων
οικονομικής μεγέθυνσης. Ανεξάρτητα πάντως από τα διάφορα μειονεκτήματά του, το υπόδειγμα SolowSwan θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης. Παρ’ όλη την
απλότητά του, το υπόδειγμα αυτό αποκαλύπτει τη βασική λειτουργία του δυναμικού μηχανισμού της
οικονομικής μεγέθυνσης, και αποτέλεσε τη βασική πηγή έμπνευσης για την εξέλιξη της θεωρίας που σήμερα
αποκαλείται νέα θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης.
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1.5 Το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα Solow-Swan και η υπόθεση ότι η τεχνολογία βελτιώνεται με έναν
εξωγενή και σταθερό ρυθμό
Η βασική διαφοροποίηση του απλού νεοκλασικού υποδείγματος του από αυτό που θα παρουσιαστεί
παρακάτω έγκειται στην προσθήκη μιας τεχνολογικής μεταβλητής Α t στη νεοκλασική συνάρτηση
παραγωγής. Συγκεκριμένα, έστω ότι η μεταβλητή Αt ορίζει το επίπεδο τεχνολογίας της οικονομίας για κάθε
χρονική στιγμή t, το οποίο θεωρείται ότι αυξάνεται από περίοδο σε περίοδο με έναν εξωγενή και σταθερό
ρυθμό g.

Για να διατηρηθεί λοιπόν ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του απλού υποδείγματος Solow-Swan γίνεται η
υπόθεση η τεχνολογική πρόοδος είναι εξωγενής. Η απλουστευτική αυτή υπόθεση βοηθά να κατανοηθεί η
συμβολή της τεχνολογικής προόδου στην οικονομική μεγέθυνση και κατά συνέπεια να βρεθούν πιο
ρεαλιστικοί τρόποι για την ανάλυση του φαινομένου της τεχνολογικής προόδου.
Έστω λοιπόν μια κλειστή ανταγωνιστική οικονομία η οποία παράγει ένα ομοιογενές καταναλωτικό προϊόν
Υ. Η συνολική συνάρτηση παραγωγής του προϊόντος της οικονομίας δίνεται από τη σχέση

όπου ο όρος AtLt ορίζει την εργασία σε μονάδες αποτελεσματικότητας, αφού η τεχνολογική παράμετρος At
αποτελεί ένα δείκτη αποτελεσματικότητας (παραγωγικότητας) της εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο
εισάγεται η τεχνολογία στη συνάρτηση παραγωγής υποδηλώνει ότι η τεχνολογική πρόοδος εξοικονομεί
εργασία (labor augmented technical progress) και γίνεται για δύο λόγους: πρώτον, γιατί απλοποιεί
σημαντικά την ανάλυση του υποδείγματος και, δεύτερον, γιατί στην ισορροπία ο λόγος κεφαλαίουπροϊόντος είναι σταθερός, κάτι που αποτελεί ένα από τα βασικά εμπειρικά γεγονότα της οικονομικής
μεγέθυνσης.
Η συνάρτηση παραγωγής που ορίζεται στην εξίσωση ικανοποιεί τις τρεις νεοκλασικές ιδιότητες ως προς τις
εμπορεύσιμες εισροές (φυσικό κεφάλαιο και εργασία):
(1) χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς το
φυσικό κεφάλαιο και την εργασία:

(2) χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας παραγωγής:

(3) ικανοποιεί τις συνθήκες Inada:
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Η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων κλίμακας παραγωγής επιτρέπει
να εκφραστεί το προϊόν της οικονομίας σε όρους αποτελεσματικής εργασίας
ως εξής:

όπου

είναι το προϊόν ανά μονάδα αποτελεσματικής εργασίας και

είναι το κεφάλαιο ανά μονάδα αποτελεσματικής εργασίας και

ο μετασχηματισμός των μεταβλητών του υποδείγματος σε όρους αποτελεσματικής
εργασίας βοηθάει σημαντικά στην απλοποίηση της παρουσίασης του υποδείγματος. Συγκεκριμένα, βοηθά
στην ανάλυση και επίλυση του νεοκλασικού υποδείγματος μεγέθυνσης με εξωγενή τεχνολογική πρόοδο με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και του απλού υποδείγματος χωρίς τεχνολογική πρόοδο. Η μόνη διαφορά
μεταξύ των δύο υποδειγμάτων είναι ότι στο προηγούμενο υπόδειγμα οι μεταβλητές του υποδείγματος είναι
εκφρασμένες σε κατά κεφαλήν όρους, ενώ στο παρόν υπόδειγμα οι μεταβλητές εκφράζονται σε όρους
αποτελεσματικής εργασίας.

Η περιγραφή του υποδείγματός κλείνει ορίζοντας τη διαδικασία συσσώρευσης του συνολικού φυσικού
κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η καθαρή αύξηση του κεφαλαίου της οικονομίας σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισούται με την επένδυση μείον την απόσβεση του κεφαλαίου.
Επίσης μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι στο σημείο ισορροπίας της οικονομίας δηλαδή στην ισορροπία
σταθερής κατάστασης του υποδείγματος, το κεφάλαιο ανά μονάδα αποτελεσματικής εργασίας παραμένει
σταθερό στο επίπεδο k , αφού αντιστοιχεί στο σημείο όπου k΄= 0.
Ισχύει δηλαδή:

όπου n o ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού, g ο ρυθμός
αύξησης της οικονομίας και δ ο ρυθμός φθοράς – απόσβεσης του κεφαλαίου.
Η λύση της παραπάνω εξίσωσης προσδιορίζει τη σταθερή τιμή ισορροπίας του κεφαλαίου ανά μονάδα
αποτελεσματικής εργασίας. Από το αποτέλεσμα αυτό και σε συνδυασμό με την προηγούμενη εξίσωση
προκύπτει ότι στην ισορροπία σταθερής κατάστασης το προϊόν ανά μονάδα αποτελεσματικής εργασίας y θα
είναι επίσης σταθερό. Θα ισχύει δηλαδή:
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Για να παραμείνει όμως ο λόγος εισοδήματος προς τεχνολογική πρόοδο σταθερός, θα πρέπει διαχρονικά οι
μεταβλητές Υt και At να μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό.

το κατά κεφαλήν προϊόν της οικονομίας θα πρέπει να αυξάνεται με τον ίδιο σταθερό ρυθμό g.
Δηλαδή, συνοψίζοντας την ανάλυση μας, στην μακροχρόνια ισορροπία του υποδείγματος Solow-Swan με
τεχνολογική πρόοδο ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ισούται με το ρυθμό μεταβολής της τεχνολογίας.
Με την υπόθεση της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου το νεοκλασικό υπόδειγμα Solow-Swan
προβλέπει οικονομική μεγέθυνση, η οποία οφείλεται μόνο στην εξωγενή τεχνολογική πρόοδο.

1.6 ΤO ‘ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ - SOLOW’
Συνοψίζοντας τα παραπάνω η παρουσίαση του νεοκλασικού υποδείγματος Solow-Swan έδειξε ότι η
οικονομική μεγέθυνση μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου, η οποία
αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και το εισόδημα Ο Solow (1956) προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα,
δείχνοντας μερικές πολύ απλές, αλλά ταυτόχρονα θεμελιώδεις σχέσεις, οι οποίες πρέπει να ισχύουν σε ένα
τέτοιο πλαίσιο εμπειρικής εξειδίκευσης. Έστω λοιπόν ότι στην πιο απλή της μορφή μια νεοκλασική
συνάρτηση παραγωγής δίνεται από τη συνάρτηση Cobb-Douglas:

όπου 0<α<1 και η τεχνολογία Α είναι ουδέτερη ως προς την εργασία και το κεφάλαιο. Παραγωγίζοντας ως
προς το χρόνο t και διαιρώντας με το προϊόν Υ, η εξίσωση γίνεται:

Δηλαδή %ΔGDP = %Δ(A) +[α%ΔΚ+(1 -α)%ΔL]
Στο αριστερό μέλος της εξίσωσης εμφανίζεται ο ρυθμός μεταβολής του προϊόντος, ο οποίος απαρτίζεται από
τρεις συνιστώσες στο δεξιό μέλος:
• το ρυθμό μεταβολής του εργατικού δυναμικού επί την ελαστικότητα του εισοδήματος
ως προς την εργασία (1-α).
• το ρυθμό μεταβολής του κεφαλαίου επί την ελαστικότητα του εισοδήματος
ως προς το κεφάλαιο α.
• και την τεχνολογική πρόοδο
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Έτσι η παραπάνω σχέση υποδεικνύει τις βασικές πηγές που προκαλούν το ρυθμό μεγέθυνσης μιας
οικονομίας. Αν τώρα υποτεθεί σύμφωνα με τον πλήρη ανταγωνισμό ότι οι συντελεστές παραγωγής
(κεφάλαιο, εργασία) πληρώνονται με βάση το οριακό τους προϊόν, τότε το μερίδιο της εργασίας στο
εισόδημα (που μπορεί να υπολογιστεί από στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των απασχολούμενων και το
μέσο μισθό) ισούται με το συντελεστή (1-α) της συνάρτησης Cobb- Douglas.

Τα μερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου αντίστοιχα στην οικονομική μεγέθυνση:

Επομένως οι συντελεστές α και 1-α δείχνουν την σχετική συμμετοχή κάθε συντελεστή κεφαλαίου εργασίας
στο συνολικό προϊόν. Διαχρονικά έχει επιβεβαιωθεί από πολλές εμπειρικές μελέτες, και τις οποίες καλείται
να ερμηνεύσει το υπόδειγμα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης ότι: το μερίδιο της εργασίας στο εισόδημα
ισούται περίπου με 2/3 και το μερίδιο του κεφαλαίου με 1/3

O Maddison 1987 αναλύοντας τα στοιχεία για 20 χώρες καταλήγει στα παραπάνω νούμερα, στα ίδια
συμπεράσματα καταλήγει και ο Lucas 1991. Η σταθερή αυτή εκτίμηση για τα μερίδια του κεφαλαίου και
της εργασίας, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία για το ρυθμό αύξησης του κεφαλαίου και της εργασίας,
επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω εξίσωση για να ερμηνευτεί η οικονομική μεγέθυνση εμπειρικά
απευθείας απο τους ίδιους του εθνικούς λογαριασμούς.
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Ειδικότερα, το προϊόν και το κεφάλαιο σε κατά κεφαλήν μεγέθη ενώ και ο ρυθμός αύξησης του κατά
κεφαλήν εισοδήματος δίνονται από τις σχέσεις :

Επομένως, με βάση και τις εκτιμήσεις για το μερίδιο του κεφαλαίου α, ο ρυθμός αύξησης του κατά
κεφαλήν εισοδήματος, που δεν εξηγείται από τη συσσώρευση του κατά κεφαλήν κεφαλαίου, πρέπει να
αποδοθεί στον εξωγενή ρυθμό αύξησης της τεχνολογίας (παραγωγικότητας). Το τελευταίο μέγεθος
είναι γνωστό στη βιβλιογραφία σαν ‘κατάλοιπο Solow’ (Solow residual), γιατί προκύπτει ακριβώς ως το
τμήμα εκείνο της οικονομικής μεγέθυνσης που δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στο κεφάλαιο ούτε στην
εργασία, και άρα οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η πρώτη λοιπόν εμπειρική προσέγγιση στο
υπόδειγμα Solow μπορεί να γίνει μέσω του υπολογισμού της επίδρασης της παραγωγικότητας.
Από διαθέσιμα στοιχεία για το εισόδημα και το κεφάλαιο (σε κατά κεφαλήν όρους) και με βάση την
εκτίμηση για το συντελεστή α, μπορεί να υπολογιστεί η επίδραση της τεχνολογικής προόδου ή, όπως είναι
γνωστή στην οικονομική μεγέθυνση, της παραγωγικότητας των συντελεστών.
1.7 ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ένα βασικό ερώτημα που παραμένει είναι γιατί το απλό νεοκλασικό υπόδειγμα δεν παράγει οικονομική
μεγέθυνση. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στις νεοκλασικές ιδιότητες της συνάρτησης
παραγωγής και συγκεκριμένα στην υπόθεση των φθινουσών αποδόσεων. Για να κατανοηθεί πώς η ύπαρξη
φθινουσών αποδόσεων αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική μεγέθυνση, έστω προς στιγμήν ότι το φυσικό
κεφάλαιο συσσωρεύεται με μεγαλύτερο ρυθμό από το ρυθμό αύξησης της εργατικής δύναμης. Η πρώτη
όμως νεοκλασική υπόθεση για την ύπαρξη φθινουσών αποδόσεων ως προς το φυσικό κεφάλαιο υπονοεί ότι
στην περίπτωση αυτή κάθε ισόποση αύξηση στο απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου θα επιφέρει όλο και
μικρότερη αύξηση στο συνολικό προϊόν της οικονομίας (Mankiew «Growth of Nations» 1995). Με άλλα
λόγια, η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου σε ρυθμούς μεγαλύτερους από το ρυθμό αύξησης της εργατικής
δύναμης έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της απόδοσης του φυσικού κεφαλαίου. Η συνεχής αυτή
μείωση της απόδοσης του κεφαλαίου θα καταστήσει, από ένα σημείο και μετά, ασύμφορη για την οικονομία
την περαιτέρω συσσώρευσή του σε ρυθμό μεγαλύτερο από το ρυθμό αύξησης της εργατικής δύναμης. Όταν
ο ρυθμός αύξησης του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου γίνει ίσος με το ρυθμό αύξησης της εργατικής
δύναμης τότε η δεύτερη νεοκλασική ιδιότητα της συνάρτησης παραγωγής για την ύπαρξη σταθερών
αποδόσεων κλίμακας υπονοεί ότι ο ρυθμός αύξησης του συνολικού προϊόντος θα είναι και αυτός ίσος με το
ρυθμό αύξησης της εργατικής δύναμης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το κατά κεφαλήν προϊόν της
οικονομίας να παραμένει σταθερό και να σταματήσει η οικονομική μεγέθυνση.
Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η υπόθεση της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου, αν και χρήσιμη στην
κατανόηση του φαινομένου της οικονομικής μεγέθυνσης, θεωρείται από πολλούς οικονομολόγους ως μη
ρεαλιστική. Ο λόγος είναι ότι με τον όρο εξωγενής τεχνολογική πρόοδος υπονοείται ότι η βελτίωση της
τεχνολογίας είναι ένα φαινόμενο έξω από τα πλαίσια λειτουργίας της οικονομίας. Οι οικονομικές αποφάσεις
δηλαδή των διαφόρων φορέων της οικονομίας δεν μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό τεχνολογικής
προόδου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών, όπου η τεχνολογική
πρόοδος είναι αποτέλεσμα συστηματικής ερευνητικής προσπάθειας και για την προσπάθεια αυτή απαιτείται
η διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων. Τόσο οι διάφορες κυβερνήσεις όσο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
δαπανούν τεράστια ποσά στην έρευνα με γνώμονα τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της
τεχνολογίας. Η έρευνα λοιπόν, και κατά συνέπεια η τεχνολογική πρόοδος, είναι οικονομικά φαινόμενα και
θα έπρεπε να προσδιορίζονται ‘ενδογενώς’ από τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Η ανάλυση
όμως της τεχνολογικής προόδου ως ενδογενές φαινόμενο του οικονομικού συστήματος δημιουργεί
προβλήματα στην ανταγωνιστική φύση των νεοκλασικών υποδειγμάτων (Romer 1986, 1987).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

2.1 Ορισμός τεχνολογικής παραγωγικότητας – Total Factor Productivity
Η βασική αρχή είναι η ακόλουθη: η οικονομική επιτυχία ορίζεται από την αύξηση του κατά κεφαλήν
βιοτικού επίπεδου μιας χώρας ή ενός συνόλου . Υψηλό και αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο αντιπροσωπεύει την
οικονομική επιτυχία ενώ χαμηλό και μειούμενο βιοτικό επίπεδο αντιπροσωπεύει την οικονομική αποτυχία.
Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο το κατά κεφαλήν εισόδημα μπορεί να αυξηθεί από την αύξηση της εργασίας σε
σχέση με τον πληθυσμό ή την αύξηση της εισροής κεφαλαίου. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στις
πιθανές αυξήσεις του εισοδήματος απο την αύξηση της εισροής εργασία ή του κεφαλαίου.
Ο μόνος βιώσιμος τρόπος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την οικονομική ανάπτυξη είναι η αύξησης της
παραγωγικότητας των υπολοίπων εισροών στην παραγωγική διαδικασία.
Σε γενικούς όρους, η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος των εκροών ως προς τις εισροές που
χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Συχνά, χρησιμοποιείται ως δείκτης της ανταγωνιστικότητας μιας
επιχείρησης, ενός κλάδου ή ολόκληρης της οικονομίας. Αν για παράδειγμα ένας κλάδος της οικονομίας είναι
πιο παραγωγικός σε σχέση με κάποιον άλλο, τότε μπορεί να παράγει ένα συγκεκριμένο επίπεδο προϊόντος
με χαμηλότερο μέσο κόστος παραγωγής και αυτό τον καθιστά πιο ανταγωνιστικό.
Ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας (Total Factor Productivity Index) που υπολογίζεται ως ο λόγος της
προστιθέμενης αξίας ως προς το άθροισμα των εισροών, δηλαδή το σύνολο της εργασίας και του κεφαλαίου.
Ο δείκτης ολικής παραγωγικότητας μετρά την ποσοστιαία αλλαγή της προστιθέμενης αξίας η οποία είναι
αυτόνομη, δηλαδή δεν οφείλεται σε αλλαγή της ποσότητας ή των τιμών των εισροών. Με άλλα λόγια
συγκρίνει την ποσοστιαία αύξηση (ή μείωση) της προστιθέμενης αξίας με την ποσοστιαία αύξηση (ή
μείωση) του αθροίσματος της εργασίας και του κεφαλαίου. Όταν η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέμενης
αξίας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση των εισροών τότε η ολική παραγωγικότητα αυξάνεται.
Όταν η ποσοστιαία αύξηση της προστιθέμενης αξίας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία αύξηση των
εισροών τότε η ολική παραγωγικότητα μειώνεται.
Η έννοια της παραγωγικότητας εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της οικονομίας και κυρίως στο σύνολο
εθνικων οικονομιών, και αποτελεί κριτήριο για την κατάταξη επιχειρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, για
την αξιολόγηση παρεμβατικών οικονομικών πολιτικών και για την αξιολόγηση των αποφάσεων των
επιχειρήσεων. Η παραγωγικότητα της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων,
αφού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της οικονομικής
ανάπτυξης. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ζωτικής
σημασίας η χώρα να επιτυγχάνει και να διατηρεί σχετικά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας για να μπορέσει
να αντεπεξέλθει στις έντονες πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και της πρόσφατης δυσμενούς
οικονομικής συγκυρίας.
2.2 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονομολόγοι και οι διαμορφωτές της οικονομικής πολιτικής ενδιαφέρονται για τους παρακάτω λόγους.
Τεχνολογία. Ένας συχνά αντικειμενικός σκοπός της μέτρησης της παραγωγικότητας είναι η διερεύνηση της
τεχνολογικής προόδου που επιτεύχθηκε. Η τεχνολογία έχει περιγραφεί ως ΄΄ο τρέχων γνωστός τρόπος της
μετατροπής εισροών σε εκροές που ζητούνται από την οικονομία΄΄ Griliches, 1987) και εμφανίζεται είτε σε
νέες μορφές της ( επιστημονικά αποτελέσματα, νέες τεχνικές παραγωγής) είτε ενσωματωμένη σε νέα
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προϊόντα (πρόοδος στους σχεδιασμούς, στην ποιότητα, την διάρκεια κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών
αγαθών. Παρόλο την συχνή σύνδεση της παραγωγικότητας με την τεχνολογία η σχέση δεν είναι ξεκάθαρη.
Αποτελεσματικότητα. Η αναζήτηση για την αναγνώριση των αλλαγών στην αποτελεσματικότητα είναι
διαφορετική από την αναγνώριση των αλλαγών στη τεχνολογική πρόοδο. Πλήρη αποτελεσματικότητα
σημαίνει ότι η παραγωγική διαδικασία έχει επιτύχει την μέγιστη εκροή που είναι δυνατή με την τρέχουσα
τεχνολογία, δεδομένων εισροών (Diewert and Lawrence, 1999). Η τεχνολογική πρόοδος συνεπώς είναι μια
κίνηση προς τα εμπρός σε νέες τεχνικές και όχι νέες πρακτικές. Συνεπώς ότι αφορά την μέτρηση της
παραγωγικότητας τουλάχιστον σε βιομηχανικούς τομείς της οικονομίας, η αύξηση της μπορεί να οφείλεται
σε βελτιώσεις των πρακτικών και όχι σε νέες τεχνικές στη παραγωγική διαδικασία.
Μείωση του σχετικού κόστους παραγωγής ως προς τις εκροές με μείωση των εισροών για τα ίδια η
μεγαλύτερα επίπεδα παραγωγής . Ένας πραγματιστικός τρόπος να περιγραφεί η σημασία της αλλαγής στην
παραγωγικότητα.
2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κατά τον Schmookler (1966) μπορούμε να ορίσουμε την τεχνολογία ως ΄΄ένα κοινωνικό σύνολο γνώσης
των βιομηχανικών τεχνών και το ρυθμό τεχνολογικής προόδου ως ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται αυτό το
απόθεμα γνώσης΄΄. Σύμφωνα με τον Solow (1957) οτιδήποτε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγής, εκτός
από το κεφάλαιο και την εργασία, μπορεί να θεωρηθεί ως τεχνολογική επέκταση. Μετά τη βελτίωση της
παραγωγικότητας -που έστω οφείλεται σε μια αύξηση του ρυθμού τεχνολογικής προόδου- μπορεί να
παραχθεί περισσότερο προϊόν ανά εργαζόμενο, y, σε δεδομένο λόγο κεφαλαίου εργασίας, K/L. Ο Solow στο
υπόδειγμά του το 1956 μίλησε για τις επιπτώσεις που έχει μια αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία έχει
προκληθεί από μία μεταβολή της τεχνολογίας ή από μια διαταραχή της προσφοράς, στο προϊόν. Έδειξε ότι η
αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί αύξηση του προϊόντος, της κατανάλωσης και του κεφαλαίου ανά
εργαζόμενο μακροχρόνια. Μάλιστα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μακροχρόνια ο ρυθμός βελτίωσης της
τεχνολογικής παραγωγικότητας είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που προσδιορίζει πόσο γρήγορα
βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο.
2.4 Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.
Η παραγωγικότητα είναι η έννοια που συχνά συγχύζεται με την έννοια της παραγωγής. Είναι απαραίτητο να
διαχωρίσουμε την παραγωγικότητα από την παραγωγή και να κατανοήσουμε τη διαφορά τους
χρησιμοποιώντας ένα απλό πρακτικό παράδειγμα σε μικροοικονομικό επίπεδο. Παραγωγή είναι ο όγκος των
αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται από μια επιχείρηση σε μια χρονική περίοδο, π.χ. σε ένα χρόνο. Δίδει
απλώς τον αριθμό των προϊόντων. Δεν μας πληροφορεί για τον αριθμό των εργαζομένων, για τα
μηχανήματα, ή για το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκαν.
Παράδειγμα (1)
Κατά την διάρκεια του Αυγούστου παράγονται σε ένα εργοστάσιο αξίας €10,000 προϊόντα. Οι €10,000
αποτελούν την μηνιαία παραγωγή του εργοστασίου κατά την διάρκεια του Αυγούστου.
Η παραγωγικότητα συσχετίζει την ποσότητα της παραγωγής με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.
Παράδειγμα (2)
Κατά την διάρκεια του Αυγούστου, παράγονται στο ίδιο εργοστάσιο €10,000 προϊόντα. Το εργοστάσιο
απασχολούσε κατά την περίοδο αυτή 100 εργαζόμενους. Η παραγωγή του εργοστασίου είναι £10,000 τον
μήνα.
Η παραγωγικότητα του εργοστασίου είναι €100 τον μήνα κατά εργαζόμενο. (€10,000:100=€100).
Αν κατά την διάρκεια του Σεπτέμβρη το εργοστάσιο παράξει € 11,000 προϊόντα απασχολώντας και πάλι 100
εργαζόμενους, με την ίδια ένταση εργασίας, η παραγωγικότητα του εργοστασίου θα είναι €110 τον μήνα
κατά εργαζόμενο (€11,000:100=€110).
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Στο παράδειγμα (2) η παραγωγικότητα του εργοστασίου αυξήθηκε στην διάρκεια του Μάη κατά εργαζόμενο
10% (110:100). Αύξηση όμως της παραγωγικότητας σημαίνει ότι στο εργοστάσιο αυτό αξιοποιήθηκαν
καλύτερα οι δυνατότητες παραγωγής των εργαζομένων. Στο παράδειγμα (2) συσχετίσαμε τον όγκο της
παραγωγής με τον αριθμό των εργαζομένων. Μιλούσαμε για την παραγωγικότητα εργασίας. Η
παραγωγικότητα εργασίας μας πληροφορεί πως αξιοποιείται η παραγωγική προσπάθεια των εργαζομένων.
Η επιχείρηση που έχει ψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας σημαίνει ότι κατορθώνει με τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων, τις ίδιες ώρες εργασίας, την ίδια ένταση, να παράγει περισσότερα προϊόντα.

Η διαφορά της από την εντατικότητα στην παραγωγή έγκειται στο ότι η μεν αύξηση της παραγωγικότητας
επιτρέπει στον εργάτη να παράγει περισσότερο στο ίδιο χρονικό διάστημα, καταναλώνοντας την ίδια
ποσότητα εργατικής δύναμης, ενώ εντατικότητα σημαίνει ότι ο εργαζόμενος καταναλώνει χάρις στην
ψηλότερη ένταση της εργασίας περισσότερη δραστηριότητα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Επομένως όταν μετρούμε διαφορές στην παραγωγικότητα (ή διαφορές στο συνδυασμό εισροών-εκροών)
είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε μετακινήσεις κατά μήκος της συνάρτησης παραγωγής (απο αυξομειώσεις
των παραγωγικών συντελεστών) από μετατοπίσεις της ίδιας της συνάρτησης παραγωγής. Στο Διάγραμμα
που ακολουθεί έχουμε την απλή περίπτωση μιας εισροής και μιας εκροής. P0 και P1 αντιπροσωπεύουν δύο
διαφορετικά σχέδια παραγωγής. Η διαφορά μεταξύ των δύο σημείων χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο
μέρος είναι η απόσταση P0-1, που αφορά μετακίνηση κατά μήκος της καμπύλης ίσης παραγωγής6. Αυτή η
απόσταση είναι αποτέλεσμα της δυνατότητας υποκατάστασης εισροών που προσφέρεται από την
τεχνολογία. Το δεύτερο μέρος της διαφοράς μεταξύ P0 και P1 είναι το αντικείμενο της μέτρησης της
παραγωγικότητας. Η απόσταση 1-P1 αφορά μετατόπιση της ίδιας της συνάρτησης παραγωγής και
αντιπροσωπεύει τεχνολογική πρόοδο ή αύξηση στο ρυθμό παραγωγικότητας.

Διάγραμμα : Μετατοπίσεις κατά μήκος και μετατοπίσεις της ίδιας της καμπύλης ίσης παραγωγής
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2.5 Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε την εξής θεμελιώδη διαφορά στις έννοιες μας , η Παραγωγικότητα της
εργασίας είναι ο λόγος ΑΕΠ ανά ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ενώ η ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ είναι η
διαφορά των λόγου ΑΕΠ ανά ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ μείον τον ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ
(ln (Y/L) - α ln(K/L) = lnA ) σύμφωνα με την θεωρία οικονομική μεγέθυνσης SOLOW 1956. Πολλές φορές
οι δύο έννοιες συγχέονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν συγκεχυμένα συμπεράσματα στις ερμηνείες των
αποδόσεων των εθνικών οικονομιών διαφόρων χωρών. Εάν για παράδειγμα η εισροή εργασία σε μια
οικονομία μειώνεται, υποκαθιστώντας το κεφάλαιο την εργασία άρα χωρίς το εισόδημα να διαφοροποιείται
(μετατοπίσεις πάνω στη καμπύλη ισοπαραγωγής ) ο λόγος ΑΕΠ/ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ αυξάνει με
αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, ωστόσο εφόσον το εισόδημα δεν αυξάνει σε
καμία περίπτωση το φαινόμενο αυτό δεν καλείται οικονομική μεγέθυνση.

2.6 Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
Η σημασία που έχει αποκτήσει η συζήτηση για την καινοτομία της τεχνολογίας και η αναζήτηση των
παραγόντων που μπορούν να την επηρεάσουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, ξεκινά από τη
διαπίστωση ότι «πλέον οι οικονομικές επιδόσεις εξαρτώνται όλο και περισσότερο με άμεσο τρόπο από την
ικανότητα των ατόμων, των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των χωρών να μαθαίνουν και να
καινοτομούν» (Lundvall 1997).
Ένας ορισμός της καινοτομίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που μπορεί περιληφθούν σε αυτό
τον όρο, είναι ότι ως καινοτομία εννοούμε «την αναζήτηση, την πειραματική εφαρμογή, την ανάπτυξη, την
μίμηση και την υιοθέτηση νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών παραγωγής και νέων οργανωτικών
επιλογών» (Lundvall 1997). Η διαδικασία της καινοτομίας είναι μια «διαδραστική διαδικασία κοινωνικού
χαρακτήρα» (Lundvall 1997) κατά την οποία συντελεστές και άτομα επικοινωνούν και συνεργάζονται.

Από τη μελέτη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκύπτει ότι οι τεχνικές επινοήσεις, ακόμα και στις
πρώιμες εποχές, προηγούνται οποιουδήποτε άλλου νεωτερισμού. Αυτές οι επινοήσεις, αφενός δημιούργησαν
το απαιτούμενο περίσσευμα πόρων (πλούτο) για να έχει την ευχέρεια ο άνθρωπος να ασχοληθεί με ηθικά και
αισθητικά ζητήματα και αφετέρου βοήθησαν αποτελεσματικά στη γενικότερη βιολογική, οικονομική και
κοινωνική
πρόοδο.
Για να
επιβεβαιώσουμε
τον ισχυρισμό ότι
η τεχνολογική
(και η
επιστημονική)
πρόοδος
δημιουργούν
πλούτο και για να
εκτιμήσουμε
αυτό τον πλούτο
ποσοτικά,
αξιοποιούμε τις
μελέτες του
οικονομολόγου
Angus Maddison
που συνέταξε
στις αρχές του 21ου αιώνα για λογαριασμό του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες η εξέλιξη του κατά
κεφαλήν εισοδήματος για τους κατοίκους της Ευρώπης ήταν, σε σταθερές τιμές, επί περίπου 1700 σχεδόν
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αμετάβλητη, από 300$ στη ρωμαϊκή εποχή στα 500$ το έτος 1700. Η πρώτη εκτίναξη πλούτου αρχίζει από
το 1700 μέχρι το 1820 και είναι, προφανώς, συνέπεια της βιομηχανικής επανάστασης.
Το 1820, σύμφωνα με τις στατιστικές σειρές του Maddison, το κατά κεφαλήν εισόδημα αγγίζει την οροφή
των 1.000 δολαρίων για να φθάσει τα 2.000 δολάρια το 1913 με τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση που
ξεκίνησε από τους σιδηροδρόμους και τη χαλυβουργία για να καταλήξει στη μαζική παραγωγή
αυτοκινούμενων οχημάτων με τις τεχνικές επινοήσεις στην ηλεκτροτεχνία (γεννήτριες, κινητήρες, γραμμές
μεταφοράς ενέργειας κλπ.), τη μηχανολογία (μηχανές εσωτερικής καύσης, εργαλειομηχανές κλπ.), τη
μεταλλουργία, τη χημεία κ.ο.κ.
Μετά το β' παγκόσμιο πόλεμο, η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται ραγδαία και η τρίτη βιομηχανική
επανάσταση με την πληροφορική, τις επικοινωνίες, τη βιοτεχνολογία κ.ά. αλλάζει κυριολεκτικά την
Ευρώπη, ανεβάζοντας το κατά κεφαλήν εισόδημα το έτος 2001 στα 7.000 δολάρια. Ο πλούτος που παρήγαγε
δηλαδή η Ευρώπη στη διάρκεια των ετών του 20ού αιώνα ήταν επταπλάσιος εκείνου που δημιουργήθηκε
τους προηγούμενους 19 αιώνες (A. Maddison: «The World Economy, Historical Statistics», OECD)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
(ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Η πρώτη λογιστική προσέγγιση στη θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης έγινε αρχικά από τον Solow (1957) και
διαδόθηκε από τον Denison (1967) την επόμενη δεκαετία, σε μια προσπάθεια να ερμηνευτεί η διαδικασία
της μεγέθυνσης στις Η.Π.Α., καθώς και οι παράγοντες που την απαρτίζουν.
3.1. Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Penn World Table
Ένας από τους λόγους που οι εμπειρικές εργασίες στην οικονομική επιστήμη γνώρισαν μεγάλη άνθηση μετά
το 1985 είναι και η ταχύτατη διάδοση των διαθέσιμων στοιχείων μέσω του Διαδικτύου, η οποία καθιστά
πολύ ευκολότερη την εμπειρική έρευνα με σκοπό των έλεγχο της θεωρίας. Όμως σε αντίθεση με άλλους
τομείς της οικονομικής επιστήμης, όπου η διάθεση των στοιχείων είναι σε μορφή άμεσα επεξεργάσιμη
(επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ.), στην περίπτωση της οικονομικής μεγέθυνσης υπάρχουν
ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως προαναφέραμε, που δυσκολεύουν την παροχή των στοιχείων σε πρωτογενή
μορφή:

• Απαιτούνται μεγάλες περίοδοι με διαθέσιμα στοιχεία (μέσοι όροι πενταετιών ή δεκαετιών τουλάχιστον),
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από προσωρινές διαταραχές
(πολιτικές ανακατατάξεις, καιρικές συνθήκες κλπ.).

• Σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες και τις υποανάπτυκτες που αποτελούν τη μεγάλη
πλειοψηφία του συνόλου, η κατάρτιση των σχετικών πινάκων από τις στατιστικές υπηρεσίες βασίζεται σε
πλημμελή ενδεικτικά στοιχεία, με συνέπεια να έχουν μειωμένη αξιοπιστία και χρησιμότητα.

• Τέλος, εφόσον οι εμπειρικοί έλεγχοι αναφέρονται σε δεδομένα από πολλές χώρες, πρέπει να εξασφαλίζεται
η συγκρισιμότητα των στοιχείων με την αναφορά σε κάποια κοινή βάση για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από
επιμέρους ιδιαιτερότητες.
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Το σύστημα εθνικών λογαριασμών κάθε οικονομίας παρέχει σε γενικές γραμμές το πλαίσιο για τη συλλογή
τέτοιων στοιχείων, που επιτρέπει την καταγραφή των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας σε τακτά
χρονικά διαστήματα (έτος ή τρίμηνο). Όμως τα στοιχεία αυτά είναι σε ονομαστικά μεγέθη και η μετατροπή
τους σε πραγματικά απαιτεί τη χρήση σύνθετων τιμών-δεικτών, οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι για όλες τις
χώρες. Το πρόβλημα επιχείρησαν να ξεπεράσουν με μια φιλόδοξη προσπάθεια τη δεκαετία του 1970 οι Alan
Heston και Robert Summers από το πανεπιστήμιο της Pennsylvania.
Τη δεκαετία του 1980 έγινε η πρώτη μεγάλη δημοσίευση από τους Summers και Heston της διεθνούς βάσης
διαστρωματικών δεδομένων Penn World Table, που οδήγησε σε μια σειρά από συνεχείς βελτιωμένες
εκδόσεις (για την περιγραφή των στοιχείων βλ. Summers και Heston, 1991 και 1996). Η πιο πρόσφατη
έκδοση περιέχει συγκρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία για περίπου 150 χώρες καλύπτοντας το διάστημα
1950-2003 και είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο για άμεση χρήση (www.pennworldtable.com).

3.2 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (GROWTH
ACCOUNTING)
Μια συνολική θεώρηση για τα παραπάνω ζητήματα προσφέρει η λογιστική της οικονομικής μεγέθυνσης
(growth accounting), που είναι ο κλάδος στην οικονομική μεγέθυνση που επιχειρεί να απαντήσει στα κύρια
ερωτήματα χρησιμοποιώντας μόνο τις βασικές σχέσεις και τις αλγεβρικές ιδιότητες τους. Χρησιμοποιώντας
τη συνάρτηση παραγωγής μπορεί κανείς να εξάγει διάφορες μορφές σχέσεων μεταξύ των συντελεστών
παραγωγής, οι οποίες οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, εκτιμήσεις για το συνολικό εισόδημα την
συνολική εργασία και κεφάλαιο. Εξάγουμε παρακάτω τα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία
των Summers και Heston 1991.
Όπως αναφέραμε νωρίτερα, γνωρίζοντας τον ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και τον ρυθμό
αύξησης του κατά κεφαλήν κεφαλαίου μπορούμε να υπολογίσουμε την τεχνολογική ολική παραγωγικότητα
( Total Factor Productivity) για την Ελληνική Οικονομία.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την ολική παραγωγικότητα της Ελληνικής Οικονομίας ακολουθούμε τις εξής
ενέργειες:
Εκροή - Εισόδημα
Από την βάση δεδομένων Penn World Table εξάγουμε την ετήσια μεταβλητή rgdpch η οποία αναφέρεται
στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε $ σε σταθερές τιμές (έτος βάσης το 2000) για τα έτη 1950 έως 2003.
Ακολούθως εξάγουμε τον πληθυσμό της χώρας, δηλαδή την μεταβλητή pop. Συνεπώς το πραγματικό μας
ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) υπολογίζεται rgdpch επί pop .
Εισροή - Εργασία
Το εργατικό δυναμικό της χώρας υπολογίζεται εάν εξάγουμε τις μεταβλητή rgdpwok η οποία
αντιπροσωπεύει το πραγματικό ΑΕΠ ανά εργαζόμενο σε $ σε σταθερές τιμές (έτος βάσης το 2000) και με
την οποία διαιρέσουμε το πραγματικό ΑΕΠ που υπολογίσαμε προηγουμένως δηλαδή rgdp * pop / rgpdwok.
Εφόσον βρήκαμε το εργατικό δυναμικό αρκεί να το πολλαπλασιάσουμε με τις ετήσιες ώρες εργασίας ανά
εργαζόμενο προκειμένου να βρούμε την συνολική εισροή της εργασίας στην παραγωγή (για ευκολία
υπολογίσαμε τις ετήσιες ώρες εργασίας : 8 / ημέρα * 22 εργάσιμες * 12 μήνες = 2112 , η τιμή αυτή δεν
απέχει από τις μετρήσεις της ΕΣΥΕ ).
Εισροή - Κεφάλαιο
Προχωρώντας τους υπολογισμούς μας φτάνουμε στο ακανθώδες θέμα του υπολογισμού της μεταβλητής
Κεφάλαιο. Η βάση Δεδομένων μας δεν έχει απευθείας υπολογισμό της συνολικής αξίας του κεφαλαίου που
χρησιμοποιήθηκε σε ετήσια βάση στην παραγωγική διαδικασία ωστόσο έχει μεταβλητή την ki που
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αναφέρεται στον σχηματισμό νέου κεφαλαίου – επενδύσεις το τρέχον έτος ως ποσοστό του πραγματικού
ΑΕΠ κατα κεφαλήν πάντα σε $ σε σταθερές τιμές με έτος βάσης το 2000. Σύμφωνα λοιπόν με την διεθνή
βιβλιογραφία και την μέθοδο των Hall and Jones (1999) η εκτίμηση του συνολικού κεφαλαίου προκύπτει
εάν Kt = (1− δ)Kt−1+ It όπου Κt-1 είναι το κεφάλαιο του έτους t-1, δ είναι ο ετήσιος φυσιολογικός ρυθμός
φθοράς – απόσβεσης του κεφαλαίου όπου η τιμή 6% χρησιμοποιείται συνήθως Ghura και Mercerau
(2006) και It είναι οι τρέχουσες επενδύσεις του έτους t. Η αξία των επενδύσεων ανά έτος βρίσκεται εάν
υπολογίσουμε το γινόμενο ki * rgdpch * pop. Ωστόσο πρέπει να υπολογίσουμε στον άνω τύπο και την αξία
του κεφαλαίου στο έτος t0. Σύμφωνα με την μέθοδο λοιπόν ως αρχική αξία του κεφαλαίου υπολογίζεται: K0
= I0 / (g + δ) δηλαδή η τρέχουσα επένδυση στο αρχικό έτος δια τον φυσικό ρυθμό απόσβεσης και τον ρυθμό
g όπου ισούται με την μέση αύξηση των επενδύσεων για τα 10 προηγούμενα έτη από το έτος βάσης.
Συνεπώς προκειμένου να εξάγουμε τον ρυθμό g για έτος αρχικό το 1960 χρησιμοποιούμε τις παρατηρήσεις
ki * rgdpch * pop για τα 1950 έως 1959 με αποτέλεσμα να απαλείψουμε τις παρατηρήσεις για αυτά τα έτη
για όλους τους υπολογισμούς μας.
Έχοντας λοιπόν τις εισροές κεφάλαιο, εργασία, την εκροή συνολικό εισόδημα και τις εμπειρικές
παρατηρήσεις των μεριδίων εργασίας και κεφάλαιο στο εισόδημα αντίστοιχα 2/3 και 1/3 μπορούμε να
εκτιμήσουμε την ολική παραγωγικότητα με τον τύπο %Δ(ΤFP)=%ΔGDP – [ α%ΔΚ+(1-α)%ΔL ] που
προκύπτει από τους τύπους που αναφέραμε. Αφού έχουμε θεωρήσει την συνάρτηση μεγέθυνσης της
Ελληνικής Οικονομίας ως Cobb Douglas Y = AKαLβ, προκειμένου να βρούμε τους ρυθμούς μεταβολής θα
πάρουμε τους λογαρίθμους και τις διαφορές τους δηλαδή lnAτ-lnAτ-1 = (lnYτ-lnYτ-1) -1/3(lnKτ-lnKτ-1)
-2/3(lnL-lnLτ-1).

3.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Με τους υπολογισμούς μας προέκυψαν τα παρακάτω θεμελιώδη μεγέθη εθνικού προϊόντος, εργασίας και
κεφαλαίου για την Ελληνική Οικονομία απο το 1960 έως το 2003:

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

RGDP ($ constant
2000 prices)
34,810,029,520.0
38,905,945,999.3
39,498,860,390.0
43,678,715,267.8
47,630,094,200.8
52,301,763,950.0
55,079,899,516.2
58,028,993,016.5
62,191,114,434.1
68,631,171,931.0
74,099,754,090.0
80,013,860,953.6
88,378,440,194.5
95,780,944,195.2
88,770,410,960.0
94,098,942,791.0
100,622,531,529.9
103,161,674,075.2
110,577,492,220.4
113,707,804,712.4
114,501,527,796.6
112,210,762,309.8
110,890,791,211.8
109,362,737,734.0
111,403,886,607.0
114,365,632,680.9
115,171,558,101.6

Capital Input ($
constant 2000
prices)
47,712,870,575.8
54,950,081,922.7
61,820,083,671.7
69,655,163,096.7
80,403,124,833.4
92,665,923,625.9
102,737,643,691.0
112,490,737,854.0
123,459,542,085.0
138,302,195,500.0
154,886,761,193.4
173,318,358,342.2
195,539,739,117.5
221,391,797,272.6
236,541,452,066.7
250,399,859,788.7
265,854,433,001.8
277,829,032,193.9
290,362,805,957.6
299,958,011,999.9
309,211,894,895.5
315,109,906,309.0
319,778,694,142.1
322,070,814,184.5
323,757,338,347.6
327,559,558,044.2
332,967,315,604.5

Labour Input
(Total Hours
Worked)
7,154,534,704
7,167,136,625
7,172,453,999
7,173,134,188
7,172,838,692
7,174,220,234
7,178,876,964
7,186,370,991
7,194,911,032
7,201,774,501
7,205,479,002
7,242,646,825
7,277,028,268
7,314,978,057
7,365,221,314
7,433,301,323
7,522,365,058
7,628,725,057
7,742,854,363
7,851,306,112
7,944,379,400
8,061,809,017
8,164,627,185
8,255,818,309
8,340,757,370
8,423,957,451
8,504,845,754
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

112,085,365,601.3
117,381,198,458.4
121,819,736,632.6
121,922,443,825.0
125,889,557,924.6
126,707,454,284.6
124,582,651,040.2
127,067,183,412.0
129,771,779,817.2
132,956,869,753.0
137,830,958,513.7
142,528,505,236.6
147,388,802,872.5
153,457,009,897.8
160,738,871,055.6
166,711,986,442.8
174,818,121,374.4

332,783,552,233.4
335,928,897,075.8
339,333,100,316.0
342,967,451,241.8
348,750,677,596.7
351,988,748,473.0
353,967,047,067.5
355,664,650,849.3
358,527,208,734.2
363,287,853,673.4
369,525,399,414.7
378,239,802,534.6
389,297,450,240.3
403,076,199,621.1
417,854,729,987.7
434,094,676,429.0
455,005,143,244.4

8,583,115,230
8,664,187,537
8,755,054,008
8,860,414,053
8,988,761,167
9,132,455,217
9,284,932,722
9,436,458,310
9,579,603,034
9,701,648,730
9,814,262,806
9,918,051,522
10,014,858,978
10,106,153,346
10,167,520,518
10,222,224,023
10,271,743,608

Με τους υπολογισμούς των μεταβλητών μας λοιπόν με χρήση excel και εφαρμόζοντας τον τύπο lnAτ-lnAτ-1
= (lnYτ-lnYτ-1) -1/3(lnKτ-lnKτ-1) -2/3(lnL-lnLτ-1), προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΕΤΟΣ
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

ΠΑΡΑΓΩΓ
6.30%
-2.46%
6.07%
3.88%
4.61%
1.69%
2.12%
3.75%
6.01%
3.86%
3.59%
5.61%
3.56%
-10.26%
3.32%
3.91%
0.09%
4.48%
0.78%
-1.10%
-3.63%

GROWTH
11.06%
0.98%
10.06%
8.55%
9.28%
4.75%
4.75%
6.54%
9.73%
7.40%
7.49%
9.99%
7.87%
-7.90%
5.09%
5.72%
1.15%
5.67%
1.47%
-0.43%
-2.86%

ΕΤΟΣ
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

ΠΑΡΑΓΩΓ
-2.52%
-2.37%
0.99%
1.57%
-0.48%
-3.31%
3.68%
2.68%
-1.07%
1.69%
-0.72%
-2.98%
0.74%
0.84%
1.14%
2.26%
1.87%
1.75%
2.27%
3.03%
2.02%
2.86%

GROWTH
-1.85%
-1.90%
1.41%
2.23%
0.31%
-3.02%
4.33%
3.28%
-0.56%
2.41%
-0.33%
-2.70%
0.96%
1.21%
1.66%
2.97%
2.82%
2.90%
3.67%
4.36%
3.41%
4.61%

Παρατηρούμε για την υπο εξέταση περίοδο μας (1961-2003) ότι στην Ελληνική Οικονομία ενώ είχαμε
ανάπτυξη κατά μέσο όρο η ολική παραγωγικότητα (που δεν οφείλεται σε αύξηση η μείωση των εισροών
εργασίας η κεφάλαιο) αυξήθηκε συνολικά κατά 1,4% κατά μέσο όρο ενώ το βιοτικό επίπεδο δηλαδή το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά 3.2% κατά μέσο όρο. Οι αντίστοιχες μετρήσεις της Eurostat στην
έκθεση της για την ελληνική οικονομία το 2004 εφαρμόζοντας πάντα την λογιστική της οικονομικής
μεγέθυνσης μέσω των εθνικών λογαριασμών μιας οικονομίας τοποθετούν για την ελληνική οικονομία την
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μέση ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 3,5% για την ίδια χρονική περίοδο και για την τεχνολογική ολική
παραγωγικότητα 1.2 % κατά μέσο όρο.

Διαγραμματικά, παρατηρούμε τα ακόλουθα:
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Η γραμμή με τις ακμές είναι η καταγραφείσα οικονομική ανάπτυξη ενώ η ομαλή γραμμή είναι πολυωνιμική
τάση της προκειμένου να ομαλοποιήσουμε τις ετήσιες αποδόσεις της ελληνικές οικονομίες για να
καταγραφούν σαφή συμπεράσματα για τον οικονομικό κύκλο της ελληνικής οικονομίας.
Η Ελληνική Οικονομία χαρακτηρίσθηκε από ισχυρή ανάπτυξη το διάστημα από το 1961 έως το 1975 , όπου
διεκόπη απότομα λόγω της διεθνούς κρίσης, ωστόσο συνεχίστηκε η άνοδος μέχρι το 1981, για να υποπέσει
σε συνεχείς από εκείνο το έτος και μέχρι το 1992 μεταβολές από θετική σε αρνητική ανάπτυξη. Από το
1994 και έπειτα παρατηρείται συνεχή ανοδική πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.
Όπως διαπιστώνουμε από το διάγραμμα της τάσης η οικονομική ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας
παρουσίασε 3 διακεκριμένες φάσεις άνοδος το διάστημα 1961-1975, μακρύ κύμα ύφεσης το διάστημα
1974-1995 και ισχυρή ανάπτυξη απο το 1995 έως το 2003.
Σύμφωνα με την Eurostat (2007) Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ελλάδος στην προηγούμενη 10ετία
στηρίχθηκαν στο αναπτυξιακό υπόδειγμα που προσδιορίστηκε αρχικά από το στόχο για επίτευξη των
κριτηρίων του Μάαστριχτ και για ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ μέχρι το 2000, όπου δόθηκε έμφαση στη
δημοσιονομική προσαρμογή, στη μείωση του πληθωρισμού και στις εκτεταμένες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Επίσης, από τις αρχές του 2001, το αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας μας στηρίχθηκε στο
γεγονός της πλήρους ένταξης στη ΖτΕ και της λειτουργίας της Ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον
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νομισματικής σταθερότητας με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια (πολύ χαμηλότερα από αυτά που θα
δικαιολογούσε η φάση του οικονομικού κύκλου που βρισκόταν η Ελληνική οικονομία στα τελευταία 5-έτη).
Επιπλέον των ανωτέρω, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Αθήνα είχε επιλεγεί για τη διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πράγμα που συνεπαγόταν ένα σημαντικά αυξημένο όγκο επενδύσεων στην
περίοδο 2000-2004 και αυξημένη ζήτηση και ανταγωνιστική προσφορά εξαγωγικών προϊόντων (ιδιαίτερα
του τουρισμού) μετά το 2004. Επίσης, τα ΚΠΣ ΙΙ, ΙΙΙ και IV εξασφάλιζαν και εξασφαλίζουν ακόμη στην
Ελλάδα τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εκτεταμένου συγχρηματοδοτούμενου (από την ΕΕ)
επενδυτικού προγράμματος, αφενός για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής της χώρας
και αφετέρου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό. Οι παράγοντες αυτοί λειτούργησαν αλληλένδετα και συνέβαλαν στον
υψηλό ρυθμό αύξησης των επενδύσεων και της παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονομίας και στην
επίτευξη υψηλών ρυθμών αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης και του ΑΕΠ.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Εφόσον είχαμε μέση ανάπτυξη 3.4% ενώ τεχνολογική παραγωγικότητα 1.4% ενδεχομένως η οικονομική
μεγέθυνση να οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου ως προς το
εισόδημα αντίστοιχα. Μια διερεύνηση στην διαχρονική εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής κεφαλαίου εργασίας αντίστοιχα θα μας βοηθήσει .
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε την εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής της εργασίας της Ελληνικής
Οικονομίας για το 1961 έως 2003 :
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Ο ρυθμός αύξησης της εισροής εργασία φτάνει στο μέγιστο σημείο τα έτη 1989 1991, έτη κατά τα οποία
παρατηρείται κάμψη στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ όμως η
παραγωγικότητα κατά τα επόμενα έτη αυξάνει με αποτέλεσμα η οικονομία να αναπτύσσεται, ο ρυθμός
αύξηση της εργασία φθίνει.
Το παράδοξο του διαγράμματος γίνεται αντιληπτό οπτικά με την πρώτη ματιά. Ενώ η Ελληνική
Παραγωγικότητα αυξήθηκε και η Ελληνική Οικονομία αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς η εισροή εργασία
δεν ακολούθησε τον ίδιο ρυθμό. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο “jobless growth” δηλαδή οικονομική
ανάπτυξη που δεν αυξάνει την απασχόληση.
Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγικότητα όπως μετριέται από τους δείκτες που ουσιαστικά διαιρούν το ΑΕΠ ανά
εργαζόμενο, βελτιώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, απο το 1992 και έπειτα. Ερωτηματικά όμως
προκύπτουν όμως αν το γεγονός όμως αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της ταχείας ανόδου του ΑΕΠ και της
ταυτόχρονης συγκράτησης της απασχόλησης σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, μετά το απόγειο της αύξησης το
1992.
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Ρυθμός μεταβολής Kεφαλαίου / Eργασία Ελλ Οικ 1963-2003
14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

3
20
0

20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
85

19
83

19
81

9
19
7

19
77

19
75

19
73

19
71

19
69

19
67

19
65

19
63

19
6

1

0.00%

-2.00%

28

Ο ρυθμός αύξησης του συντελεστή κεφάλαιο ανά εργαζόμενο φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, θα
αναμέναμε σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα παραγωγής να είναι σύμφωνος με την διαχρονική τάση
της εισροής εργασία, ωστόσο ο ρυθμός αυτός μειώνεται, όταν ο ρυθμός της εργασίας αυξάνεται, ωστόσο η
μόνη πιθανή εξήγηση που συμβαδίζει με τα αποτελέσματα της μελέτης της ΓΣΕΕ 2007 για την ελληνική
οικονομία είναι ότι η αύξηση της εισροής εργασία μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν ακολουθήθηκε
από ανάλογες αυξήσεις – επενδύσεις κεφαλαίου στην Ελληνική Οικονομία με αποτέλεσμα ο μεταξύ τους
ρυθμός να φθίνει. Επίσης ερωτηματικά προκύπτουν όσον αφορά την εξεταζόμενη περίοδο για το πως η
επιτευχθείσα μέση τεχνολογική πρόοδος δεν συμβάδισε με τις εύλογες αυξήσεις – επενδύσεις
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού προκείμενου οι νέες τεχνολογίες να ενσωματωθούν στην παραγωγή.

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (κατάλοιπο Solow)

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Τι πραγματικά μετράει η ολική παραγωγικότητα? Στο μικροοικονομικό επίπεδο μιας επιχείρησης απευθείας
λογίζεται ως η τεχνολογική πρόοδος δεδομένων των σταθερών εισροών των συντελεστών κεφαλαίου και
εργασίας (OECD 2001).
Ωστόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο στο σύνολο της οικονομίας τα πράγματα είναι λιγότερο ξεκάθαρα.
Εάν για παράδειγμα οι ίδιες εισροές ανακατευθυνθούν σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες θα παρατηρηθεί
και πάλι αύξηση της ολικής παραγωγικότητας για την υπό εξέταση οικονομία ακόμα και με την απουσία
τεχνολογικής προόδου?
Παρόλο που μπορεί να μας ενδιαφέρει συνολικά η αύξηση της παραγωγικότητας, το κατάλοιπο Solow
μετράει ίσως όχι μόνο την βελτίωση της τεχνολογίας που υποδαυλίζει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.
Ενδεχομένως η τμηματοποίηση της παραγωγικότητας στις πηγές που την προκαλούν είναι σπουδαία επειδή
πιθανώς να υπάρχουν φυσικά όρια στα οφέλη της επανακαταμερισμού των πόρων σε πιο αποδοτικές
δραστηριότητές της οικονομίας.
Τι μπορεί να ειπωθεί για την σχέση αύξησης TFP με την αύξηση του εισοδήματος? Πόση τελικά ανάπτυξη
πρέπει να αναζητηθεί στην αύξηση της ολικής παραγωγικότητας? Για παράδειγμα δεδομένης της αύξησης
του ΑΕΠ 8,2% στην Κορέα την περίοδο 1960 – 1997 (Μελέτη World Bank, 2001) και της εκτιμημένης
αύξησης του TFP κατά μόνο 1,4% την ίδια περίοδο προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά ότι ίσως η ολική
παραγωγικότητα οφείλει μόνο 18% αύξηση στην αύξηση του ΑΕΠ (1,4% δια 8,2%). Ωστόσο το
συμπέρασμα αυτό είναι αυθαίρετο. Αγνοεί ότι ίσως το γεγονός ότι αποφάσεις για επενδύσεις σε υλικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο πιθανώς εξαρτώνται από την βελτίωση της τεχνολογίας, δηλαδή της αύξησης του TFP.
Στην υπό εξέταση περίοδο μας (1961-2003) για την περίπτωση μας στην Ελληνική Οικονομία ενώ είχαμε
ανάπτυξη κατά μέσο όρο 3,2% η ολική παραγωγικότητα (που δεν οφείλεται σε αύξηση των εισροών)
αυξήθηκε 1,4% κατά μέσο όρο. Άρα η ελληνική παραγωγικότητα οφείλει 43% (1,4 % δια 3,2%) στην
αύξηση του ΑΕΠ?
Ένας τρόπος να απαντηθεί το ερώτημα μας είναι να υπολογίσουμε την συνδιακύμανση μεταξύ αύξηση της
παραγωγικότητας και της αύξησης της ανάπτυξης διά την διακύμανση της ανάπτυξης, Klenow και
Rodriguez-Clare (1997). Αυτός ο υπολογισμός αντανακλά τις αυξήσεις του ΑΕΠ που καθοδηγούνται από
την αύξησης της ολικής παραγωγικότητας υποθέτοντας ότι οι αυξήσεις στις εισροές είναι εξωγενείς δίνει μια

29

πιο βελτιωμένη εικόνα του ρόλου της ολικής παραγωγικότητας στην αύξηση του ΑΕΠ. Στο παράδειγμα με
την περίπτωση της Κορέας το μερίδιο απο 18% αυξάνεται στο περισσότερο απο 80%.
Ενώ στην ελληνική περίπτωση υπολογίζοντας την Διακύμανση της αύξησης του ΑΕΠ = 0.001714 και την
Συνδιακύμανση της αύξησης του ΑΕΠ με την αύξηση της παραγωγικότητας = 0.001224 προκύπτει τελικά
ότι 71,5% ανάπτυξη οφείλεται στην αύξηση της τεχνολογικής παραγωγικότητας.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται ταυτοχρόνως ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης για την ελληνική
οικονομία το διάστημα 1961-2003 με τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής της τεχνολογικής παραγωγικότητας.
(οι έντονες γραμμές οικονομική ανάπτυξη οι διακεκομμένες τεχνολογική παραγωγικότητα).
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Απο το παραπάνω διάγραμμα όπου συμβαδίζουν η τεχνολογική παραγωγικότητα με τον ρυθμό οικονομικής
ανάπτυξης συνάγεται η συμβολή τ της τεχνολογικής παραγωγικότητας με την οικονομική ανάπτυξη.

Είναι λογικό η παραγωγή της οικονομίας να μπορεί να διακυμαίνεται είτε επειδή το φυσικό επίπεδο της
παραγωγής διακυμαίνεται είτα επειδή το επίπεδο της παραγωγής της οικονομίας αποκλίνει από το φυσικό
του επίπεδο. Το φυσικό επίπεδο της παραγωγής μπορεί να ανέρχεται ομαλά με την πάροδο του χρόνου
(όπως εξηγεί ο Solow (1956) στο υπόδειγμά του) και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι βραχυχρόνιες
διακυμάνσεις αποτελούν αποκλίσεις της παραγωγής από το φυσικό επίπεδο (σύμφωνα με το υπόδειγμα
της συναθροιστικής ζήτησης και προσφοράς.

Στα ίδια συμπεράσματα κατέλειξε και ο Edward Prescott το 1998 ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Για να
καταδείξει το ρόλο των τεχνολογικών αλλαγών στην εμφάνιση των οικονομικών κύκλων ο Edward
Prescott ερεύνησε τα στοιχεία για τις εισροές της οικονομίας (κεφάλαιο και εργασία) και τις εκροές (ΑΕΠ).
Για κάθε έτος υπολόγισε το κατάλοιπο του Solow –την ποσοστιαία μεταβολή στις εκροές μείον την
ποσοστιαία μεταβολή στις εισροές, όπου οι διάφορες εισροές σταθμίζονται σύμφωνα με τη συμμετοχή τους
στην παραγωγική διαδικασία. Θυμίζουμε ότι το κατάλοιπο του Solow μετρά το ποσοστό της αύξησης της
παραγωγής που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τις μεταβολές στις ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας. Ο
Prescott ερμήνευσε το κατάλοιπο του Solow ως μέτρο του ρυθμού της τεχνολογικής προόδου.
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Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται το κατάλοιπο του Solow και η αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ κατά
την περίοδο 1948 έως και 1996 (Plosser, 1989). Η εξέλιξη του κατάλοιπου του Solow παρακολουθεί από
πολύ κοντά την εξέλιξη της οικονομικής παραγωγής: τα χρόνια που η παραγωγή μειώνεται, η τεχνολογία
χειροτερεύει.
Σύμφωνα με τον Prescott, και τα ευρήματα μας για την Ελληνική Οικονομία την περίοδο 1961 έως 2003 οι
τεχνολογικές αλλαγές είναι σημαντική πηγή οικονομικών διακυμάνσεων και αυξομειώσεως του ρυθμού της
οικονομικής μεγέθυνσης.

Τα αποτελέσματα μας τέλος, συνάδουν με την εκτίμηση των Maddison (1987) και Grossman and Helpman
(1991 για την επίδραση του ‘κατάλοιπο Solow’ στις αναπτυγμένες οικονομίες. Η αύξηση του ρυθμού
τεχνολογικής προόδου είναι σύμφωνα με αρκετούς οικονομολόγους ο σημαντικότερος στόχος της
οικονομικής πολιτικής. Το υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης του Solow που εφαρμόσαμε για την
Ελληνική Οικονομία για τα έτη 1961-2003 δείχνει ότι η σταθερή άνοδος του βιοτικού επιπέδου
προϋποθέτει τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο. Η εξωγενής συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών θα
πρέπει να ερμηνεύει το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής μεγέθυνσης (στην περίπτωση μας 71,5%).
Επίσης, το ‘κατάλοιπο Solow’ δεν είναι σταθερό διαχρονικά. Ειδικότερα, μελέτες επιβεβαιώνουν ότι μετά τα
μέσα της δεκαετίας του 1970 (Young 1996) και την πτώση των ρυθμών μεγέθυνσης που παρατηρήθηκε στις
αναπτυγμένες οικονομίες, η μεταβολή της παραγωγικότητας εμφάνισε σημαντική μείωση, η οποία όμως
είναι δύσκολο να αποδοθεί αποκλειστικά σε μεταβολές στην εξωγενή τεχνολογική πρόοδο.
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Αδυναμία του υποδείγματος είναι η υπόθεση της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου το νεοκλασικό
υπόδειγμα Solow-Swan προβλέπει οικονομική μεγέθυνση, η οποία οφείλεται μόνο στην εξωγενή
τεχνολογική πρόοδο.
Το σημαντικό στοιχείο της παρούσας ανάλυσης ήταν ότι το ‘κατάλοιπο Solow’ δεν χρειάζεται να εκτιμηθεί
σύμφωνα με γνωστές οικονομετρικές μεθόδους, αλλά μπορεί να υπολογιστεί με ‘λογιστικό’ τρόπο απευθείας
από τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, όλες οι μεταβλητές στο δεξιό μέρος των εξισώσεων είναι γνωστές ή
απευθείας διαθέσιμες από τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών: η παραγωγικότητα υπολογίστηκε από το
λόγο του εισοδήματος προς τον αριθμό των εργαζομένων, ενώ ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας μπορεί να
υπολογίστηκε με στοιχεία από τις επενδύσεις και εκτιμήσεις του ρυθμού απόσβεσης. Επίσης, το μερίδιο του
κεφαλαίου στο εισόδημα είναι διαθέσιμο από τις σχετικές εμπειρικές εκτιμήσεις , όπως έχει ήδη αναφερθεί
(Madison 1987).

Όμως η εκτιμημένη ολική παραγωγικότητα βάσει του μαθηματικού τύπου διατύπωσης της είναι ιδιαιτέρως
ευαίσθητη στις υποθέσεις των παραμέτρων της συνάρτησης παραγωγής. Στη παρούσα ανάλυση μας η
εκτίμηση του μεγέθους της τεχνολογικής ολικής παραγωγικότητας έγινε εμμέσως, με την λογική ότι η
παραγωγικότητα που δεν μπορεί να αποδοθεί σε αύξηση των εισροών κεφάλαιο η εργασία πρέπει να
αποδοθεί σε βελτίωση της τεχνολογίας.
Επομένως μια φυσιολογική ενέργεια θα ήταν η εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής απευθείας. Δηλαδή
σαν εναλλακτική προσέγγιση για τον υπολογισμό του ‘καταλοίπου Solow’ μπορεί να εκτιμηθεί με
οικονομετρία η εξίσωση με τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας σαν εξαρτημένη μεταβλητή και τους
ρυθμούς συσσώρευσης του κεφαλαίου και μεταβολής του εργατικού δυναμικού σαν ανεξάρτητες
μεταβλητές χωρίς καμία υπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την σταθερότητα των
οικονομιών κλίμακας ή την τεχνολογική πρόοδο.
Υπάρχουν δύο τρόποι δράσης. Ο πρώτος τρόπος δράσης είναι η οικονομετρική εκτίμηση της συνάρτησης
παραγωγής της Οικονομία χωρίς καμία υπόθεση για τις οικονομίες κλίμακάς. Στην επόμενη περίπτωση
υποθέτοντας ότι η οικονομία είναι πλήρως ανταγωνιστική και χαρακτηρίζεται από σταθερές οικονομίες
κλίμακας (α+β)=1, είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε οικονομετρικά την παραγωγικότητα. Δηλαδή για τους
μέχρι τώρα εμπειρικούς υπολογισμούς μας για το growth και το TFP από την βάση δεδομένων υποθέσαμε
α=1/3 και β=2/3 δηλαδή α+β=1.
Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τις μικρές ταχέως
αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι ανεδαφικό να θεωρήσουμε σταθερές οικονομίες κλίμακας και ύπαρξη
πλήρους ανταγωνισμού (World Bank, sub-Saharan countries 2003).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην εμπειρική οικονομική έρευνα ελέγχουμε τις οικονομικές υποθέσεις, συνήθως, με την κατασκευή
οικονομετρικών υποδειγμάτων και την εκτίμηση των παραμέτρων τους. Οικονομετρία σημαίνει τον
εμπειρικό προσδιορισμό των νόμων της οικονομικής επιστήμης (H.Theil “Principle of Econometrics”,
J.Wiley, 1971), με την εφαρμογή της μαθηματικής στατιστικής σε οικονομικά δεδομένα (G.Tintner
“Methodology of Mathematical Economics and Econometrics”, The University of Chicago Press, 1968) και,
ορίζεται σαν η ποσοτική ανάλυση των οικονομικών φαινομένων, που στηρίζεται στην επιλογή κατάλληλων
μεθόδων επαγωγής που συνδέουν την οικονομική θεωρία με την παρατήρηση (A.Goldberger “Econometric
Theory”, J.Wiley, 1964).
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Έτσι, το έργο της εμπειρικής οικονομικής έρευνας (συνεπώς, και της οικονομετρίας) συνίσταται στην
εύρεση ενός συνόλου υποθέσεων- ικανά εξειδικευμένων και ρεαλιστικών- που να επιτρέπουν την
πληρέστερη δυνατή εκμετάλλευση του διαθέσιμου συνόλου δεδομένων (E.Malinvaud “Statistical Methods
in Econometrics”, Rand McNally, Chicago, 1966). Να σημειωθεί, βέβαια ότι, τα δεδομένα που καλείται να
αναλύσει ο οικονομέτρης είναι παρατηρήσιμα και όχι πειραματικά. Με άλλα λόγια, το έργο του εξαρτάται
από τα δεδομένα, στα οποία δεν μπορεί να επέμβει. (A.Spanos “Probability Theory and Statistical Inference:
Econometric Modeling with Observational Data”, Cambridge Univrsity Press, 1999).

4.2 Οι Προϋποθέσεις του Μοντέλου Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης
Η πρώτη προϋπόθεση του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι ότι η εξίσωση της σχέσης
είναι γραμμικής μορφής και γράφεται: Υ=β0+β1Χ1+β2Χ2+ ... +βmΧm+e όπου Υ είναι η εξαρτημένη
μεταβλητή. Χ1,Χ2 ,…, Xm είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές. e είναι ο όρος του τυχαίου σφάλματος, β0 είναι
η σταθερά και β1,β2,...,βm είναι οι συντελεστές παλινδρόμησης που εξηγούν το βαθμό εξάρτησης μεταξύ
των ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης. Το τυχαίο σφάλμα υπάρχει για τον ίδιο λόγο που
υπάρχει και στην απλή γραμμική παλινδρόμηση, δηλαδή λόγω ημιτελούς θεωρίας, ατελούς εξειδίκευσης και
υπολογιστικών σφαλμάτων.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι εμφανίζεται η ίδια κατανομή τιμών για τις ανεξάρτητες μεταβλητές κάθε
φορά που εκτελείται το πείραμα. Όμως, η κατανομή των τιμών της Υ, για δεδομένες τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών, μπορεί να ποικίλλει για κάθε πείραμα εξαιτίας της επίδρασης του τυχαίου σφάλματος. Με
άλλα λόγια, οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών έχουν προκαθοριστεί, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι
μια τυχαία μεταβλητή.
Η τρίτη προϋπόθεση είναι ότι η αναμενόμενη τιμή του όρου του τυχαίου σφάλματος είναι μηδέν. E(e) =0
Δηλαδή, κατά μέσον όρο, η τιμή που παίρνει ο όρος του τυχαίου σφάλματος είναι ίση με μηδέν. Αν λάβουμε
την αναμενόμενη τιμή μιας γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης, για δεδομένες τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών, ας πούμε Χ1,Χ2,..., Xn, έχουμε: Ε(ΥΙΧ1, X2,...,Xn) = E(βo+β1X1+β2X2+...+βnXn+eΕ(β0) +
Ε(β1Χ1)+ Ε(β2Χ2)++...+ E(PmXm)+E(e) Kαι μΥ=β0+β1Χ1+β2Χ2+ .,. +βmXm εφόσον E(e)=0. Το
παραπάνω παλινδρομικό μοντέλο απλά λέει ότι για δεδομένες τιμές των Χ1,X2,...,Xn, ο μέσος των τιμών Υ, ˆ
Y είναι ένα σημείο που ορίζεται από το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.
Η τέταρτη προϋπόθεση δέχεται ότι η διακύμανση του όρου του τυχαίου σφάλματος είναι σταθερή για κάθε
σύνολο τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών, μετρώντας τη μεταβλητικότητα των τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής περί την επιφάνεια παλινδρόμησης για δεδομένες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Η πέμπτη προϋπόθεση δέχεται ότι στο πολλαπλό μοντέλο παλινδρόμησης οι τιμές του όρου του σφάλματος
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Η έκτη προϋπόθεση δέχεται ότι οι τιμές του όρου του σφάλματος, e, για κάθε σύνολο τιμών των ανεξάρτητων
μεταβλητών κατανέμονται κανονικά και ανεξάρτητα.
4.3 Η Εκτίμηση Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης
'Όπως στο απλό γραμμικό παλινδρομικό μοντέλο, η εκτίμηση στηρίζεται στις παρατηρήσεις τυχαίων
δειγμάτων της εξαρτημένης μεταβλητής για ορισμένες τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι τυχαία μεταβλητή ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι προκαθορισμένες. Η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων είναι η μαθηματική διαδικασία για την εφαρμογή της εξίσωσης πολλαπλής
παλινδρόμησης στα δεδομένα του δείγματος, Εκτιμούμε τις παραμέτρους της παλινδρόμησης (β0, β1, β2,…,
βm) ώστε η στατιστική σχέση που θα προκύψει να εκφράζει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των
δεδομένων. Η διαδικασία έγκειται στην ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των κάθετων τετραγωνικών
αποκλίσεων ανάμεσα στις πραγματικές τιμές δείγματος της εξαρτημένης μεταβλητής, Υ, και τις
υπολογισθείσες τιμές, Y . Η διαδικασία αποτελεί σχεδόν μια επέκταση της τεχνικής των ελαχίστων τετραγώνων για τις απλές γραμμικές παλινδρομικές σχέσεις.
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4.4 Η Παραβίαση των βασικών υποθέσεων της παλινδρόμησης και οι αντίστοιχοι έλεγχοι.
• Αυτοσυσχέτιση (Serial Correlation) Lagrange multiplier test of residual serial correlation
• Εξειδίκευση (Functional Form) Ramsey (1969) RESET test using the square of the fitted values
• Κανονικότητα (Normality) Jarque and Bera (1980), Bera and Jarque (1981) Based on a test of skewness
and kurtosis of residuals
• Ετεροσκεδαστικότητα (Heteroscedasticity) Koenker (1981), Koenker – Basett (1982) Based on the
regressions of squared residuals on squared fitted values

Ετεροσκεδαστικότητα
Μια από τις βασικές υποθέσεις του κλασσικού γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης είναι ότι, η
διακύμανση κάθε διαταρακτικού όρου ει – δεδομένων των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών – είναι
κάποιος σταθερός αριθμός σ2. Αυτή είναι η υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην εφαρμοσμένη έρευνα, όπου οι διακυμάνσεις των σφαλμάτων
(και της εξαρτημένης μεταβλητής) δεν είναι σταθερές από δείγμα σε δείγμα: η αποταμίευση αυξάνεται όσο
αυξάνεται το εισόδημα, όσο το εισόδημα αυξάνει τόσο αυξάνεται και η καταναλωτική δαπάνη, όσο μιά
εταιρία (π.χ. μια τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη εταιρία) που διαχειρίζεται πλήθος δεδομένων
βελτιώνει τα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και παρακολούθησης δεδομένων, τόσο λιγότερα
σφάλματα (λετουργικός κίνδυνος) κάνει και, συνεπώς, η διακύμανση βαίνει μειούμενη κλπ. Μια άλλη πηγή
ετεροσκεδαστικότητας προέρχεται από την ασυμμετρία στην κατανομή μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων
μεταβλητών, όπως π.χ. εισόδημα, εκπαίδευση κ.ά., όπου είναι γνωστό ότι παρατηρείται η μεγαλύτερη
συγκέντρωσή τους σε λίγους στις υψηλόμισθες τάξεις.
Ακόμα, το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας μπορεί να εμφανίζεται σε διαστρωματικά στοιχεία. Για
παράδειγμα, εάν μελετάμε στοιχεία μισθολογικών καταστάσεων σε ένα σύνολο εταιριών ανάλογα με το
μέγεθός τους, τότε το πιθανότερο είναι οι μεγαλύτερες εταιρίες να πληρώνουν υψηλότερους μισθούς από τις
μικρότερες. Ή ακόμα, όταν θέλουμε να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ επενδυτικής δαπάνης και αύξηση των
πωλήσεων σε ένα κλάδο διαφορετικών εταιριών ή της σχέση μεταξύ δαπάνης marketing και πωλήσεων σε
ένα σύνολο διαφορετικών προϊόντων που παράγει η ίδια εταιρία ή την κατανάλωση σε σχέση με το
εισόδημα μέσα από στοιχεία οικογενειακών προϋπολογισμών κλπ.
Εκτός από τον έλεγχο για τη συνολική σημαντικότητα του μοντέλου μας, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα
ερωτήματα σε σχέση με αυτό.
Για παράδειγμα μπορεί κάθε μια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές ξεχωριστά να εξηγήσει σημαντικό
ποσοστό της μεταβλητικότητας στο Υ; Μια προσθήκη μιας επιπλέον μεταβλητής συνεισφέρει αισθητά στην
πρόβλεψη του Υ μετά τον υπολογισμό της συμμετοχής των ήδη συμπεριληφθεισών ανεξάρτητων
μεταβλητών; Έχει έννοια το εκτιμημένο μοντέλο παλινδρόμησης από την άποψη του τι πιστεύουμε ως
αληθινό, δηλαδή, μπορεί να εξηγήσει σωστά τη οικονομική συμπεριφορά? Συνεπώς πριν προχωρήσουμε την
οικονομετρική διερεύνηση του υποδείγματος παραθέτουμε πάλι κάποιες θεωρητικές έννοιες της
οικονομετρίας.
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Αυτοσυσχέτιση
Σε μια από τις υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης έχουμε ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου
είναι σταθερή και σε κάποια άλλη ότι η συνδιακύμανση των διαταρακτικών όρων είναι μηδέν .Αν οι
υποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται, τότε έχουμε το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή της
αυτοπαλινδρόμησης (autoregression).Ο έλεγχος των Durbin - Watson αποτελεί τον περισσότερο
διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο διαταρακτικό ή στα κατάλοιπα του
υποδείγματός μας. Η τιμή d-w του υποδείγματος κοντά στο 0 μας οδηγεί στην ένδειξη συνήθως θετικής
αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα μας. Τιμές άνω του 2 μας οδηγούν στην ένδειξη αρνητικής αυτοσυσχέτισης.
Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να υπάρχει αυτοσυσχέτιση είναι οι εξής: Λαθεμένη εξειδίκευση του
υποδείγματος ως προς τις μεταβλητές που περιλαμβάνει Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς
τη συναρτησιακή του σχέση. Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς τη δυναμική διάρθρωση του
φαινομένου Οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος και όχι σε λαθεμένη
εξειδίκευση της διάρθρωσης των σφαλμάτων. Επομένως στην περίπτωση που η αυτοσυσχέτιση οφείλεται σε
λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος πριν από την εκτίμηση για διόρθωση της αυτοσυσχέτισης θα πρέπει
να γίνει διερεύνηση για τη σωστή εξειδίκευση του υποδείγματος. Η μετατροπή του υποδείγματος από
γραμμικό σε λογαριθμικό ή σε πολυωνυμικό ή σε δυναμικό, απαλείφει το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. Σε
περίπτωση όμως που δεν απαλείφεται η αυτοσυσχέτιση, τότε προχωρούμε σε μεθόδους εκτίμησης που
λαμβάνουν υπόψη την αυτοσυσχέτιση στα σφάλματα. Στην πράξη δεν γνωρίζουμε το σχήμα της
αυτοσυσχέτισης γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε τις εφικτές μεθόδους εκτίμησης οι οποίες είναι οι παρακάτω:
H μέθοδος διαδικασιών σε δύο βήματα, η μέθοδος επαναληπτικών διαδικασιών, η μέθοδος διαδικασιών
αναζήτησης. Για το θέμα της αυτοσυσχέτισης θα αναφερθούμε παρακάτω
Πολυσυγγραμμικότητα
Πολυσυγγραμμικότητα έχουμε όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν
έτσι στη δημιουργία πλασματικών πληροφοριών. Τα αποτελέσματα της ύπαρξής της μπορούν να ιδωθούν με
πολλούς τρόπους:
1. Ένας συντελεστής με θετικό πρόσημο σε μοντέλο παλινδρόμησης δύο μεταβλητών μπορεί να μεταβάλει
το πρόσημό του σε αρνητικό όταν χρησιμοποιηθεί μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης με τρεις ή
περισσότερες μεταβλητές. Η κατεύθυνση της μεταβολής του προσήμου μπορεί να είναι και η αντίστροφη.
2. Μικρή αλλαγή στο δείγμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές.
3. Εφόσον η πολλαπλή παλινδρόμηση έχει τον πρόσθετο σκοπό να εξηγήσει και να ερμηνεύσει τη
συμπεριφορά, όπως επίσης και να την προβλέψει, οι σημαντικά αλληλοσχετιζόμενες μεταβλητές δεν
επιτρέπουν το διαχωρισμό των ατομικών επιδράσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Όλες αυτές οι επιδράσεις είναι αποτέλεσμα των μεγάλων διακυμάνσεων του συντελεστή συσχέτισης
ανάμεσα σε ζευγάρια των μεταβλητών.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
Ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση (ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης) μεταξύ των μεταβλητών, απαιτεί
προηγουμένως τον έλεγχο για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας Με τον όρο μοναδιαία ρίζα στις
μακροοικονομικές σειρές εννοούμε ότι κάποια ρίζα του πολυωνύμουf(x) = 1 - ρ1x - ρ2x2 - ρ3x3 - ..........ρnxn = 0 ισούται με τη μονάδα, βρίσκεται δηλαδή πάνω στο μοναδιαίο κύκλο.
Αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να το λάβουμε από ένα αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα πρώτης τάξης
(first order autoregressive model) AR(1) με συντελεστή αυτοσυσχέτισης κοντά στη μονάδα και το λευκό
θόρυβο ut να παίζει το ρόλο της τυχαίας μεταβλητής. Yt = ρY t-1 + ut όπου ut η διαδικασία λευκού θορύβου
(white noise) με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση.
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Σ’ αυτό το αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα έχει αποδειχθεί ότι ο εκτιμητής είναι μεροληπτικός και
υποεκτιμά την παράμετρο ρ. Στην περίπτωση όμως για να είναι ο εκτιμητής είναι συνεπής. Στην περίπτωση
που ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμησης ισούται με μονάδα (ρ = 1) έχει δηλαδή μοναδιαία ρίζα (unit root) το
υπόδειγμα είναι μια διαδικασία μη στατική. Τότε η παραπάνω συνάρτηση γράφεται: Yt = Yt-1 + ut Η
συνάρτηση αυτή λέγεται τυχαίος περίπατος (random walk) και η χρονική σειρά χαρακτηρίζεται ως μη
στάσιμη Στην περίπτωση που ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμησης είναι μικρότερος της μονάδος το
υπόδειγμα είναι μια διαδικασία στάσιμη.
Οι Dickey - Fuller (μέσω των πειραμάτων Monte – Carlo) βρήκαν μια κατάλληλη ασύμμετρη κατανομή που
χρησιμοποίησαν για τον έλεγχο της υπόθεσης Ηο: ρ = 1. Την κατανομή αυτή μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για να ξεχωρίσουμε ένα ΑR(1) υπόδειγμα από μια ολοκληρωμένη σειρά, δηλαδή την
ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας Ι(1). Ο έλεγχος των D - F γίνεται με την κατανομή t - Student αλλά η σύγκριση για
την αποδοχή ή όχι της Ηο γίνεται από τις κριτικές τιμές του MacKinnon. Οι γνωστοί έλεγχοι των Dickey Fuller (DF) για μοναδιαία ρίζα γίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις. Yt = ρYt-1 + ut
Αν αφαιρέσω το Yt-1 από τα δύο μέλη της προηγούμενης συνάρτησης θα έχω:
Yt – Yt-1 = ρ Yt-1 – Yt-1 + ut
Yt – Yt-1 = (ρ – 1)Yt-1 + ut ή
ΔYt = δYt-1 + ut
όπου δ = ρ – 1
Δηλαδή αν οι εξισώσεις αυτές έχουν μοναδιαία ρίζα η υπόθεση Ηο: ρ = 1 ή δ = 0, παίρνω τις πρώτες
διαφορές και ελέγχω αν οι διαφορές αυτές βοήθησαν στην απομάκρυνση της ρίζας αυτής, όπου ΔYt = Yt –
Yt-1 είναι η πρώτη διαφορά και ut είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία

4.5 H ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ.
Για να εφαρμόσουμε την ανάλυση της παλινδρόμησης στις χρονικές σειρές θα πρέπει τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται να προέρχονται από στάσιμες διαδικασίες.
Οι περισσότερες οικονομικές σειρές είναι μη στάσιμες. Μια χρονική σειρά Yt είναι στάσιμη όταν: Μέσος:
Ε(Yt) = μ Διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2 Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] =
γk
Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από το μέσο, δηλαδή οι τιμές που
αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της
συνδιακύμανσής της μεταξύ δύο χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο
χρονικών περιόδων δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι από την
πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση.
Δηλαδή μια χρονολογική σειρά λέγεται στάσιμη όταν οι μέσοι και οι διακυμάνσεις είναι σταθερές
διαχρονικά. Οι συνδιακυμάνσεις μεταξύ δυο χρονικών περιόδων t και t+1 εξαρτώνται αποκλειστικά απο την
απόσταση μεταξυ αυτών των δύο χρονικών περιόδων και όχι απο την πραγματική χρονική περίοδο κατά την
οποία θεωρούνται οι συνδιακυμάνσεις. Οι περισσότερες χρονολογικες σειρές δεν ικανοποιούν αυτη την
σταθερότητα, επομένως για την δημιουργία αξιόλογων συμπερασμάτων ως πρός τη μακροχρόνια σχέση δύο
μεταβλητών εξετάζουμε συστηματικά την μη στασιμότητα των χρονοσειρών

Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά παρουσιάζει στασιμότητα κάνουμε τη γραφική παράσταση των
μεταβλητών της. Η γραφική παράσταση είναι συνήθως το πρώτο βήμα για την ανάλυση οποιασδήποτε
χρονικής σειράς. Αν διαπιστώσουμε την εμφάνιση κάποιας από τις συνιστώσες που αναφέρονται πιο πάνω,
δηλαδή τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή ακανόνιστη μεταβολή, τότε λέμε ότι η χρονική
σειρά δεν παρουσιάζει στασιμότητα.
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Η υπόθεση της μη στασιμότητας μπορεί να διαπιστωθεί επίσης και από τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων της αυτοσυσχέτισης (ACF) των μεταβλητών της χρονικής σειράς (correlogram), ως και της
μερικής συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (PACF) και του αντίστοιχου κορελογράμματος (correlogram). Στη
γραφική αυτή παράσταση ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης αρχίζει από πολύ υψηλές τιμές και φθίνει αργά,
πράγμα που υποδηλώνει ότι η αντίστοιχη μεταβλητή δεν είναι στάσιμη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΟ

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Στο κεφάλαιο 3 προκειμένου να εκτιμήσουμε το κατάλοιπο Solow της Ελληνικής Οικονομίας διατυπώσαμε
την υπόθεση ότι διέπεται από σταθερές οικονομίες κλίμακας και ότι μάλιστα οι ρυθμοί μεταβολής των
εργασία και κεφάλαιο στην μεγέθυνση είναι σταθεροί και έχουν συγκεκριμένες τιμές. Επίσης υποθέσαμε ότι
η τεχνολογική πρόοδος είναι εξωγενής και ότι αυξάνεται διαχρονικά με σταθερό ρυθμό. Στο κεφάλαιο αυτό
επιχειρούμε να διαπιστώσουμε την ορθότητα των υποθέσεων μας για την σταθερότητα των μεριδίων
συνεισφοράς α και β στο εισόδημα των εισροών εργασία και κεφάλαιο αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό να
τονίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε μέσω των οικονομετρικών εργαλείων μας να ερμηνεύσουμε οικονομικά
τις παρατηρηθείσες σχέσεις μεταξύ των οικονομικών μας μεγεθών επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ισχύ
των υποθέσεων μας που έχουμε διατυπώσει.

5.1 Η διατύπωση του Υποδείγματος Παραγωγής της Ελληνικής Οικονομίας για την οικονομετρική
εκτίμηση.
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Οι διαστρωματικές παλινδρομήσεις
Η βασική προσέγγιση στην οικονομετρική εκτίμηση των επιδράσεων στην οικονομική μεγέθυνση
προέρχεται από τις διαστρωματικές παλινδρομήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν τιμές από μεγάλα χρονικά
διαστήματα των βασικών μεγεθών για πολλές οικονομίες η μία οικονομία, με στόχο την ανάλυση των
παραγόντων, που επιδρούν στην οικονομική μεγέθυνση σε μακροχρόνιο επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή, σε
συνδυασμό με την μεγαλύτερη ευρύτητα των διαθέσιμων στοιχείων μέσω της βάσης δεδομένων Penn World
Tables και των στοιχείων της Διεθνούς Τράπεζας, έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις πολυμεταβλητών εξισώσεων
με στοιχεία από μεγάλο αριθμό χωρών. Οι εξισώσεις αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία της οικονομικής
μεγέθυνσης ως ‘παλινδρομήσεις τύπου Barro’, διότι πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον (Barro 1991).
Ο κορμός της οικονομετρικής προσέγγισης προέρχεται από τους Cobb- Douglas (1928), Barro (1991),
Barro and Sala-i-Martin (1992) και βασίζεται στην εκτίμηση των παραμέτρων μιας ακόλουθης εξίσωσης:
Έχουμε πάλι την συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas:Y = AKαLβ.
Η οποία είναι μη γραμμική και επομένως δύσκολη να εκτιμήσουμε,
παίρνουμε τους λογαρίθμους lnY = lnA +αlnK +βlnL + ε προσθέτοντας τον διαταρακτικό όρο. Η
παραπάνω συνάρτηση είναι γραμμική ως προς τους λογαρίθμους των μεταβλητών της. Το πλεονέκτημα
αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν απαιτείται καμία υπόθεση ως προς τα α και β αντίστοιχα.

Ο διαταρακτικός όρος παριστάνει την τεχνολογική (ή παραγωγική) αποτελεσματικότητα, ικανότητα,
χρήση τεχνολογίας, γνώσεις, προσπάθεια, αποτελεσματικότητα. Δηλαδή το κατάλοιπο στην
οικονομετρική προσέγγιση ερμηνεύεται απευθείας ως ρυθμός ολικής παραγωγικότητας. Επίσης η
παλινδρόμηση μας δίδει απευθείας αποτελέσματα των α και β. Δηλαδή οι σταθερές θετικές παράμετροι α
και β απευθείας εκφράζουν την ελαστικότητα του εισοδήματος ως προς τους συντελεστές εργασία και
κεφάλαιο αντίστοιχα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως ότι αφορά την οικονομετρική προσέγγιση της τεχνολογικής
παραγωγικότητας υπάρχουν κάποιες εν γένει αδυναμίες (SENA 2005). Αρχικά εφόσον η παραγωγικότητα
μετράται ως κατάλοιπο και όχι ως απευθείας μεταβολές στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής. Επίσης
το κατάλοιπο επηρεάζεται από πιθανά λάθη στην μέτρηση των υπό εκτίμηση μεταβλητών. Ένα λάθος στην
ποσοτική εκτίμηση των μεταβλητών μας μπορεί να αλλάξει δραματικά την εκτίμηση της οικονομικής
ανάπτυξης. Ακόμα η μέθοδος δεν καταφέρνει να απομονώσει πλήρως τους λόγους που οδήγησαν στην
αύξηση της ολικής παραγωγικότητας. Είναι αδύνατον να αναγνωρίσει η μέθοδος εάν η βελτίωση της
παραγωγικότητας προήλθε από την νέα ποιότητα στην εργασία στο κεφάλαιο ή ακόμα και σε διοικητικές
ικανότητες.
Προχωρούμε απευθείας στην εκτίμηση του υποδείγματος λοιπόν χωρίς καμία υπόθεση για τις οικονομίες
κλίμακας. Οι μεταβλητές που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) της lnY = lnA +αlnK +βlnL + ε είναι το πραγματικό ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές, την εισροή του συντελεστή Κεφάλαιο όπως και την εισροή της Εργασίας. Με την εμπειρική
ανάλυση (growth accounting) που προηγήθηκε υπολογίσαμε μέσω της βάσης Δεδομένων Penn World
Table το πραγματικό ΑΕΠ και τις εισροές Εργασία και Κεφάλαιο για την Ελληνική Οικονομία απο το 1961
έως το 2003. Εισάγουμε τις παραπάνω μεταβλητές στο οικονομετρικό λογισμικό e-views προκειμένου να
εκτιμήσουμε την παραπάνω εξίσωση.

5.2 ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
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Dependent Variable: LNGDP
Method: Least Squares
Date: 10/01/08 Time: 18:45
Sample: 1961 2003
Included observations: 43
Variable
Coefficient
LNCAPITAL
0.585526
LNLABOUR
0.513181
C
-1.751360
R-squared
0.988516
Adjusted R-squared
0.987942
S.E. of regression
0.043406
Sum squared resid
0.075365
Log likelihood
75.43795
Durbin-Watson stat
0.429619

Std. Error
t-Statistic
0.018907
30.96938
0.086198
5.953507
1.605092
-1.091128
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
0.2817
25.31258
0.395283
-3.369207
-3.246333
1721.516
0.000000

Κατευθείαν παρατηρούμε την υψηλή ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος μας R2 = 0.988 που σημαίνει
ότι το 98.8% των παρατηρήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής LNGDP ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές μας LNCAPITAL και LNGDP. Επίσης οι θετικοί εκτιμητές των β και α που εκφράζουν την
ελαστικότητα του εισοδήματος ως προς τους συντελεστές εργασία και κεφάλαιο αντίστοιχα παίρνουν τιμές
0.51 για την εργασία και 0.58 για το κεφάλαιο, όπως αναφέραμε νωρίτερα όλες οι εμπειρικές μελέτες
καταλήγουν ότι τα μερίδια εργασίας και κεφαλαίου που συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη είναι
σταθερά και παίρνουν τιμές 2/3 και 1/3 αντίστοιχα, τιμές που διαφέρουν από τις εκτιμήσεις στο υπόδειγμα
μας. Ωστόσο επιβεβαιώνεται σε γενικές γραμμές ότι α+β=1 εφόσον 0.51+0.58=1.09 .Η σταθερά παίρνει τιμή
-1.75 ως ένδειξη αρνητικής τεχνολογικής παραγωγικότητας, η οποία τιμή δεν συνάδει με τον απευθείας
εμπειρικό υπολογισμό της παραγωγικότητας που πραγματοποιήσαμε προηγουμένως (τιμή 1.4%).
Estimation Command:
LS LNGDP LNCAPITAL LNLABOUR C
Estimation Equation:
LNGDP = C(1)*LNCAPITAL + C(2)*LNLABOUR + C(3)
Substituted Coefficients:
LNGDP = 0.5855*LNCAPITAL + 0.513*LNLABOUR - 1.7513

Τα τυπικά σφάλματα των εκτιμημένων παραμέτρων μας και οι κριτικές τιμές των t στατιστικών τους μας
υποδεικνύουν ότι οι συντελεστές μας είναι στατιστικά σημαντικοί. Ωστόσο ο συντελεστής της τεχνολογικής
προόδου Α εμφανίζεται στατιστικά μη σημαντικός.
Όσον αφορά τον έλεγχο της ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας για το σύνολο των συντελεστών του
υποδείγματος μας η τιμή της κατανομής F=1721 είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να απορρίψουμε την
μηδενική υπόθεση.

5.3 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΑΣ.
Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης
Ο έλεγχος των Durbin - Watson αποτελεί τον περισσότερο διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης
πρώτης τάξης στο διαταρακτικό ή στα κατάλοιπα του υποδείγματός μας. Η τιμή d-w του υποδείγματος μας
0.42 κοντά στο 0 μας οδηγεί στην ένδειξη σοβαρής θετικής αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα μας, γεγονός
που μειώνει σημαντικά την ερμηνευτική αξία του υποδείγματος μας, εφόσον είναι ένδειξη λαθεμένης
εξειδίκευσης του προς εκτίμηση μοντέλου μας.
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Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας
Γενικά στα διπλο-λογαριθμικά οικονομετρικά υποδείγματα παλινδρόμησης, το πρόβλημα της
ετεροσκεδαστικότητας αναμένεται να είναι μικρότερο, ωστόσο, δεν θεραπεύεται μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Ένας πρώτος τρόπος να παρατηρήσουμε την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας σε ένα υπόδειγμα είναι μέσω
του διαγράμματος των τετραγώνων των καταλοίπων επί των τιμών της ή των τετραγώνων των καταλοίπων
επί της ανεξάρτητς μεταβλητής Χ. Εάν παρατηρήσουμε κάποια συστηματική σχέση, τότε δεν μπορούμε να
απορρίψουμε την υπόθεση της παρουσίας ετεροσκεδαστικών καταλοίπων στο υπόδειγμα. Εάν υπάρχει
ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα, τότο οι εκτιμητές των συντελεστών είναι αμερόληπτοι ως προς την
παράμετρο του πληθυσμού, ωστόσο, δεν έχουν την ελάχιστη διακύμανση.
Ques
tions that should guide your interpretation
Ενδεικτικά, ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση των καταλοίπων με την ανεξάρτητη μεταβλητή
LNLABOUR

Παρατηρούμε ότι στο νέφος των παρατηρήσεων στο διάγραμμα της διασποράς δεν υπάρχει κάποια
συστηματική σχέση (γραμμική, δευτέρου βαθμού, εκθετική), επίσης όσο η εκροή αυξάνει τα κατάλοιπα
κατανέμονται πλατύτερα, τότε λέμε ότι τα κατάλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά ως προς την συγκεκριμένη
μεταβλητή . Ωστόσο προκειμένου όμως να μην εξετάζουμε τα κατάλοιπα με τις μεταβλητές μας μια προς
μια ακολουθεί συνολικός έλεγχος για την ετεροσκεδαστικότητα.
Ακολουθεί ο έλεγχος White (X2)για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Ο παρακάτω έλεγχος εφαρμόζεται
μόνο όταν έχουμε δυο μεταβλητές ανεξάρτητες.

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
2.979926
Obs*R-squared
10.26743

Probability
Probability

0.031044
0.036156

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/01/08 Time: 21:29
Sample: 1961 2003
Included observations: 43
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Variable
C
LNLABOUR
LNLABOUR^2
LNCAPITAL
LNCAPITAL^2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
52.32571
-4.362340
0.095000
-0.179237
0.003564
0.238778
0.158649
0.001933
0.000142
210.3296
0.910993

Std. Error
t-Statistic
18.78309
2.785789
1.593583
-2.737442
0.034750
2.733803
0.102257
-1.752802
0.002003
1.779496
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0083
0.0094
0.0095
0.0877
0.0832
0.001753
0.002108
-9.550213
-9.345423
2.979926
0.031044

Η παρατηρηθείσα τιμή Obs*R-squared=10.26743 για το υπόδειγμα μας είναι μεγαλύτερη από την κριτική
τιμή του χ2 5% με 3 βαθμούς ελευθερίας =7.8147 (για να βρούμε την κριτική τιμή στο e-views δώσαμε την
εντολή =@qchisq(.95,3) )που σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση της μη
ετεροσκεδαστικότητας.
Έλεγχος Πολυσυγραμμικότητας.
Μια μέθοδος, με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να διευκρινίσουμε την ύπαρξη ή όχι
πολυσυγγραμμικότητας, είναι η δημιουργία του πίνακα συσχέτισης (correlation matrix), που δεν είναι τίποτε
άλλο από καταγραφή των ατομικών συντελεστών γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των ζευγών των
μεταβλητών.
Η ύπαρξη της πολυσυγγραμμικότητας υποδηλώνει ότι το μοντέλο παλινδρόμησης είναι ανίκανο να
διαχωρίσει τη συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα σε κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή και στην εξαρτημένη. Αν και
το πρόβλημα αυτό δεν έχει απλή λύση, το μοντέλο μπορεί να δείχνει μια σημαντική σχέση ανάμεσα στην
εξαρτημένη και τις εξαρτημένες μεταβλητές ως σύνολο. Παράλληλα, ίσως κάποιος να σκοπεύει να
απαλείψει από το μοντέλο μια από τις ταυτόχρονα συσχετιζόμενες μεταβλητές. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, η
εξίσωση πρόβλεψης που απομένει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη, αλλά ίσως όχι για σκοπούς
εξήγησης της συμπεριφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής.
Οι τυπικοί έλεγχοι διαπίστωσης της πολυσυγραμμικότητας είναι οι εξής: Υψηλό R2 και χαμηλό t, σύμφωνα
με τον Frisch (1934) υπάρχει σοβαρή πολυσυγραμμικότητα μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών όταν ο
συντελεστής R2 είναι πολύ μεγάλος και ταυτόχρονα οι έλεγχοι του t σημειώνουν μη στατιστικά
αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή μολονότι οι τιμές του t σημειώνουν μη σημαντικά αποτελέσματα
εντούτοις η τιμή του F του ελέγχου του Wald σημειώνει σημαντικότητα σε ομάδες συντελεστών
παλινδρόμησης. Επίσης οι υψηλοί συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών είναι
ένδειξη της πολυσυγραμμικότητας. Αν οι απλοί συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών
μεταβλητών είναι ανά δύο υψηλοί (συνήθως μεγαλύτεροι από 0.80), τότε υπάρχει σοβαρή
πολυσυγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Η πολυσυγραμμικότητα αυτή θεωρείται πολύ
επιβλαβής όταν: R2 < rXAXB (κριτήριο Klein)
Correlation matrix

LNCAPITAL
LNLABOUR

LNCAPITAL

LNLABOUR

1.000000
0.791441

0.791441
1.000000

Απο την μήτρα των συντελεστών συσχέτισης διαπιστώνουμε την ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας για το
εκτιμηθέν υπόδειγμα μας. ΄Ως ένδειξη πολυσυγραμμικότητας παρατηρούμε επίσης και την υψηλή τιμή της F
στατιστικής.
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5.4 Έλεγχος Οικονομικών Υποθέσεων Υποδείγματος Cobb – Douglas
Με την λειτουργία στο e-views View −! Coefficient Test −! Wald-Coefficient Restrictions προχωρούμε στο
Wald Test προκειμένου να ελέγξουμε την βασική υπόθεση της θεωρίας παραγωγής μας της συνάρτησης
cobb-douglas εάν ισχύει η σταθερότητα των οικονομιών κλίμακας (α+β=1).

Wald Test:
Equation: EQ01
Null Hypothesis: C(1)+C(2)=1

(α+β)=1

F-statistic
Chi-square

Probability
Probability

1.870828
1.870828

0.179016
0.171380

Η κριτική τιμή F είναι μικρότερη από την κριτική τιμή του χ2 5% με 3 βαθμούς ελευθερίας =7.8147 οπότε
δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Ηο υπόθεση ότι α+β=1 δηλαδή υπάρχουν σταθερές και ουδέτερες
οικονομίες κλίμακας.

Συνεχίζοντας με τις οικονομικές υποθέσεις του υποδείγματος μας επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε την
σταθερότητα των α, β προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν ισχύει η σταθερότητα των οικονομιών κλίμακας.
Ο δεύτερος έλεγχος γίνεται διαγραμματικά. Συγκεκριμένα απο το scater diagram απο το e-views θα δούμε
πως κατανέμονται τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης μας σε σχέση με την αύξηση της εξαρτημένης
μεταβλητής μας δηλαδή την αύξηση της εκροής του ΑΕΠ στην συνάρτηση παραγωγής μας

Από το διάγραμμα μας διαπιστώνουμε ότι καθώς η εκροή μας αυξάνεται τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης
αρχικά είναι αρνητικά μετά θετικά και μετά πάλι αρνητικά, ως ισχυρή ένδειξη ότι παραβιάζεται η βασική
υπόθεση της κλασικού υποδείγματος ότι οι οικονομίες κλίμακας μας είναι σταθερές. Επίσης η ύπαρξη
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αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα μας και της πολυσυγραμμικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών
που εντοπίσαμε μας οδηγούν στην απόρριψη του παρόντος υποδείγματος εκτίμησης της Οικονομικής
Μεγέθυνσης.

5.5 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Στην παρούσα φάση της εκτίμησης της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas προκειμένου να εκτιμήσουμε
την παραγωγικότητα για την ελληνική οικονομία υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Μέσω
των τρόπων αυτών θα λύσουμε το πρόβλημα των παραβιάσεων των κλασικών ερμηνευτικών υποθέσεων
αλλά και προβλήματα παραβίασης υποθέσεων της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.

Ωστόσο πριν εφαρμόσουμε νέα παλινδρόμηση σ’ αυτές τις χρονικές σειρές θα πρέπει να κάνουμε τους
ελέγχους για τη στασιμότητα των χρονικών αυτών σειρών που έχουμε αρχικά χρησιμοποιήσει. Ενδέχεται η
ύπαρξη μη στασιμότητας να εμφανίζεται ως προβλήματα πολυσυγραμμικότητας και ετεροσκεδαστικότητας
που αντιμετωπίσαμε παραπάνω.

Η υπόθεση της μη στασιμότητας μπορεί να διαπιστωθεί επίσης και από τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων της αυτοσυσχέτισης (ACF) των μεταβλητών της χρονικής σειράς (correlogram), ως και της
μερικής συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (PACF) και του αντίστοιχου κορελογράμματος (correlogram). Στη
γραφική αυτή παράσταση ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης αρχίζει από πολύ υψηλές τιμές και φθίνει αργά,
πράγμα που υποδηλώνει ότι η αντίστοιχη μεταβλητή δεν είναι στάσιμη
Διαπιστώνουμε κατόπιν ελέγχου ότι όλες οι μεταβλητές μας είναι μή στάσιμες. Ωστόσο και στις 3
μεταβλητές lngdp, lnlabour και lncapital οι συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης των υστερήσεων τους
τείνουν προς το 0, γεγονός που σημαίνει ότι οι τιμές των των 1 ων διαφορών των μεταβλητών θα είναι
στάσιμες.
Ελέγχουμε λοιπόν για στασιμότητα τις 1ες διαφορές των μεταβλητών μας:
Correlogram of dlnGDP

Date: 10/09/08 Time: 16:30
Sample: 1961 2003
Included observations: 42
Autocorrelation
Partial Correlation
. |*** |
. |*** |
. |** |
. |*. |
. |*** |
. |** |
. |** |
.|. |
. |*. |
. |*. |
. |** |
. |*. |
. |** |
. |*. |
. |*. |
.|. |
.|. |
.*| . |

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AC
0.392
0.239
0.347
0.207
0.185
0.321
0.281
0.165
0.051

PAC
0.392
0.101
0.266
-0.015
0.071
0.194
0.094
-0.034
-0.178

Q-Stat
6.9191
9.5545
15.246
17.334
19.043
24.349
28.525
30.002
30.146

Prob
0.009
0.008
0.002
0.002
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
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.*| .
.*| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**| .
**| .
. |*.
. |*.
**| .
.*| .
.|.
. |*.
.|.
.|.
.*| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-0.056
-0.189
0.030
0.062
-0.219
-0.172
-0.149
-0.276
-0.248
-0.106
-0.179

-0.197
-0.273
0.157
0.074
-0.266
-0.108
0.005
0.074
-0.022
0.024
-0.120

30.328
32.468
32.523
32.771
35.933
37.957
39.542
45.155
49.874
50.781
53.474

0.001
0.001
0.001
0.002
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AC
0.106
-0.222
-0.011
0.036
-0.019
-0.052
0.119
0.316
0.066
-0.200
-0.080
-0.023
0.110
-0.096
0.001
-0.004
-0.045
-0.027
-0.058
-0.046

PAC
0.106
-0.236
0.046
-0.023
-0.015
-0.046
0.131
0.285
0.059
-0.097
-0.043
-0.093
0.135
-0.166
0.021
-0.210
-0.015
0.042
-0.007
-0.045

Q-Stat
0.4910
2.7282
2.7340
2.7955
2.8133
2.9480
3.6762
9.0232
9.2599
11.527
11.900
11.931
12.688
13.287
13.287
13.288
13.439
13.496
13.770
13.949

Prob
0.483
0.256
0.434
0.593
0.729
0.815
0.816
0.340
0.414
0.318
0.371
0.451
0.472
0.504
0.580
0.652
0.706
0.761
0.797
0.833

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AC
-0.448
-0.016
0.021
-0.010
0.043
-0.027
0.019
-0.045
-0.277
0.418
-0.233
-0.021
0.008
0.089
-0.047
0.056
0.015

PAC
-0.448
-0.272
-0.148
-0.096
-0.003
-0.004
0.023
-0.035
-0.440
0.047
-0.111
-0.167
-0.173
0.014
-0.065
0.029
0.005

Q-Stat
8.6528
8.6643
8.6852
8.6903
8.7771
8.8136
8.8324
8.9378
13.106
22.898
26.053
26.079
26.082
26.596
26.742
26.958
26.975

Prob
0.003
0.013
0.034
0.069
0.118
0.184
0.265
0.348
0.158
0.011
0.006
0.010
0.017
0.022
0.031
0.042
0.058

Correlogram of dlnCAPITAL
Date: 10/09/08 Time: 16:32
Sample: 1961 2003
Included observations: 41
Autocorrelation
Partial Correlation
. |*. |
. |*. |
**| . |
**| . |
.|. |
.|. |
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.|. |
.|. |
.|. |
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.|. |
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.*| . |
.*| . |
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.|. |
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.|. |
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.*| . |
.|. |
.|. |
.|. |

Correlogram of dlnLABOUR
Autocorrelation
***| . |
.|. |
.|. |
.|. |
.|. |
.|. |
.|. |
.|. |
**| . |
. |*** |
**| . |
.|. |
.|. |
. |*. |
.|. |
.|. |
.|. |

Partial Correlation
***| . |
**| . |
.*| . |
.*| . |
.|. |
.|. |
.|. |
.|. |
***| . |
.|. |
.*| . |
.*| . |
.*| . |
.|. |
.*| . |
.|. |
.|. |
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.|.
.|.
.*| .

|
|
|

.|.
. |**
**| .

|
|
|

18 -0.011 -0.026 26.983 0.079
19 0.058 0.275 27.251 0.099
20 -0.139 -0.280 28.863 0.090

Παρατηρώντας τα διαγράμματα των αυτοσυσυσχετίσεων και των μερικών συσχετίσεων παρατηρούμε ότι οι
μεταβλητές μας γίνονται στάσιμες στις 1ες διαφορές τους.
Εννοιολογικά, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι στην περίπτωση της μη στασιμότητας των χρονοσειρών
μας συνεπάγεται ότι κάθε εξωγενής μεταβολή πάνω σε μια ενδογενή μακροοικονομική μεταβλητή μπορεί να
έχει μόνιμη επίδραση σ’ αυτή.
Συνεπώς ερωτήματα προκύπτουν για το αρχικό υπόδειγμα μας, από τις μεταβολές στην οικονομική
ανάπτυξη στην παραγωγικότητα την εργασία και το κεφάλαιο. Είναι φυσικό επακόλουθο να αυξάνουν προς
τα πάνω με την πάροδο του χρόνου, δίνοντας μια προς τα πάνω τάση, προκαλώντας έτσι σοβαρά
ερωτηματικά για την στασιμότητα των χρονοσειρών μας και την ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος
μας. Επομένως ένας αρκετά συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης της μη στασιμότητας των μεταβλητών του
υποδείγματος και ο επικρατέστερος είναι ο μετασχηματισμός των μεταβλητών σε πρώτες διαφορές, δηλαδή
ΔΧt = Χt – Χt-1. Με την χρήση των πρώτων διαφορών εξαλείφουμε λοιπόν το σημαντικό πρόβλημα της
ενδεχόμενης μη στασιμότητας των αρχικών μεταβλητών στο υπόδειγμα μας.

5.6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 1ες ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΑΣ.
Υπολογίζοντας εκ νέου την παλινδρόμηση της lnY = lnA +αlnK +βlnL + ε με τις πρώτες διαφορές των
μεταβλητών μας LNGDP LNLABOUR LNCAPITAL για την Ελληνική Οικονομία την περίοδο 1961 2003 προκύπτει το παρακάτω εκτιμηθέν υπόδειγμα:
Dependent Variable: DLNGDP
Method: Least Squares
Date: 10/01/08 Time: 23:50
Sample(adjusted): 1962 2003
Included observations: 42 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
DLNLABOUR
0.179069
1.445003
0.123923
DLNCAPITAL
0.608603
0.183114
3.323632
C
0.000168
0.000883
0.190403
R-squared
0.479870 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.453197 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.001139 Akaike info criterion
Sum squared resid
5.06E-05 Schwarz criterion
Log likelihood
226.6152 F-statistic
Durbin-Watson stat
1.918771 Prob(F-statistic)

Prob.
0.9020
0.0019
0.8500
0.001426
0.001540
-10.64834
-10.52422
17.99063
0.000003

Όπως παρατηρούμε η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος μας πέφτει στο σχετικά ικανοποιητικό R2 =
0.479 που σημαίνει ότι το 47.9% των παρατηρήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής ΑΕΠ ερμηνεύεται από
τις ανεξάρτητες μεταβλητές Κεφάλαιο και Εργασία. Είναι φυσιολογικό όταν χρησιμοποιούμε διαφορές
μεταβλητών προκειμένου να περιγράψουμε οικονομικό φαινόμενο να χάνουμε ερμηνευτική ικανότητα από
το υπόδειγμα μας, εφόσον στην ουσία μειώνουμε την δυναμική σχέση που υφίσταται μεταξύ των
μεταβλητών.
Το εκτιμηθέν υπόδειγμα :
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Estimation Command:
LS DLNGDP DLNLABOUR C DLNCAPITAL
Estimation Equation:
DLNGDP = C(1)*DLNLABOUR + C(2) + C(3)*DLNCAPITAL
Substituted Coefficients:
DLNGDP = 0.179*DLNLABOUR + 0.0001+ 0.608*DLNCAPITAL

Ενθαρρυντικό είναι ότι εκτιμητές των ελαστικοτήτων του κεφαλαίου και εργασία στην ανάπτυξη του ΑΕΠ
είναι θετικοί, δεν συνάδουν όμως με τις εμπειρικές εκτιμήσεις των 1/3 και 2/3 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα η
ελαστικότητα του κεφαλαίου στην ανάπτυξη έχει τιμή 0,60 ενώ η ελαστικότητα της εργασίας έχει τιμή 0,17,
ωστόσο η τιμή της t στατιστικής μας λέει ότι εκτίμηση για τον συντελεστή εργασία είναι στατιστικά μη
σημαντική.
Η σταθερά της εκτίμησης που στην περίπτωση μας όφειλε να ερμηνεύει την τεχνολογική παραγωγικότητα
που δεν οφείλεται σε αύξηση των εισροών εργασία και κεφαλαίου παίρνει τιμή πρακτικά 0, όπως επίσης η
τιμή της στατιστική t μας υποδεικνύει ότι η παρατήρηση είναι στατιστικά μη σημαντική.
Επίσης η στατιστική d-w πλησιάζει την τιμή 2 ως ένδειξη μη αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων μας. Η
υψηλη τιμή F ικανοποιεί τον έλεγχο της ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας για το σύνολο των
συντελεστών του υποδείγματος μας.

Στο υπόδειγμα με την χρήση των πρώτων διαφορών στις μεταβλητές των εξισώσεων μας ενώ καταφέραμε
να απαλείψουμε το πρόβλημα της ύπαρξης μη στασιμότητας από προηγούμενες μεταβολές, χάσαμε
σημαντική πληροφόρηση στην ερμηνευτική ικανότητα των μεταβλητών μας και δη της τεχνολογικής
παραγωγικότητας που αποτελεί το ζητούμενο της ανάλυσης μας. Ωστόσο το υπόδειγμα μας θεωρείται
ικανοποιητικό αν δεν παραβιάζονται οι βασικές υποθέσεις του νεοκλασικού μοντέλου παραγωγής. Με την
λειτουργία στο e-views View −! Coefficient Test −! Wald-Coefficient Restrictions προχωρούμε στο Wald
Test προκειμένου να ελέγξουμε την βασική υπόθεση της θεωρίας παραγωγής μας της συνάρτησης cobbdouglas εάν ισχύει η σταθερότητα και ουδετερότητα των οικονομιών κλίμακας (α+β=1).

Wald Test:
Equation: Untitled
Null Hypothesis: C(1)+C(2)=1
F-statistic
0.017555
Chi-square
0.017555

Probability
Probability

0.895273
0.894592

Η κριτική τιμή F είναι μικρότερη από την κριτική τιμή του χ2 5% με 9 βαθμούς ελευθερίας =16.9189 οπότε
δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Ηο υπόθεση ότι α+β=1 δηλαδή υπάρχουν σταθερές και ουδέτερες
οικονομίες κλίμακας
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Προχωρούμε στο έλεγχο της διαγραμματικής απεικόνισης των καταλοίπων σε σχέση με την εξαρτημένη
μεταβλητή DLNGDP. Παρατηρούμε ότι στο νέφος των παρατηρήσεων στο διάγραμμα της διασποράς δεν
υπάρχει κάποια συστηματική σχέση (γραμμική, δευτέρου βαθμού, εκθετική), επίσης όσο η εκροή αυξάνει τα
κατάλοιπα κατανέμονται πλατύτερα και εναλλάσσονται σε θετικές και αρνητικές τιμές. Συνεπώς
διαπιστώνουμε ότι τα κατάλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή .

5.7 Ο Τελικός Μετασχηματισμός του Υποδείγματος και τα αποτελέσματα.
Αρχικό ζητούμενο για τον μετασχηματισμό του υποδείγματος μας είναι η τελική μορφή να πληροί τις
υποθέσεις του νεοκλασικού υποδείγματος Παραγωγής , μάλιστα η παρακάτω μορφή μας απαλλάσσει
άμεσα, εφόσον αφαιρείται μία μεταβλητή από τις ανεξάρτητες, από το πρόβλημα της πολυσυγραμμικότητας
και της ετεροσκεδαστικότητας
Το προηγούμενο υπόδειγμα υποχρεωθήκαμε να το απορρίψουμε ως εκτίμηση του μοντέλου οικονομικής
μεγέθυνσης της Ελληνικής Οικονομίας λόγω παραβίασης της υπόθεσης της ετεροσκεδαστικότητας. Ο
δεύτερος τρόπος είναι να εκτιμήσουμε εκ νέου το υπόδειγμα μας αφού πρώτα προβούμε σε μερικές
αλγεβρικές τροποποιήσεις. Η νέα μορφή του υποδείγματος χρησιμοποιώντας τις μαθηματικές αποδείξεις
του Solow και εισήγαγαν πρώτοι σε παλινδρομήσεις εθνικών λογαριασμών οι Mankiew, Romer και Weil
(1992) έχει την εξής μορφή:
Έχουμε πάλι την συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas:Y = AKαL1 − α. (Θεωρώντας α+β=1)
Παίρνουμε πάλι τους λογαρίθμους και προκύπτει lnY = lnA + αlnK +(1 − α)lnL + ε .
Εάν εφαρμόσουμε απλή άλγεβρα προκύπτει lnY-lnL=A+αlnK-αlnL+ε.
Δηλαδή ln (Y/L) = lnA + α ln(K/L) + ε.
Αυτή η μορφή της συνάρτησης μας σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προς την εργασία ισούται με
τον ρυθμό ανάπτυξης του Κεφαλαίου προς την εργασία επί το μερίδιο συνεισφοράς α στην αύξηση του
προϊόντος συν μια τεχνολογική σταθερά την lnA.
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Με αυτό τον τρόπο δηλαδή λύνουμε το πρόβλημα των σταθερών οικονομιών κλίμακας αφού η συνάρτηση
παραγωγής χαρακτηρίζεται δηλαδή από σταθερές αποδόσεις.

Εάν πάρουμε λοιπόν το βελτιωμένο μας υπόδειγμα ln (Y/L) = A + α ln(K/L) + ε απαλλαγμένο από
προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας και πολυσυγραμμικότητας και εκτιμήσουμε την παλινδρόμηση των
πρώτων διαφορών των εξισώσεων (χρησιμοποιούμε απευθείας τις 1ες διαφορές διότι οι κύριες μεταβλητές
είναι μη στάσιμες) προκύπτουν τα ακόλουθα τελικά αποτελέσματα.
Dependent Variable: D(AEPDIAERGASIA)
Method: Least Squares
Date: 10/02/08 Time: 19:38
Sample(adjusted): 1962 2003
Included observations: 42 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
D(KEFALAIODIAERG)
0.304197
0.056089
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.010673
0.423748
0.409342
0.346633
4.806169
14.07226
1.805646

t-Statistic
5.423472

Prob.
0.0000

0.072483
0.147242
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.8837
0.275975
0.451026
0.765346
0.848092
29.41405
0.000003

Η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος μας πέφτει χαμηλότερα στο σχετικά χαμηλό R2 = 0.423. Το
εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι θετικός εκτιμητής της ελαστικότητας του κεφαλαίου προς εργασία στην
ανάπτυξη του ΑΕΠ παίρνει τιμή στατιστικά σημαντική 0,3 η οποία συνάδει απόλυτα με τις εμπειρική
εκτιμήσεις στην βιβλιογραφία του 1/3. Τα τυπικά σφάλματα των εκτιμημένων παραμέτρων μας παραμένουν
χαμηλά ωστόσο, η κριτική τιμή της t στατιστικής για την τεχνολογική σταθερά η οποία ερμηνεύει την
τεχνολογική παραγωγικότητα παρουσιάζεται ως στατιστικά μη σημαντική.
Επίσης η στατιστική d-w πλησιάζει την τιμή 2 ως ένδειξη μη αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων μας. Η
υψηλη τιμή F, 29,14 ικανοποιεί τον έλεγχο της ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας για το σύνολο
των συντελεστών του υποδείγματος μας.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το παραπάνω υπόδειγμα απαλλάσσεται απο ετεροσκεδαστικότητα (Davidson
& Mackinnon 1981) ωστόσο προχωρούμε σε έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας.
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
0.265934
Obs*R-squared
0.565075
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/09/08 Time: 16:57
Sample: 1962 2003
Included observations: 42
Variable
Coefficient
C
0.071401
DKEFALAIODIAERG
0.093034
DKEFALAIODIAERG^ -0.022819
2
R-squared
0.013454

Probability
Probability

Std. Error
0.087227
0.151618
0.059796

0.767868
0.753868

t-Statistic
0.818565
0.613608
-0.381609

Mean dependent var

Prob.
0.4180
0.5430
0.7048
0.114433
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Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-0.037138
0.406849
6.455518
-20.26800
2.091620

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.399498
1.108000
1.232119
0.265934
0.767868

Η παρατηρηθείσα τιμή Obs*R-squared=0.565 για το υπόδειγμα μας είναι μικρότερη από την κριτική τιμή
του χ2 5% με 2 βαθμούς ελευθερίας =5.991 (για να βρούμε την κριτική τιμή στο e-views δώσαμε την εντολή
=@qchisq(.95,2) ) συνεπώς αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση της μη ετεροσκεδαστικότητας

Επίσης η παρούσα μορφή του υποδείγματος που εκτιμήσαμε ln (Y/L) = A + α ln(K/L) + ε δεν απαιτεί τον
έλεγχο των κλασικών υποθέσεων οικονομιών κλίμακας αφού για να μετατρέψουμε την εξίσωση θεωρήσαμε
ότι ήδη α + β =1. Η τελευταία οικονομετρική μας προσέγγιση (θεωρώντας ότι οικονομίες κλίμακας ισούται
με την μονάδα και εξαλείφοντας τα οικονομετρικά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε νωρίτερα) ταυτίζεται με
τις υποθέσεις του growth accounting για τις τιμές των μεριδίων κεφαλαίου και εργασίας για να
υπολογίσουμε απευθείας από τους εθνικούς λογαριασμούς την τεχνολογική παραγωγικότητα.
Χαρακτηριστικά η τιμή του μεριδίου κεφαλαίου στην οικονομική μεγέθυνση 0.3 σχεδόν ταυτίζεται με τις
διαχρονικές εμπειρικές μετρήσεις (1/3). Έχοντας πάντα υποθέσει ότι α+β=1, συνεπάγεται ότι το μερίδιο της
εργασίας στην ανάπτυξης ισούται με 0.70 ίδιο με τις μέχρι τώρα διαχρονικές εμπειρικές μετρήσεις .
Στην εμπειρική προσέγγιση υπολογίσαμε την μέση αύξηση της τεχνολογικής παραγωγικότητας σε 1,4% ενώ
στην οικονομετρική προσέγγιση μας τελικά υπολογίζουμε εκτίμηση της τεχνολογικής παραγωγικότητας ως
τελικά 0%.
Συνοψίζοντας τις ενέργειες μας ,μετασχηματίσαμε την εξίσωση παραγωγής της ελληνικής οικονομίας
απαλείφοντας μια μεταβλητή και διορθώνοντας οικονομετρικά ζητήματα, με την χρήση των πρώτων
διαφορών στις μεταβλητές των εξισώσεων και με τον αλγεβρικό μετασχηματισμό μας ενώ καταφέραμε να
απαλείψουμε το πρόβλημα της ύπαρξης μη στασιμότητας από προηγούμενες μεταβολές, χάσαμε σημαντική
πληροφόρηση στην ερμηνευτική ικανότητα των υποδειγμάτων μας, καταλήγουμε επομένως στo εκτιμήθέν
υπόδειγμα για την Ελληνική Οικονομική Ανάπτυξη:
Ln (GDP/LABOUR) = 0 + 0.3 LN (CAPITAL/LABOUR) όπου η αρχική μορφή με αλγεβρικές
τροποποιήσεις (εφόσον είχαμε θεωρήσει α+β=1) είναι
ln (GDP) = [(A=0)+ 0.3ln(CAPITAL)+0.7ln(LABOUR)].
Σύμφωνα με το οποίο η οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1961 έως 2003
στηρίχθηκε αποκλειστικά στην συμμετοχή των εισροών κεφαλαίου και εργασίας και μηδενικά στην
βελτίωση της ολικής παραγωγικότητας – τεχνολογικής προόδου.
Τα αποτελέσματα μας είναι εντυπωσιακά, σύμφωνα με την οικονομετρική εκτίμηση για την περίοδο 1961
έως 2003 η υψηλή μέση ανάπτυξη που γνώρισε η Ελληνική Οικονομία , οφείλεται αποκλειστικά στις
αυξήσεις των εισροών εργασία και κεφαλαίο και κατά μηδενικό βαθμό στην τεχνολογική πρόοδο. Η
παραγωγικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας συντέλεσε στην μεγέθυνση της Ελληνικής Οικονομίας.
Μάλιστα η διαχρονική οριακή συνεισφορά των συντελεστών εργασία και κεφάλαιο στη οικονομική
ανάπτυξη ανά περίοδο τοποθετείται σύμφωνα με τις περισσότερες διαχρονικές εμπειρικές μετρήσεις των
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περισσοτέρων μελετών σε σταθερές τιμές 0.7 και 0.3 αντίστοιχα, όμως η τεχνολογική πρόοδο σύμφωνα με
το εκτιμηθέν μας υπόδειγμα ήταν αναιμική.
Τα αποτελέσματα μας συνηγορούν με τα Αδύνατα σημεία της Ελληνικής Οικονομίας σύμφωνα με μελέτη
της Γενικής Γραμματείας και Τεχνολογίας για την περίοδο 1980 – 2000 .
Υπήρξαν χαμηλές επενδύσεις στην Ερευνα και Ανάπτυξη από τον Δημόσιο τομέα και πολύ χαμηλές
επενδύσεις για Ερευνα και Ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα, (έλλειψη μεγάλων επιχειρήσεων σε τομείς
που παράγουν καινοτομία και υψηλή τεχνολογία). Η Αδύνατη παραγωγική βάση, αποτελούμενη από μικρού
μεγέθους επιχειρήσεις, σε παραδοσιακούς τομείς, εθισμένες στη μεταφορά ώριμης τεχνολογίας από το
εξωτερικό, παρά στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή σε συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς δυσχέραινε την
κατάσταση. Οι χαμηλές επιδόσεις στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην παραγωγή
νέων προϊόντων ήταν το κύριο χαρακτηριστικό Η δημόσια προσπάθεια στο πεδίο της Ερευνα και Ανάπτυξη
ήταν κατακερματισμένη σε πολλούς τομείς, φορείς και ομάδες με μέγεθος χαμηλότερο της αναγκαίας
κρίσιμης μάζας που θα έφερνε αποτέλεσμα στην τεχνολογική πρόοδο.

Επίσης υπήρχαν αδύναμοι ενδιάμεσοι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ποιοτική και ποσοτική
ανεπάρκεια διαμεσολαβητών και ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της
έρευνας – τεχνολογίας – καινοτομίας. Παρατηρήθηκε Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος στην ελληνική
ερευνητική κοινότητα, κυριαρχία νοοτροπίας αποφυγής κινδύνου, ακόμη και στη νεολαία και χαμηλό
επίπεδο αναγνώρισης της σημασίας της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει για την
ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας από το ευρύ κοινό και τις επιχειρήσεις. Τέλος οι χαμηλές
επιδόσεις στην κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ταυτόχρονα Γραφειοκρατικό και χρονοβόρο
σύστημα διαχείρισης, επικεντρωμένο περισσότερο στην ex ante αξιολόγηση και όχι στην παρακολούθηση
και ουσιαστική επίβλεψη των έργων και η ανυπαρξία μηχανισμού συστηματικής αποτίμησης/μελέτης
επιπτώσεων των χρηματοδοτήσεων ήταν το επίστεγασμα της μηδενικής τεχνολογικής πρόοδο που
παρατηρήθηκε στην Ελληνικη Οικονομία την περίοδο 1980 - 2000.

5.8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΙΡΛΑΝΔΙΑ & ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Για την περαιτέρω διερεύνηση και έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μας επιλέγουμε να τα
συγκρίνουμε με τις περιπτώσεις παρομοίων οικονομιών με την Ελληνική όπως η Ιρλανδική και κυρίως η
Πορτογαλική. Θυμίζουμε ότι οι 3 παραπάνω οικονομίες ήταν οι φτωχότερες της ευρωζώνης των 15 χωρών
στις δεκαετίες του ΄80 και ΄90. Η σύγκλιση των οικονομιών αυτών με τις πλουσιότερες οικονομίες της
ευρωζώνης ξεκίνησε λίγο πολύ στα ίδια συγκριτικώς, μεταξύ τους επίπεδα. Μάλιστα οι δύο χώρες ενώ
ξεκίνησαν θεωρητικώς στα ίδια ίσως και χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης των οικονομιών τους από την
αντίστοιχη ελληνική κατάφεραν να ξεπεράσουν την ελληνική οικονομία στα τέλη της δεκαετίας του 90.
Δίπλα
παραθέτουμε
τους
συγκρίσιμους
ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης για τις 3 ευρωπαϊκές οικονομίες για
την περίοδο 1970 - 2006. (πηγή: www.oecd.stats.org)
Ακολουθούν οικονομετρικές εκτιμήσεις για την μεγέθυνση και την εκτιμημένη τεχνολογική
παραγωγικότητα της Ιρλανδικής και Πορτογαλικής Οικονομίας για την ίδια σχετικά περίοδο που
εξετάζουμε 1960 – 2002 από την Katia Felisberto το 2003, Πανεπιστήμιο της Λοζάννης. Παραθέτουμε
αρχικά την εκτιμηθείσα παλινδρόμηση για την περίπτωση της Ιρλανδίας.
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Διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με την παλινδρόμηση της Felisberto η μέση οικονομική ανάπτυξη της
Ιρλανδίας οφείλεται κατά 0.80 στη εισροή της εργασίας και κατά 0.034 στην τεχνολογική πρόοδο όπως
αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με το υπόδειγμα solow από της τιμή της σταθεράς στην εξίσωση.
Παρατηρώντας τις τιμές των t στατιστικών των εκτιμητών των συντελεστών διαπιστώνουμε ότι οι εκτιμητές
των εργασία και τεχνολογία είναι στατιστικά σημαντικοί ενώ ο εκτιμητής του συντελεστή κεφάλαιο
εμφανίζεται στατιστικά μη σημαντικός. Επίσης παρατηρούμε τον σχετικά ικανοποιητικό συντελεστή
προσδιορισμού R2 = 0.494 και την υψηλή καλή τιμή της D-W στατιστικής. Συνοψίζοντας λοιπόν η υψηλή
οικονομική ανάπτυξη της Ιρλανδίας σύμφωνα με την ερευνήτρια οφείλεται αποκλειστικά στην
παραγωγικότητας της εργασίας και στην τεχνολογική παραγωγικότητας και κατά μηδενικό βαθμό σε
αυξανόμενη αποδοτικότητα του συντελεστή κεφάλαιο.

Στο επόμενο πίνακα παρατηρούμε την παλινδρόμηση για την Πορτογαλική Οικονομία.:
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Σύμφωνα με την οικονομετρική εκτίμηση της η μεγέθυνση της πορτογαλικής οικονομίας για την περίοδο
1962 – 2003 οφείλεται κατά κύριο λόγο στον συντελεστή κεφάλαιο. Η τεχνολογική σταθερά και η
ελαστικότητα της εργασίας ως προς την ανάπτυξη – αύξηση του ΑΕΠ παίρνουν αρνητικές τιμές και οι
εκτιμήσεις του εμφανίζονται ως στατιστικά μη σημαντικές. Το υπόδειγμα κρίνεται ικανοποιητικό εφόσον η
στατιστική τιμή D-W πλησιάζει τιμή κοντά στο 2 ως ένδειξη μηδενικής αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων αν
και η χαμηλή τιμή του συντελεστή προσδιορισμού 28% ερμηνευτικότητα προβληματίζει. Επίσης άξιο
αναφοράς είναι ότι η παλινδρόμηση της Πορτογαλίας περιλαμβάνει όρο υποδείγματος διόρθωσης
σφάλματος AR(1) για τα κατάλοιπα που τα συσχετίζει με τα κατάλοιπα της προηγούμενης περιόδου
προκειμένου να διορθωθεί η παρατηρηθείσα αυτοσυσχέτιση τους .

Ανακεφαλαιώνοντας την συνοπτική μας αναφορά σε ανάλογες παλινδρομήσεις της Ιρλανδικής και
Πορτογαλικής οικονομίας διαπιστώνουμε ότι τα ευρήματα μας ως προς τις αιτίες της οικονομικής ελληνικής
μεγέθυνσης δεν πρέπει να μας ξενίζουν. Η Ιρλανδία βίωσε στην υπό εξέταση περίοδο υψηλή ανάπτυξη που
δεν οφείλεται σε παραγωγικότητα του κεφαλαίου παρά μόνο σε υψηλή τεχνολογική πρόοδο και στην
βελτίωση της απόδοσης της εργασίας. Η Πορτογαλία βίωσε οικονομική μεγέθυνση που καταλογίστηκε
αποκλειστικά σε αυξήσεις της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην χώρα και σε μηδενικές αυξήσεις της
τεχνολογικής προόδου ή της αποδοτικότητας της εργασίας, ενώ η Ελληνική οικονομία σύμφωνα με τα
ευρήματα μας βίωσε ανάπτυξη που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των αποδοτικοτήτων του
κεφαλαίου και εργασίας αντίστοιχα και σε μηδενική τεχνολογική βελτίωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ

Συμπερασματικά, θεωρώντας ότι η Ελληνική οικονομία διέπεται από μια νεοκλασική συνάρτηση παραγωγή
Cobb-Douglas με εισροές μόνο την εργασία και το κεφάλαιο και εκροή το εθνικό εισόδημα, εκτιμήσαμε στο
κεφάλαιο 3 ,την μέση ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1961 – 2003 στο 3.2% ενώ την
τεχνολογική πρόοδο στο 1.4 % ετησίως, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της λογιστικής της οικονομικής
μεγέθυνσης (growth accounting). Στο κεφάλαιο 5 προκειμένου να διαπιστώσουμε την ακριβή επίδραση των
συντελεστών των εισροών μας στη οικονομική μεγέθυνση προχωρήσαμε στην οικονομετρική εκτίμηση της
εξίσωσης της συνάρτησης παραγωγής όπου διαπιστώσαμε την μηδενική συνεισφορά της τεχνολογικής
προόδου ενώ η οριακή συνεισφορά των εισροών τοποθετείται ακριβώς στον παγκόσμιο μέσο όρο για τις
αναπτυγμένες οικονομίες (labour – capital compensation shares of Developed Countries, International
Monetary Fund ,2004).
Από τα διαφορετικά ευρήματα των δύο προσεγγίσεων μας της λογιστικής και της οικονομετρικής, για την
τεχνολογική πρόοδο της Ελληνικής Οικονομίας την περίοδο 1961-2003 προκύπτουν εύλογα ερωτήματα.
Συνοψίζοντας τις προσεγγίσεις μας και αναλύοντας περισσότερο τις έννοιες επιχειρούμε να κατανοήσουμε
τις παρατηρηθείσες διαφορές στα αποτελέσματα μας.
Αρχικά επιχειρήσαμε να εκτιμήσουμε την ολική παραγωγικότητα σύμφωνα με τον τύπο : lnAτ-lnAτ-1 =
(lnYτ-lnYτ-1) -1/3(lnKτ-lnKτ-1) -2/3(lnL-lnLτ-1). Προκειμένου να υπολογίσουμε την παραγωγικότητα
θεωρήσαμε τα α και β σταθερά σύμφωνα με τις εμπειρικές μελέτες (Madison 1987) με τιμές 1/3 και 2/3.
Θυμίζουμε ότι υπό την παρούσα διατύπωση της συνάρτησης παραγωγής όποια αλγεβρικά ποσότητα, από
τους εθνικούς λογαριασμούς αύξησης του ΑΕΠ, δεν μπορούσε να αποδοθεί στο κεφάλαιο και στην εργασία
αποδιδόταν σε τεχνολογική βελτίωση της Οικονομίας γενικώς. Διαπιστώσαμε μάλιστα ότι εξέλιξη του
κατάλοιπου του Solow παρακολουθούσε από πολύ κοντά την εξέλιξη της οικονομικής παραγωγής: τα
χρόνια που η παραγωγή μειωνόταν, η τεχνολογία χειροτέρευε, ενώ τα χρόνια που η οικονομική ανάπτυξη
αυξανόταν το κατάλοιπο solow αυξανόταν επίσης.
Σύμφωνα με τους Romer, 1986; Robert E. Jr. Lucas, 1988; Romer, 1990, Mankiw, Romer and Weil,
1992, Philippe Aghion and Peter Howitt, 1992 το να αποδίδουμε το υπόλοιπο από την οικονομική
μεγέθυνση του ΑΕΠ που δεν ερμηνεύεται από τις αποδόσεις των εργασία και κεφάλαιο στη τεχνολογικής
παραγωγικότητα είναι αυθαίρετη διαδικασία. Οι παραπάνω ερευνητές απέδειξαν ότι το περίφημο κατάλοιπο
solow περιέχει καί άλλα συστατικά στοιχεία, όπως βελτίωση του ανθρώπινου κεφάλαιου ορθολογισμό των
παραγωγικών διαδικασιών και άλλα πολλά, που επί του πρακτέου είναι αδύνατον να απομονώσουμε τις
επιδράσεις τους ποσοτικά στην οικονομία μέσα από την μέτρηση των εθνικών λογαριασμών.

Στην οικονομετρική μας εκτίμηση επιχειρώντας τον πλήρη διαχωρισμό των αιτιών της οικονομικής
ανάπτυξης εκτιμήσαμε την ακόλουθη εξίσωση : Δ lnY =αΔ ln K + (1−α)Δ ln L + Δ ln Α όπου Α η
τεχνολογική παραγωγικότητα. Ωστόσο στην παρούσα μορφή της εξίσωσης το κατάλοιπο solow Δln A
ορίζεται ως η τεχνολογική πρόοδο που δεν περιλαμβάνει εργασία και κεφάλαιο, δηλαδή ως τα οφέλη
αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας που δεν έχουν επηρεάσει την οριακή παραγωγικότητα της εργασίας ή
του κεφαλαίου κατά την παραγωγική διαδικασία. Σε αυτή την εξίσωση η τεχνολογική παραγωγικότητα
εκτιμάται από μια ντερτιμινιστική μεταβλητή τάσης, η οποία αιχμαλωτίζει τις τεχνολογικές μεταβολές ενώ
οι υπόλοιπες μεταβλητές εργασία και κεφάλαιο παραμένουν σταθερές.
Σύμφωνα με τους Barro και Sala-i-Martin (2001) ο σταθερός όρος όπου εκτιμάται ως την μέση
τεχνολογική παραγωγικότητα είναι το πρόβλημα (με αυτή την προσέγγιση) διότι δεν επιτρέπει την εκτίμηση
της μεταβολής της τεχνολογικής προόδου που έχει ως επίδραση στις εισροές εργασία και κεφάλαιο
αντίστοιχα. Στο παρόν υπόδειγμα η εξωγένεια και η μη αλληλεπίδραση της τεχνολογικής προόδου με την
εργασία και κεφάλαιο είναι δεδομένη. Επιχειρώντας μάλιστα να απομονωθεί η επίδραση της μη
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στασιμότητας δηλαδή της διαχρονικής αύξησης των μεταβλητών λόγω της αύξησης του πληθυσμού (ως
εξωγενής μεταβολή που μπορεί να έχει μόνιμη επίδραση στις ενδογενείς μακροοικονομικές μεταβλητές )
προκειμένου να εκτιμηθεί η ακριβής σχέση της εκροής με τις εισροές, οι επιδράσεις της εξωγενής
τεχνολογικής προόδου ως μεταβλητή τάσης στην παλινδρόμηση ατονούν.
Υπό αυτή την έννοια τα ευρήματα μας για μηδενική εξωγενή τεχνολογική πρόοδο είναι απολύτως
δικαιολογημένα εφόσον εφαρμόσαμε τεχνικές για την επίτευξη στασιμότητας των μεταβλητών μας για να
διερευνήσουμε την πραγματική σχέση των εισόδημα κεφάλαιο και εργασία. Ωστόσο υπάρχουν προηγμένες
οικονομετρικές τεχνικές στην βιβλιογραφία που καταφέρνουν να μετατρέψουν σε στάσιμες τις μεταβλητές
κεφάλαιο εργασία αφήνοντας όμως την εξωγενή τεχνολογική πρόοδο ως μεταβλητή τάσης ανεπηρέαστη
όπως των
Vera - Martin (1999) που, χρησιμοποιώντας τεχνικές συνολοκλήρωσης, υποδείγματα
διόρθωσης σφάλματος και θεωρώντας την τεχνολογία ως νέα μεταβλητή καταφέρνουν να εκτιμήσουν την
τεχνολογική παραγωγικότητα. Οι τεχνικές αυτές υπερβαίνουν το στάδιο ανάλυσης της παρούσας μελέτης.

Στο νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow (1956) το οποίο χρησιμοποιήσαμε και στις δύο προσεγγίσεις μας
εξετάζεται η μακροχρόνια μεγέθυνση της οικονομίας όταν υπάρχει εξωγενής τεχνολογική εξέλιξη. Σε αυτό
το υπόδειγμα ο ρυθμός της τεχνολογικής προόδου θεωρήθηκε ως δεδομένος, εξωγενώς προσδιορισμένος, με
αποτέλεσμα ο ρυθμός της μακροχρόνιας μεγέθυνσης της οικονομίας να προσδιορίζεται επίσης εξωγενώς.
Καταυτόν τον τρόπο τα μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης εξωγενούς τεχνολογικής προόδου τονίζουν την
αδυναμία τους: παρόλο που η τεχνολογία αποτελεί βασική συνιστώσα της νεοκλασικής θεωρίας, αυτή
παραμένει απροσδιόριστη. Η τεχνολογία υπόκειται σε μια συνεχής εξωγενώς προσδιορισμένη βελτίωση με
ρυθμό g και οι τεχνολογικές διαφορές όχι μόνο μεταξύ των χωρών αλλά εντός και των ίδιων των εθνικών
οικονομιών παραμένουν ανεξήγητες. Επιδιώκοντας ακριβώς την κάλυψη αυτού του κενού, αναπτύχθηκαν
στη νεότερη οικονομική τα υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης που στοχεύουν στην
πληρέστερη ανάλυση και στην πιο ρεαλιστική ερμηνεία των μηχανισμών που χαρακτηρίζουν την
οικονομική μεγέθυνση.
Στο υπόδειγμα του Paul Romer (1986) το φυσικό κεφάλαιο θεωρείται ως φορέας γνώσης που
ενσωματώνει την τεχνολογική πρόοδο και είναι ακριβώς αυτή η γνώση που οδηγεί σε οικονομική
μεγέθυνση. Στα υποδείγματα του Robert Lucas (1988) δίνεται έμφαση στο ρόλο του ανθρωπίνου
κεφαλαίου και της τεχνογνωσίας για τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και για τη
μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση. Σε όλα αυτά τα υποδείγματα η βασική και θεμελιώδης ιδέα είναι ότι οι
επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο παράγουν την τεχνολογική πρόοδο, όπου ως τεχνολογική
πρόοδος ορίζεται η παραγωγή νέας γνώσης και η εφεύρεση νέων και πιο αποδοτικών τεχνολογιών (άρα πιο
αποδοτικών μεθόδων παραγωγής). Συνεπώς δεν μπορεί να απομονωθεί η τεχνολογική πρόοδος από τις
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και φυσικό κεφάλαιο. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί το βασικό
μηχανισμό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η μακροχρόνια μεγέθυνση της οικονομίας. Και αφού το μέγεθος
των επενδύσεων που γίνονται για έρευνα και ανάπτυξη R&D (Research and Development) προσδιορίζεται
ενδογενώς από τις αποφάσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, συνεπάγεται ότι ενδογενής είναι και ο
προσδιορισμός του ρυθμού της τεχνολογικής προόδου και κατά συνέπεια του ρυθμού μακροχρόνιας
μεγέθυνσης της οικονομίας.
Στα υποδείγματα εξωγενούς μεγέθυνσης αν και αναγνωρίζεται η σημασία της τεχνολογικής
προόδου, αυτό γίνεται μόνο έμμεσα. Ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου δεν παρουσιάζεται σαφώς, αλλά
υπονοείται. Ο Paul Romer (1990) αναγνώρισε αυτή την αδυναμία και κατασκεύασε ένα υπόδειγμα
ενδογενούς τεχνολογικής προόδου (Endogenous Technological Change) και ενδογενούς οικονομικής
μεγέθυνσης στο οποίο αναλύεται η ίδια η διαδικασία παραγωγής γνώσεως και νέων τεχνολογιών. Σημαντική
συμβολή της παραπάνω εργασίας είναι η αναγνώριση ότι η τεχνολογική πρόοδος επέρχεται επειδή οι
επιχειρήσεις (που έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους) ψάχνουν νέους τρόπους παραγωγής.
Όπως είχε πει και ο Adam Smith ΄΄δεν είναι στην φιλανθρωπία του φούρναρη η εξασφάλιση του δείπνου
μας, αλλά στην εξασφάλιση του κέρδους του΄΄ (Smith, 1776). Έτσι η πιθανότητα αύξησης του κέρδους
οδηγεί τις επιχειρήσεις και συνολικά τις εθνικές οικονομίες στην εισαγωγή νέων και καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τελειώνοντας την μελέτη μας θυμίζουμε τα λόγια του Samuelson (1988, σ. 1219), «είναι προτιμότερο να
έχουμε ένα υπόδειγμα με ανεπαρκή θεμέλια που να δίνει μια συνεπής αίσθηση της πραγματικότητας, παρά
να περιμένουμε ένα μελλοντικό υπόδειγμα με καλύτερα θεμέλια ή να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα
υπόδειγμα με γερά θεμέλια που δεν είναι κατάλληλο να εξηγήσει τα φαινόμενα που χρειαζόμαστε να
εξηγήσει».
Στην παρούσα μελέτη προκειμένου να διερευνήσουμε εμπειρικά το υπόδειγμα νεοκλασικής μεγέθυνσης με
εξωγενή τεχνολογία, επιχειρήσαμε να εκτιμήσουμε την τεχνολογική πρόοδο για την Ελληνική Οικονομία
την περίοδο 1961 – 2003 (μέσω νεοκλασικής προσέγγισης για την παραγωγή) όπου η χώρα βίωσε μέση
οικονομική ανάπτυξη 3.4%. Η ευρεθείσα τιμή για την παραγωγικότητα της οικονομίας που δεν ερμηνεύεται
σε αύξηση των αποδόσεων των εισροών εργασία και κεφάλαιο 1.4 % είναι υπερβολικό να αποδίδεται σε
καθαρή τεχνολογική πρόοδο. Υπάρχουν πολλές κυρίως ποιοτικές μεταβλητές που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του ΑΕΠ και δεν παρατηρούνται, ωστόσο θετικό κρίνεται το γεγονός για την Ελληνική Οικονομία
της αύξησης της ανερμήνευτης παραγωγικότητας κατά 1.4% ετησίως για την περίοδο 1961-2003. Με την
οικονομετρική μας προσέγγιση επιβεβαιώσαμε τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών ότι οι οριακές
συνεισφορές των εργασία και κεφάλαιο παραμένουν σταθερά στο βάθος χρόνου και με τιμές 2/3 και 1/3
αντίστοιχα. Η οικονομετρική μας προσέγγιση υπέδειξε σχεδόν μηδενική τεχνολογική πρόοδο βρίσκοντας
την τιμή της σχετικής έννοιας μηδενική για την Ελληνική Οικονομία για την περίοδο 1961-2003, γεγονός
που συνάδει με τις εκτιμήσεις των επίσημων κρατικών φορέων για την περίοδο 1980 – 2000. Ωστόσο η
οικονομετρική θεωρητική μας προσέγγιση μας υπέδειξε παράλληλα την αδυναμία και ασάφεια της έννοιας
εξωγενής τεχνολογικής πρόοδος που δεν αλληλοσχετίζεται με τα επίπεδα των εισροών εργασία και
κεφάλαιο.
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