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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟ Υ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Τό Κέντρο Προγραμματισμού καί Οικονομικών 'Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύ

θηκε το 1959 σάν μιά μικρή ερευνητική μονάδα μέ τήν επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», μέ βασικό σκοπό τήν επιστημονική μελέτη τών οικο

νομικών προβλημάτων της 'Ελλάδος, τήν ενθάρρυνση τών οικονομικών ερευνών 

καί τή συνεργασία μέ άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Τό 1964 τό ΚΕΠΕ πήρε τή σημερινή του ονομασία καί διάρθρωση καί του 

ανατέθηκαν οϊ έξης πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) ή κατάρτιση σχεδίων βραχυ

χρόνιων, μεσοχρόνιων καί μακροχρόνιων προγραμμάτων αναπτύξεως, ή εκπό

νηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής καί χωροταξικής αναπτύξεως, κα

θώς καί προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα μέ τ/ς κατευθυντήριες 

γραμμές πού καθορίζει ή κυβέρνηση- (β) ή παρακολούθηση καί ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης καί μεσοπρόθεσμης εξελίξεως της ελληνικής οικονομίας, κα

θώς καί ή κατάρτιση προτάσεων γιά τή λήψη τών κατάλληλων μέτρων (γ) ή 

επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σέ θέματα προγραμματισμού καί 

οικονομικής αναπτύξεως. 

Τό ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει καί αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σέ όλους 

τους πιό πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σέ βασικά θέματα της 

ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων αναπτύξεως, παρακολουθεί 

τίς βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες γιά μεταπτυχιακές σπουδές στην 

οικονομική επιστήμη καί τόν προγραμματισμό καί οργανώνει διαλέξεις καί σεμι

νάρια. 

Στά πλαίσια αυτών τών δραστηριοτήτων εντάσσεται καί ή δημοσίευση μελε

τών, πού είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς καί διαλέξεων, 

πού δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες πού προσκαλούνται από τό Κέντρο. 

Τό ΚΕΠΕ βρίσκεται σέ συνεχή επικοινωνία μέ αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού καί ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως καί απόψεις καί πλη

ροφορίες πάνω σέ θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων καί μεθόδων οίκο-
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νομικής έρευνας, συμβάλλοντας, καί με αυτό τόν τρόπο, στην προαγωγή της 
οικονομικής επιστήμης στή χώρα. 
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Oî βασικοί σκοποί τής εργασίας αυτής είναι οί ακόλουθοι: Πρώτο, è προσδι

ορισμός της έννοιας της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων καί τών προϋποθέ

σεων πού απαιτούνται, γιά νά μπορέσει ή πολιτική αυτή νά συμβάν στον εL·γχo 

του πληθωρισμού. Στά πλαίσια της επιδιώξεως αυτής επιχειρείται ή τοποθέτηση 

της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων μέσα στη γενικότερη οικονομική πολιτική. 

Δεύτερο, ή ανάλυση τής εμπειρίας άλλων χωρών, πού χρησιμοποίησαν τήν πολι

τική τιμών καί εισοδημάτων στά πλαίσια τής οικονομικής πολιτικής σταθεροποι

ήσεως καί ή εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά μέ τό κατά πόσον ή εμπειρία αυτή 

είναι δυνατό νά χρησιμοποιηθεί στή χώρα μας. Τρίτο, ή εμπειρική ανάλυση τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πού ασκήθηκε στην 'Ελλάδα κατά τά τελευταία 

χρόνια. Στά πλαίσια αυτής τής επιδιώξεως αναλύονται οί παράγοντες πού συν

έβαλαν στή διαμόρφωση τών αμοιβών τών εργαζομένων καί του δείκτη τιμών 

καταναλωτή, μέ απώτερο σκοπό τόν εντοπισμό τών παραγόντων, οί όποιοι εν

ισχύουν τόν πληθωρισμό μισθών καί τιμών στή χώρα. Τέταρτο, ή διατύπωση 

προτάσεων γιά τή χάραξη πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων σταθεροποιήσεως 

καί ή περιγραφή του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου, πού κατά τήν άποψη μας 

απαιτείται γιά τήν παρακολούθηση τής εφαρμογής τής πολιτικής αυτής. 

Ή συγγραφή τής εργασίας άρχισε από τό δεύτερο εξάμηνο του 1977 καί 

ολοκληρώθηκε στά τέλη του 1978. Κατά τήν περίοδο αυτή ή αβεβαιότητα γιά τήν 

τάση πού θά ακολουθούσε ό πληθωρισμός ήταν ιδιαίτερα 'έντονη. Προσπάθειες 

γιά νά τεθούν υπό έλεγχο οί πληθωριστικές πιέσεις ή γιά νά αναστραφούν οί 

πληθωριστικές προσδοκίες δέν διαφαίνονταν. Κάτω, λοιπόν, άπό τέτοιες συνθή

κες ή οικονομία δέν ήταν δυνατό νά αντέξει σέ ένα, έστω μικρό, πληθωριστικό 

σόκ άπό τό εξωτερικό. Γι' αυτό αναμενόταν, 'ότι ή αναζωπύρωση τών πληθωρι

στικών πιέσεων άπό τό εξωτερικό αναπόφευκτα θά ενίσχυε τόν πληθωρισμό μέ 

ρυθμό ψηλότερο άπό τών άλλων χωρών, όπου ό πληθωρισμός μειωνόταν. 

Ή προπαρασκευή τών στατιστικών στοιχείων γιά τήν κατάλληλη χρησιμο

ποίηση τους άπό τόν ηλεκτρονικό υπολογιστή έγινε από τους Βοηθούς 'Ερευνών 

τοΰ ΚΕΠΕ κ. Κ.Κανελλόπουλο καί τήν Κα Α .Λαμπροπούλου. Σημαντική υπήρξε 

επίσης ή συμμετοχή τής Βοηθού 'Ερευνών Δίδας Ζ. Άναστασάκου στην τελική 

φάση τής εργασίας. Χωρίς τή βοήθεια αυτών τών τριών εξαίρετων συνεργατών ή 

ολοκλήρωση τής εργασίας θά ήταν πολύ αμφίβολη. Τους εκφράζω τίς θερμές μου 

ευχαριστίες. 
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Θερμές ευχαριστίες εκφράζω σε τρεις άγνωστους σε μας κριτές της μελέτης, 

οΐ όποιοι μέ τίς παρατηρήσεις τους συντέλεσαν στη διευκρίνηση αρκετών σημείων 

της μελέτης, στην Κα Μ. Μερακλή, γιά τον προσεκτικό Ιλεγχο του τελικού 

κειμένου,καθώς καί στίς κυρίες Γ. Μπαλοπούλου καί Φ. Κουρτέση, γιά την ενγένει 

βοήθεια τους κατά την έκδοση της μελέτης. 

'Επίσης ευχαριστώ θερμά τή Δίδα Β. Βλαχοπούλου καί τήν Κα Α. Κλαμάρη, 

γιά τή δακτυλογράφηση του τελικού κειμένου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

'Οκτώβριος 1980 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κάτω από τήν πίεση των προβλημάτων του πληθωρισμού καί της ανεργίας, 

πού δημιουργεί σε διάφορες χώρες ô στασιμοπληθωρισμός, οΐ υπεύθυνοι γιά την 

άσκηση της οικονομικής πολιτικής αναζητούν λύσεις ρυθμιστικές τής συνολικής 

ζητήσεως, χωρίς προσφυγή στην υπερβολική χρήση των κλασικών νομισματικών 

καί δημοσιονομικών μέσων γιατί ή υπέρμετρη χρησιμοποίηση τών μέσων αυτών, 

γιά τον έλεγχο τής ζητήσεως καί τη συγκράτηση του πληθωρισμού, συνεπάγεται 

αναγκαία τήν παραπέρα αύξηση τής ανεργίας. "Ετσι ή αναζήτηση νέων συμπλη

ρωματικών μέσων αντιπληθωριστικής πολιτικής οδήγησε στή χρήση τής πολιτι

κής τιμών καί εισοδημάτων πού περιλαμβάνει ολο τό εύρος τών δραστηριοτήτων, 

ο! όποιες αποβλέπουν στον επηρεασμό τής προσφοράς εργασίας καί προϊόντος 

κατά τή λήψη αποφάσεων γιά τήν αύξηση τών μισθών καί τών τιμών. 

Ή προσφυγή σέ μέτρα επηρεασμού τής συμπεριφοράς τής προσφοράς, μέσω 

τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, κρίθηκε αναγκαία, γιατί θεωρητικές καί 

εμπειρικές εργασίες έδειξαν, ότι στον πληθωρισμό καί τήν ύφεση συμβάλλει καί ή 

πολιτική τών εργατικών συνδικάτων όπως καί τών επιχειρήσεων. 

Στά πλαίσια εμπειρικών εργασιών έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια γιά 

τήν επισήμανση τών παραγόντων πού προσδιορίζουν τίς μεταβολές τών αμοιβών 

τών εργαζομένων καί τών τιμών. Ή εκτίμηση τών σχέσεων μισθών καί τιμών 

έχει γίνει είτε σέ σύστημα άλληλοεξαρτημένων σχέσεων, τό όποιο καλύπτει ολό

κληρη τήν οικονομία, είτε σέ ανεξάρτητες σχέσεις μισθών καί τιμών, οι όποιες 

περιέχουν παράγοντες ζητήσεως καί κόστους. Ώς αντιπροσωπευτική μεταβλητή 

τής ζητήσεως χρησιμοποιείται τό επίπεδο τής ανεργίας. 

Οϊ πρακτικές δυσχέρειες, ωστόσο, γιά τήν εκτίμηση υποδειγμάτων μισθών 

καί τιμών στή χώρα μας κατά τήν περίοδο τοΰ πρώτου μισού τής ΙΟετίας τοΰ '70 

υπήρξαν ιδιαίτερα σοβαρές, γιατί φαίνεται ότι οί θεσμικοί παράγοντες καί οϊ 

προσδοκίες σχετικά μέ τίς προοπτικές γιά τήν εξέλιξη τού πληθωρισμού προκά

λεσαν σημαντικές μετατοπίσεις στίς σχέσεις μισθών καί τιμών, ώστε ό εντοπι-
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σμός της σχέσεως μισθών-άνεργίας, συνεπώς καί της σχέσεως τιμών-άνεργίας, 

νά γίνεται ιδιαίτερα δυσχερής ή καί αδύνατος. 

Εντούτοις κατά τό δεύτερο μισό της ΙΟετίας του '70 ή σχέση μισθών-

άνεργίας επανεμφανίζεται, γεγονός πού φαίνεται νά οφείλεται στη σχετική άμ

βλυνση των πληθωριστικών προσδοκιών καί στή μείωση της επιδράσεως μερι

κών ισχυρών θεσμικών παραγόντων. 

Στην παρούσα εργασία του 'Επιστημονικού 'Ερευνητή του ΚΕΠΕ 'Υφηγη

τή κ. Οικονόμου, γιά τή διερεύνηση τών παραγόντων πού προσδιορίζουν τό 

ρυθμό αυξήσεως τών μισθών καί τών τιμών, ελήφθησαν υπόψη παράγοντες ζη

τήσεως καί κόστους. Μέ τόν τρόπο αυτό δίνεται ή δυνατότητα της εξειδικεύσεως 

του είδους του πληθωρισμού, πράγμα πού είναι απαραίτητο γιά τήν επιλογή τών 

κατάλληλων μέσων πολιτικής. Τά ενδιαφέροντα συμπεράσματα του συγγραφέα 

είναι: (α) ότι κατά τήν εξεταζόμενη περίοδο, καί ειδικότερα κατά τήν περίοδο 

1975-1978, ιδιαίτερη σημασία στον προσδιορισμό του ρυθμού ανόδου μισθών καί 

τιμών διαδραμάτισαν οί παράγοντες κόστους καί (β) ότι ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων, πού εφαρμόστηκε άπό τό 1975 καί μετά, συνέβαλε στή συγκράτηση 

του πληθωρισμού παρά τήν παράλληλη ενίσχυση τών αμοιβών. 

Τό γενικό συμπέρασμα, πού προκύπτει από τήν εργασία αυτή, είναι ότι ή 

εφαρμογή αντιπληθωριστικής πολιτικής μόνο μέ νομισματικά καί δημοσιονομικά 

μέτρα δέν αναμένεται νά αποδώσει σημαντικά στον 'έλεγχο του ρυθμού ανόδου τών 

μισθών καί τών τιμών. 'Αντίθετα ή συμπλήρωση της μέ πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων αναμένεται νά έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. 'Υπογραμμίζεται 

ωστόσο· ότι ή υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει τήν ύπαρξη τών 

κατάλληλων κριτηρίων γιά τή χάραξη της αλλά καί του κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου γιά τήν εφαρμογή της, θέματα πού αναπτύσσονται καί αναλύονται διεξο

δικά άπό τό συγγραφέα. 

Ή μελέτη αυτή, μέ τό αναλυτικό πνεύμα πού τή διακρίνει καί μέ τή συστημα

τική προσπάθεια διερευνήσεως τών παραγόντων του πληθωρισμού στή χώρα μας 

καί τών προϋποθέσεων πού απαιτούνται γιά τόν ελεγχό του, όχι μόνο εμπλουτίζει 

σημαντικά τήν ελληνική βιβλιογραφία, άλλα ταυτόχρονα αποτελεί ουσιαστική 

συμβολή στή μελέτη του σημαντικότερου βραχυχρόνιου προβλήματος πού αντιμε

τωπίζει σήμερα ή ελληνική οικονομία. 

Καθηγητής ΡΗΓΙΝΟΣ Δ. ΘΕΟ ΧΑΡΗΣ 

Κέντρο Προγραμματισμού Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής 

καί Οικονομικών 'Ερευνών 

'Οκτώβριος 1980 
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Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Πληθωρισμός καί 'Ύφεση: 
Τό Σύγχρονο Οικονομικό Πρόβλημα 

Οί οικονομίες των χωρών της ελεύθερης άγορ&ς καί ειδικότερα οί οι
κονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ γνώρισαν μεταπολεμικά μιά περίοδο γρή
γορης ανάπτυξης μέ ήπιο πληθωρισμό καί χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Ή 
εσωτερική καί ή εξωτερική ζήτηση, σέ πραγματικούς ορούς, αυξάνονταν μέ 
ρυθμούς πού επέτρεπαν άνοδο τοΰ προϊόντος καί του βιοτικού επιπέδου. 
Βάση γιά τήν άσκηση πολιτικής γιά τήν οικονομική επέκταση αποτελούσε 
ή ανταλλακτική σχέση μεταξύ πληθωρισμού καί ανεργίας. Γιά κάθε χώρα, 
καί ανάλογα μέ τίς Ιδιαίτερες κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες της επο
χής, υπήρχε ένας ρυθμός οικονομικής επεκτάσεως καί ενα επίπεδο πληθω
ρισμού, τό όποιο τής εξασφάλιζε ανταγωνιστικότητα τών προϊόντων της καί 
«πλήρη απασχόληση». Τά γνωστά μέσα οικονομικής πολιτικής μπορούσαν 
όχι μόνο νά ενισχύουν τό ρυθμό τής οικονομικής επεκτάσεως άλλα καί νά 
ελέγχουν αποτελεσματικά τόν πληθωρισμό, αν αυτός αυξανόταν πάνω άπό 
ενα ανεκτό επίπεδο. Ή κατάσταση αυτή διατηρήθηκε μέχρι τό τέλος περί
που τής δεκαετίας τοΰ '60. Άπό τότε σημειώθηκε σημαντική επιβράδυνση 
στό ρυθμό τής οικονομικής ανόδου όλων σχεδόν τών οικονομιών, μέ 
παράλληλη αύξηση τής ανεργίας καί τοΰ πληθωρισμού. Τό φαινόμενο αυτό 
ονομάστηκε στασιμοπληθωρισμός, πού σημαίνει τή συνύπαρξη πληθωρι
σμού καί ύφέσεως. 

Ή αντιμετώπιση τής καταστάσεως αυτής φαίνεται νά είναι αρκετά δύσ
κολη. Τά αποτελέσματα τών κεϋνσιανών μέσων επεκτατικής οικονομικής 
πολιτικής πάνω στην απασχόληση καί τό προϊόν εξαφανίζονται μέσα σέ 
μικρό χρονικό διάστημα καί καταλήγουν σέ τροφοδότηση τοΰ πληθωρι
σμού. Ή αποκαλούμενη «αυταπάτη» σχετικά μέ τήν αξία τοΰ χρήματος γιά 
τόν καταναλωτή καί τόν επενδυτή έχει βαθμιαία υποχωρήσει καί παραχω
ρήσει τή θέση της στίς έντονες πληθωριστικές προσδοκίες. Γι' αυτό είναι 
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δύσκολο, ή επεκτατική νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική νά επη
ρεάσουν θετικά τό προϊόν καί τήν απασχόληση. Έτσι οΐ επιδιώξεις γιά 
διατήρηση τής «πλήρους απασχολήσεως», τής ενισχύσεως της οικονομικής 
επεκτάσεως καί του ελέγχου του πληθωρισμού εξαρτώνται ολοένα καί λιγό
τερο άπό τά παραδοσιακά μέσα οικονομικής πολιτικής. 

Επαρκή απόδειξη του φαινομένου τής οικονομικής ύφέσεως καί του 
πληθωρισμού μέ ανεργία αποτελούν οί ακόλουθες εξελίξεις. Ειδικότερα, ό 
ρυθμός ανόδου τοΰ ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στίς χώρες τής ΕΟΚ 
άπό 6,1% πού ήταν τό 1969 μειώθηκε στό 1,7% τό 1974, ενώ τό ίδιο προϊόν 
παρουσίασε μείωση κατά 1,4% τό 1975. 'Αντίθετα ό δείκτης τιμών κατανα
λωτή άπό 4,8% τό 1969 αυξήθηκε στό 12,7% τό 1974, γιά νά περιοριστεί 
σταδιακά στό 10,8% τό 1977. 'Ανάλογα σημαντική ήταν καί ή αύξηση τής 
ανεργίας κατά τήν ϊδια περίοδο. "Ετσι, ενώ τό ποσοστό τών άνεργων στό 
σύνολο τοΰ ενεργού εργατικού δυναμικού τό 1974 ήταν 2,9%, τό 1975 αυξή
θηκε στό 4,3%, τό 1976 στό 4,9% καί τό 1977 στό 5,3%, μέ τάση παραπέρα 
αυξήσεως του. 

Βασική είναι ή διαπίστωση, δτι ή αύξηση τής ανεργίας είναι πιό ση
μαντική στίς χώρες μέ τόν ψηλότερο πληθωρισμό. Έτσι, ή ανεργία αυξή
θηκε στή Γαλλία άπό 2,3% τό 1974 σέ 4,9% τό 1977, στή Δανία άπό 2% τό 
1974 σέ 5,9% τό 1977 καί στην 'Αγγλία άπό 2,4% τό 1974 σέ 5,8% τό 1977, 
χώρες μέ τή μεγαλύτερη προς τά πάνω απόκλιση άπό τό μέσο επίπεδο πλη
θωρισμού σέ ολόκληρη τήν Κοινή 'Αγορά. 

Ή αύξηση τοΰ προϊόντος τό 1976 κατά 5,0% στίς ϊδιες χώρες δημιούρ
γησε αρχικά αισιόδοξες προοπτικές γιά έξοδο τής διεθνούς οικονομίας άπό 
τήν ύφεση. Όμως, κατά τόν επόμενο χρόνο, ή οικονομική άνοδος περιορί
στηκε στό μισό τοΰ ρυθμού ανόδου τοΰ προϊόντος τοΰ 1976, ενώ ή ανεργία 
αυξήθηκε άπό 4,9% τό 1976 σέ 5,3% τό 1977 καί ô πληθωρισμός εμφάνισε 
μικρή μόνο υποχώρηση. 

Γιά τήν εξήγηση τοΰ φαινομένου συνυπάρξεως πληθωρισμού καί ύφέ
σεως αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες. 'Αρχικά θεωρήθηκε δτι ή παγκόσμια 
ύφεση ήταν συγκυριακή. 'Αποδόθηκε μάλιστα στην υπερθέρμανση τών ηγε
τικών οικονομιών, στην ανεπάρκεια τοΰ νομισματικού συστήματος καί στην 
αυτόνομη αύξηση τής τιμής τοΰ πετρελαίου καί άλλων πρώτων υλών, αιτίες 
πού οδήγησαν στην αύξηση τού κόστους παραγωγής καί στην άνοδο τών 
τιμών. Ή εμμονή, εντούτοις, τοΰ πληθωρισμού νά παραμένει σέ ψηλά επί
πεδα, παρά τήν αύξηση τής ανεργίας καί τήν υποαπασχόληση τής παραγω
γικής δυναμικότητας τών οικονομιών, οδήγησε σέ εναλλακτική ερμηνεία 
τοΰ φαινομένου τού στασιμοπληθωρισμού καί στή συμπλήρωση τών γνω-
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στων μέσων οικονομικής πολιτικής μέ τήν πολιτική τιμών καί εισοδημά

των. Κατά τήν άποψη αυτή τό σύγχρονο φαινόμενο του πληθωρισμού οφεί

λεται σέ κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες πού παρουσιάζουν μεγάλη ο

μοιότητα μέ τους παράγοντες πού προκαλούν τήν ανησυχία στά Πανεπιστή

μια 1 ' 2 ' 3 . Ειδικότερα υποστηρίζεται δτι: (α) Οί χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής 

προόδου τής περιόδου των τελευταίων χρόνων τής δεκαετίας του '60 καί τών 

πρώτων χρόνων τής δεκαετίας τοΰ '70 μαζί μέ τή διαρροή εισοδήματος στό 

εξωτερικό, λόγω αυξήσεως τών τιμών τών πρώτων υλών, δέν επέτρεψαν 

γρήγορη άνοδο του βιοτικού επιπέδου πού επιθυμούσαν οί εργαζόμενοι, (β) 

Ή επιδίωξη τής «πλήρους απασχολήσεως» στίς βιομηχανικές χώρες δημι

ούργησε στους εργαζομένους αίσθημα ασφάλειας καί βεβαιότητας γιά 

απασχόληση, (γ) Ή ανισότητα στή διανομή τού εισοδήματος δημιούργησε 

αισθήματα απαισιοδοξίας καί άπογοητεύσεως στους μισθωτούς. Κάτω άπό 

αυτές τίς συνθήκες οί μισθωτοί θεώρησαν ότι δέν ήταν δυνατή ή βελτίωση 

τοΰ βιοτικού τους επιπέδου παρά μόνο μέ αναδιανομή τοΰ εισοδήματος, τήν 

οποία θά μποροΰσαν νά επιδιώξουν κάτω άπό τίς γνωστές πολιτικές καί 

κοινωνικές συνθήκες. 

Οί δυνατότητες, όμως, γιά αναδιανομή τοΰ εισοδήματος σέ περιόδους 

οικονομικής ύφέσεως καί χαμηλού ρυθμού αυξήσεως τής παραγωγικότητας 

είναι περιορισμένες. Γι' αυτό καί οί απαιτήσεις τών εργαζομένων, γιά ση

μαντική βελτίωση τών αποδοχών τους, ενίσχυσαν άφ' ενός τόν πληθωρισμό 

καί άφ' ετέρου τήν ύφεση καί τήν άνοδο τής ανεργίας. 

Ή ελληνική οικονομία αποτελεί εξαίρεση ή τουλάχιστον φαίνεται ότι 

αποτελεί εξαίρεση σέ σχέση μέ τό στασιμοπληθωρισμό. Γιατί, παρά τόν 

ψηλό ρυθμό πληθωρισμού (1976:13,1% καί 1977:12,2%), τά στοιχεία γιά τήν 

απασχόληση στή μεγάλη βιομηχανία δείχνουν αύξηση τοΰ αριθμού τών 

απασχολουμένων μισθωτών υπαλλήλων καί ημερομίσθιων εργατών κατά 

6,1% τό 1976 καί 4,7% τό 1977, πράγμα πού υποδηλώνει σημαντική αύξηση 

τής απασχολήσεως, ακόμη κι' αν λάβουμε υπόψη τή μείωση τών ωρών 

απασχολήσεως, πού ήταν 2% τό 1976 καί 1,85% τό 1977. Ωστόσο οί ρυθμοί 

αυτοί δέν δίνουν τήν ακριβή εικόνα τής ελληνικής οικονομίας4, γιατί οί 

1. OECD, Inflation: The Present Problem, Paris, 1970. 
2. Wiles, P., «Cost Inflation And The State Of Economic Theory», Economic 

Journal, 1973, σελ. 377-398. 
3. Harrod, R., «The Issues: Five Views», in R. Hinshaw, «Inflation as a Global 

Problem», John Hopkins University Press Ltd., London, 1972. 

4- Ή αύξηση τής απασχολήσεως οφείλεται σέ θεσμικούς κυρίως παράγοντες. Ή 
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ρυθμοί αυξήσεως του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δείχνουν μεί

ωση του ρυθμοΰ οικονομικής επεκτάσεως, γεγονός πού οφείλεται στό δτι 

ό πληθωρισμός κατατρώγει τους οικονομικούς πόρους, περιορίζει την αντα

γωνιστικότητα της οικονομίας (μέ αποτέλεσμα τή μείωση της ζητήσεως) 

καί αποθαρρύνει τήν επενδυτική δραστηριότητα στον Ιδιωτικό τομέα. Ει

δικότερα ό ρυθμός ανόδου του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος σέ τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής άπό 5,1% τό 1975 καί 

6,1% τό 1976 περιορίστηκε σέ 2,9% τό 1977. Ή μείωση αύτη δέν οφείλεται 

μόνο στή συρρίκνωση της γεωργικής παραγωγής, πού ήταν 1,3% τό 1976 καί 

7,4% τό 1977, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, άλλα καί στή μείωση του 

ρυθμού ανόδου του ακαθάριστου προϊόντος στή μεταποίηση, από 5,5% τό 

1975 καί 10,0% τό 1976 σέ 1,4% τό 1977. Μείωση σημειώθηκε καί στό ρυθμό 

αυξήσεως του προϊόντος στον τομέα τών υπηρεσιών, δηλαδή άπό 6,4% τό 

1976 σέ 4,9% τό 19771. 

Πρόσθετη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ό πληθωρισμός κατατρώγει 

σέ επικίνδυνο βαθμό τους οικονομικούς πόρους καί διαστρεβλώνει τά κίνη

τρα γιά υγιή οικονομική επέκταση είναι τά ακόλουθα: (α) Οί καθαρές απο

ταμιεύσεις σάν ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, άπό 28,6% πού ήταν τό 

1973 μειώθηκαν σέ 18,1% τό 1977, πράγμα πού περιορίζει τή δυνατότητα 

επιδιώξεως ψηλών ρυθμών οικονομικής προόδου, (β) Ό όγκος τών επενδύ

σεων γιά μηχανολογικό εξοπλισμό, μετά τή μείωση του κατά 4,6% τό 1974 

καί 11,8% τό 1975, συνέχισε τήν πτωτική του τάση, μέ φθίνοντα δμως ρυθμό. 

Έ τ σ ι κατά τά τελευταία χρόνια ή παραγωγική δυναμικότητα τής οίκονομίας 

αυξάνεται μέ φθίνοντα ρυθμό, (γ) Τό 1977 ό όγκος τών εξαγωγών μειώθηκε 

κατά 1,6%, ενώ ό όγκος τών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 6,5%. 'Αντίθετα ό 

ρυθμός αυξήσεως του όγκου τών κατασκευών γιά κατοικίες καί λοιπά κτίρια 

αυξήθηκε άπό 8,5% τό 1975 σέ 16,6% τό 1977. 

Ά π ό τίς πιό πάνω εξελίξεις γίνεται φανερό, ότι οί δυσμενείς συνέπειες 

τοϋ πληθωρισμού παίρνουν επικίνδυνη έκταση. Ή οικονομική επέκταση 

συλλογική, δηλαδή, σύμβαση εργασίας τοΰ 1975 προέβλεπε μείωση τών εβδομαδι
αίων ωρών εργασίας κατά 6,2% (άπό 48 σέ 45 ώρες εργασίας) γιά τήν περίοδο 
1975-1977 καί αύξηση τοϋ υπερωριακού επιδόματος στό 75% του καταβαλλόμενου 
ωρομισθίου. Αυτές οί ρυθμίσεις, κάτω άπό τίς συνθήκες τής οικονομικής χαλαρότη
τας τής περιόδου εκείνης, ώθησαν τίς επιχειρήσεις νά προσλαμβάνουν νέους εργάτες 
αντί νά ύπεραπασχολοΰν τό προσωπικό τους. 

1. 'Υπουργείο Συντονισμού, Προσωρινοί'Εθνικοί Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος,1978, 
Μάιος 1979. 
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δέν μπορεί νά συνεχιστεί, αν προηγουμένως δέν τιθασσευτοΰν οΐ πληθωρι

στικές πιέσεις καί κατά συνέπεια ή παραγωγικότητα δέν θά αυξηθεί, αν 

προηγουμένως δέν ελέγξουμε αποτελεσματικά τήν άνοδο των τιμών. 

Είναι γενικά γνωστό, οτι ό πληθωρισμός πλήττει τους χαμηλότερα 

αμειβόμενους, δεδομένου οτι τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ εισοδήματος τους 

διατίθεται γιά τήν προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης. Οί καλύτερα αμει

βόμενοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία καί μπορούν νά αναπροσαρμόζουν τά 

εισοδήματα τους έτσι, πού νά αποφεύγουν τίς συνέπειες του πληθωρισμού. 

Ή αλήθεια όμως είναι οτι ό πληθωρισμός πλήττει τόσο τόν καταναλωτή 

οσο καί τόν επενδυτή. Οί αποταμιεύσεις τών επιχειρηματιών χάνουν τήν 

αγοραστική τους δύναμη, μέ αποτέλεσμα νά μήν επαρκούν γιά τήν πραγμα

τοποίηση τών επενδυτικών τους προγραμμάτων, ενώ παράλληλα, μέ τήν 

άνοδο τών τιμών, ή προβλεπόμενη πραγματική απόδοση τών επενδύσεων 

συρρικνώνεται καί μόνο τά περιστασιακά κέρδη αυξάνονται. 

'Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι ή ενίσχυση τών πληθωρι

στικών προσδοκιών. 'Ορισμένες, δηλαδή, κοινωνικές ομάδες προσδοκούν 

τή συνέχιση ψηλών ρυθμών πληθωρισμού καί ενεργούν μέ βάση αυτές τίς 

προσδοκίες γιά νά διατηρήσουν ή/ καί νά βελτιώσουν τή σχετική τους θέση 

στή διανομή τοΰ εισοδήματος καί τοΰ πλούτου, πράγμα πού, σέ κάποια 

έκταση, καθιστά τόν πληθωρισμό κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο. "Ενα 

άλλο αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής είναι ή δημιουργία διάφορων 

αποσταθεροποιητικών τάσεων, οί όποιες διαιωνίζουν τόν πληθωρισμό μέ 

έντονη τήν απειλή νά καταστεί ό πληθωρισμός μακροχρόνιο πρόβλημα της 

ελληνικής οικονομίας1. 

Πιό σημαντική είναι ϊσως, ή διαπίστωση, οτι οί εργαζόμενοι σήμερα, 

περισσότερο άπό άλλοτε, δταν σκέπτονται γιά τά εισοδήματα τους ενεργούν 

μέ βάση τό επιδιωκόμενο επίπεδο εισοδήματος καί οχι μέ βάση τόν επιθυ

μητό ρυθμό αναπροσαρμογής τοΰ εισοδήματος τους. Ή εξασφάλιση όμως 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου εισοδήματος σημαίνει αναδιανομή τοΰ εισ

οδήματος, ή οποία, κάτω άπό τίς συνθήκες χαμηλού ρυθμού ανόδου της 

οικονομίας καί της παραγωγικότητας, δέν μπορεί νά συνεχιστεί γιά μακρό 

χρονικό διάστημα καί σέ μεγάλη έκταση χωρίς νά τεθεΐ σέ κίνδυνο ή δυνα-

1. Κατά τήν πενταετία 1973-1977 ò μέσος ρυθμός ανόδου τοΰ δείκτη τιμών 
καταναλωτή ήταν 16,14%. Οί προοπτικές γιά τά επόμενα τρία χρόνια δείχνουν ότι ό 
πληθωρισμός οχι μόνο θά διατηρηθεί στό επίπεδο τοϋ διψήφιου άριθμοΰ, άλλα καί 
ενδέχεται νά επιταχυνθεί. 

- 2 7 -



τότητα εξασφαλίσεως συνθηκών γιά αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη καί 
χωρίς νά αντιδράσουν οί κοινωνικές ομάδες άπό τίς όποιες αφαιρείται μέρος 
του εισοδήματος των. Ό ανταγωνισμός δμως, των διάφορων κοινωνικών 
ομάδων έχει ήδη λάβει τέτοια έκταση, ώστε νά έχει δημιουργηθεί ένας 
φαύλος κύκλος. Γιά νά καταπολεμηθεί ή κατάσταση αυτή απαιτείται ή υιο
θέτηση πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων σάν αυτή πού εφαρμόζεται σέ 
άλλες χώρες καί πού, σέ πρώτη φάση, θά αποβλέπει: πρώτο, στή διαμόρ
φωση ευνοϊκών προσδοκιών γιά τίς μελλοντικές εξελίξεις μέ τήν αποσύν
δεση του ρυθμού ανόδου τών αμοιβών άπό τίς εξελίξεις τών τιμών του πα
ρελθόντος· δεύτερο, στον έλεγχο τών πληθωριστικών πιέσεων πού προέρ
χονται άπό αυτόνομες αποφάσεις τών εργαζομένων καί τών επιχειρηματιών 
γιά αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών τρίτο, στό νά τεθούν οί ορθές 
βάσεις γιά δίκαιη διανομή του εισοδήματος μακροχρόνια. 

2. Ειδικότερες 'Απόψεις γιά τά Αίτια τοδ Πληθωρισμού 

Ή άποψη, οτι ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μπορεί νά συμβάλει 
στή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων καί, κατ' επέκταση, στον έλεγχο 
του ρυθμού ανόδου τών τιμών, στηρίζεται μερικά στή διαπίστωση, ότι οί 
αυτόνομες αποφάσεις γιά αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών συμβάλλουν 
στην πρόωρη εκδήλωση πληθωρισμού καί, συνεπώς, αποτελούν μιαν ανε
ξάρτητη πηγή πληθωρισμού. Κατά τήν ϊδια άποψη, οί αυτόνομες αυτές 
αποφάσεις δέν μπορούν νά ελεγχθούν αποτελεσματικά μέσω της νομισματι
κής καί δημοσιονομικής πολιτικής, γιατί δέν είναι συνέπεια τής άλληλεπι-
δράσεως τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, άλλα αποτέλεσμα ανεξάρτητων 
αντιδράσεων μόνο τής προσφοράς ή/καί επακόλουθο πολιτικών αποφάσεων 
τής κυβερνήσεως. Επομένως, γιά νά ελεγχθούν οί αυξήσεις τών μισθών (ή 
γενικότερα ή άνοδος τοΰ κόστους τής εργασίας) καί τών τιμών, πού οφεί
λονται σέ αυτόνομες αποφάσεις, απαιτείται ή λήψη μέτρων πού νά επηρε
άζουν άμεσα τή συμπεριφορά τής προσφοράς (προϊόντος καί εργασίας). 

Στό τμήμα αυτό δέν επιχειρείται εκτεταμένη παρουσίαση τής θεωρίας 
περί πληθωρισμού, γιατί αυτό γίνεται στό Κεφάλαιο 2, άλλα παράθεση τοΰ 
μέρους εκείνου τών συζητήσεων περί τοΰ πληθωρισμού, πού είναι απαραί
τητο γιά τή θεωρητική τοποθέτηση τής έννοιας τής πολιτικής τιμών καί 
εισοδημάτων, στά πλαίσια τής γενικότερης οικονομικής πολιτικής, καί τών 
προϋποθέσεων πού είναι απαραίτητες γιά νά μπορέσει ή πολιτική τιμών καί 
εισοδημάτων νά συμβάλει στον έλεγχο τού πληθωρισμού. 
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2.1. Ό Ρόλος τής Νομισματικής Πολιτικής 

Οί θεωρητικές καί εμπειρικές διερευνήσεις εκείνων πού υποστηρίζουν 

πώς ό πληθωρισμός είναι νομισματικό φαινόμενο έχουν καταλήξει στό 

συμπέρασμα, δτι τό γενικό επίπεδο των μισθών καί τών τιμών εξαρτάται άπό 

τίς συνθήκες ικανοποιήσεως της ζητήσεως χρήματος. Οί υποστηρικτές της 

πιό πάνω θεωρίας πιστεύουν, οτι οί μεμονωμένες αυτόνομες αποφάσεις γιά 

αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών μικρές μόνο επιδράσεις έχουν πάνω στό 

πλέγμα τών δυνάμεων της αγοράς, γι' αυτό καί δέν τίς αναλύουν συστηματι

κά. "Ετσι, σύμφωνα μέ αυτή τήν τοποθέτηση, τό γενικό επίπεδο τών τιμών 

εξαρτάται άπό τή ροή τών χρηματικών πληρωμών σέ σχέση μέ τή ροή τών 

αγαθών καί τών υπηρεσιών. "Αν οί χρηματικές πληρωμές αυξάνονται γρη

γορότερα άπό οσο αυξάνεται ό όγκος τών αγαθών καί υπηρεσιών, τό γενικό 

επίπεδο τών τιμών ανεβαίνει. Ωστόσο, εφόσον οί χρηματικές πληρωμές 

μετατρέπονται σέ διάφορες μορφές χρηματικών εισοδημάτων, έπεται οτι, αν 

τά χρηματικά εισοδήματα αυξάνονται γρηγορότερα άπό οσο αυξάνεται ό 

όγκος τών αγαθών καί υπηρεσιών τότε οί τιμές ανεβαίνουν. 

Ή αιτιολόγηση αυτή του πληθωρισμού είναι λογικά συνεπής καί ορθή-

δέν μας λέγει, όμως, κάτι συγκεκριμένο σχετικά μέ τά πραγματικά αϊτια τοϋ 

πληθωρισμού. 'Αφήνει δηλαδή αναπάντητο τό ερώτημα, κατά πόσον ό πλη

θωρισμός έχει σάν γενεσιουργό αιτία τήν αύξηση της προσφοράς χρήματος 

μέ ρυθμό ταχύτερο άπό τήν αύξηση τοϋ προϊόντος ή τήν αύξηση της ροής 

χρηματικών εισοδημάτων μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τή ροή αγαθών καί υπη

ρεσιών, ή μήπως πρωτογενής πηγή τοϋ πληθωρισμού είναι ή αυτόνομη προς 

τά πάνω ώθηση τών τιμών καί τών χρηματικών εισοδημάτων, πού τελικά 

συνοδεύεται άπό «ενδογενή» προς τά πάνω αναπροσαρμογή της προσφοράς 

χρήματος1, ή οποία επιτρέπει τήν υλοποίηση τών μεταβολών τών χρηματι

κών εισοδημάτων καί τών τιμών. 'Απάντηση στό ερώτημα αυτό μπορεί νά 

δοθεί μόνο άφοϋ έξεταστοΰν προηγούμενα τά αϊτια πού οδηγούν σέ ανα

προσαρμογή μισθών καί τιμών. Μιά πρόχειρη λ.χ. απάντηση στό ερώτημα 

γιά τά αϊτια της αυξήσεως τών τιμών θά ήταν ή αύξηση του κόστους παρα

γωγής. 'Αλλά καί ή απάντηση αυτή δέν μας λέγει τίποτε γιά τά αϊτια πού 

προκάλεσαν τήν αύξηση του κόστους. 'Επιπλέον αφήνει αναπάντητο ενα 

ειδικότερο καί πολύ βασικό ερώτημα: ή αύξηση τών τιμών τών εισροών, πού 

1. Γιά τήν ένδογένεια λ.χ. τοϋ χρήματος στην Ελλάδα καί τους λόγους πού τήν 
προκαλούν βλ. Ι. Παπαδάκη, Χρήμα καί Οικονομική Δραστηριότης: Ή 'Ελληνική 'Εμ
πειρία 1950-1975, 'Αθήναι 1979, σελ. 115-122. 
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συνθέτουν τό κόστος, είναι αποτέλεσμα κάποιας αυτόνομης εξωγενούς επι

δράσεως ή μήπως της αναπροσαρμογής των σχετικών τιμών, ή οποία παίζει 

βασικό ρόλο στή διαδικασία ανακατανομής τών οικονομικών πόρων; 

Ή απάντηση στά ερωτήματα αυτά πρέπει νά αναζητηθεί σέ μιά γενικό

τερη μελέτη τών οικονομικών σχέσεων πού καλύπτουν ολόκληρη τήν οικο

νομία. Στην ανάλυση του πληθωρισμού ή άποψη πού επικρατεί άπό αυτούς 

πού υποστηρίζουν οτι ή άνοδος τών τιμών καί τών μισθών οφείλεται σέ 

νομισματικούς παράγοντες είναι, οτι οί συνθήκες ικανοποιήσεως τής ζητή

σεως χρήματος είναι ή κύρια πηγή τών πληθωριστικών πιέσεων καί ότι τά 

χρηματικά εισοδήματα καί οί τιμές προσαρμόζονται στίς μεταβολές αυτών 

τών συνθηκών. Έτσι ή επεκτατική νομισματική πολιτική συμβάλλει στή 

δημιουργία προϋποθέσεων γιά αύξηση τών πληθωριστικών πιέσεων στην 

οικονομία. 

'Εκείνοι πού θεωρούν τήν προσφορά χρήματος σάν κύρια πηγή τού 

πληθωρισμού υποστηρίζουν, οτι ή προς τά πάνω ώθηση τών μισθών καί τών 

τιμών άπό τήν πλευρά τής προσφοράς είναι δυνατό νά προκαλεί βραχυχρό

νιες μόνο πιέσεις στό επίπεδο τών τιμών καί οτι, ακόμη, ή δυνατότητα γιά 

ώθηση άπό τήν πλευρά τής προσφοράς είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό συμ

βαίνει, γιατί οί δυνάμεις τής άγορας επενεργούν διορθωτικά, δημιουργώντας 

πιέσεις προς τήν αντίθετη κατεύθυνση, πού δέν θά επιτρέψουν τήν εκδή

λωση ψηλού πληθωρισμού. Ειδικότερα, αν οί μισθοί ή οί τιμές ωθούνται 

προς τά πάνω άπό τήν πλευρά τής προσφοράς σέ κάποιο τομέα τής οικονο

μίας, μέ τήν άσκηση κάποιας επιδράσεως στην αγορά, τότε ή απασχόληση 

θά μειωθεί. Ή εργασία πού θά απελευθερωθεί θά συμπιέσει τους μισθούς καί 

τίς τιμές σέ άλλους τομείς τής οικονομίας, δηλαδή οί σχετικοί μισθοί ή/καί 

οί τιμές θά αναπροσαρμοστούν γιά νά απορροφηθεί ή εργασία πού έχει 

απελευθερωθεί. Ερμηνεύοντας, μέ τήν ϊδια θεωρία, μιά παρόμοια κατά

σταση σέ ολόκληρη τήν οικονομία, αν γιά κάποιο αυτόνομο λόγο τό μέσο 

επίπεδο τών μισθών ολόκληρης τής οικονομίας ωθηθεί σέ επίπεδο ψηλό

τερο άπό εκείνο πού δικαιολογείται άπό τίς συνθήκες ικανοποιήσεως τής 

ζητήσεως χρήματος καί δέν υπάρξει παράγωγος αύξηση τής προσφοράς 

χρήματος, τότε θά προκληθεί αύξηση τής ανεργίας, ή οποία θά συντελέσει 

στή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά εργασίας, κατάσταση 

ή οποία εν συνεχεία θά συμβάλει στην απορρόφηση τής ανεργίας. Είναι, 

όμως, ενδεχόμενο οί μισθοί νά μήν αναπροσαρμοστούν σύντομα καί ή χρο

νική διάρκεια τής ανεργίας νά είναι μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή είναι 

βέβαιο, οτι ή ώθηση τών μισθών άπό τήν πλευρά τής προσφοράς δέν θά 

οδηγήσει σέ γενική ανατιμητική τάση, γιατί ή προσφορά χρήματος δέν 
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καθιστά δυνατή τή στήριξη του πληθωρισμού. 

'Εντούτοις μεταξύ εκείνων πού θεωρούν σάν αιτία του πληθωρισμού τίς 

συνθήκες ικανοποιήσεως τής ζητήσεως χρήματος έχουν δημιουργηθεί ση

μαντικές διαφωνίες, οί όποιες αναφέρονται στους λόγους πού προκαλούν τή 

γρηγορότερη αύξηση τής προσφοράς χρήματος άπό τήν αύξηση του προϊ

όντος. 'Ορισμένοι προσδίδουν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στην προσφορά 

χρήματος. Έτσι , αν ή προσφορά χρήματος αυξάνεται μέ ταχύ ρυθμό καί ή 

επίδραση της στή χρηματική ισορροπία δέν αντισταθμίζεται άπό τήν επιθυ

μία του κοινού νά διακρατήσει περισσότερο ρευστό χρήμα, τότε τό γενικό 

επίπεδο των τιμών θά αυξηθεί. Είναι φανερό συνεπώς, δτι στην έκταση πού 

οί μισθοί καί οί τιμές προσδιορίζονται μέσα σέ ενα νομισματικό σύστημα, 

υπάρχει ενα επίπεδο μισθού καί ένας ρυθμός πληθωρισμού ισορροπίας πού 

είναι συνεπείς μέ τίς νομισματικές συνθήκες οί όποιες επικρατούν στην 

οικονομία. 

'Αλλά στην εποχή πού ζούμε, ιδιαίτερα κατά τή δεκαετία τοΰ '70, τό 

νομισματικό σύστημα έχει αποκτήσει μεγάλο βαθμό ελαστικότητας. Ή 

προσφορά χρήματος, λ.χ. προσαρμόζεται στίς μεταβολές τών μισθών πού 

αποφασίζονται εξωγενώς, κι αντί οί μισθοί νά αναγκάζονται νά προσαρμό

ζονται στό επίπεδο ισορροπίας προσαρμόζεται ή νομισματική πολιτική, γιά 

νά χρηματοδοτήσει τό επίπεδο τών χρηματικών μισθών. Δέν υπάρχει καμιά 

αμφιβολία, ότι ή χρηματοδότηση τοΰ πληθωρισμού δέν μπορεί νά γίνει, αν 

ή ώθηση τών τιμών προς τά πάνω δέν συνοδεύεται άπό αντίστοιχη αύξηση 

τής προσφοράς χρήματος. 'Ορισμένοι, δίνουν μικρή σημασία στό βαθμό 

συσχετίσεως μεταξύ προσφοράς χρήματος καί τιμών, τουλάχιστον βραχυ

χρόνια, καί συγκεντρώνουν τήν προσοχή τους στή σχέση μεταξύ τών προσ

δοκώμενων χρηματικών δαπανών καί τών δεδομένων χρηματικών εισοδημά

των. "Ετσι, σύμφωνα μέ αυτή τήν άποψη, αν ή προγραμματιζόμενη δαπάνη 

υπερβαίνει τό τρέχον προϊόν τής οικονομίας, τότε περιμένουμε άνοδο τοΰ 

γενικού επιπέδου τών τιμών. 'Αντίθετα, αν τά προγράμματα γιά δαπάνη μει

ωθούν (π.χ. μέσω μιας συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής), τότε ό 

πληθωρισμός θά συμπιεσθεί. 

Οί διαφορές στίς απόψεις γύρω άπό τό βαθμό συσχετίσεως μεταξύ τών 

μεταβολών τής προσφοράς χρήματος καί τών μεταβολών τοΰ γενικού επιπέ

δου τών τιμών είναι σημαντικές, άλλα άπό όλες τίς πλευρές ιδιαίτερη έμ

φαση δίνεται στίς συνθήκες ικανοποιήσεως τής ζητήσεως χρήματος, πού 

θεωρείται ή κύρια γενεσιουργός αιτία τοΰ πληθωρισμού. 

Τά συμπεράσματα πού προκύπτουν, άπό αυτή τή γενική προσέγγιση, 

σχετικά μέ τήν άσκηση πολιτικής, είναι, οτι ό έλεγχος τών συνθηκών ίκα-
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νοποιήσεως της ζητήσεως χρήματος αποτελεί κρίσιμο σημείο γιά τήν 

άσκηση αποτελεσματικής αντιπληθωριστικής πολιτικής1. 

2.2. Ό Ρόλος τον Αυτόνομων Παραγόντων 

Στά προηγούμενα ειπώθηκε, οτι ό έλεγχος των συνθηκών ικανοποι

ήσεως τής ζητήσεως χρήματος είναι δυνατό νά συμβάλει στή μείωση των 

πληθωριστικών πιέσεων καί, συνεπώς, στή συμπίεση του ρυθμού ανόδου 

τών τιμών. Αυτό όμως είναι συνεπές καί μέ τήν άποψη, οτι ό πληθωρισμός 

οφείλεται σέ αυτόνομες πιέσεις άπό τήν πλευρά τής προσφοράς. Έτσι, αν 

υπάρξει κάποια ανεξάρτητη πίεση γιά αΰξηση τών μισθών ή τών τιμών άπό 

τήν πλευρά τής προσφοράς, ή οποία δέν συνοδεύεται άπό αύξηση τής προσ

φοράς χρήματος, θά προκληθεί άνοδος τής ανεργίας, πού μέ τή σειρά της θά 

συντελέσει στή μείωση του πληθωρισμού. 

Οί συνθήκες, δμως, ικανοποιήσεως τής ζητήσεως χρήματος επηρε

άζονται καί άπό τίς αποφάσεις τής κυβερνήσεως. Έ τ σ ι ή κυβέρνηση, γιά νά 

προλάβει τήν εμφάνιση ψηλής ανεργίας, είναι ενδεχόμενο νά ανταποκριθεί 

στίς πιέσεις τής προσφοράς καί νά αυξήσει τή συνολική δαπάνη τής οικο

νομίας, πράγμα πού διευκολύνει τή χρηματοδότηση ενός ψηλότερου επιπέ

δου μισθών καί τιμών. Μέ άλλα λόγια ή ανάληψη υποχρεώσεων άπό μέρους 

τής κυβερνήσεως γιά ενα ψηλότερο ρυθμό οικονομικής επεκτάσεως, πράγμα 

τό όποιο συνεπάγεται χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας, είναι σημαντικός 

παράγοντας στή διαμόρφωση προσδοκιών γιά ώθηση τών μισθών καί τών 

τιμών προς τά πάνω, ιδιαίτερα όταν ή επεκτατική δημοσιονομική πολιτική 

συνεπάγεται διεύρυνση τής νομισματικής βάσεως ή προσφυγή στά υφιστά

μενα διαθέσιμα του τραπεζικού συστήματος γιά τή χρηματοδότηση του 

κρατικού ελλείμματος. 

Ή ελληνική κυβέρνηση δέν έχει αναλάβει ρητά τήν υποχρέωση νά 

διατηρήσει ενα ψηλό επίπεδο απασχολήσεως πού συνεπάγεται χαμηλό επί

πεδο ανεργίας. Έ χ ε ι ωστόσο διακηρύξει, οτι θά επιδιώξει ψηλούς ρυθμούς 

οικονομικής επεκτάσεως καί ανταποκρινόμενη σέ πιέσεις τής προσφοράς, 

έχει προβεί σέ παραχωρήσεις, μέ αποτέλεσμα, ή προσφορά χρήματος νά 

1. Σημείωση: 'Εκτενή ανάλυση τών πρόσφατων εξελίξεων τής νομισματικής 
θεωρίας μπορεί νά βρει κανείς σέ: R.J. Borrow and S. Fisher, «Recent Developments 
in Monetary Theory», Journal of Monetary Economics, 1976, σελ. 33-168 καί R.J. 
Gordon, «Recent Developments in the Theory of Inflation and Unemployment», 
Journal of Monetary Economics, 1976, σελ. 185-220. 
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εξαρτάται άπό τήν ανάγκη ικανοποιήσεως αυτών των επιδιώξεων ή παρα

χωρήσεων. 'Ακόμη, πολλές άπό τίς αυτόνομες μεταβολές παραγόντων κό

στους, πέρα άπό τίς αμεσες επιδράσεις τους ως παραγόντων κόστους, μετα

τρέπονται σέ παράγοντες ζητήσεως πού άσκοΰν έμμεσες πληθωριστικές πι

έσεις. Παράδειγμα αυτού του είδους αποτελεί ή προβλεπόμενη άπό τή συλ

λογική σύμβαση εργασίας του 1975 μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου ερ

γασίας κατά 6,2% (άπό 48 σέ 45 ώρες εβδομαδιαία) καί αύξηση του υπερ

ωριακού επιδόματος στό 75% τοΰ κανονικού ωρομισθίου, πού είχαν σάν 

αποτέλεσμα όχι μόνο τήν αύξηση τοΰ κόστους εργασίας άλλα καί της ζητή

σεως εργασίας, πού ή ικανοποίηση της προϋποθέτει τήν ύπαρξη ευνοϊκών 

συνθηκών άπό τήν πλευρά της προσφοράς χρήματος. "Ετσι, άπό μιαν 

απόφαση της κυβερνήσεως, ή οποία ήταν αποτέλεσμα πιέσεων της προσφο

ράς, οί πληθωριστικές πιέσεις στους μισθούς ενισχύθηκαν τόσο άπό τήν 

πλευρά του κόστους όσο καί άπό τήν πλευρά της ζητήσεως. 

Υποδείγματα κόστους μπορούν νά κατασκευαστούν, άλλα δημιουρ

γούνται προβλήματα ως προς τό πώς θά ερμηνευθεί ό πληθωρισμός καί, 

συγκεκριμένα, αν καί κατά πόσον οί αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών δέν 

είναι συνεπείς μέ τήν κατάσταση της άγορας. 'Επίσης ιδιαίτερη δυσκολία 

δημιουργείται στό θέμα της ερμηνείας τών αποτελεσμάτων πού προκύπτουν 

άπό τήν ανάλυση τοΰ πληθωρισμού σέ προτάσεις πολιτικής, γιατί ή οικο

νομική ανάλυση συγκεντρώνεται στή μελέτη της διαδικασίας προσαρμογής 

μακροχρόνια, όπου τά όρια διακρίσεως μεταξύ τών αυτόνομων παραγόντων 

καί τών παραγόντων ζητήσεως συγχέονται, ενώ ή πολιτική επηρεάζεται άπό 

τή βραχυχρόνια θεώρηση τοΰ προβλήματος. 'Ακόμη μικρότερη σημασία 

αποδίδεται στους παράγοντες προσδιορισμού τοΰ ρυθμού καί τοΰ χρόνου 

πού δίνονται οί αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών - οί όποιες καθορίζονται 

εξωγενώς - πράγμα πού έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τήν οικονομική πολιτι

κή. 

3. Ή Έννοια τής Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 
καί ô Ρόλος της στον Έλεγχο τοδ Πληθωρισμού1 

Ή ιδέα γιά τήν εφαρμογή μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πού θά 

1. « Inflation. The Price of Prosperity» chapter 14, Prices and Incomes Policy , 
Weidenfeld and Nicolson, London, 197, σελ. 217-242: a) Ulman, L., «Wage-
Price Policies: Some Lessons from Abroad», Industrial Relations and Labor Review, 
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συμβάλει στη συγκράτηση του πληθωρισμοί), τό ενδιαφέρον γιά τήν ανεύ

ρεση ορισμένων κριτηρίων τά όποια θά χρησιμεύουν στη χάραξη της εισ

οδηματικής πολιτικής έτσι, πού νά μήν αντιστρατεύεται τίς μακροχρόνιες 

επιδιώξεις τής γενικότερης οικονομικής πολιτικής καί ή δημιουργία του 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου θά εφαρμοσθεί ή πολιτι

κή, έχουν αρκετά μακρά ιστορία. 'Ωστόσο οί πηγές τού ενδιαφέροντος, ή 

μορφή καί ή ονομασία τής πολιτικής αυτής διαφέρουν άπό χώρα σέ χώρα 

καί σέ διάφορες χρονικές περιόδους. 

'Επίσης, τό ενδιαφέρον γιά τήν ανεύρεση νέων μέσων ασκήσεως οικο

νομικής πολιτικής παρακινήθηκε άπό τήν ανάγκη νά μετριαστούν οί πλη

θωριστικές συνέπειες του ψηλού ρυθμού οικονομικής επεκτάσεως καί τής 

πλήρους απασχολήσεως καί νά καταστεί ή σύγκρουση των επιδιώξεων τής 

πλήρους απασχολήσεως καί τής σχετικής σταθερότητας των τιμών λιγό

τερο έντονη. Έ τ σ ι τό ενδιαφέρον γιά μιά πολιτική εισοδημάτων, αρχικά, 

συγκεντρώθηκε στην προσπάθεια ανευρέσεως των μέσων πού θά συντελοΰ-

σαν στην ενίσχυση τής αποτελεσματικότητας τής γενικότερης οικονομικής 

πολιτικής. Θεωρήθηκε δηλαδή στην αρχή, ότι ή πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων θά διαδραμάτιζε συμπληρωματικό ρόλο έναντι τής νομισματικής 

πιστωτικής καί δημοσιονομικής πολιτικής καί δτι δέν θά τίς υποκαθιστού

σε* ή εισοδηματική πολιτική θά επενεργούσε διορθωτικά πάνω στους μηχα

νισμούς τής αγοράς, ώστε νά επιτευχθεί ψηλότερο επίπεδο απασχολήσεως 

(χαμηλότερη ανεργία) στό δεδομένο ρυθμό πληθωρισμού ή, εναλλακτικά, 

χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού στό δεδομένο -επίπεδο απασχολήσεως. 

Γι' αυτό τό ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στή βελτίωση τής αποτελεσματικό

τητας τών αγορών εργασίας καί προϊόντος, μέ τήν ενίσχυση τής κινητικό

τητας τής εργασίας, τή βελτίωση τής δυνατότητας απασχολήσεως τών ερ

γατών, πού δέν έχουν επαφή μέ τήν αγορά εργασίας (διαρθρωτική ανεργία), 

καί τήν ενίσχυση τών συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος (μεί

ωση τής μονοπωλιακής ή όλιγοπωλιακής δυνάμεως τών επιχειρήσεων). Μέ 

τόν έλεγχο τών τιμών, όμως, έμφαση δόθηκε στην πλευρά τών μισθών, όχι 

στά λοιπά εισοδήματα. Αυτό έγινε, γιατί οί πιέσεις προέρχονταν άπό τήν 

πλευρά τής προσφοράς εργασίας (εργατικά συνδικάτα) γιά αυξήσεις τών 

1976, σελ. 195-243. b) Smith, D.C., Incomes Policies: Some Foreign Experiences and 
their Relevance for Canada», Queen's University Press, 1966. c) Sheaman, J., The 
Wage-Price Guideposts, The Brookings Institution, 1967. d) Cagan, Ph. et al. «Eco
nomic Policy and Inflation in the Sixties», American Enterprise Institute for Public 
Policy Research, Washington, D.C., 1972. 
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μισθών πού δέν δικαιολογούνταν άπό τήν κατάσταση της αγοράς. Οί οικο

νομολόγοι, εξετάζοντας τό θέμα της πλήρους απασχολήσεως καί της σχετι

κής σταθερότητας των τιμών επηρεάσθηκαν σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν 

άποψη του Keynes, οτι οί χρηματικοί μισθοί δέν ήταν εύκαμπτοι έναντι τών 

ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς. 

Ά π ό τό τέλος όμως της ΙΟετίας του '50 δημιουργήθηκε νέο ενδιαφέρον 

γύρω άπό τό ρόλο της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στίς χώρες πού 

πρώτες προχώρησαν στην υιοθέτηση αύτοϋ του μέσου οίκονομικής πολιτι

κής. Αυτό οφειλόταν, πρώτο στή διαπίστωση οτι οί παράγοντες κόστους 

επηρέαζαν τίς τιμές περισσότερο άπό άλλοτε καί, δεύτερο, στή συνεχή αύ

ξηση τών τιμών πού δημιουργούσε, μόνιμα πιά προβλήματα στό ισοζύγιο 

πληρωμών. 'Ακόμη, όχι μόνο μεμονωμένοι ερευνητές άλλα καί οργανισμοί 

έπεξέτειναν τό ενδιαφέρον τους καί στίς τιμές1. Γενικά, πάντως, μπορεί νά 

υποστηριχθεί, οτι τό μεγαλύτερο μέρος τών συζητήσεων, σχετικά μέ τό 

ρόλο της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, εξακολουθεί νά σχετίζεται μέ 

τήν ανάγκη ενισχύσεως του ψηλού ρυθμού οίκονομικής επεκτάσεως, μέ 

σχετική σταθερότητα τών τιμών, καί τήν ικανοποιητική κατάσταση στό 

ισοζύγιο πληρωμών. 'Από τίς συζητήσεις αυτές προέκυψαν τά εξής: 

Πρώτο, οί προσπάθειες νά τιθασσευθεϊ ό πληθωρισμός, τουλάχιστον 

βραχυχρόνια, συγκρούονται μέ τίς άλλες επιδιώξεις. Ή αντιπληθωριστική 

(νομισματική καί δημοσιονομική) πολιτική ασκεί κάποια επίδραση πάνω 

στό ρυθμό ανόδου του επιπέδου τών τιμών αλλά απαιτεί μακρό σχετικά 

χρόνο γιά νά έχει αποτελέσματα καί επιπλέον συμβάλλει στην αύξηση τής 

ανεργίας. Οί άμεσοι έλεγχοι γιά τή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων, 

μέσω τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, είναι δυνατό νά συγκρατήσουν 

τόν πληθωρισμό χωρίς νά αυξηθεί ή ανεργία, άλλα μόνο βραχυχρόνια καί 

χωρίς νά θεραπευθούν τά αϊτια του πληθωρισμού. 'Επιπλέον, προσκρούουν 

στην ελευθερία τής επιλογής καί τών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ή 

επιτυχία τής προσπάθειας ελέγχου τών πληθωριστικών πιέσεων εξαρτάται 

άπό ολα τά διαθέσιμα μέσα οικονομικής πολιτικής. 'Εφαρμογή πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων, μέ μιά παράλληλη επεκτατική νομισματική καί 

δημοσιονομική πολιτική, θά συντελέσει απλώς στή δημιουργία συμπιεσμέ

νου πληθωρισμού, ό όποιος θά μετατραπεί σέ ανοικτό πληθωρισμό, μόλις τά 

μέτρα άμεσου ελέγχου χαλαρώσουν. "Αν όμως κατά τήν περίοδο τής εφαρ

μογής τών μέτρων άμεσου ελέγχου ό νομισματικός καί δημόσιος τομέας 

1. OECD, Inflation; The Present Problem, Paris, 1970. 
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προσαρμοστούν στίς κατευθύνσεις της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, 

τότε, μέ τή χαλάρωση των μέτρων αυτών ή οικονομία θά βρεθεί κάτω από 

συνθήκες πού ευνοούν τόν έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων. Συνεπώς ή 

συνύπαρξη της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων καί της νομισματικής καί 

δημοσιονομικής πολιτικής γιά τόν έλεγχο τού πληθωρισμού είναι απαραί

τητη. 

Δεύτερο, ή σχετική σταθερότητα τών τιμών είναι μιά δύσκολη επιδί

ωξη, γι' αυτό δέν μπορεί νά εξετασθεί μεμονωμένα ούτε νά πραγματοποιηθεί 

μόνο μέ τά μέτρα άμεσου ελέγχου, ιδιαίτερα όταν ή χώρα εξαρτάται σέ 

μεγάλο βαθμό άπό τό διεθνές εμπόριο, γιατί ό πληθωρισμός σέ μιά ανοικτή 

οικονομία εξαρτάται πολύ άπό τίς εξελίξεις του πληθωρισμού στίς χώρες μέ 

τίς όποιες συναλλάσσεται. 

Τρίτο, ή έννοια τής σταθερότητας τών τιμών δέν έχει καθοριστεί επα

κριβώς. "Ετσι ό ρυθμός ανόδου τών τιμών πού συμβαδίζει μέ τίς άλλες κύριες 

επιδιώξεις διαφέρει άπό χώρα σέ χώρα καί διαχρονικά μέσα στην ϊδια τή 

χώρα. 'Ακόμη τό εύρος τών τιμών πού καλύπτουν οί καταρτιζόμενοι δείκτες 

καί οί εγγενείς αδυναμίες στην κατάρτιση τους δημιουργούν προβλήματα. 

Συνήθως εξετάζονται οί εξελίξεις τών δεικτών τιμών καταναλωτή, χονδρι

κής καί του άποπληθωριστή τού εθνικού προϊόντος. "Αν ή ανάλυση ενδι

αφέρεται καί γιά τήν κατάσταση τού ισοζυγίου πληρωμών, τότε πρέπει νά 

εξετάζονται ειδικότεροι δείκτες τιμών διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, γιατί 

ή πείρα έχει δείξει δτι αυτοί οί δείκτες τιμών δέν εξελίσσονται παράλληλα 

μέ τους τρεις πιό πάνω κύριους δείκτες τιμών. 

Τέταρτο, ή σταθερότητα τού γενικού επιπέδου τών τιμών δέν είναι επι

θυμητή, οχι μόνο γιατί ή εξέλιξη τών σχετικών τιμών αποτελεί ουσιώδη 

μηχανισμό γιά τήν κατανομή τών οικονομικών πόρων άλλα καί γιατί κάποια 

άνοδος τού γενικού επιπέδου τών τιμών (κάποιος πληθωρισμός) έχει μεγάλη 

σημασία γιά τήν προσαρμογή τής οικονομίας στίς εξωτερικές καί οιεθνεΐς 

οικονομικές συνθήκες. 

Γενικότερα, κατά τήν περίοδο άπό τό τέλος τής ΙΟετίας τού '50 καί 

μέχρι τό πρώτο μισό τής ΙΟετίας τού '60 υποστηρίχθηκε μέ ιδιαίτερη έμφα

ση, ότι ή γρήγορη άνοδος τών τιμών ή ή ψηλή ανεργία μπορούν νά αντιμε

τωπιστούν καλύτερα μέσω τής νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτι

κής. Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων θεωρήθηκε σάν συμπληρωματικό 

μέσο τής οικονομικής πολιτικής γιά τή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων 

στους μισθούς καί στίς τιμές, δταν δέν υπάρχουν καταστάσεις υπερβάλλου

σας ζητήσεως. Έτσι, σέ περιόδους πού, ένώ τό επίπεδο τής ανεργίας εθε

ωρείτο ικανοποιητικό, λάβαινε χώρα γρήγορη άνοδος τών μισθών καί τών 
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τιμών ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων διαδραμάτιζε θετικό ρόλο. 

Παρά τίς επιφυλάξεις πού διατυπώθηκαν σχετικά μέ τη δυνατότητα της 

εφαρμογής μέτρων άμεσου ελέγχου των εξελίξεων τών μισθών καί τών τι

μών, πολλές χώρες προχώρησαν στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Ή 

ποικιλία, όμως, τών τίτλων πού χρησιμοποιήθηκε στίς διάφορες χώρες δη

μιούργησε σύγχυση γύρω άπό τό περιεχόμενο του ορού. Γι' αυτό είναι απα

ραίτητος ό καθορισμός τοΰ περιεχομένου τής πολιτικής τιμών καί εισοδη

μάτων. Γιατί, αν ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων ορίζεται μέ μιαν ευρύ

τερη έννοια ως ή πολιτική πού ασχολείται μέ τήν εξέλιξη τών τιμών καί τών 

χρηματικών εισοδημάτων, τότε ό ορός αυτός θά πρέπει νά περιλάβει ολό

κληρη σχεδόν τήν οικονομική πολιτική. "Ετσι, κέρδισε έδαφος ένας πιό 

εξειδικευμένος καί πιό στενός ορισμός τής έννοιας τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων καί ύπό τή μορφή αυτή καί τό εύρος τών πηγών ενδιαφέροντος 

πού περικλείει χρησιμοποιείται σ' αυτή τήν εργασία. Δηλαδή μέ τόν δρο 

πολιτική τιμών καί εισοδημάτων εννοούμε τά κριτήρια πού πρέπει νά χρη

σιμοποιούνται γιά τόν προσδιορισμό τών εξελίξεων τών μισθών καί τών 

τιμών, ώστε οί εξελίξεις τών χρηματικών εισοδημάτων νά συμβιβάζονται μέ 

τίς γενικότερες οικονομικές επιδιώξεις, λ.χ. τή σχετική σταθερότητα τών 

τιμών, τήν πλήρη απασχόληση, τήν αύτοπροωθούμενη οικονομική επέ

κταση καί τήν ικανοποιητική κατάσταση στό ισοζύγιο πληρωμών. 'Ακόμη 

ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων αποβλέπει στή βελτίωση τών σχέσεων 

τών ενδιαφερόμενων μερών, στην προώθηση τής δυνατότητας γιά μιά συμ

φωνία πάνω στίς βασικές αρχές πού πρέπει νά διέπουν τήν εξέλιξη τών 

χρηματικών εισοδημάτων τών εργαζομένων καί στην εξασφάλιση τής δυνα

τότητας εκούσιας εφαρμογής τών βασικών αρχών άπό όλες τίς κοινωνικές 

ομάδες. Ά π ό τίς συζητήσεις μάλιστα πού έγιναν γύρω άπό αυτό τόν ορισμό 

φαίνεται, δτι ή πλειονότητα συμφωνεί πώς ή πολιτική τιμών καί εισοδημά

των πρέπει νά περιλαμβάνει τά πιό κάτω στοιχεία: 

Πρώτο, τίς γενικές κατευθύνσεις πού θά διέπουν τίς εξελίξεις τών χρη

ματικών μισθών, γιατί ή αμοιβή τής εργασίας αποτελεί τό μεγαλύτερο μέρος 

του εθνικού εισοδήματος άλλα καί γιατί πολλές φορές τά λοιπά εισοδήματα 

συνδέονται μέ τους μισθούς. "Αν βέβαια τά λοιπά εισοδήματα εξελίσσονται 

αυτοτελώς, τότε ή πολιτική εισοδημάτων πρέπει νά περιλαμβάνει καί γενι

κές κατευθύνσεις πού θά διέπουν τίς εξελίξεις τών τιμών, τών αγαθών καί 

τών υπηρεσιών. 

Δεύτερο, αν στους επιμέρους κλάδους γίνεται διακριτική μεταχείριση 

τών εργαζομένων, τότε ή πολιτική επί τών μισθών πρέπει νά εισαγάγει κα

νόνες πού θά θέτουν τίς προϋποθέσεις παρεκκλίσεως άπό τίς γενικές κατευ-
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θύνσεις· επίσης, αν ή επιδίωξη είναι ό έλεγχος του γενικού επιπέδου των 

τιμών χωρίς σημαντική αλλοίωση των μηχανισμών προσαρμογής τής ελεύ

θερης αγοράς, τότε πρέπει νά περιγράφονται οί αρχές πού θά διέπουν τίς 

αναπροσαρμογές των τιμών στους επιμέρους κλάδους. 'Ακόμη πρέπει νά 

περιλαμβάνονται κατευθύνσεις γιά μερικά άπό τά λοιπά εισοδήματα. 

Τρίτο, γιά νά εξασφαλιστεί ή δυνατότητα μεταφοράς του οφέλους, άπό 

τήν εφαρμογή τής πολιτικής, στον τελικό καταναλωτή (μέσω τής μειώσεως 

του πληθωρισμού), πρέπει ή πολιτική τιμών νά περιλαμβάνει κανόνες πού 

θά συμβάλλουν στον περιορισμό τών μονοπωλιακών καί όλιγοπωλιακών 

καταστάσεων. 

Τέταρτο, είναι δυνατό οί διάφορες κοινωνικές ομάδες νά ακολουθήσουν 

τίς γενικές κατευθύνσεις τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων καί συνεπώς 

νά συμπεριφερθούν διαφορετικά άπό ό,τι θά συμπεριφέρονταν χωρίς τήν 

πολιτική. Γι' αυτό καταρχήν γίνεται προσπάθεια νά πεισθούν οί κοινωνικοί 

εταίροι νά εφαρμόσουν εκούσια τήν εισοδηματική πολιτική. 'Ωστόσο σέ 

χώρες πού ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μόνιμα πιά συμπληρώνει τή 

γενικότερη οικονομική πολιτική, έγινε κατανοητό ότι γιά νά είναι ή πολι

τική αποτελεσματική στον έλεγχο του πληθωρισμού, πρέπει νά περιλαμβά

νει κατασταλτικά μέτρα. 

Πέμπτο, πρέπει νά ορίζεται τό όργανο πού θά είναι επιφορτισμένο μέ 

τήν παρακολούθηση τής εφαρμογής τής πολιτικής. 

Παρόλο πού ό πιό πάνω ορισμός θέτει αρκετά σαφή όρια του περιεχο

μένου τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, δέν ελλειψαν εκείνοι οί όποιοι 

δίνουν ενα πιό αυστηρό ορισμό. Κατά τήν άποψη τους, ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων υπάρχει μόνον, όταν εξετάζεται στά πλαίσια τών γενικών επι

διώξεων ενός προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως. Σύμφωνα μέ αυτή τήν 

άποψη ή μόνη χώρα ή οποία εφαρμόζει πολιτική τιμών καί εισοδημάτων 

είναι ή 'Ολλανδία. Χώρες όπως ή 'Αγγλία καί οί ΗΠΑ μόνο κατά καιρούς 

εφαρμόζουν εισοδηματική πολιτική. 'Εντούτοις μπορεί νά υποστηριχθεί 

πώς οί διαφορές στή μορφή τής εισοδηματικής πολιτικής είναι αποτέλεσμα 

του γεγονότος, οτι τά σημεία του ενδιαφέροντος ποικίλλουν μεταξύ τών 

χωρών. Γιά τό λόγο αυτό νομίζουμε οτι ό πιό πάνω ορισμός τής έννοιας τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων είναι ικανοποιητικός, καί μέ αυτή τήν 

έννοια υιοθετείται ή εισοδηματική πολιτική στην εργασία αυτή. 

Πέρα άπό τή γενική συμβολή τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 

στον έλεγχο του πληθωρισμού διατυπώθηκαν καί άλλες απόψεις, πού συν

ηγορούν υπέρ τής υίοθετήσεως τής πολιτικής αυτής. Ειδικότερα μέ τήν 

πολιτική τιμών καί εισοδημάτων είναι δυνατό νά προκύψουν: 
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Βελτίωση του ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας της οικονομίας. 
Αυτό συμβαίνει, γιατί κατά τήν οικονομική επέκταση παρατηρείται κάποια 
δυσκολία στη διαδικασία προσαρμογής στίς αγορές εργασίας καί προϊόν
τος. Καί είναι γνωστό, οτι στό δεδομένο επίπεδο τής ανεργίας ή αδυναμία 
προσαρμοστικότητας συγκρατεί τό ρυθμό οικονομικής επεκτάσεως καί αυ
ξάνει τόν πληθωρισμό καί επιπλέον καθιστά τήν οικονομία περισσότερο 
τρωτή στίς αδυναμίες του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Ή απάντηση 
όμως στό ερώτημα, κατά πόσον ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων συμβάλ
λει στή μείωση τής σημασίας αυτών τών δυσκαμψιών, είναι κάπως αόριστη. 
Μερικοί παρατηρούν, ότι ή διαδικασία επεξεργασίας τών γενικών κατευ
θύνσεων τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων ωθεί τήν εργασία καί τήν 
εργοδοσία σέ μιά καλύτερη συνεργασία πάνω σέ θέματα πού ή λύση τους 
συμβάλλει στή βελτίωση τής παραγωγικότητας. Τό επιχείρημα αυτό χρησι
μοποιήθηκε ευρέως στην 'Αγγλία1, δέν λείπουν όμως εκείνοι πού παρατη
ρούν, πώς μιά τέτοια συνεργασία είναι δυνατό νά έχει αντίθετα αποτελέ
σματα. 

Καλύτερη παρακολούθηση τής λειτουργικής διανομής τοϋ εθνικού 
εισοδήματος, όπως αυτή προκύπτει άπό τήν εξέλιξη τών μεριδίων στό 
εθνικό εισόδημα τών διάφορων συνολικών κατηγοριών εργαζομένων. 
'Ωστόσο τό ενδιαφέρον βαθμιαία επεκτάθηκε πιό πέρα άπό αυτή τή στοι
χειώδη έννοια τής διανομής του εισοδήματος, γιά νά περιλάβει καί τήν 
έννοια τής διαρθρωτικής διανομής άλλα καί τίς μεταβιβάσεις του εισοδήμα
τος. Σύμφωνα μέ τή γνώμη ορισμένων ή επέκταση του ρόλου τής εισοδημα
τικής πολιτικής σ' αυτό τό πεδίο ενδιαφέροντος είναι άτυχης, γιατί μεταθέ
τει τήν προσοχή άπό τήν κύρια αποστολή τής πολιτικής τιμών καί εισοδη
μάτων, ως μέσου ενισχύσεως τής σταθεροποιήσεως τής οικονομίας, στό 
πρόβλημα τής άριστης διανομής του εισοδήματος. Άπό τόν πιό πάνω, δμως, 
ορισμό τής εισοδηματικής πολιτικής προκύπτει οτι, εφόσον ή εισοδημα
τική πολιτική περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες γιά τή χάραξη πολιτι
κής στους επιμέρους κλάδους τής οικονομίας ή καί γιά τίς διάφορες κατη
γορίες εργαζομένων, ή επέκταση του ρόλου της στή διανομή του εισοδήμα
τος είναι αναπόφευκτη. Γι' αυτό καί ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων 
εμπλέκεται καί σέ θέματα διανομής του εισοδήματος, τουλάχιστον άπό μα
κροχρόνια σκοπιά. Πρέπει πάντως νά αναγνωριστεί, ότι ή πολιτική είσοδη-

1. Allan Fels, The British Prices and Incomes Board, Cambridge University Press, 
1972. 
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μάτων δέν είναι τό μέσο μέ τό όποιο θά επιχειρείται ή επίλυση του προβλή

ματος της διανομής του εισοδήματος, γιά τό όποιο εφαρμόζονται πολλά 

εϊδη πολιτικής (π.χ. εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος στον αγρο

τικό τομέα, προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως κλπ.). 

Καλύτερη συνεργασία μεταξύ εργαζομένων καί εργοδοτών, πράγμα πού 

συντελεί στή μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων κοινωνικών 

ομάδων καί αυξάνει τή σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. 'Ακόμη 

υποστηρίζεται, ότι ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων ενισχύει τήν κυβέρ

νηση, δεδομένου οτι ή διαδικασία επεξεργασίας τών γενικών κατευθύνσεων 

μειώνει στό ελάχιστο τόν κίνδυνο νά εκτεθεί σέ έντονη κριτική. 'Εξάλλου, 

μέ τίς γενικές κατευθυντήριες γραμμές καί μέ τήν επίκληση γιά συνεργασία 

τών διάφορων κοινωνικών ομάδων, μεταφέρεται στό κοινωνικό σύνολο ή 

επιθυμία της κυβερνήσεως γιά μείωση τοΰ πληθωρισμού, ενισχύεται ή υπευ

θυνότητα τών κοινωνικών ομάδων γιά ευημερία τοΰ συνόλου καί παρέχεται 

ή δυνατότητα στην κυβέρνηση νά αντικρούσει επικρίσεις, αν ή πολιτική 

της αποτύχει. 

3.1. Πότε ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων μπορεί νά φέρει 'Αποτελέ

σματα 

Οί μελέτες γύρω άπό τά αϊτια πού προκαλούν τήν άνοδο τών τιμών δέν 

οδήγησαν στή διαπίστωση οτι υπάρχουν μέσα ασκήσεως οικονομικής πολι

τικής τά όποια μπορούν νά αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τήν άνοδο τών 

τιμών χωρίς νά θιγούν οί άλλες οικονομικές επιδιώξεις. Έτσι ή πολιτική 

ελέγχου τών προϋποθέσεων ικανοποιήσεως της ζητήσεως χρήματος συγ

κρούεται μέ τήν επιδίωξη της πλήρους απασχολήσεως. Οί οικονομικοί μη

χανισμοί προσαρμογής δέν δουλεύουν τόσο γρήγορα, ώστε νά αποφευχθούν 

οί δυσμενείς συνέπειες της αντιπληθωριστικής νομισματικής καί δημοσι

ονομικής πολιτικής πάνω στην απασχόληση. 'Ακόμη, ή άσκηση τής πολι

τικής αυτής εμποδίζεται άπό ορισμένους παράγοντες άπό τους οποίους οί 

κυριότεροι είναι οί αυτόνομες πιέσεις άπό τήν πλευρά τής προσφοράς (ερ

γασίας ή προϊόντος) καί οί διεθνείς ανατιμητικές τάσεις. Μέ άλλα λόγια ή 

περιοριστική νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική μπορεί μέν νά συμ

βάλει στή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων - μέ δυσμενείς όμως συν

έπειες στην απασχόληση -, άλλα δέν μπορεί νά τιθασσεύσει τίς πληθωρι

στικές πιέσεις πού προέρχονται άπό τους αυτόνομους παράγοντες. 'Αδυνα

τεί δηλαδή ή νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική νά θεραπεύσει τά 

βασικά αϊτια τοΰ πληθωρισμού, όταν αυτά έχουν προέλευση τους αύτόνο-
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μους παράγοντες, χωρίς νά προκαλέσει συνθήκες ύφέσεως καί ύποαπασχο-

λήσεως. 

Αυτό ακριβώς είναι τό σημείο, γιά τό όποιο κρίνεται σκόπιμη ή παρέμ

βαση της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Γιατί μέ τήν πολιτική αυτή 

είναι δυνατό νά επηρεαστεί ή προσφορά καί νά συμπεριφερθεί, σάν νά 

υπήρχαν συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού στίς αγορές εργασίας καί προϊόν

τος. Έ τ σ ι οί παράγοντες πού εμποδίζουν τή νομισματική πολιτική νά επε

νεργήσει αποτελεσματικά εξαλείφονται. Οι προϋποθέσεις ικανοποιήσεως 

τής ζητήσεως χρήματος περιορίζονται χωρίς νά επηρεαστεί δυσμενώς ή 

απασχόληση. 

Ειδικότερα οί απόψεις πού συνηγορούν υπέρ τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων στηρίζονται στην υπόθεση, ότι ή πολιτική αυτή μπορεί νά 

αποτρέψει τίς αποφάσεις γιά αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών, πού προ

έρχονται αυτόνομα άπό τήν πλευρά τής προσφοράς, εϊτε μέ τήν πειθώ είτε μέ 

τήν υποχρεωτική εφαρμογή κανόνων συμπεριφοράς. Γιά νά πετύχει όμως ή 

πολιτική τιμών καί εισοδημάτων τόν έλεγχο του πληθωρισμού πρέπει: 

Πρώτο, νά επηρεάζει τίς προσδοκίες ώς προς τήν εξέλιξη του πληθωρι

σμού στό μέλλον ή νά εμποδίζει τήν εκδήλωση τών αποτελεσμάτων τών 

προσδοκιών, γιατί οί αποφάσεις τών εργατικών συνδικάτων καί τών επιχει

ρηματιών επηρεάζονται σέ μεγάλο βαθμό άπό τό ποια τάση θά ακολουθήσει 

ό αναμενόμενος πληθωρισμός καί γιατί οί προοπτικές σχετικά μέ τήν εξ

έλιξη τοΰ πραγματικού ρυθμού ανόδου τών μισθών καί τών τιμών είναι 

δυνατό νά ωθήσουν τά μεγέθη αυτά σέ ψηλότερο επίπεδο άπό εκείνο πού 

επιθυμεί ή κυβέρνηση. Μέ τήν εισαγωγή τών γενικών κατευθύνσεων γιά τίς 

τιμές καί τους μισθούς επηρεάζονται οί προσδοκίες καί επιτυγχάνεται ή 

αποσύνδεση τοΰ ρυθμού αναπροσαρμογής τών χρηματικών εισοδημάτων 

άπό τήν εμπειρία τοΰ παρελθόντος. Μέ άλλα λόγια μέ τήν πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων επιτυγχάνεται μεταβολή τής κατευθύνσεως τών προσδο

κιών ή περιορισμός τών αποτελεσμάτων τους, πράγμα πού συμβάλλει στην 

αποκλιμάκωση τοΰ πληθωρισμού. Αυτό παρέχει τή δυνατότητα στή νομι

σματική κυκλοφορία νά αναπροσαρμοσθεί προς τά κάτω. "Ετσι ή νομισμα

τική κυκλοφορία είναι επακόλουθο τής μειώσεως τών πιέσεων γιά μιά αύ

ξηση τών μισθών καί τών τιμών, γεγονός πού δέν επιδρά δυσμενώς στην 

απασχόληση. Βέβαια αυτό δέν σημαίνει ότι τό πρόβλημα τοΰ πληθωρισμού 

αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά καί μιά γιά πάντα. Γιατί, άν ή κυβέρνηση 

ενθαρρυνθεί άπό μιά προσωρινή μείωση τοΰ πληθωρισμοΰ καί αποφασίσει, 

ευθύς αμέσως, νά εφαρμόσει επεκτατική νομισματική καί δημοσιονομική 

πολιτική, γιά νά ενισχυθεί ή οικονομική επέκταση, τότε θά τροφοδοτηθούν 
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ξανά οί πληθωριστικές προσδοκίες. Ή επανάληψη μιας τέτοιας καταστά
σεως θά επιδράσει δυσμενώς στό ρυθμό της οικονομικής επεκτάσεως. 

'Εντούτοις ή πιό πάνω αιτιολόγηση δημιούργησε ερωτήματα ώς προς 
τή σκοπιμότητα τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Συγκεκριμένα oi 
υποστηρικτές τής απόψεως οτι ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων δέν δια
δραματίζει σημαντικό καί ανεξάρτητο ρόλο στή μείωση τοϋ πληθωρισμού 
διατυπώνουν τήν άποψη ότι, αν ό ρόλος τής πολιτικής τιμών καί εισοδημά
των είναι ό επηρεασμός τών πληθωριστικών προσδοκιών, τότε αύτη ή πολι
τική δέν είναι ορθό νά διεκδικεί ενα βαθμό αυτονομίας άλλα πρέπει νά 
τοποθετηθεί στά πλαίσια τής γενικότερης οικονομικής πολιτικής. Οί γενι
κές, δηλαδή, κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής δέν αποτελούν 
παρά ενα μέσο μέ τό όποιο ή κυβέρνηση προσπαθεί νά πείσει τό κοινό πώς ή 
απόφαση της γιά μιά περιοριστική δημοσιονομική καί νομισματική πολι
τική γιά τή μείωση τοΰ πληθωρισμού είναι οριστική. "Ετσι ή πολιτική τιμών 
καί εισοδημάτων δέν παίζει τόν κύριο ρόλο πού τής αποδίδουν οί υποστηρι
κτές της καί συνεπώς δέν χρειάζεται ή δημιουργία οργάνου, τό όποιο θά 
είναι επιφορτισμένο μέ τό έργο τής εφαρμογής τών γενικών κατευθύνσεων. 
"Αν ή κυβέρνηση δέν υλοποιήσει τίς διακηρύξεις της μέ τήν κατάλληλη 
νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική, τότε καί ή σημασία τών γενικών 
κατευθύνσεων μειώνεται. 

Ή αντίρρηση αυτή, όσον άφορα τή σημασία τής πολιτικής τιμών καί 
εισοδημάτων στην αποκλιμάκωση τών πληθωριστικών προσδοκιών, δέν εί
ναι ορθή γιά τους λόγους πού αναφέρονται πιό κάτω: 

α. Ή σημασία τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων συνίσταται στό 
γεγονός οτι, ενώ αυτή έχει άμεσα αποτελέσματα, ή περιοριστική νομισμα
τική καί δημοσιονομική πολιτική απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο γιά νά επηρε
άσει τίς αγορές εργασίας καί προϊόντος. "Ετσι ή πολιτική τιμών καί εισοδη
μάτων δίνει τόν αναγκαίο χρόνο στή δημοσιονομική καί νομισματική πολι
τική νά αναπροσαρμοστούν. 

β. Ή σπατάλη τών οικονομικών πόρων, μετρούμενη μέ τό ποσοστό τής 
άναπασχόλητης παραγωγικής δυναμικότητας καί τής ανεργίας, είναι μικρό
τερη στην περίπτωση τών άμεσων ελέγχων άπό εκείνη πού προκύπτει άπό 
τήν περιοριστική οικονομική πολιτική. 

γ. Ή αποκλιμάκωση τών πληθωριστικών προσδοκιών σέ περίοδο έν
τονων πληθωριστικών πιέσεων άπό τήν πλευρά τής προσφοράς δέν είναι 
δυνατό νά γίνει μέσω τής περιοριστικής νομισματικής καί δημοσιονομικής 
πολιτικής, γιατί οί παραχωρήσεις προς τήν εργασία καί τήν εργοδοσία 
γίνονται μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα πού δημιουργεί μιά πρα-
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γματικότητα γιά τή γενικότερη οικονομική πολιτική. 

'Από τά πιό πάνω βγαίνει τό συμπέρασμα δτι, ακόμα καί αν ό στόχος 

της συγκρατήσεως του πληθωρισμού υπαγορεύει μεταξύ άλλων συγκρατη

μένη νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική, ή πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων δίκαια διεκδικεί κάποιο ανεξάρτητο ρόλο ανάμεσα στά γενικό

τερα μέτρα πολιτικής. Αυτό ισχύει κυρίως γιά τή βραχυχρόνια περίοδο καί 

γιά τήν περίπτωση, οπού οί πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται άπό τήν 

πλευρά της προσφοράς. 

Δεύτερο, νά προσδιορίζει τήν έκταση της αναδιανομής του εισοδήμα

τος χωρίς νά επηρεάζει τήν οικονομική επέκταση καί χωρίς νά τροφοδοτεί 

τόν ανταγωνισμό μεταξύ των διάφορων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα εί

ναι γνωστό, οτι ή προσφορά εργασίας πιέζει γιά νά βελτιώσει τή σχετική 

της θέση στή διανομή τοϋ εισοδήματος έναντι τών κερδών καί τών λοιπών 

εισοδημάτων. Αυτό τροφοδοτεί τόν ανταγωνισμό μεταξύ τών μισθωτών καί 

τών άλλων κοινωνικών ομάδων ώστε νά αποφεύγεται ή αύξηση του μεριδίου 

μιας κοινωνικής ομάδας στό εθνικό εισόδημα σέ βάρος κάποιας άλλης. Τό 

αποτέλεσμα τοϋ ανταγωνισμού αυτού είναι ή άνοδος τών χρηματικών αμοι

βών καί τών τιμών γρηγορότερα άπό δσο θά ήταν χωρίς τόν ανταγωνισμό. 

Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μπορεί νά συμβάλει στή μείωση τών 

πληθωριστικών πιέσεων, πού προέρχονται άπό τήν πλευρά του ανταγωνι

σμού ανάμεσα στίς διάφορες κοινωνικές ομάδες, γιατί εισάγει κριτήρια πού 

εξασφαλίζουν δίκαιη διανομή του εισοδήματος στίς διάφορες κοινωνικές 

ομάδες. Βασική προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία της πολιτικής τιμών καί εισ

οδημάτων είναι, οτι πρέπει νά περιλάβει όχι μόνο τους μισθούς άλλα καί τίς 

τιμές καί τά λοιπά εισοδήματα καί νά πείσει τίς διάφορες κοινωνικές ομάδες 

οτι ή επιδιωκόμενη διανομή τοϋ εισοδήματος μέσω τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων είναι δίκαιη. 

Τρίτο, νά περιορίζει τή δυνατότητα ασκήσεως δυνάμεως πάνω στίς 

αγορές εργασίας καί προϊόντος άπό τά εργατικά συνδικάτα ή τίς επιχειρή

σεις πού άσκοΰν ηγετικό ρόλο. Ειδικότερα στίς αγορές εργασίας καί προϊ

όντος υπάρχουν οχι μόνο οικονομικές άλλα καί θεσμικές διασυνδέσεις ανά

μεσα στίς διάφορες ειδικότητες εργασίας ή τους κλάδους παραγωγής. "Ετσι 

ή αυτόνομη αύξηση τών μισθών ορισμένων ειδικοτήτων εργασίας είναι δυ

νατό νά παρακινήσει άλλα εργατικά συνδικάτα, νά απαιτήσουν τίς ίδιες 

αυξήσεις, γιά νά μή μεταβληθούν οί σχετικές αμοιβές. Ά π ό τή σπειροειδή 

εξέλιξη τών μισθών τροφοδοτείται ή πληθωριστική διαδικασία πού συμ

βάλλει στην πρόωρη εκδήλωση τοϋ πληθωρισμοΰ. Κατά τόν ϊδιο τρόπο 

επιχειρήσεις πού μπορούν νά ασκήσουν μονοπωλιακή δύναμη, καί πού 
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παράγουν αγαθά, τά όποια χρησιμοποιούνται σάν εισροές από άλλες επιχει

ρήσεις πού λειτουργούν κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού, είναι δυνατό νά 

τροφοδοτήσουν τήν πληθωριστική διαδικασία. Ή πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων μπορεί νά δημιουργήσει σχετικούς μισθούς ή σχετικές τιμές τέ

τοιες, πού νά εμποδίζουν τήν άσκηση πιέσεων στους χρηματικούς μισθούς ή 

στίς τιμές. Συγκεντρώνοντας τήν προσπάθεια ελέγχου των μισθών καί τών 

τιμών σέ κλάδους ή επιχειρήσεις πού άσκοϋν ηγετικό ρόλο στην αγορά 

είναι δυνατό νά επηρεαστεί πτωτικά ό ρυθμός ανόδου του γενικού επιπέδου 

τών τιμών. 

'Εντούτοις, στό σημείο αυτό θά πρέπει νά τονιστεί, οτι υπάρχουν εναλ

λακτικοί τρόποι, μέσω τών οποίων μπορεί νά επηρεαστεί ό ρυθμός ανόδου 

τών τιμών, κι' αυτοί είναι ή δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού μέσω της 

εμπορικής πολιτικής (γιά τήν αγορά προϊόντος) ή έκθεση σέ δημόσια κρι

τική τών εργατικών συνδικάτων τά όποια ασκούν υπέρμετρη πίεση (γιά τήν 

αγορά εργασίας). Έδώ πρέπει νά προσθέσουμε καί τά μέτρα πού συμβάλ

λουν στή βελτίωση τών μηχανισμών προσαρμογής τών αγορών εργασίας 

καί προϊόντος καί πού αυξάνουν τήν αποτελεσματικότητα τοΰ οικονομικού 

συστήματος. 

Τέταρτο, νά ενισχύεται ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μέ τά λοιπά 

μέσα ασκήσεως οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων μπορεί νά έχει θετικά αποτελέσματα, όταν προηγουμένως έχει 

μελετηθεί ή επίδραση τών άλλων μέσων οικονομικής πολιτικής πάνω στους 

μισθούς καί τίς τιμές καί έχει εντοπισθεί τό μέρος εκείνο τοΰ πληθωρισμού 

πού οφείλεται σέ αυτόνομους παράγοντες κόστους, όπως επίσης έχει εξ

ασφαλιστεί ή καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση τών λοιπών μέσων γιά τήν 

ανάσχεση τοΰ πληθωρισμού. Ό άμεσος έλεγχος τών μισθών καί τών τιμών 

δέν θά συμβάλει στή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων, όταν επιδιώκεται 

παράλληλα ή επιτάχυνση τοΰ ρυθμού τής οικονομικής επεκτάσεως. Ή απο

τελεσματικότητα τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων μειώνεται, γιατί ή 

γενικότερη οικονομική πολιτική ενισχύει τους μισθούς καί τίς τιμές. 

'Ωστόσο, ή επισκόπηση τής καταστάσεως σχετικά μέ τά αϊτια τοΰ πληθωρι

σμού μισθών καί τιμών παρέχει τήν ευκαιρία γιά μελέτη καί βελτίωση τών 

λοιπών μέσων οικονομικής πολιτικής. 

3.2. 'Υπήρξε 'Αποτελεσματική ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων στον 

'Έλεγχο του Πληθωρισμού; 

Γιά νά απαντήσει κανείς στό ερώτημα, αν ή πολιτική τιμών καί είσοδη-
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μάτων πέτυχε νά μειώσει ή δχι τόν πληθωρισμό, πρέπει παράλληλα μέ τόν 

έλεγχο των αποτελεσμάτων των εμπειρικών εργασιών, νά διερευνηθούν οι 

συνθήκες κάτω από τίς όποιες εφαρμόστηκε ή πολιτική καί νά εξειδικευ

θούν τά κριτήρια, μέ τά όποϊα θά μετρήσουμε τήν επιτυχία ή τήν αποτυχία 

της. Γιατί μολονότι είναι εύκολο νά απορρίψουμε τήν πολιτική σάν μέσο 

ελέγχου του πληθωρισμού μέ βάση τά εμπειρικά αποτελέσματα είναι δυνα

τό: πρώτο, νά μήν ευθύνεται γιά τήν αποτυχία της. γιατί κατά τή διάρκεια 

της εφαρμογής της άκολουθεΐτο επεκτατική πολιτική, καί δεύτερο, νά πα

ρουσιάζει ενδιαφέρον σάν μέσο πολιτικής έπινοήσεως γιά τήν εξυπηρέτηση 

άλλων οικονομικών ή οχι επιδιώξεων (π.χ. διανομή του εισοδήματος, εν

ίσχυση της κοινωνικής ηρεμίας κλπ.) 1. 

Πέρα όμως άπό αυτά τά δύο ερωτήματα, γεννώνται σημαντικά προβλή

ματα κατά τήν εκτίμηση τών επιπτώσεων τής πολιτικής ελέγχου τών χρημα

τικών αμοιβών καί τών τιμών, άπό τά όποια τά σημαντικότερα είναι: 

Πρώτο, τό πρόβλημα τής ποσοτικής απεικονίσεως τής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων σέ μιαν εμπειρική ανάλυση τής διερευνήσεως τών αιτίων 

του πληθωρισμού μισθών ή τιμών, δεδομένου οτι υπάρχουν διάφορες μορφές 

πολιτικής πού ποικίλλουν άπό τήν εκούσια εφαρμογή τών μέσων άμεσου 

ελέγχου μέχρι τό πάγωμα τών μισθών καί τών τιμών. 

Δεύτερο, ή εκτίμηση τών αποτελεσμάτων τής πολιτικής τιμών καί εισ

οδημάτων απαιτεί τόν υπολογισμό του ρυθμού τοΰ πληθωρισμού, ό όποιος 

θά πραγματοποιόταν χωρίς τήν εφαρμογή τής πολιτικής. Δέν μπορούμε 

όμως, νά υποβάλουμε τήν οικονομία σέ πειραματικό έλεγχο, ώστε νά γνωρί

ζουμε ποια θά ήταν ή εξέλιξη τών μισθών καί τών τιμών μέ τήν επίδραση ή 

χωρίς τήν επίδραση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων κατά τήν ϊδια 

χρονική περίοδο. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε νά προσφύγουμε σέ μεθόδους οί 

όποιες, ενώ δέν δίνουν απολύτως ακριβείς εκτιμήσεις, εντούτοις παρέχουν 

επαρκείς ενδείξεις γιά τίς κατευθύνσεις τών επιδράσεων τής πολιτικής πού 

ακολουθήθηκε. Ό πρακτικός τρόπος πού χρησιμοποιείται είναι, νά υπολο

γίσουμε τό ρυθμό τοΰ πληθωρισμού γιά τήν περίοδο πού εφαρμόστηκαν οί 

έλεγχοι τών μισθών καί τών τιμών μέ βάση ενα υπόδειγμα τό όποιο εξηγεί μέ 

όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται τήν εμπειρία τοΰ παρελθόντος καί στή 

συνέχεια νά συγκρίνουμε τόν πραγματικό πληθωρισμό μέ τόν υπολογιζό

μενο ρυθμό πληθωρισμού. "Αν ό δεύτερος αυτός πληθωρισμός είναι ψηλο

ί. Σ' αυτήν, όμως, τήν περίπτωση είναι ενδεχόμενο ή πολιτική τιμών καί εισ
οδημάτων νά μήν ενδιαφέρει τήν οικονομική ανάλυση. 
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τερος άπό τόν πραγματικό, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη οτι ή πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων πέτυχε νά αναχαιτίσει τόν πληθωρισμό. Στό σημείο αυτό, 

όμως, γεννιέται τό ερώτημα, κατά πόσο τό υπόδειγμα πού χρησιμοποιήθηκε 

γιά την ανάλυση τών αιτίων του πληθωρισμού είναι τό κατάλληλο γιά νά 

ερμηνεύσει τόν πληθωρισμό καί κατά τήν περίοδο εφαρμογής τών άμεσων 

ελέγχων. "Αλλος τρόπος ελέγχου της αποτελεσματικότητας τής πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων στον έλεγχο του πληθωρισμού αποτελεί ή χρησιμο

ποίηση ψευδομεταβλητής, ή οποία παίρνει τήν τιμή τής μονάδας γιά τίς 

παρατηρήσεις τής περιόδου εφαρμογής τών μέτρων άμεσου ελέγχου καί 

μηδέν γιά τίς παρατηρήσεις τής υπόλοιπης περιόδου. Ή αρνητική καί στα

τιστικά σημαντική παράμετρος τής ψευδομεταβλητής αυτής αποτελεί ένδει

ξη, οτι οί άμεσοι έλεγχοι επηρέασαν αρνητικά τήν εξέλιξη του πληθωρι

σμού. Τέλος μπορούμε νά υποβάλουμε σέ εμπειρικό έλεγχο τήν πολιτική 

τιμών καί εισοδημάτων, προβαίνοντας σέ εκτίμηση χωριστών συναρτήσεων 

τιμών καί μισθών γιά τήν περίοδο εφαρμογής καί γιά τήν περίοδο μή εφαρ

μογής τής πολιτικής. Οί διαφορές τών παραμέτρων τών μεταβλητών πού 

ερμηνεύουν τό ρυθμό ανόδου τών τιμών καί τών μισθών υποδηλώνουν τό 

βαθμό μεταβολής στό ρυθμό ανόδου τού πληθωρισμού λόγω τής πολιτικής. 

Τρίτο, τά κριτήρια, βάσει τών οποίων κρίνουμε τήν επίδοση τής πολι

τικής τιμών καί εισοδημάτων, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Γιατί, αν 

σκοπός τής πολιτικής είναι ή μείωση τού πληθωρισμού βραχυχρόνια, τότε 

ή πολιτική αυτή είναι δυνατό νά θεωρηθεί επιτυχής, ενώ αν πρόκειται γιά 

έλεγχο πληθωρισμού μακροχρόνια τότε μπορεί νά θεωρείται ανεπιτυχής. 

'Ακόμη, ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων πρέπει νά κρίνεται καί σέ σχέση 

μέ τίς άλλες επιδιώξεις. Γιατί, αν μέ τήν πολιτική τιμών καί εισοδημάτων 

επιδιώκουμε τή μείωση τού πληθωρισμού χωρίς νά μειωθεί ή απασχόληση 

καί εν συνεχεία παρατηρούμε κάποια άνοδο τών μισθών καί τών τιμών λόγω 

τού ψηλού επιπέδου απασχολήσεως, τότε τό πρόβλημα τής εκτιμήσεως τής 

επιδόσεως τής πολιτικής είναι διαφορετικό. 

Τέταρτο, ή διστακτικότητα γιά τήν υιοθέτηση πολιτικής τιμών καί εισ

οδημάτων πηγάζει άπό τό φόβο οτι ή πολιτική αυτή συνεπάγεται κάποιο 

κόστος γιά τίς άλλες επιδιώξεις. Γι' αυτό, ακόμη καί στην περίπτωση πού θά 

θεωρηθεί οτι Όί άμεσοι έλεγχοι τών μισθών καί τών τιμών πέτυχαν νά μει

ώσουν τόν πληθωρισμό μπορεί αυτό νά θεωρείται αποτυχία, όταν κρίνεται 

σέ συσχετισμό μέ τίς λοιπές επιδιώξεις τής οικονομικής πολιτικής. 

46-



Πολλές εμπειρικές μελέτες1 έχουν δείξει, οτι ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων στίς ΗΠΑ, τήν 'Αγγλία καί τη Γαλλία πέτυχε νά περιορίσει τό 

ρυθμό ανόδου των μισθών, άλλα απέτυχε νά περιορίσει άμεσα τό ρυθμό 

ανόδου τών τιμών καί μόνο έμμεσα επηρέασε τόν πληθωρισμό, δηλαδή μέσω 

του περιορισμού του ρυθμού ανόδου τών μισθών. Επίσης γιά τήν περίπτωση 

της 'Ολλανδίας οί μελέτες συγκλίνουν στό συμπέρασμα ότι οί έλεγχοι τών 

χρηματικών εισοδημάτων είχαν κάποια επίδραση πάνω στό ρυθμό ανόδου 

τών τιμών. "Αλλες μελέτες όμως φθάνουν σε αντίθετα συμπεράσματα. Στίς 

περισσότερες, πάντως, παρατίθενται οί λόγοι γιά τους οποίους ή πολιτική 

τιμών καί εισοδημάτων δέν υπήρξε αποτελεσματική. Είναι ενδιαφέρον, γιά 

μιά χώρα όπως ή Ελλάδα, ή οποία δοκιμάζεται πολύ από τόν ψηλό πληθω

ρισμό, νά ερευνηθούν τά αϊτιά του καί ή δυνατότητα εφαρμογής κάποιας 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 

3.3. Μη Οικονομικοί Παράγοντες πού συνηγορούν υπέρ της Πολιτικής 

'Ανεξάρτητα άπό τή θέση πού μπορεί νά πάρει κανείς πάνω στή σημα

σία τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων ώς μέσου ελέγχου του πληθωρι

σμού, πρέπει νά αναγνωριστεί οτι πολιτικοί καί κοινωνικοί παράγοντες 

επηρεάζουν όχι μόνο τή σκοπιμότητα τής υίοθετήσεως τής πολιτικής αυτής 

αλλά καί τή μορφή τήν οποία ενδείκνυται νά πάρει. Αυτό είναι αποτέλεσμα 

τών πιέσεων πού υφίσταται ή κυβέρνηση γιά νά λάβει περισσότερο αποτε

λεσματικά μέτρα προς αντιμετώπιση τών σοβαρών οικονομικών προβλημά

των καί τής επιθυμίας της νά μεταφέρει μέρος τής ευθύνης γιά τήν αντιμετώ

πιση τών προβλημάτων αυτών στίς ομάδες πιέσεων. Ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, λόγω του οτι εισάγει με

γαλύτερη υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος του πληθωρι

σμού. 

Ειδικότερα ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων παρουσιάζει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον έναντι τών λοιπών μέσων ασκήσεως οικονομικής πολιτικής, 

γιατί αντιμετωπίζει άμεσα τό πρόβλημα του πληθωρισμού. Τά μακροοικο

νομικά μέσα ασκήσεως οικονομικής πολιτικής (νομισματική καί δημοσι

ονομική) επενεργούν έμμεσα πάνω στό ρυθμό ανόδου τών μισθών καί τών 

τιμών, μέσω του μηχανισμού τής αγοράς. Γι' αυτό καί τά αποτελέσματα τής 

1. Reuber, G.L. et al., Empirical Study of Wage-Price-Employment in Canada, 

Economic Council of Canada, 1966. 
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πολιτικής αυτής απαιτούν χρόνο γιά νά εκδηλωθούν καί επιπλέον δύσκολα 

γίνονται αντιληπτά άπό τίς ομάδες ασκήσεως πιέσεων. Τά επιχειρήματα πού 

προβάλλουν οι οικονομολόγοι, οτι δηλαδή ή αντιμετώπιση του πληθωρι

σμού μέσω τής νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής είναι πιό σω

στή έναντι τής πολιτικής τμιών καί εισοδημάτων (δεδομένου δτι αυτή δια

ταράσσει τους μηχανισμούς κατανομής των οικονομικών πόρων) συχνά δέν 

πείθουν τήν κυβέρνηση, επειδή αυτή ή πολιτική δέν άσκεΐ τήν άμεση επί

δραση πού ασκούν τά άμεσα μέτρα ελέγχου τών χρηματικών μισθών καί τών 

τιμών. 'Ακόμη, γιά τό ευρύ κοινό πού ανησυχεί γιά τίς συνέπειες τού πλη

θωρισμού, ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων παρουσιάζει ενδιαφέρον, για

τί ή κυβέρνηση εμφανίζεται πώς ανησυχεί γύρω άπό τήν εξέλιξη τών τιμών 

καί πώς αναλαμβάνει έντονα τήν ευθύνη γιά τήν αποτελεσματική αντιμετώ

πιση τους. 'Εκείνοι μάλιστα πού φοβούνται, δτι ό πληθωρισμός συντελεί 

στην εκμετάλλευση τών μισθωτών άπό τίς ισχυρές κοινωνικές ομάδες, ικα

νοποιούνται Ιδιαίτερα άπό τήν πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, δταν τά 

άμεσα μέτρα ελέγχου τών μισθών καί τών τιμών περιλαμβάνουν κατασταλ

τικά μέτρα εναντίον αυτών πού δέν ακολουθούν τους κανόνες τής πολιτικής 

(εργατικά συνδικάτα καί επιχειρήσεις), επειδή έχουν τή δύναμη νά επιβάλ

λονται. Μάλιστα, μέ τό επιχείρημα αυτό αποδίδεται στην πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων ό χαρακτηρισμός, δτι μπορεί νά αποτελέσει τό μέσο, μέ τό 

όποιο ή κυβέρνηση αναμένει νά αποκομίσει πολιτικά οφέλη, επειδή διαβε

βαιώνει τό κοινό, δτι ενδιαφέρεται ζωηρά γιά τήν αποτελεσματική καί μέσα 

σέ σύντομο χρονικό διάστημα τιθάσσευση τού πληθωρισμού. 

'Επιπλέον, ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων θεωρείται δτι συμβάλλει 

στην αποκλιμάκωση τού ανταγωνισμού μεταξύ τών διάφορων κοινωνικών 

ομάδων καί συντελεί στην ανάπτυξη πνεύματος αρμονικής συνεργασίας 

μεταξύ εργασίας, εργοδοσίας καί κράτους. 

Πρέπει ωστόσο νά αναγνωριστεί, δτι ή μετάθεση τής αρμοδιότητας τής 

αναπτύξεως καί τής εφαρμογής τών κριτηρίων γιά τους μισθούς καί τίς τιμές 

άπό τόν απρόσωπο μηχανισμό τής αγοράς στό όργανο πού είναι επιφορτι

σμένο μέ τό έργο τής επεξεργασίας καί παρακολουθήσεως τής πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων είναι δυνατό νά δημιουργήσει κάποια ένταση γύρω 

άπό τό θέμα τής διανομής τού εισοδήματος. 'Εξάλλου ή μή εφαρμογή τών 

γενικών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής πολιτικής συνεπάγεται τήν επι

βολή κυρώσεων, πράγμα πού ενδέχεται νά έχει κάποιο πολιτικό κόστος γιά 

τήν κυβέρνηση. 'Ακόμη ή συγκέντρωση τής προσοχής γύρω άπό τήν πολι

τική τιμών καί εισοδημάτων είναι πιθανό νά απορροφήσει τήν προσοχή 

αυτών πού ασκούν τήν οικονομική πολιτική σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά άγνο-
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ηθοϋν τά άλλα μέσα ασκήσεως οικονομικής πολιτικής. Καί ή προσπάθεια 

εξειδικεύσεως των κριτηρίων γιά τήν άσκηση της πολιτικής μπορεί νά 

απαιτήσει ιδιαίτερη προσπάθεια άπό μέρους τής κυβερνήσεως καί λεπτούς 

χειρισμούς, γιά νά πειστούν οί δύο πλευρές γιά τή σκοπιμότητα τής υίοθε-

τήσεως των συγκεκριμένων κριτηρίων. 

4. 'Ανακεφαλαίωση: Τά Κύρια Σημεία του Ενδιαφέροντος 
τής Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 

Ά π ό τήν πιό πάνω ανάλυση προκύπτει δτι: 

Πρώτο, οι ευνοϊκές συνθήκες ικανοποιήσεως τής ζητήσεως χρήματος 

καί οί επιδράσεις των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων περιορίζουν σημαν

τικά τή δυνατότητα επιτυχίας τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στον 

έλεγχο του πληθωρισμού. 'Επίσης ή δυνατότητα τής πολιτικής γιά τιθάσ-

σευση τού πληθωρισμού δέν πρέπει νά εξετάζεται μεμονωμένα, άλλα νά 

συσχετίζεται μέ τήν ακολουθούμενη γενικότερη οικονομική πολιτική. Ή 

συνύπαρξη τής επεκτατικής νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής 

καί τής πολιτικής έφαρμονήα άμεσων ελέγχων πάνω στους μισθούς καί τίς 

τιμές δέν είναι δυνατή. Γιατί τά θετικά αποτελέσματα τών άμεσων ελέγχων 

πάνω στην αποκλιμάκωση τού ρυθμού ανόδου τών μισθών καί τών τιμών 

εξουδετερώνονται άπό τήν πίεση πού άσκεΐ ή επεκτατική οικονομική πολι

τική πάνω στό ϊδιο μέγεθος. 'Ακόμη, επειδή τά μακροοικονομικά μέτρα 

ελέγχου τών πληθωριστικών πιέσεων χρειάζονται σχετικά μακρό χρόνο γιά 

νά επενεργήσουν, ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων παρέχει περιθώρια γιά 

νά αναπροσαρμοστεί ή νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική. 

Δεύτερο, ή σύγκρουση ανάμεσα στίς επιδιώξεις τής οικονομικής πολι

τικής μας ωθεί στην αναζήτηση νέων μέσων ασκήσεως της. "Ενα άπό αυτά 

τά μέσα είναι ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. Αυτή ή σύγκρουση όμως 

δέν είναι ή ϊδια γιά όλες τίς χώρες ή γιά τίς διάφορες χρονικές περιόδους. Ή 

σύγκρουση λ.χ. ανάμεσα στην επιδίωξη τής πλήρους απασχολήσεως καί 

τήν ισορροπία στό ισοζύγιο πληρωμών, σέ μιά χώρα είναι δυνατό νά εξ

αλειφθεί μέ τό συνδυασμό διάφορων μέτρων πολιτικής περισσότερο αποτε

λεσματικά άπό οσο σέ μιαν άλλη χώρα. Στά πλαίσια αυτά τού συνδυασμού 

τών οικονομικών μέσων ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων είναι δυνατό νά 

έχει κάποια θέση. 

Τρίτο, ή οικονομική ανάλυση του προβλήματος τού πληθωρισμού ανα

φέρεται κυρίως στον περιορισμό τών παραγόντων εκείνων, οί όποιοι διατα

ράσσουν τίς συνθήκες τής μακροχρόνιας Ισορροπίας. Ή βραχυχρόνια όμως 
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οικονομική πολιτική, στην οποία περιλαμβάνεται καί ή πολιτική τιμών καί 
εισοδημάτων, επηρεάζεται άπό κοινωνικούς καί οικονομικούς παράγοντες. 
Αυτούς τους κοινωνικούς παράγοντες αποσκοπεί νά μεταβάλει ή πολιτική 
των άμεσων ελέγχων, ώστε νά καταστεί δυνατή ή δημιουργία συνθηκών 
οικονομικής σταθερότητας. 

Τέταρτο, τά κριτήρια, πάνω στά όποια στηρίζεται ή πολιτική, πρέπει νά 
περιλαμβάνουν τίς τιμές καί τά λοιπά εισοδήματα, οχι μόνο τους μισθούς 
καί τά ημερομίσθια. 

Τέλος, ή αποτελεσματικότητα της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 
στον έλεγχο του πληθωρισμού πρέπει νά κρίνεται σέ σχέση μέ τίς ιδιαίτερες 
οικονομικές συνθήκες πού επικρατούν κατά τήν περίοδο εφαρμογής τής 
πολιτικής. 

- 5 0 -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΕΓΓΕΝΗΣ Ή ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΣ; * 

1. Γενικά 

Κατά τή ΙΟετία του '60 καί τά πρώτα δύο χρόνια της ΙΟετίας του '70 ο 

ρυθμός ανόδου των τιμών εμφάνισε μέν μικρή επιτάχυνση, διατηρήθηκε 

όμως σταθερά κάτω άπό τό 3%, παρά τήν έντονη επεκτατική πολιτική πού 

ακολουθήθηκε μέσω του νομισματικού καί του δημόσιου τομέα. Κατά τήν 

πιό πάνω περίοδο ô ρυθμός ανόδου του εγχώριου εθνικού προϊόντος σέ τιμές 

1970 ήταν 7,33%, ενώ ή ανεργία στον τομέα της μεταποιήσεως παρουσίασε 

συνεχή μείωση (1971:3,67% έναντι 1964:8,31%)1. , 

Τό 1973 τό μέσο επίπεδο τών τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 15,5%, 

ρυθμός πού τό 1974 παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση (26,9%), γιά 

νά ακολουθήσει περίοδος τριών ετών μέ μέσο πληθωρισμό 12,7% 

(1975:13,4%, 1976:13,3% καί 1977:12,2%). Ή άποψη μας σχετικά μέ τήν πιό 

πάνω εξέλιξη τοϋ πληθωρισμού είναι, οτι ή μείωση του άπό 26,9% στό 

επίπεδο του 13% είναι αποτέλεσμα της μειώσεως τών επιδράσεων εξωτερι

κών ή αυτόνομων παραγόντων καί οτι ή ελαφρά κάμψη τοΰ ρυθμού ανόδου 

τών τιμών κατά τό 1977 οφειλόταν σέ προσωρινούς (περιστασιακούς) παρά

γοντες. Ά π ό τίς εξελίξεις τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τό δεύτερο 

εξάμηνο τοΰ 1977 διαφαίνεται καί πάλι μικρή επιτάχυνση τοΰ πληθωρισμού. 

Αυτές οί δύο καταστάσεις δημιουργούν αβεβαιότητα ώς προς τήν τάση πού 

θά ακολουθήσει ό πληθωρισμός στό άμεσο μέλλον. 

Ή άποψη μας καί πάλι, σχετικά μέ τό σημερινό πληθωρισμό, είναι οτι 

οφείλεται σέ εγχώριες πληθωριστικές δυνάμεις. Κύριο σημείο της αναλύ

σεως είναι νά δείξουμε, δτι ό ρυθμός ανόδου τών τιμών ενισχύεται άπό 

1. 'Εργάτες βιομηχανίας καί βιοτεχνίας σάν ποσοστό της προσφοράς εργασίας 
(απασχόληση συν ανεργία) στή βιομηχανία. 
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αυτόνομους παράγοντες, πού ô έλεγχος τους δέν μπορεί νά γίνει παρά μόνο 

μέσω μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, οπως νοείται καί εφαρμόζεται 

σέ άλλες χώρες. Δεύτερος σημαντικός λόγος πού συντελεί στην τροφοδό

τηση του πληθωρισμού είναι ή έμμονη στην επιδίωξη ψηλού ρυθμού οικο

νομικής επεκτάσεως, μέσω της επεκτατικής νομισματικής καί δημοσιονο

μικής πολιτικής, παρά τίς διαφαινόμενες αδυναμίες ότι αυτό δέν είναι πιά 

τόσο κατορθωτό όσο ήταν κατά τήν προηγούμενη ΙΟετία. Έ τ σ ι ό πληθωρι

σμός χρηματοδοτείται απρόσκοπτα. 'Ακριβέστερα ή προσφορά χρήματος 

έχει καταστεί ενδογενής μεταβλητή, πού εξαρτάται άπό τό χρηματικό εισ

όδημα. Ή ποσότητα τού χρήματος αυξάνεται, γιά νά υλοποιήσει τήν αύ

ξηση των χρηματικών αμοιβών στον ιδιωτικό καί τό δημόσιο τομέα, ή 

οποία αποφασίζεται αυτόνομα. 'Αποτέλεσμα τής καταστάσεως αυτής είναι ή 

διατήρηση τών απαισιόδοξων προοπτικών ως προς τήν εξέλιξη τών τιμών 

στό άμεσο μέλλον. 

Ή μελέτη τής φύσεως τής πληθωριστικής διαδικασίας απαιτεί μιαν 

ανάλυση τού ρυθμού ανόδου τών τιμών καί τών χρηματικών αμοιβών 

στά πλαίσια ενός μακροοικονομικού υποδείγματος, τό όποιο θά περιλαμβά

νει τους παράγοντες προσδιορισμού τής συνολικής ζητήσεως, μιά θεωρία 

προσδιορισμού τών τιμών καί τών χρηματικών αμοιβών καί μιά θεωρία 

προσδιορισμού τών προσδοκιών. Αυτός ό τρόπος αντιμετωπίσεως τού θέμα

τος παρέχει τίς αναγκαίες διόδους, μέσω τών οποίων μπορούμε νά παρακο

λουθήσουμε τήν επίδραση τού δημόσιου καί νομισματικού τομέα καί τών 

εξωτερικών παραγόντων πάνω στον πληθωρισμό. 

Ό Πίνακας 1.1 παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα ταξινομημένα έτσι, 

πού περιγράφουν, σέ γενικές γραμμές, τήν πληθωριστική διαδικασία στή 

χώρα κατά τήν περίοδο 1964-1977. Τά δεδομένα αυτά εξειδικεύουν κατά 

κάποιο τρόπο τίς κύριες διόδους, μέσω τών οποίων ή οικονομική θεωρία 

ερμηνεύει τήν πληθωριστική επίδραση τών αυτόνομων καί ενδογενών 

παραγόντων πάνω στον εγχώριο πληθωρισμό. 

Στό γενικό αυτό μέρος ή σειρά τής αναλύσεως πού ακολουθείται απο

βλέπει στην περιγραφή τών επιδράσεων τών εξωτερικών κυρίως παραγόν

των καί τών επιδράσεων τού νομισματικού καί δημόσιου τομέα στον πληθω

ρισμό, ενώ στά επόμενα τμήματα τού παρόντος κεφαλαίου θά αναπτυχθεί ή 

επίδραση τών παραγόντων πού σχετίζονται μέ τήν πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων. 

Μέ σχετική ευκολία μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τήν εξέλιξη τού 

πληθωρισμού μέχρι τό 1972. Ή οικονομική επέκταση πραγματοποιόταν υπό 

τήν επίδραση ψηλών πιέσεων τής ζητήσεως (βλ. στήλες 5.α καί 5.β). Μολο-
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νότι καθόλη τήν περίοδο της ΙΟετίας του '60 δέν γινόταν παραδεκτό ότι 

υπήρχε κάποιο επίπεδο ανεργίας πού εξασφάλιζε τή σχετική νομισματική 

σταθερότητα, γενική ήταν ή εντύπωση, δτι τό επίπεδο της ανεργίας στό 

βιομηχανικό τομέα καί τό εξερχόμενο άπό τό γεωργικό τομέα εργατικό 

δυναμικό, παρά τήν ψηλή εξωτερική μετανάστευση, παρείχαν αρκετά ευρέα 

περιθώρια γιά επιτάχυνση της οικονομικής επεκτάσεως1, μέσω της αυξή

σεως της ζητήσεως, χωρίς νά δημιουργούνται ουσιώδεις πληθωριστικές πι

έσεις στίς αγορές εργασίας καί προϊόντος. Μέ άλλα λόγια ό μή γεωργικός 

τομέας μπορούσε νά απορροφήσει μεγάλο μέρος τών άνεργων, χωρίς αυτό 

νά συνεπάγεται ουσιώδεις αυξήσεις στό κόστος της εργασίας. Μόνο οί 

παρατηρούμενες, κατά καιρούς, στενότητες γιά ορισμένες ειδικότητες ερ

γασίας ασκούσαν πιέσεις στους μισθούς, οί όποιες βαθμιαία διαχέονταν σέ 

ολόκληρη τήν οικονομία. Τότε οι μεταβολές τών σχετικών αμοιβών μεταξύ 

του γεωργικού καί μή γεωργικού τομέα συντελοΰσαν στή μετακίνηση εργα

ζομένων άπό τόν αγροτικό τομέα σέ ορισμένους μή γεωργικούς κλάδους καί 

στή συνέχεια σέ ολόκληρη τήν οικονομία, πράγμα πού είχε σάν αποτέλεσμα 

τήν αποδυνάμωση τών πιέσεων στους μισθούς γιά μακρό χρονικό διάστημα. 

Τό πρότυπο αυτό φαίνεται οτι εξακολουθεί νά Ισχύει καί σήμερα, άλλα ή 

δυνατότητα του νά συγκρατήσει τους μισθούς έχει εμφανώς περιοριστεί 

σημαντικά. 

1. Ή παρακάτω εξίσωση, απεικονίζει τήν εξέλιξη τοΰ δείκτη βιομηχανικής 
παραγωγής κατά τήν περίοδο 1961-1975: 

Ι = 59,681 + 0,1963t + 0,00454t2 - 21,2685 Do 

(3,6357) (11,1220) (-8,2900) 

+ 3,85780,-7,070002 

(3,1830)1(-5,8114)2 

R2=0,971 DW=1,21 SE=6,1798 

οπού: Ι ό μηνιαίος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, t ή τάση καί t2 γιά νά απεικο
νίσει τήν επιτάχυνση, D, καί D 2 ψευδομεταβλητές πού παίρνουν τήν τιμή της μονά
δας κατά τους θερινούς καί χειμερινούς μήνες, αντίστοιχα, καί μηδέν κατά τους 
λοιπούς μήνες καί D 0 ψευδομεταβλητή πού παίρνει τήν τιμή τής μονάδας άπό τό 
μήνα 'Απρίλιο τοΰ 1974 καί έπειτα καί μηδέν γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις. Γίνεται 
σαφές οτι κατά τήν περίοδο 1964 καί μετά ή βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μέ 
έπιταχυνόμενο ρυθμό, πού δμως ανακόπηκε άπό τό μήνα 'Απρίλιο του 1974. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Πληθωρισμός καί Εξωτερικοί Παράγοντες 

(Όλοι οί αριθμοί υποδηλώνουν ποσοστά) 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Χρηματικά Εισοδήματα 

Ε τ ή σ ι α 

έρευνα 

βιομη

χανίας 

Ή μ ε ρ . 

(1-α) 

10,6 

13,5 

12,7 

12,5 

6,3 

8,1 
6,6 

6,5 

10,2 

19,4 

22,2 

19,3 

Μισθ. 

(ΐ .β) 

8,1 
10,9 

10,3 

6,4 

5,7 

8.9 

6,6 
8.0 

9,0 

15,0 
20,6 

18,4 

Τριμηνιαία 

έρευνα 

βιομη

χανίας 

Ή μ ε ρ . Μισθ 

(ΐ.γ) 

-
-
6,8 

17,2 

7,6 
10,4 

8,0 

7,5 

10,2 

13,2 

27,8 

21,4 

26,0 

20,2 

(Ι.δ) 

-
-

16,2 

9.8 

6,1 
7,9 

7,0 

7,3 

8,4 

19,7 

23,0 

20,4 

22,9 

18,7 

Μερίδιο 

της εργασίας 

στό εθνικό 

εισόδημα 

(1·ε) 

34,8 

35,2 

36,5 

37,9 

39,4 
39,1 

38,9 

39,1 

39,5 

36,7 

37,6 

39,9 

41,6 
44,1 

Παραγωγικότητα 

Μεγά

λη 

βιομη

χανία 

(2·α) 

7,94 

13,33 

5,28 

8,52 

14,04 

14,87 

7,83 
4,92 

1,88 

12,09 
-11,40 

4,40* 

4,95* 
0,00 

Σύνολο 
οικονο

μίας 

(2.β) 

7,30 

9,32 

7,05 

6,24 

5,21 

8,52 

8,34 

7,15 

6,79 

6,55 

0,55 

3,87 

3,00 

2,50* 

Κόστος 

εργασίας 
άνά μονά
δα προϊ

όντος (με
γάλη βιο

μηχανία) 

(3) 

2,44 

0,15 
7,09 

0,97 

-6,82 

-5,90 

-1,16 
1,54 

8,11 

6,44 

37,40 

14,72 

17,59 

18,00 

Ε γ χ ώ ρ ι ε ς 

Τελι
κού 
προϊ
όντος 

(4·α) 

3,79 

3,90 

4,81 

2,35 

1,75 

3,33 

3,95 
3,20 

5,14 

19,35 

21,70 

12,50 

15,31 

13,1 

Χονδρι
κής 

πωλή
σεως 

(4. β) 

2,9 

1,9 

3,1 

0,6 

0,0 

3,9 

4,0 
3,5 

6,3 

23,5 
36,7 

6,8 

14,0 

13,7 

Τιμές 

• Κατανα
λωτή 

(4.γ) 

0,9 

3,1 
5,0 

1,7 
0,3 

2,5 

2,9 

3,0 

4,3 

15,5 

26,9 

13,4 

13,3 

12,1 

Ά π α σ χ ό λ τ 

Α ν ε ρ γ ί α 
στή 

βιομη
χανία 

(5.α) 

8,31 

8,07 

7,96 
10,96 

9,35 
8,40 

5,98 

3,67 

2,85 

2,46 
2,91 

3,90 

2,95 

2,50** 

ί 
άτι 

λ 

( 

- 1 

( 
ί 

( 
1 

-: 
( 

—J, 

1 

-: 
-: 
-C 

Σημείωση: (α) Οί αριθμοί μέ δύο αστερίσκους υποδηλώνουν εκτιμήσεις. 
(β) Οί αριθμοί μέ έναν αστερίσκο υποδηλώνουν προσωρινά στοιχεία. 

Στήλες (Ι.α) καί (Ι.β): Ρυθμός μεταβολής των μέσων ετήσιων καταβαλλόμενων αποδοχών. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Ετήσια "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1974. 

Στήλες (Ι.γ) καί (Ι.δ): Ρυθμός μεταβολής των μέσων εβδομαδιαίων καί των μέσων μηνιαίων 
αποδοχών ημερομίσθιων εργατών καί μισθωτών υπαλλήλων αντίστοιχα. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1965-1976. 
Στήλη (Ι.ε): Μισθοί, ημερομίσθια σάν ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. 

Πηγή: 'Εθνικοί Λογαριασμοί της 'Ελλάδος, 1958-1975 (Λογαριασμός 2). 
Στήλη (2.α): Ρυθμός μεταβολής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας άνά απασχολούμενο. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Ετήσια "Ερευνα Βιομηχανίας, 1964-1975. 
Στήλη (2.β): Ρυθμός μεταβολής προϊόντος άνά απασχολούμενο. 

Πηγή: ΚΕΠΕ, Στοιχεία Μακροοικονομικού 'Υποδείγματος. 
Στήλη (3): Ρυθμός μεταβολής τών μέσων ετήσιων ημερομισθίων διά τοΰ μέσου προϊόντος άνά 

απασχολούμενο. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Ετήσια 'Έρευνα Βιομηχανίας, 1964-1974. 

Στήλη (4.α): Άποπληθωριστής 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος (έτος βάσεως 1970). 
Πηγή: 'Εθνικοί Λογαριασμοί της 'Ελλάδος, 1964-1976. 

Στήλες (4.β) καί (4.γ). Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1964-1977. 
Στήλη (5.α): "Ανεργοι εργάτες βιομηχανίας καί βιοτεχνίας σάν ποσοστό της συνολικής 

προσφοράς (απασχόληση σύν άνεργοι) εργασίας στή βιομηχανία. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο καί 'Ετήσια "Ερευνα Βιομηχανίας,1964-1976. 
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'ματικό 

ειμμα 
κρίκου 

^υγίου 

:6) 

,31 

,16 

,31 
,66 

,60 

,67 

,97 

,13 
,92 

1,35 

1,56 

>,77 

i,15 

',11 

Πιστωτικά 

έσοδα 
του 

δημόσιου 
τομέα 

(7) 

2,7 
2,4 

2,0 

2,4 

2,7 

2,7 

2,8 

3,0 

3,8 

3,5 

4,9 

6,1 

6,0 

5,8 

Π ρ ο σ φ ο 

ρά χ ρ ή 
ματος 

Μ 3 

(8) 

15,7 

12,8 

18,4 

16,7 
17,7 

16,4 

19,8 
22,2 

23,7 

14,8 

20,7 

26,7 

25,9 

25,1 

'Επίδραση 

του 
συναλλαγ
ματικού 

αποθέματος 
στό 
Μ 3 

(9) 

-3 ,67 

-1 ,50 

1,23 

- 0 , 1 1 

1,00 

- 0 , 4 8 

^ 0 , 2 6 

0,22 

—(6,39 

—,1,81 
- 4 , 2 3 

- 2 , 1 0 

- 7 , 1 0 

-15,70 

'Επίδραση 

των τιμών 
των εισα
γομένων 

στην πραγ
ματική 

προσφορά 
yρήματος 

(10) 

-0 ,37 

-0,29 

-0 ,45 

0,42 

0,01 
- 0 , 0 4 
-0,86 

-0,56 

-1 ,45 

-3 ,93 

-11,34 
- 4 , 9 6 

- 2 , 8 7 

-1,18 

Τιμές» εισαγομένων 

Σύνολο 
εισαγω

γών 

(11.ο) 

2,36 

1,70 

2,68 

-2,73 

-0,06 

0,24 

5,26 

3,66 

8,74 

20,09 

45,54 

18,99 

11,45 

4,85 

Τιμές 
χονδρι
κής 

(ΙΙ .β) 

-
-

0,0 

- 0 , 1 

- 1 , 8 
4,4 

8,0 
10,4 

11,4 

22,7 

37,6 

8,6 

12,3 

12,1 

'Επίδραση 
των ορών 

εμπορίου 
στην κα
τανάλωση 

(12) 

- 0 , 5 4 

-0 ,39 

- 0 , 1 4 

0,19 
-0,11 

- 0 , 0 2 

-
-0,009 

- 0 , 3 1 

0,07 

-0 ,53 

-0 ,64 

-0,83 

-0,51 

Πραγματική 
ισοτιμία 

συναλλάγ
ματος 

(13) 

-
-
-
-
-
-
-

- 2 , 0 

- 6 , 5 

-15,9 

- 9 , 6 

- 9 , 0 

- 5 , 1 
- 2 , 4 

Στήλη (5.β): Μεταβολές των εβδομαδιαίων ωρών απασχολήσεως στή μεγάλη βιομηχανία. 
Πηγή: ΕΣΥΕ. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1964-1976. 

Στήλη (6): Πραγματικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου σάν ποσοστό του GNP (τιμές 1970). 
• Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Εξωτερικό 'Εμπόριο της 'Ελλάδος καί 'Εθνικοί Λογαριασμοί της 'Ελλάδος, 

1964-1978. 
Στήλη (7): Πιστωτικά Έσοδα του Κρατικού Τομέα σάν ποσοστό του GNP (τιμές αγοράς). 
Στήλη (8): Μεταβολή της νομισματικής κυκλοφορίας σύν καταθέσεις όψεως .ταμιευτηρίου 

καί προθεσμίας σέ τράπεζες καί ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς (τέλος του 
χρόνου). 

Πηγή: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της Τραπέζης της 'Ελλάδος, 1964-1977. 
Στήλη (9): 'Απαιτήσεις έναντι του εξωτερικού μείον υποχρεώσεις στό εξωτερικό διά του Μ 3 

της προηγούμενης περιόδου. 
Πηγή: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της Τραπέζης της 'Ελλάδος, 1963-1977. 

Στήλη 10: Ποσοστό συμμετοχής των εισαγωγών στό GNP επί τη στήλη (11 .α) μέ αρνητικό 
πρόσημο. 

Στήλη (11.α): Άποπληθωριστής εισαγωγών (έτος βάσεως 1970). 
Στήλη (ΙΙ.β): Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1964-1977. 
Στήλη (12): Ή εισοδηματική απώλεια ή τό όφελος πού προκύπτει από τόν όγκο τών εισαγω

γών, πού μπορεί νά πρανματοποιηθεΐ άπό τίς εισπράξεις άπό εξαγωγές μείον τόν 
όγκο τών εξαγωγών διά του επιπέδου της συνολικής καταναλώσεως. Μέθοδος 
J.L. Nicolson: Economie Trends, No 255, 1975. 

Στήλη 13: Πραγματική τιμή συναλλάγματος (effective exchange rate). Πηγή IMF. 
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Τά πιό πάνω συνεπάγονται ότι, αν κατά τή διάρκεια της ΙΟετίας του '60 

υπήρχε κάποια ανταλλακτική σχέση μεταξύ των μισθών καί της ανεργίας, 

αύτη μετατοπιζόταν συνεχώς προς τά αριστερά1. Έ τ σ ι ή εξειδίκευση καί ô 
εντοπισμός της σχέσεως αυτής ήταν δύσκολο έργο. Μέ τήν απορρόφηση 

δμως τών άνεργων, πού ήταν αποτέλεσμα του ψηλού ρυθμού οικονομικής 

επεκτάσεως, κατά τά πρώτα χρόνια τής ΙΟετίας τού '70, ή σχέση μισθών-

άνεργίας φαίνεται νά σταθεροποιείται κάπως, έτσι πού νά είναι εμφανείς οί 

πληθωριστικές επιδράσεις τής πολιτικής τής επιδιώξεως ψηλών ρυθμών 

οικονομικής επεκτάσεως. 

'Εντούτοις, παρά τόν εντοπισμό κάποιας σχέσεως μισθών-άνεργίας, ή 

σχέση αύτη δέν παρείχε τή δυνατότητα μετρήσεως του επιπέδου ανεργίας 

πού συμβιβάζεται μέ τή σταθερότητα τών τιμών ούτε ήταν σκόπιμη ή χρη

σιμοποίηση της γιά τήν άσκηση πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, γιατί ή 

γρήγορη αύξηση τής παραγωγικότητας παρείχε ασφαλέστερο μέσο ασκή

σεως εισοδηματικής πολιτικής καί διασφαλίσεως τής νομισματικής σταθε

ρότητας. Ή ανταγωνιστικότητα τών τιμών χονδρικής στό εξωτερικό διατη

ρούνταν αμείωτη. "Ετσι δέν υπήρχε σοβαρός λόγος νά καταφύγουμε στή 

διερεύνηση τού κατά πόσο ή καμπύλη μισθών-άνεργίας μπορούσε νά αλλά

ξει θέση καί κλίση καί συνεπώς νά διερευνηθεί, κατά πόσο ή εφαρμογή 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων θά επέφερε καλύτερα αποτελέσματα άπό 

τήν υφιστάμενη σχέση μισθών-άνεργίας ή οχι. 

'Ακόμη, κατά τήν περίοδο 1968-1972, είχε γίνει φανερό, δτι οί πληθω

ριστικές πιέσεις στους μισθούς καί στίς τιμές ήταν μικρότερες άπό όσο 

προσδιόριζε ό μηχανισμός τής σχέσεως μισθών-άνεργίας. Δηλαδή ό ρυθμός 

ανόδου τών μισθών ήταν χαμηλότερος άπό τό ρυθμό ανόδου πού μπορούσαν 

νά δικαιολογήσουν οί δυνάμεις τής αγοράς. Ή παρατήρηση αυτή επαλη

θεύεται άπό ορισμένους παράγοντες: πρώτο, οί πολιτικές συνθήκες τής χώ

ρας κατά τήν εποχή εκείνη δέν επέτρεπαν στην πλευρά τής προσφοράς 

εργασίας νά λειτουργήσει κατά τρόπο πού οί εργαζόμενοι θά επωφελούνταν 

άπό τίς δυνατότητες πού τους παρείχε ή αγορά καί, δεύτερο, ή σταθερότητα 

τής συναλλαγματικής ισοτιμίας τού εθνικού νομίσματος απέτρεπε τή μετά

δοση τών διεθνών πληθωριστικών πιέσεων πάνω στον εγχώριο πληθωρι-

1. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στην 'Ιταλία κατά τήν περίοδο 1950-1967 
Βλ. F. Modigliani and E. Tarantelli «A Generalization of the Phillips Curve for a 
Developing Country», Review of Economic Studies, 1973. 
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σμό1. "Ετσι ή επίδραση του παράγοντα κόστους (τιμές) στους μισθούς συμ

πιεζόταν σημαντικά. 

Ή πρώτη έκρηξη των μισθών καί τών τιμών έλαβε χώρα τό 1973, γιά 

διαφορετικούς λόγους, χρόνος πού συμπίπτει μέ την αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου καί τήν ένταση τών διεθνών ανατιμητικών τάσεων στό εξωτερι

κό, καθώς καί τήν ψηλή ζήτηση στό εσωτερικό. 

Ειδικότερα, οί αυξήσεις τών μισθών πού χορηγήθηκαν κατά τό χρόνο 

αυτό ήταν της τάξεως τοϋ 19% έναντι αυξήσεως 10% του αμέσως προηγού

μενου χρόνου, γιά νά αντισταθμιστεί ή αύξηση του κόστους ζωής πού ήταν 

15,5%. 'Εντούτοις, ή άνοδος τών μισθών, μερικά, ήταν αποτέλεσμα τής ψη

λής ανταγωνιστικότητας τών τιμών χονδρικής στό εξωτερικό κατά τήν 

περίοδο 1969-1972 (στήλες 4.β καί 11.β), πράγμα πού επέτρεψε στους επι

χειρηματίες νά αναπροσαρμόσουν τους μισθούς (ημερομίσθια 1972: 10,2% 

έναντι 6,5-7,5% τήν περίοδο 1968-1971). 'Εξάλλου ή απότομη άνοδος τών 

τιμών τών εισαγομένων (1973:20,1% έναντι 1972:8,7%) καί ή ψηλή ζήτηση 

στό εσωτερικό επέτρεψαν στίς τιμές χονδρικής νά αναπροσαρμοστούν μέ 

τόν ϊδιο ρυθμό (1973:23,5% έναντι 1972:6,3%). Δεδομένου οτι, κατά τό χρόνο 

αυτό, ή σχέση τών εισαγωγών προς τό ΑΕΠ ήταν 0,24, ή πιό πάνω αύξηση 

τών τιμών τών εισαγομένων υποδηλώνει τήν ύπαρξη σημαντικού παράγοντα 

κόστους. Αυτές οί διαπιστώσεις, μαζί μέ τήν παρατήρηση δτι, παρά τή 

σημαντική αύξηση τών αμοιβών κατά τό 1973 καί τή μικρή αύξηση τής 

συμμετοχής τών μισθωτών στό σύνολο τής απασχολήσεως, τό μερίδιο τής 

εργασίας στό εθνικό εισόδημα μειώθηκε σημαντικά, αποτελούν ικανοποι

ητική απόδειξη, οτι ό πληθωρισμός τής περιόδου εκείνης δέν είχε σάν 

γενεσιουργό αιτία τήν αύξηση τοΰ κόστους τής εργασίας. Οί εξελίξεις αυτές 

μας οδηγούν μάλλον, στό νά δεχτούμε τή σημασία τοΰ εξωτερικού παράγον

τα, τών προσδοκιών καί τών κερδών2 στην έναρξη τής πληθωριστικής δια-

1. Στό σημείο αυτό πρέπει νά τονιστεί, δτι ή σταθερότητα τής τιμής τοΰ συναλλά
γματος δέν φαίνεται νά επέδρασε στον εγχώριο πληθωρισμό μέσω του εξωτερικού 
τομέα άλλα απευθείας στίς τιμές. Σ' αυτό τό συμπέρασμα καταλήγουμε μετά τή 
διαπίστωση, δτι δέν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ του πραγματικού ελλείμματος 
τοϋ εμπορικού ισοζυγίου ως ποσοστού του ΑΕΠ καί τοΰ επιπέδου τής ανεργίας, 
πράγμα πού σημαίνει δτι ό εξωτερικός τομέας δέν επενέργησε σάν σταθεροποιητι
κός παράγοντας μέσα στό σύστημα καί συνεπώς δέν έμείωσε τίς πληθωριστικές 
πιέσεις από τήν πλευρά τής ζητήσεως. 

2. 'Επειδή ό δείκτης τιμών χονδρικής απεικονίζει τίς τιμές πού απολαμβάνουν οί 
παραγωγοί, ενώ ό δείκτης τιμών καταναλωτή τίς τιμές μέ τίς όποιες άναπροσαρμό-
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δικασίας. Ό σ ο ν άφορα τίς προσδοκίες, ή σταθερή επιτάχυνση του δείκτη 

τιμών καταναλωτή (Πίνακας 1.2) καί ή σταθεροποίηση του στό 13% περί

που κατά τά τελευταία χρόνια μας οδηγεί στό νά υποστηρίξουμε τήν ισχύ 

ενός υποδείγματος προσαρμογής των προσδοκιών (adaptive expectations 

model). 

'Εναλλακτική υπόθεση, πού μπορεί νά ερμηνεύσει τήν πληθωριστική 

διαδικασία, είναι, οτι ή άνοδος τών τιμών οφείλεται σέ εξωτερικούς παρά

γοντες, δηλαδή ή βελτίωση του ισοζυγίου τών εξωτερικών πληρωμών 

(στήλη 9) ενίσχυσε τίς πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, καί δτι ή 

βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας τών τιμών χονδρικής στό εξωτερικό καί 

ή εξαιτίας αύτοΰ αύξηση τών κερδών υπονόμευσαν τήν αντίσταση τών επι

χειρήσεων έναντι τών απαιτήσεων τών εργαζομένων. Γιά νά γίνει, όμως, 

αποδεκτή αυτή ή υπόθεση, πρέπει νά δοθεί απάντηση στά έξης τρία ερωτή

ματα: κατά πόσο είναι σημαντική ή επίδραση αυτού του παράγοντα, γιατί 

καθυστέρησε ή εμφάνιση τής επιδράσεως αυτής καί γιατί συνεχίστηκε στά 

επόμενα χρόνια, όπου οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Σύγκριση 

τών στηλών 11.α καί 11.β μέ τίς στήλες Ι.α καί Ι.β αποδείχνει, οτι ή πιό 

πάνω υπόθεση Ισχύει σέ κάποια έκταση. Πράγματι, ή αύξηση τών ορίων τών 

κερδών πρίν άπό τό 1973 ήταν σημαντική, πράγμα πού ελέγχεται ως ακριβές 

καί άπό τή σύγκριση τών στηλών 2.α ή 2.β καί 4.β μέ τήν Ι.α ή Ι.β. Ή 

σημαντική χρονική υστέρηση σέ ο,τι άφορα τήν εμφάνιση τής επιδράσεως 

τών κερδών στους μισθούς δικαιολογείται άπό τίς ειδικές συνθήκες τής 

περιόδου εκείνης. Ή διατήρηση του πληθωρισμού μισθών κατά τά επόμενα 

χρόνια στό ελαφρά ψηλότερο επίπεδο του 1973, παρά τή μείωση τών ορίων 

τών κερδών, αποδίδεται στην ισχύ πού απόκτησαν στό μεταξύ τά εργατικά 

συνδικάτα. "Ετσι, ενώ φαίνεται δτι οί διεθνείς τιμές αποτέλεσαν σημαντικό 

προωθητικό παράγοντα τής διαδικασίας του πληθωρισμού μισθών καί τι

μών, ό παράγοντας αυτός παραχώρησε τή θέση του στον αυτόνομο παρά

γοντα τών εργατικών συνδικάτων. Ή ϊδια διαπίστωση προκύπτει άπό τή 

στήλη Ι.ε, πού δείχνει τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα. 

Τρίτη εναλλακτική υπόθεση, πού μπορεί νά ερμηνεύσει τόν πληθωρι

σμό, στηρίζεται στην υπόθεση τής «κοινωνικής θεωρίας» περί πληθωρι

σμού, δηλαδή οτι οί μισθωτοί κατά τά πρώτα χρόνια τής εμφανίσεως του 

πληθωρισμού διακατέχονταν άπό απαισιοδοξία βλέποντας οτι τό πραγμα-

ζονται οί μισθοί, ή ταχύτερη αύξηση του πρώτου έναντι του δεύτερου δείκτη τιμών 
(στήλες 4.β καί 4.γ) ερμηνεύει αύξηση τών ορίων τών κερδών. 
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τικό τους εισόδημα δέν αυξάνεται μέ τόν ϊδιο ρυθμό πού αυξάνεται τό εθνικό 

προϊόν (σύγκριση των στηλών 1, 2 καί 4 κατά τήν περίοδο 1969-1973), μέ 

αποτέλεσμα τή χειροτέρευση της διανομής του εισοδήματος. Μέ τήν απο

κατάσταση της δημοκρατίας ή κατάσταση αυτή ώθησε τά εργατικά συνδι

κάτα νά απαιτήσουν σημαντικές αυξήσεις, πού δμως ήταν αδικαιολόγητες 

κάτω άπό τίς τότε συνθήκες. Τά δεδομένα φαίνεται νά υποστηρίζουν αυτή 

τήν υπόθεση. Κατά τό 1973 καί τό 1974 οί πραγματικοί μισθοί συρρικνώθη

καν σημαντικά καί τό μερίδιο της εργασίας στό εθνικό εισόδημα έφθασε 

στό κατώτατο επίπεδο άπό τό έτος 1972, πράγμα πού δέν ερμηνεύεται άπό 

τήν επίδραση εξωτερικών παραγόντων (στήλη 12) καί μερικά μόνο υποστη

ρίζεται άπό τήν ανάγκη βελτιώσεως του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. 

Τά εργατικά συνδικάτα έγιναν πιό επιθετικά, αδιαφορώντας γιά τίς επιπτώ

σεις πού θά είχαν οί απαιτήσεις τους στην οικονομία. Έτσι, κατά τό 1975 

καί τό 1976 οί επιχειρήσεις ωθούμενες καί άπό τήν προσωρινή βελτίωση της 

αγοράς παραχώρησαν μεγαλύτερες αυξήσεις άπό όσες δόθηκαν κατά τόν 

αμέσως προηγούμενο χρόνο. Κατά τό 1978, ή κυβέρνηση εγκατέλειψε τήν 

εισοδηματική της πολιτική, πού συνίστατο στή βαθμιαία μείωση του ρυ

θμού ανόδου τών μισθών μέσω της μειώσεως του ρυθμού ανόδου τών ελάχι

στων ορίων τών αμοιβών, καί χορήγησε αυξήσεις, στά κατώτατα όρια μι

σθών καί ημερομισθίων, της τάξεως του 22%. Αυτό είχε σάν αποτέλεσμα τήν 

επιτάχυνση τοΰ ρυθμού ανόδου τών αμοιβών στον Ιδιωτικό τομέα. 'Αλλά καί 

στό δημόσιο τομέα ή εφαρμογή τοΰ ενιαίου μισθολογίου είχε ανάλογα απο

τελέσματα. 

Μέ συσταλτική νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική καί χωρίς 

άλλες επιδράσεις άπό τό εξωτερικό αναμενόταν, ότι ή σοβαρή αύξηση τών 

μισθών θά προκαλούσε αύξηση της ανεργίας καί στή συνέχεια μείωση τών 

πληθωριστικών πιέσεων στό επίπεδο πού επικρατεί στίς οικονομίες μέ τίς 

όποιες συναλλάσσεται ή χώρα. Ή συνέχιση, δηλαδή, τών εξελίξεων τών 

παραγόντων πού προκάλεσαν τόν πληθωρισμό μισθών θά κατέληγε σέ αύ

ξηση της ανεργίας καί όχι σέ επιτάχυνση τοΰ πληθωρισμού. 'Ωστόσο ή 

επεκτατική νομισματική πολιτική πού εφαρμόστηκε διευκόλυνε τήν αύ

ξηση τοΰ πληθωρισμού (στήλη 8). Ή αύξηση της προσφοράς χρήματος 

(Διάγραμμα 1.1) ενισχύθηκε όχι μόνο άπό τήν επεκτατική νομισματική πο

λιτική αλλά καί άπό τή μείωση τών επιδράσεων τοΰ εξωτερικού τομέα γενι

κότερα (στήλες 6 καί 9). Ή νομισματική, μάλιστα, επέκταση είναι ιδιαίτερα 

έντονη ακόμη καί αν λάβουμε υπόψη τήν επίδραση τοΰ ρυθμού ανόδου τών 

τιμών τών εισαγόμενων αγαθών στην προσφορά χρήματος, πού ήταν σημαν

τική κατά τήν περίοδο 1973-1975 (στήλη 10). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Εξέλιξη της Προσφοράς Χρήματος 
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Στό μεταξύ ô εγχώριος πληθωρισμός, παρά την πτώση του σέ χαμηλό

τερο επίπεδο άπό την περίοδο της εμφανίσεως των αρχικών ανατιμητικών 

τάσεων, διατηρείται σέ ψηλότερο επίπεδο έναντι του πληθωρισμού στό εξ

ωτερικό, πράγμα πού οδήγησε σέ εγκατάλειψη του συστήματος της σταθε

ρής ισοτιμίας καί στην υιοθέτηση ενός ελεγχόμενου συστήματος μεταβαλ

λόμενων ισοτιμιών. Ή υιοθέτηση τοϋ συστήματος τών «μεταβαλλόμενων 

ισοτιμιών» ήταν αναπόφευκτη, μέ δεδομένη τή διάβρωση τών ωφελημάτων 

της ανταγωνιστικότητας τών τιμών χονδρικής στό εξωτερικό, λόγω τής 

γρήγορης αυξήσεως τών μισθών καί τής μειώσεως τής παραγωγικότητας. 

'Ενόψει τής υπάρξεως πλήθους παραγόντων, οί όποιοι τροφοδοτούν τόν 

πληθωρισμό άπό τό 1973 καί έπειτα, τό κεντρικό σημείο τής αναλύσεως δέν 

είναι μόνο ή αναζήτηση τών αιτίων πού προκάλεσαν τήν πληθωριστική 

διαδικασία, αλλά ή διερεύνηση τών παραγόντων πού ενισχύουν τήν εμμονή 

τών αιτίων αυτών σέ βαθμό, πού νά προκαλεί άνοδο τών τιμών σέ επίπεδο 

13%, μέ ενδεχόμενη μάλιστα τήν επιτάχυνση του. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι οί έντονες διεθνείς ανατιμητικές τάσεις τής 

περιόδου 1973-1974 προκάλεσαν τήν άνοδο του εγχώριου πληθωρισμού (αυ

τόνομος παράγοντας κόστους), πού δέν μπόρεσε νά απορροφηθεί άπό τή 

μικρή ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος έναντι τοϋ δολλαρίου, ή οποία 

συνέβαλε στην αύξηση τής πραγματικής (effective) ισοτιμίας του νομίσμα

τος (στήλη 13). 'Επιπλέον ή απώλεια τής αγοραστικής δυνάμεως τών εισ

οδημάτων τών εργαζομένων λόγω μεταβολών στους ορούς εμπορίου (στήλη 

12), μολονότι μικρή σέ μέγεθος, αποτέλεσε πρόσθετο πληθωριστικό παρά

γοντα (sociological hypothesis). Τό επιχείρημα οτι ό σημερινός πληθωρι

σμός οφείλεται σέ εξωτερικούς παράγοντες, οί όποιοι ενισχύονται άπό τή 

μείωση τής πραγματικής ισοτιμίας του νομίσματος, δέν ευσταθεί γιατί κατά 

τά χρόνια 1976 καί 1977, πού εΐναι περίοδος άποκλιμακώσεως τοϋ ρυθμού 

μειώσεως τής πραγματικής ισοτιμίας τοϋ νομίσματος καί τοϋ εισαγόμενου 

πληθωρισμού, ô εγχώριος πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε σέ επίπεδο ση

μαντικά ψηλότερο άπό τοϋ εισαγόμενου πληθωρισμού (στήλες 4, 11.α καί 

13). 

2. Ή 'Εξέλιξη τών Τιμών 

2.1. Περίοδος μέχρι τό 1972 

Ό Πίνακας 1.2 καί τό Διάγραμμα 1.2 παρουσιάζουν τίς εξελίξεις τοϋ 

δείκτη τιμών καταναλωτή, τοϋ γενικοΰ δείκτη τιμών χονδρικής καί τοϋ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Εξέλιξη των Τιμών Καταναλωτή Χονδρικής 

καί των Εισαγόμενων Τελικών 'Αγαθών 
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δείκτη χονδρικής εισαγόμενων αγαθών κατά τήν περίοδο 1964-1978. Γιά νά 

απαλειφθούν οί επιδράσεις της οικονομικής συγκυρίας στίς τιμές, οί δείκτες 

τιμών έχουν μετασχηματιστεί έτσι, ώστε οί ρυθμοί ανόδου του κάθε δείκτη 

τιμών τους νά αντιπροσωπεύουν τό μέσο ρυθμό ανόδου επικαλυπτόμενων 

διετιών. Οί εξελίξεις τών δεικτών αυτών αποκαλύπτουν, οτι κατά τήν περί

οδο 1964-1972 υπήρχε: 

ΐ. Μικρή επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου καί γιά τους τρεις δείκτες 

τιμών καί ή επιτάχυνση τοΰ πληθωρισμού μεγαλύτερη στην περίπτωση τών 

εισαγόμενων αγαθών. 

ii. Ό ρυθμός ανόδου τοΰ γενικού επιπέδου τών τιμών χονδρικής κινι

όταν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι τοΰ ρυθμού ανόδου τών εισαγόμενων 

αγαθών, πράγμα πού υποδηλώνει τήν ανταγωνιστικότητα τών ελληνικών 

προϊόντων στό εξωτερικό. Λόγω τής ψηλής συμμετοχής τών εισαγωγών στό 

εθνικό προϊόν, ή άνοδος τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών συνέβαλε, σέ 

κάποια έκταση, στην επιτάχυνση τοΰ εγχώριου πληθωρισμού, αλλά ό ρυ

θμός ανόδου τών εγχώριων τιμών κρατήθηκε σταθερά σέ χαμηλότερα επί

πεδα έναντι τοΰ διεθνούς πληθωρισμού. Αυτό οφείλεται, μερικά τουλάχι

στον, στή σταθερότητα τής συναλλαγματικής αξίας τοΰ νομίσματος πού 

απέτρεπε τή μετάδοση τών διεθνών ανατιμητικών τάσεων στην εγχώρια 

αγορά. 

iii. Ό ρυθμός ανόδου τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν χαμηλότερος 

άπό τό ρυθμό ανόδου τοΰ δείκτη τιμών χονδρικής, πράγμα πού υποδηλώνει 

τήν ύπαρξη ψηλότερων ορίων κερδών στους παραγωγούς έναντι τών ορίων 

κερδών στό λιανικό εμπόριο. 

Κατά τήν περίοδο αυτή ή ελληνική οικονομία κινιόταν μέ σχετικά 

ψηλά επίπεδα ζητήσεως, τής οποίας σημαντικό μέρος προερχόταν άπό τήν 

επένδυση καί τήν εξωτερική ζήτηση, πράγμα πού επέτρεψε τή βαθμιαία 

απορρόφηση τών άνεργων χωρίς τήν εκδήλωση έντονων πληθωριστικών 

πιέσεων. Έ τ σ ι ή ανεργία στον τομέα τής βιομηχανίας υπολογίζεται δτι άπό 

8,31% πού ήταν τό 1964 μειώθηκε στό 3,67% τό 1971 (Πίνακας 1.1, στήλη 

5.α). Ό ρυθμός αυξήσεως τής προσφοράς χρήματος μέ τήν πλατιά έννοια 

ήταν στό επίπεδο τοΰ 16%-17%, ρυθμός πού εξασφάλιζε τή χρηματοδότηση 

τής παραγωγής. Ή σταθερότητα τοΰ ρυθμοΰ επεκτάσεως τής προσφοράς 

χρήματος αποδίδεται στό γεγονός, οτι ή επίδραση τών μεταβολών τοΰ συν

αλλαγματικού αποθέματος καί τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών πάνω 

στην προσφορά χρήματος παρέμεινε σχεδόν σταθερή, άλλα καί στό οτι ή 

ασκούμενη νομισματική πολιτική είχε μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας έναντι 

τών γενικότερων επιδιώξεων τής οικονομικής πολιτικής. 'Εξαίρεση φαίνε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Μέσος Ρυθμός Μεταβολής των Τιμών Χονδρικής, Καταναλωτή 
καί Εισαγόμενων 'Αγαθών 

1966-1968 
1967-1969 
1968-1970 
1969-1971 
1970-1972 
1971-1973 
1972-1974 
1973-1975 
1974-1976 
1975-1977 
1976-1978 

Τιμές 
καταναλωτή 

(1) 

1,0 
1,4 
2,7 
3,0 
3,6 
9,8 

21,1 
20,0 
13,4 
13,1 

(12,5) 

Τιμές 
χονδρικής 

(2) 

0,3 
1,9 
4,5 
3,6 
3,4 
12,5 
29,7 
22,4 
10,6 
13,9 

(12,5) 

Τιμές 

χονδρικής 
εισαγομένων 

(3) 

-1,0 
1,6 
6,2 
9,2 
10,2 
16,9 
29,9 
22,3 
10,5 
13,5 

(13,2) 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1966-1978. 
Σημείωση: Οί αριθμοί στην παρένθεση υποδηλώνουν εκτιμήσεις. 

ται νά αποτελούν τά ετη 1971 καί 1972, κατά τά όποια ό ρυθμός ανόδου της 

προσφοράς χρήματος παρουσίασε σημαντική επιτάχυνση, πράγμα όμως πού 

οφείλεται στην επίδραση του συναλλαγματικού αποθέματος. 

Παρόμοια, τό άνοιγμα τοϋ δημόσιου τομέα παρουσίασε μέν μικρή άνο

δο, πού όμως δέν ξεπέρασε τό 3%. Δέν μπορεί λοιπόν νά υποστηριχτεί ότι ό 

δημόσιος τομέας ενίσχυσε σημαντικά τόν πληθωρισμό. Έξαλλου ή εισοδη

ματική πολιτική (σχετικά μέ τό θέμα αυτό επανερχόμαστε λεπτομερέστερα 

στό τμήμα 4 του ϊδιου κεφαλαίου) ακολούθησε τήν τάση της γενικότερης 

οικονομικής πολιτικής. Μετά τήν κάποια βελτίωση της θέσεως των εργαζο

μένων κατά τήν περίοδο 1964-1966, πού ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων τής 

προσφοράς εργασίας άλλα καί τής πολιτικής ενισχύσεως τής διανομής τοϋ 

εισοδήματος υπέρ των μισθωτών, πού ακολουθήθηκε κατά τήν περίοδο εκεί

νη, ή συμμετοχή τής εξαρτημένης εργασίας στό εθνικό εισόδημα καί τή 
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συνολική απασχόληση ήταν τό 1971 39,1% καί 4^8% αντίστοιχα1 . Ή υστέ

ρηση του μεριδίου της εργασίας, έναντι της συμμετοχής της στην απασχό

ληση, κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, ήταν αποτέλεσμα τής αδυναμίας της 

προσφοράς εργασίας, λόγω τής δικτατορίας, νά ασκήσει πιέσεις γιά σημαν

τικότερες αυξήσεις των μισθών. "Ετσι τό κόστος τής εργασίας άνά μονάδα 

προϊόντος κατά τήν περίοδο 1967-1972 πρακτικά παράμεινε σταθερό, πρά

γμα πού ενίσχυσε τή δυνατότητα απορροφήσεως του χαμηλού έστω εισαγό

μενου πληθωρισμού. 

Ή έλλειψη, λοιπόν, σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων τόσο άπό τήν 

πλευρά τοΰ νομισματικού καί τοΰ δημόσιου τομέα δσο καί άπό τήν πλευρά 

τής εισοδηματικής πολιτικής ήταν τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής περι

όδου αυτής. Ωστόσο άπό τό δεύτερο εξάμηνο τοΰ 1972 ή κατάσταση μετα

βλήθηκε σημαντικά. 

2.2. Περίοδος μετά τό 1972 

Τά ετη 1972 καί 1973 ήταν περίοδος ύπερθερμάνσεως τής ελληνικής 

οικονομίας. Ό ρυθμός τής οικονομικής επεκτάσεως ήταν ψηλότερος άπό 

τόν ιστορικό ρυθμό ανόδου τοΰ εθνικού προϊόντος (σέ τιμές 1970, τό 

1972:9,1% καί τό 1973:8,3% έναντι μέσου ρυθμού 7,33% τής περιόδου 

1961-1971) καί ή ανεργία στον τομέα τής βιομηχανίας μειώθηκε στό 2,46%. 

Ή επεκτατική νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική μαζί μέ τήν πλη

θωριστική επίδραση τοΰ ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών επέτρεψαν αύ

ξηση τής προσφοράς χρήματος κατά 23,7% τό 1972. Τόν επόμενο χρόνο ό 

ρυθμός ανόδου τής προσφοράς χρήματος περιορίστηκε μέν στό 14,9%, άλλα 

αυτό ήταν αποτέλεσμα τής αντιπληθωριστικής επιδράσεως τών τιμών τών 

εισαγόμενων αγαθών πάνω στην προσφορά χρήματος καί τής μειώσεως τής 

επιδράσεως τοΰ ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, όχι τής περιοριστικής 

νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 1.1, στήλες 9 καί 10). 

Αντίθετα τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα, παρά τήν αύ

ξηση τής συμμετοχής τών μισθωτών στό σύνολο τής απασχολήσεως, δια

μορφώθηκε κάτω άπό τό επίπεδο τοΰ προηγούμενου χρόνου (1973:36,7% 

1. Κατά τή ΙΟετία μεταξύ των απογράφων τοϋ πληθυσμού 1961 καί 1971 οί μισθω
τοί αυξήθηκαν μέ ρυθμό 1,18%, οί αυτοαπασχολούμενοι μέ ρυθμό 7,89%, ενώ οί 
γεωργοί μειώθηκαν μέ ρυθμό 3,79%. "Ετσι ή συμμετοχή τών μισθωτών στό σύνολο 
τής απασχολήσεως αυξήθηκε άπό 35,64% τό 1961 στό 41,77% τό 1971. 
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έναντι 1972:39,5%). Παράλληλα τά κέρδη παρουσίασαν τή μεγαλύτερη 

άνοδο πού εμφάνισαν ποτέ κατά τήν εξεταζόμενη περίοδο1. "Ετσι κατά τά 

πρώτα χρόνια της εμφανίσεως των επιπτώσεων των πληθωριστικών πιέσεων 

άπό τό εξωτερικό πάνω στην ελληνική οικονομία δέν υπήρχε περιθώριο 

απορροφήσεως τών πληθωριστικών αυτών πιέσεων άπό τους μισθούς, ούτε 

ήταν δυνατός ό έλεγχος τους μέ μακροοικονομικά μέτρα οικονομικής πολι

τικής, γιατί αυτά απαιτούν σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο γιά νά επενερ

γήσουν. Ά π ό τήν άλλη πλευρά ô έλεγχος του ρυθμού ανόδου τών τιμών μέ 

τήν εφαρμογή πολιτικής επί τών τιμών (κερδών) δέν ήταν δυνατό νά εφαρ

μοστεί μονομερώς κάτω άπό τίς ιδιαίτερες οικονομικές καί πολιτικές συν

θήκες τής περιόδου εκείνης. "Ετσι οί πληθωριστικές πιέσεις του εξωτερικού 

εκδηλώθηκαν πλήρως πάνω στό δείκτη τιμών χονδρικής (1973:23,5%, έναντι 

1972:6,3%) καί μέ χρονική υστέρηση μερικών μηνών πάνω στό δείκτη τιμών 

καταναλωτή (1973:15,5% έναντι 1972:4,2%). Μέ άλλα λόγια οί πληθωριστι

κές πιέσεις τοΰ εξωτερικού χρηματοδοτήθηκαν απρόσκοπτα. Ή κατάσταση 

αυτή συνεχίστηκε καί κατά τά επόμενα χρόνια. Τό άνοιγμα τοΰ κρατικού 

τομέα αυξάνεται (1975:6,1% έναντι 1973:3,5%) καί ή προσφορά χρήματος 

επίσης αυξάνεται μέ ρυθμό πού φθάνει τό 27% τό 1975. Σ' αυτά προστέθηκε 

ή αναπροσαρμογή τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων τό καλοκαίρι τοΰ 

1973 καί τά επόμενα χρόνια. 'Ακόμη ή ενίσχυση τών συνθηκών λειτουργίας 

τής αγοράς επέτρεψε στό συμπιεσμένο πληθωρισμό τών τελευταίων χρόνων 

τής δικτατορίας νά εκδηλωθεί. 

Ή ενίσχυση τοΰ ρυθμού ανόδου τών μισθών καί ημερομισθίων μέ τήν 

αποκατάσταση τής δημοκρατίας, γιά νά αποδοθεί στους μισθωτούς τό μέρος 

τοΰ εισοδήματος πού έχασαν λόγω τοΰ ψηλού πληθωρισμού (μερίδιο τής 

εργασίας στό εθνικό εισόδημα, 1972:39,9%, 1973:36,7% καί 1975:39,5%) σέ 

περίοδο γενικής οικονομικής χαλαρότητας, δχι μόνο συνέβαλε στην αύ

ξηση τοΰ πληθωρισμού άλλα καί μετέβαλε σέ μεγάλο βαθμό τήν πηγή προ

ελεύσεως του. Ειδικότερα, ενώ τό κόστος τής εργασίας άνά μονάδα προϊόν

τος κινιόταν σέ χαμηλά επίπεδα μέχρι τό 1973, τό 1974 αυξήθηκε κατά 

37,4%, πράγμα πού υποδηλώνει δτι ό πληθωρισμός κατά τό χρόνο εκείνο 

οφειλόταν, σέ μεγάλο ποσοστό, στον παράγοντα τοΰ κόστους τής εργασίας. 

Ή κάμψη τών πληθωριστικών πιέσεων άπό τό εξωτερικό καί οί αίσι-

1. Κατά τό 1973 ή αποδοτικότητα τών ϊδιων κεφαλαίων στή βιομηχανία ανήλθε σέ 
18,5% έναντι 12,8% τό 1972. Βλ. Εισοδηματική Πολιτική, Έκθεση Όμάδας 'Εργασίας 
στά πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως 1976-80, ΚΕΠΕ, σελ. 72. 
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όδοξες προοπτικές πού δημιουργήθηκαν μέ την αποκατάσταση της δημο

κρατίας συνέβαλαν στη μείωση τοϋ πληθωρισμού, κατά τό 1975, στό μισό 

περίπου του επιπέδου του 1974. "Ομως, όπως ειπώθηκε καί πιό πάνω, ή 

διατήρηση τοϋ ρυθμού ανόδου του μέσου επιπέδου των τιμών στό 12-13% 

κατά τά τέσσερα τελευταία χρόνια απειλεί νά καταστήσει τόν πληθωρισμό 

μακροχρόνιο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, μέ σίγουρο αποτέλεσμα 

τήν ενίσχυση της αβεβαιότητας ώς προς τήν τάση πού θά ακολουθήσει στό 

μέλλον. Στό μεταξύ οι διάφορες κοινωνικές ομάδες ενεργούν μέ βάση αυτές 

τίς προσδοκίες, γιά νά διατηρήσουν τή σχετική τους θέση στή διανομή του 

εισοδήματος καί του πλούτου, πράγμα πού ενισχύει τόν πληθωρισμό μέ 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

3. Χρηματικοί καί Πραγματικοί Μισθοί 

Ή ανάλυση μας σχετικά μέ τήν αμοιβή της εργασίας (μισθοί-

ήμερομίσθια) περιορίζεται στον τομέα της βιομηχανίας, οπού υπάρχουν 

σχετικά επαρκή στοιχεία. Οί εξελίξεις τών αμοιβών στή βιομηχανία φαίνε

ται οτι αποτελούν τό πρότυπο γιά τους λοιπούς τομείς της οικονομίας, λόγω 

του οτι ό τομέας της βιομηχανίας είναι πιό ανταγωνιστικά οργανωμένος σέ 

σχέση μέ τους λοιπούς τομείς της οικονομίας. Γι' αυτό ή γενίκευση ορισμέ

νων συμπερασμάτων πού προκύπτουν άπό τήν ανάλυση τών αμοιβών στή 

βιομηχανία δέν αποτελεί σφάλμα. "Αλλωστε σύγκριση αυτών τών συμπερα

σμάτων μέ τά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό τή μελέτη τών μεταβολών 

του μεριδίου της εργασίας σέ ολόκληρη τήν οικονομία (Πίνακας 1.1, στήλη 

1.2) μας παρέχει τή δυνατότητα νά ελέγξουμε κατά πόσο τά συμπεράσματα 

πού βγαίνουν άπό τήν ανάλυση τών αμοιβών στή βιομηχανία ισχύουν γιά 

τους λοιπούς τομείς της οικονομίας. 

Ό Πίνακας 1.3 καί τά Διαγράμματα 1.3, 1.4 καί 1.5 απεικονίζουν τήν 

εξέλιξη τών αμοιβών στή μεγάλη βιομηχανία κατά τήν περίοδο 1964-1978. 

Ά π ό τήν παρακολούθηση της τάσεως τών ρυθμών μεταβολής τών χρηματι

κών μισθών καί ημερομισθίων καί τών πραγματικών μεγεθών τους καί της 

παραγωγικότητας σαφώς προκύπτει, οτι ή εξέλιξη της αμοιβής της εργα

σίας ακολούθησε δύο διαφορετικές τάσεις. 

Πρώτο, κατά τήν περίοδο 1966-1973 τά πραγματικά ημερομίσθια καί οί 

πραγματικοί μισθοί αυξάνονταν μέ ρυθμό πού υπολειπόταν τοΰ ρυθμού ανό

δου της παραγωγικότητας ολόκληρης της οικονομίας. 

Δεύτερο, κατά τήν περίοδο 1974-1978 οί πραγματικοί μισθοί καί τά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

'Εξέλιξη της 'Αμοιβής της 'Εργασίας στή Βιομηχανία 

1966-1968 
1967-1969 
1968-1970 
1969-1971 
1970-1972 
1971-1973 
1972-1974 
1973-1975 
1974-1976 
1975-1977 
1976-1978 

1967-1966 
1968-1967 
1969-1968 
1970-1969 
1971-1970 
1972-1971 
1973-1972 
1974-1973 
1975-1974 
1976-1975 
1977-1976 
1978-1977 

Εβδομαδιαίες 
'Αμοιβές 
'Εργατών 

(1) 

12,3 
9,0 
9,2 
7,7 
8,9 

11,7 
20,3 
24,6 
23,7 
22,3 
21,4 

Μισθοί · 

(2) 

10,7 
7,9 
7,0 
7,4 
7,6 

11,8 
17,8 
21,0 
22,1 
21,0 

(20,6) 

Ρυθμός Μεταβολής 

17,2 
7,6 

10,4 
8,0 
7,5 

10,2 
13,2 
27,8 
21,4 
26,0 
18,7 
24,0 

9,8 

6,1 
7,9 
7,0 
7,3 
8,4 

19,6 
23,0 
20,4 
22,9 
19,8 
19,2* 

Τιμές 
καταναλωτή 

(3) 

1,0 
1,4 
2,7 
3,0 
3,6 
9,8 

21,1 
20,0 
13,4 
12,9 

(12,5) 

Πραγματικές 

Εβδομαδιαίες 
αμοιβές 

(4) 

11,2 
7,5 
6,3 
4,6 

5,1 
1,7 

-0,7 
3,8 
9,1 
8,3 
7,9 

άπό χρόνο σέ χρόνο 

1,7 
0,3 
2,5 
2,9 
3,0 
4,3 

15,5 
26,9 
13,4 
13,3 
12,1 

(12,5) 

15,2 
7.3 

7,7 
5,0 
4,4 
5,6 

-2,0 
0,7 

7,1 
11,2 
5,9 

(10,2) 

Πραγματικοί 
μισθοί 

(5) 

9,6 
6,4 
4,2 
4,3 
3,9 
1,8 

-2,7 
0,8 
7,7 
7,2 

(7,2) 

8,0 
5,8 
5,3 
4,0 
4,2 
3,9 
3,5 

-3,1 
6,0 
8,5 
6,9 

(6,0) 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εργασίας καί Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 

1966-1978. 

Σημείωση: Οί αριθμοί μέσα στην παρένθεση αποτελούν εκτιμήσεις. 'Αριθμός 

μέ αστερίσκο υποδηλώνει μεταβολή α' εξαμήνου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 

Εξέλιξη Ημερομισθίων καί των Τιμών 

Καταναλωτή καί Χονδρικής 

ψ\ 
'Ημερομίσθια 
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1 ( 
\ / Δείκτης τιμών 
Ι / χονδρικής 
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^ . 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 *!978 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 

Εξέλιξη τών Αμοιβών Εργατών καί τοϋ 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

Εβδομαδιαίες 
αμοιβές εργατών # Ν 

% 

\\ 

\\ 

ν 
\ 

ι ι ι ι ν 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5 

Έξέλειξη του Δείκτη Τνμών Καταναλωτή, της 
Παραγωγικότητας καί του Πραγματικού 

'Ωρομισθίου στή Βιομηχανία 

| \ ^ Τψές καταναλωτή 
\« 

/ 

\ Πραγματικό 

ωρομίσθιο 

βιομηχανίας 

Παραγωγικότητα 
βιομηχανίας 

οο σ> ο «- CN ΓΟ 
CD co r^ r- r^ r^ 

CD 

sj- m CD 
O [ ^ Γ 

Ι I I 
00 (J) Ο · " (Ν ΓΟ 

cD CD CD CD I> 
C T > C J i O ) < 3 > C » C T > < 7 ) C J > ( 7 > < J > c T > 

Τ — Γ 

C-* 00 

I I 

m CD 

- 7 1 -



πραγματικά ημερομίσθια αυξάνονταν μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τό ρυθμό 

ανόδου της παραγωγικότητας ολόκληρης της οικονομίας. 

Έτσι, κατά την περίοδο 1966-1973 τό μερίδιο της εργασίας στό εθνικό 

εισόδημα αυξανόταν οχι λόγω της γρηγορότερης αυξήσεως των πραγματι

κών αμοιβών σέ σχέση μέ την παραγωγικότητα, άλλα λόγω αυξήσεως της 

συμμετοχής τών μισθωτών στό σύνολο της απασχολήσεως. Γι' αυτό τό λόγο 

ή αύξηση του μεριδίου της εργασίας ήταν βραδεία. 'Αντίθετα, κατά τήν 

περίοδο 1974-1978 ή αύξηση του μεριδίου της εργασίας ενισχύθηκε άπό τήν 

αναδιανεμητική εισοδηματική πολιτική. Οί συνέπειες της πολιτικής αυτής 

πάνω στό μέσο επίπεδο τών τιμών είναι εμφανείς. 

Αυτό προκύπτει άπό τά Διαγράμματα 1.3, 1.4 καί 1.5. Στό πρώτο άπό τά 

διαγράμματα αυτά παρουσιάζονται οί τριμηνιαίες μεταβολές τών εβδομαδι

αίων αποδοχών τών ημερομίσθιων εργατών στή μεγάλη βιομηχανία, του 

δείκτη τιμών καταναλωτή καί του γενικού δείκτη τιμών χονδρικής έναντι 

τών αντίστοιχων τριμήνων του προηγούμενου έτους γιά τήν περίοδο 1966:1 

μέχρι 1978:2. Είναι φανερό, ότι οί αποδοχές τών εργατών αυξάνονταν μέ 

ρυθμό ψηλότερο άπό τό ρυθμό ανόδου τών δεικτών τιμών καταναλωτή καί 

χονδρικής μέχρι τό 1973:2 καί επίσης οτι τό εύρος τών αποκλίσεων του 

ρυθμού ανόδου τών ημερομισθίων άπό τό ρυθμό ανόδου τών δύο αυτών 

δεικτών τιμών ήταν μικρό καί περίπου σταθερό1. Συνάγεται επομένως, οτι 

κατά τήν πιό πάνω περίοδο οί πληθωριστικές πιέσεις τών μισθών στίς τιμές 

οχι μόνο ήταν αμελητέες άλλα επιπλέον παράμεναν σταθερές. 

Ά π ό τό 1973:3 ή κατάσταση μεταβλήθηκε ριζικά. Συγκεκριμένα, πρώτα 

ό ρυθμός ανόδου τού δείκτη τιμών χονδρικής καί έπειτα ό ρυθμός ανόδου 

του δείκτη τιμών καταναλωτή ξεπέρασαν τό ρυθμό ανόδου τών ημερομισθί

ων, κατάσταση ή οποία διατηρήθηκε μέχρι τό 1974:4, χρονική περίοδο πού 

συμπίπτει μέ τήν αποκατάσταση τής αγοραστικής δυνάμεως τών μισθών. Ή 

αισθητή υπεροχή τού ρυθμού ανόδου τού δείκτη τιμών χονδρικής έναντι τού 

δείκτη τιμών καταναλωτή υποδηλώνει τήν ύπαρξη σημαντικών κερδών 

στους παραγωγούς. 

Κατά τό 1975 ό ρυθμός ανόδου τών ημερομισθίων περιορίστηκε στό 

21,4% έναντι 12,5% τού ρυθμού ανόδου τού δείκτη τιμών καταναλωτή, πρά

γμα πού συνέβαλε στή μείωση τού ρυθμού ανόδου τών τιμών χονδρικής. 

'Εντούτοις οί πληθωριστικές πιέσεις πού δημιούργησε ή μείωση τών ωρών 

εργασίας, ή οποία προβλεπόταν στή συλλογική σύμβαση τού 1975, μαζί μέ 

1. 'Αριθμός μετά άπό έτος υποδηλώνει τό τρίμηνο. 
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την επίδραση άπό τή βελτίωση των προοπτικών γιά ανάκαμψη της οικονο

μικής δραστηριότητας, οδήγησαν τους επιχειρηματίες στή χορήγηση ψη

λότερων αυξήσεων κατά τόν επόμενο χρόνο. "Ετσι ή ευκαιρία γιά έλεγχο 

των πληθωριστικών πιέσεων χάθηκε καί οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής 

επί των εισοδημάτων. Τότε, μιά τέτοια πολιτική έπρεπε νά επιβάλει έλεγχο 

των καταβαλλόμενων αμοιβών (earnings) γιά χρονική περίοδο ενός τουλά

χιστον χρόνου. "Αλλωστε ή αγοραστική δύναμη τών αμοιβών είχε πλήρως 

αποκατασταθεί. Ή συνέχιση, λοιπόν, τής πολιτικής αναδιανομής του εισ

οδήματος (Διάγραμμα 1.5) τροφοδότησε τήν πληθωριστική διαδικασία, με 

αποτέλεσμα οί δείκτες τιμών καταναλωτή καί χονδρικής πωλήσεως νά εμ

φανίσουν σημαντική επιτάχυνση. Τό ϊδιο σφάλμα επαναλήφθηκε καί τό 

1978, όταν αποφασίστηκε αυτόνομα ή άνοδος τών ελάχιστων ορίων τών 

αμοιβών κατά 22%. Τίς επιπτώσεις τής πολιτικής αυτής πάνω στους μισθούς 

καί τίς τιμές εξετάζουμε αμέσως πιό κάτω. 

4. 'Επιπτώσεις της 'Ακολουθούμενης Πολιτικής 

Τιμών καί Εισοδημάτων 

Ό έλεγχος τών επιπτώσεων τής ακολουθούμενης πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων στό ρυθμό του πληθωρισμού προϋποθέτει τή λεπτομερή ανά

πτυξη τών κριτηρίων πάνω στά όποια αυτή βασίζεται, καί τή διερεύνηση 

τής εκτάσεως εφαρμογής της τόσο στό γενικό επίπεδο οσο καί σέ επίπεδο 

κλάδων τών αγορών εργασίας καί προϊόντος. Γιά τό λόγο αυτό ή ανάλυση 

τών επιπτώσεων τής πολιτικής αυτής είναι πρόωρη. Ωστόσο μιά γενική 

επισκόπηση τών προηγούμενων πινάκων καί διαγραμμάτων παρέχει δχι 

μόνο χρήσιμες πληροφορίες γύρω άπό τήν ταυτόχρονη εξέλιξη τών μισθών 

καί τών τιμών κατά τά τελευταία χρόνια, αλλά καί επισημαίνει τά χρονικά 

σημεία, κατά τά όποια ή εφαρμογή μέτρων άμεσου ελέγχου τών μισθών καί 

τών τιμών είναι δυνατό νά περιόριζαν τό ρυθμό ανόδου του μέσου επιπέδου 

τών τιμών. Ά π ό τή γενική λοιπόν αυτή θεώρηση του προβλήματος του 

πληθωρισμού μισθών καί τιμών προκύπτουν τά ακόλουθα: 

Πρώτο, κατά τά τέσσερα τελευταία χρόνια ό δείκτης τιμών καταναλωτή 

ακολουθεί δικό του πρότυπο, διαφορετικό άπό τό πρότυπο πού ακολουθούν 

οί δείκτες τιμών χονδρικής καί εισαγόμενων αγαθών. Αυτό υποδηλώνει, οτι 

ή προσωρινή έστω κάμψη τών τιμών στον τομέα τής παραγωγής λόγω τής 

οικονομικής συγκυρίας μετατρέπεται σέ αύξηση τών ορίων τών κερδών 

στον τομέα τής διακινήσεως τών αγαθών. Ή έλλειψη ευαισθησίας τοΰ δεί

κτη τιμών καταναλωτή έναντι τών συνθηκών πού συντελούν στή μείωση τών 
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τιμών υποδηλώνει τήν άρνηση από την πλευρά της προσφοράς στον τομέα 
διακινήσεως τών αγαθών νά περιορίσει τίς απαιτήσεις της. Μιά τέτοια δια
πίστωση συνηγορεί υπέρ της απόψεως της υίοθετήσεως κανόνων, πού θά 
αναγκάζουν τήν πλευρά της προσφοράς νά συμπεριφέρεται ανάλογα μέ τίς 
συνθήκες της αγοράς. 

Δεύτερο, κατά τήν περίοδο 1973-1974 ο δείκτης τιμών χονδρικής ανα
προσαρμόστηκε στά επίπεδα του δείκτη τιμών εισαγόμενων αγαθών, παρά 
τή σταθερότητα της εξωτερικής αξίας του νομίσματος καί τίς ευνοϊκές συν
θήκες άπό τήν πλευρά του κόστους τής εργασίας, κατάσταση πού επίσης 
συνηγορεί υπέρ τής υίοθετήσεως μέτρων άμεσου ελέγχου. 

Τρίτο, άπό τή σχέση τών εξελίξεων του δείκτη τιμών χονδρικής προς 
τίς εξελίξεις τών αμοιβών στή βιομηχανία προκύπτει, δτι οί τιμές χονδρικής 
αλλάζουν τάση, όταν ό ρυθμός ανόδου τής αμοιβής τής εργασίας επιταχύνε
ται καί μάλιστα, όταν ό ρυθμός ανόδου τής πραγματικής αμοιβής τής εργα
σίας είναι ανώτερος άπό τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας τής οικο
νομίας. Ή κατάσταση αυτή είναι φανερό ότι ευνοεί τή λήψη μέτρων ελέγ
χου τών χρηματικών αμοιβών. 

Τέταρτο, ή αποκατάσταση τής αγοραστικής δυνάμεως τών αμοιβών, ή 
οποία μειώθηκε λόγω του έντονου πληθωρισμού κατά τά πρώτα δύο χρόνια 
τής εμφανίσεως του, κατά τό τέταρτο τρίμηνο του 1974 μέχρι τό τρίτο τρί
μηνο του 1975 ήταν σωστή, γιατί συνέβαλε στην ενίσχυση τής καταναλωτι
κής ζητήσεως καί στην ώθηση τής οικονομικής επεκτάσεως. Ή συνέχιση, 
όμως, τής πολιτικής ενισχύσεως τής αναδιανομής τοϋ εισοδήματος, σέ 
περίοδο πού ό ρυθμός ανόδου τών πραγματικών μισθών έπρεπε νά συμβαδί
σει μέ τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας, αν όχι νά υστερήσει έναντι 
αύτοϋ, ενίσχυσε τίς πληθωριστικές πιέσεις πάνω στην οικονομία. Έτσι ή 
ανάκαμψη τών μισθών συντέλεσε στην ταυτόχρονη σχεδόν ανάκαμψη τών 
τιμών χονδρικής, εξέλιξη ή οποία τροφοδότησε τό δείκτη τιμών κατανα
λωτή μέ ανάλογες πιέσεις. Καί φυσικά ή ευκαιρία γιά μείωση του πληθωρι
σμού χάθηκε. Άπό τότε ό δείκτης τιμών χονδρικής κυμαίνεται γύρω άπό τό 
δείκτη τιμών καταναλωτή, χωρίς κανένας άπό αυτούς νά εμφανίζει σημεία 
κάμψεως. Μιά δεύτερη ευκαιρία, γιά νά αποκλιμακωθεί ό πληθωρισμός, 
φαίνεται ότι πέρασε απαρατήρητη. Ειδικότερα ή μείωση τοϋ ρυθμού ανόδου 
τών μισθών κατά τό τέλος τοϋ 1976 καί ολόκληρο τό 1977 παραχώρησε τή 
θέση της στή νέα επιτάχυνση τοϋ ρυθμοϋ ανόδου τών μισθών κατά τό 1978. 
Αυτό ήταν αποτέλεσμα τής πολιτικής πού ακολουθήθηκε έναντι τών ελάχι
στων ορίων τών αμοιβών κατά τό 1978. Ειδικότερα ή επιτάχυνση τοϋ ρυθμοϋ 
ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών (1978:22% έναντι 1975:20%, 
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1976:17% καί 1977:15%) μέ τή δικαιολογία της ενισχύσεως των χαμηλών 

αμοιβών σέ βάρος τών ψηλών μισθών δέν έδωσε τά αποτελέσματα πού ανα

μένονταν. Γιατί, πρώτο, κάτω άπό τίς ιδιαίτερες συνθήκες του χρόνου εκεί

νου ό ρυθμός αναπροσαρμογής τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών δέν απο

τελούσε μόνο τό πρότυπο γύρω άπό τό όποιο διατυπώνονταν τά κλαδικά 

αιτήματα τών εργαζομένων τών επιμέρους ειδικοτήτων τής εργασίας, άλλα 

καί συντελοΟσε στή διαμόρφωση τών γενικών προσδοκιών ως προς τό ρυ

θμό μέ τόν όποιο οί εργαζόμενοι θά έπρεπε νά αναπροσαρμόσουν τά χρημα

τικά τους εισοδήματα καί, δεύτερο, οί εργαζόμενοι δέν δέχονταν μείωση τών 

σχετικών μισθών τους καί υποβιβασμό τής θέσεως τους στή διανομή του 

εισοδήματος. Έ τ σ ι οί ψηλοί μισθοί όχι μόνο δέν απορρόφησαν μέρος τής 

ψηλής αυξήσεως τών ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων άλλα 

κέρδισαν νέα ώθηση προς τά πάνω. 

Ά π ό τά πιό πάνω προκύπτει, οτι οί ευκαιρίες πού εμφανίστηκαν κατά 

τά τέσσερα τελευταία χρόνια γιά εφαρμογή πολιτικής ελέγχου τών τιμών 

καί τών μισθών όχι μόνο πέρασαν ανεκμετάλλευτες, άλλα επιπλέον ή πολι

τική έναντι τών αμοιβών, πού εφαρμόστηκε, ενίσχυσε, αντί νά αποδυναμώ

σει, τίς πληθωριστικές πιέσεις άπό τήν πλευρά του κόστους. 

5. Γενικές Διαπιστώσεις - Προσωρινά Συμπεράσματα 

Ά π ό τήν προηγούμενη ανάλυση βγαίνει τό συμπέρασμα, οτι ή βασική 

αιτία τών πληθωριστικών πιέσεων ήταν οί διεθνείς ανατιμητικές τάσεις, οί 

όποιες μεταδόθηκαν στην ελληνική οικονομία εξαιτίας τής μεγάλης εξαρ

τήσεως της άπό τό εξωτερικό. Οί ιδιαίτερες συνθήκες τής περιόδου 

1973-1974 δέν επέτρεψαν στην ελληνική οικονομία νά απορροφήσει τίς 

πληθωριστικές πιέσεις άπό τό εξωτερικό. "Ετσι ό πληθωριστικός κλονισμός 

πού υπέστη οδήγησε στή γρήγορη άνοδο του γενικού επιπέδου τών τιμών. 

Παράλληλα, ή γρήγορη επέκταση του δημόσιου τομέα μέ τήν αύξηση τών 

δαπανών, τών εσόδων καί του δημοσιονομικού ανοίγματος, μαζί μέ τήν 

έκρηξη τών μισθών καί τών λοιπών χρηματικών εισοδημάτων πού, σέ ση

μαντική έκταση, ήταν αποτέλεσμα αυτόνομων αποφάσεων, συνέβαλαν στην 

άνοδο τής προσφοράς χρήματος άπό 16-17%, πού ήταν τήν περίοδο τής 

δεκαετίας του '60, σέ 27% τό 1975, γιά νά περιοριστεί στό 25-26% τά τελευ

ταία δύο χρόνια. Ή μείωση τών πληθωριστικών πιέσεων άπό τό εξωτερικό, 

μαζί μέ τή βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος καί τή δημιουργία αισιόδο

ξων προοπτικών μέ τήν αποκατάσταση τής δημοκρατίας, συνέβαλαν στή 
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μείωση τοϋ πληθωρισμού από τό 26,9% πού ήταν τό 1974 στό μισό του 

ρυθμού αύτοΰ τό 1975. 

Ή διατήρηση του ρυθμού ανόδου του μέσου επιπέδου των τιμών στό 

επίπεδο 12-13% κατά τά τέσσερα τελευταία χρόνια απειλεί νά καταστήσει 

τόν πληθωρισμό μακροχρόνιο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, δεδο

μένου οτι ή κατάσταση αυτή ενισχύει τίς απαισιόδοξες προσδοκίες ως προς 

τήν τάση πού θά ακολουθήσει ό πληθωρισμός στό άμεσο μέλλον. Οί διάφο

ρες κοινωνικές ομάδες ενεργούν μέ βάση αυτές τίς προσδοκίες κατά τή 

διατύπωση των αιτημάτων τους γιά αυξήσεις των αμοιβών καί τή διατήρηση 

της σχετικής τους θέσεως στή διανομή του εισοδήματος καί τοϋ πλούτου, μέ 

αποτέλεσμα νά ενισχύεται ό πληθωρισμός μέ κοινωνικοψυχολογικούς 

παράγοντες. Ή διαπίστωση αυτή συνηγορεί υπέρ της απόψεως της υίοθετή-

σεως πολιτικής ελέγχου τών τιμών καί τών χρηματικών εισοδημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

1. Ή Θεωρία του Πληθωρισμού Ζητήσεως 

1.1. Ή Σχέση Μισθών καί 'Ανεργίας, Προσδοκίες καί Πολιτική Τιμών καί 
Εισοδημάτων 

Ή υπόθεση δτι ό ρυθμός μεταβολής των τιμών εξαρτάται άπό τό επί

πεδο της υπερβάλλουσας ζητήσεως στην αγορά προϊόντος έχει πάρει αξι

όλογη θέση στή θεωρητική οικονομική1. "Οταν επικρατεί κατάσταση ύπερ-
Dg-Sg 

βάλλουσας ζητήσεως στην αγορά προϊόντος ( >0), οπού Dg είναι ή 
Sg 

ζήτηση καί Sgfi προσφορά άγαθώνκαί υπηρεσιών,οί τιμές αυξάνουν. Άντί-

Sg-Dg 
θετά, όταν επικρατεί κατάσταση υπερβάλλουσας προσφοράς ( >0), 

Sg 
οί τιμές πέφτουν. Οί Phillips2 καί Lipsey3 προσάρμοσαν αυτή τήν υπόθεση 

στην ανάλυση της άγορ&ς εργασίας, ενώ οί Holt 4 καί Phelps5 έδωσαν τήν 

αναγκαία μικροοικονομική θεμελίωση αυτής της υποθέσεως6. 

1. Samuelson, P.A., Foundations of Economic Analysis, Harvard University 
Press, 8th.ed., 1966, σελ. 263-264. 

2. Phillips, A.W., «The Relation between Unemployment and the Rate of 
Change of Money Wage Rates in the U.K., 1861—1957», Economica, 1958. 

3. Lipsey, R.G., «The Relation between Unemployment and the Rate of Change 
of Money Wage Rates in the U.K., 1862—1957: A Further Analysis», Economica 
1960. 

4. Holt, C.C., «Job Search, Phillips Wage Relation and Union Influence: Theory 
and Evidence», στό Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theo
ry», by W.W. Norton and Co Inc., New York, 1970. 

5. Phelps, E.S., «Money Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium», 
Journal of Political Economy, 1968, σελ. 678-711. 

6. 5H συνάρτηση μισθών-ανεργίας υποδηλώνει, δτι ή αγορά εργασίας βρίσκεται 
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σέ συνεχή ανισορροπία γιατί ή ανεργία, πού υποδηλώνει υπερβάλλουσα προσφορά 
εργασίας, συνυπάρχει μέ την αύξηση τών μισθών. "Ετσι ή καμπύλη μισθών-άνεργίας 
φαίνεται οτι εξαρτάται άπό κάποια παράλογη συμπεριφορά τών εργατών ή τών εργο
δοτών ή καί τών δύο ή οτι υπάρχουν περιορισμοί, πού εμποδίζουν τήν αγορά εργα
σίας νά λειτουργήσει κάτω άπό τίς συνθήκες της βασικής θεωρίας τών τιμών. Πολ
λές προσπάθειες έγιναν γιά νά δημιουργηθεί μιά μικροοικονομική θεωρία, πάνω 
στην οποία θά μπορεί νά στηριχτεί ή καμπύλη μισθών-άνεργίας καί άπό τήν οποία 
θά φαίνεται δτι οί εργοδότες καί οί εργαζόμενοι ενεργούν λογικά καί δτι δέν υπάρ
χουν περιορισμοί πού εμποδίζουν τήν αγορά εργασίας νά λειτουργήσει μέ τίς συν
θήκες της θεωρίας τών τιμών. Ά π ό αυτές τίς προσπάθειες δημιουργήθηκαν τρεις 
θεωρίες: 

Πρώτο, ή θεωρία της αναζητήσεως απασχολήσεως (search theory of labor mar
ket behaviour). Κατά τή θεωρία αυτή οί εργάτες ψάχνουν νά βρουν εργασία καί οί 
επιχειρηματίες αναζητούν εργάτες, καί ή συλλογή τών πληροφοριών γύρω άπό τίς 
δυνατότητες ευρέσεως ευκαιριών απασχολήσεως, τό επίπεδο του μισθού στην αγορά, 
ό μισθός πού ζητούν οί εργάτες καί ό μισθός πού προσφέρουν οί επιχειρηματίες είναι 
βασικής σημασίας. Ή αγορά εργασίας αποτελείται άπό ενα σύνολο χωριστών ύπο-
αγορών εργασίας, όπου οί εργάτες καί οί επιχειρηματίες έχουν μερική γνώση τής 
πληροφορήσεως πού τους παρέχει ή αγορά. 'Επίσης ή πληροφόρηση αυτή συνεπά
γεται κάποιο κόστος γιά τους εργάτες καί τους επιχειρηματίες. Ό εργάτης εξισώνει 
τό κέρδος άπό τήν αναζήτηση τής εργασίας μέ ψηλότερο μισθό έναντι τής ζημιάς 
τήν οποία υφίσταται άπό τά χαμένα ημερομίσθια, στην προσπάθεια του νά βρει 
καλύτερη εργασία, καί ό επιχειρηματίας εξισώνει τό κέρδος πού αποκομίζει κατα
βάλλοντος χαμηλότερα ημερομίσθια μέ τήν αναζήτηση, γιά κάμποσο καιρό, εργα
τών μέ χαμηλό μισθό έναντι τής ζημιάς πού θά ύφίστατο αν κατέβαλλε ψηλό μισθό 
γιά νά ικανοποιήσει αμέσως τίς ανάγκες του. "Ετσι μέρος τής ανεργίας είναι εκούσια 
ανεργία, πού οφείλεται στή λογική συμπεριφορά τών δύο πλευρών τής αγοράς εργα
σίας. Ή υπόθεση αυτή παρέχει εξήγηση τής καμπύλης Phillips. 'Ερμηνεύει τήν 
αύξηση τών μισθών καί τήν ανεργία άπό τήν αναμονή τών εργατών νά ικανοποι
ήσουν τίς επιθυμίες τους (νά απασχοληθούν μέ ψηλότερο μισθό), διαδικασία ή οποία 
απεικονίζεται σάν κίνηση επί μιας καμπύλης μισθών-άνεργίας. 

Δεύτερο, ή θεωρία τής συνεχούς δημοπρασίας (continuous auction market theo
ry) θεωρεί τήν αγορά εργασίας όπως κάθε αγορά αγαθών, οτι ή εργασία είναι ομοι
ογενής καί ότι ή πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σέ όλους. Ό π ω ς στην αγορά προϊ
όντος οί τιμές μεταβάλλονται ανάλογα μέ τήν κατάσταση τής αγοράς, έτσι καί στην 
αγορά εργασίας οί μισθοί μεταβάλλονται ανάλογα μέ τήν κατάσταση τής αγοράς. 
Μπορούμε νά δικαιολογήσουμε τήν ανοδική τάση τών μισθών άπό τήν αύξηση του 
προϊόντος καί τοΰ πληθωρισμού, άλλα οί αποκλίσεις άπό τήν τάση αυτή είναι απο
τέλεσμα τής υπερβάλλουσας προσφοράς ή τής ζητήσεως. Κατά τίς περιόδους τής 
ανοδικής φάσεως τής οικονομικής συγκυρίας οί μισθοί καί οί τιμές υπερβαίνουν τό 
επίπεδο πού περιγράφεται άπό τήν τάση, ενώ κατά τίς περιόδους τής ύφέσεως τό 
επίπεδο τών μισθών καί τών τιμών υστερεί έναντι τοΰ επιπέδου πού περιγράφεται άπό 
τήν τάση. Ή λογική εξήγηση αυτού τοΰ φαινομένου είναι άμεση. "Αν οί εργάτες δέν 
ενδιαφέρονται μόνο γιά τόν τρέχοντα μισθό άλλα γιά τό εισόδημα πού θά κερδίσουν 
σ' ολόκληρη τή διάρκεια τής ζωής τους, εργάζονται περισσότερο, όταν οί μισθοί καί 
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"Ετσι, όταν στην αγορά αγαθών καί υπηρεσιών επικρατεί κατάσταση υπερ

βάλλουσας ζητήσεως, οί τιμές αυξάνουν, πράγμα πού ωθεί τή ζήτηση εργα

σίας προς τά πάνω. Καί μέ δεδομένη τήν προσφορά εργασίας, βραχυχρόνια, 

ή αύξηση της ζητήσεως δημιουργεί υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά ερ

γασίας καί μείωση της ανεργίας. Τό συνολικό επίπεδο της υπερβάλλουσας 

ζητήσεως της εργασίας μπορεί νά μετρηθεί1, άλλα στην πράξη, γιά αγορά 

οί τιμές είναι ψηλοί (μειώνεται ή ανεργία), επενδύουν τό εισόδημα τους μέ τό τρέχον 
επιτόκιο καί τό δαπανούν, όταν οί τιμές είναι χαμηλές (ή ανεργία είναι ψηλή). "Ετσι, 
όταν ό πληθωρισμός είναι ψηλότερος άπό όσο είναι τό μέσο επίπεδο μιας αρκετά 
μακράς περιόδου, τότε ή ανεργία μειώνεται, καί όταν ό πληθωρισμός υστερεί του 
μέσου ρυθμού του πληθωρισμού μιας μακράς περιόδου ή ανεργία αυξάνεται. Αυτή ή 
ερμηνεία ταυτίζεται μέ τήν οικονομική θεωρία πού παρέχει ή καμπύλη Phillips. 

Τρίτο, ή θεωρία του συμβολαίου (quasi contract model) κάνει ορισμένες παρα
χωρήσεις υπέρ του ρόλου των θεσμικών παραγόντων. Οί εργαζόμενοι, σύμφωνα μέ 
τή θεωρία αυτή, αποφεύγουν νά εκτίθενται σέ κίνδυνο καί προτιμούν οί μισθοί τους 
νά αυξάνονται ανάλογα μέ τήν αύξηση της παραγωγικότητας καί του πληθωρισμού, 
παρά νά μεταβάλλονται βραχυχρόνια λόγω μεταβολών τών δυνάμεων της αγοράς. 
Κατά τόν ϊδιο τρόπο ό επιχειρηματίας, κάτω άπό ομαλές συνθήκες της αγοράς, έχει 
κάποιο βαθμό βεβαιότητας σχετικά μέ τήν απασχόληση καί τό επίπεδο τών μισθών. 
Ωστόσο οί επιχειρηματίες μεταβάλλουν τίς μακροχρόνιες προσδοκίες τους, καί 
συνεπώς καί τό επίπεδο τοΰ μισθού, σύμφωνα μέ τό αν προβλέπεται νά υπάρχουν 
στενότητες ή χαλαρότητα στην αγορά εργασίας. Αυτό τό τελευταίο δίνει στη σχέση 
μισθών καί ανεργίας τήν αρνητική εξάρτηση τών δύο μεταβλητών. 

1. Ή υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας (Χ) συνήθως υποδηλώνεται ώς ποσοστό 
της διαφοράς μεταξύ της ζητήσεως καί της προσφοράς διά τοΰ επιπέδου τοΰ εργατι
κού δυναμικοΰ. "Εστω λοιπόν ότι: 

S L =N+U καί D L =N+V 

οπού SL καί D L είναι ή προσφορά καί ή ζήτηση έργατικοΰ δυναμικού, Ν ή απασχό
ληση, U ό αριθμός τών άνεργων εργατών καί V ό αριθμός τών κενών θέσεων. 

X = D L - S L ή X=V-U 

εφόσον ό ρυθμός μεταβολής τών χρηματικών μισθών εξαρτάται άπό τήν υπερβάλ
λουσα ζήτηση εργασίας πού μετριέται ώς ποσοστό τοΰ εργατικού δυναμικού (St ), 
έπεται οτι 

x=v—u, όπου x=X/SL, v=V/SL καί u=U/SL 

Ό ορισμός αυτός της υπερβάλλουσας ζητήσεως εργασίας έχει τύχει ευρείας 
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εργασίας χωρίς ισχυρά εργατικά συνδικάτα, θεωρείται δτι τό επίπεδο της 

ανεργίας μπορεί νά ερμηνεύσει επαρκώς τό επίπεδο της υπερβάλλουσας 

ζητήσεως στην αγορά εργασίας. 

"Αν καί ό μηχανισμός προσδιορισμού των μεταβολών τών τιμών δεν 

ταυτίζεται μέ τό μηχανισμό προσδιορισμού τών μεταβολών τών μισθών, ή 

μείωση της ανεργίας (αύξηση της ζητήσεως υπέρ της προσφοράς στίς αγο

ρές αγαθών καί υπηρεσιών καί εργασίας) προκαλεί αύξηση τών τιμών καί 

τών μισθών. Ή αρνητική συσχέτιση του ρυθμού μεταβολής τών μισθών άπό 

τό επίπεδο τής ανεργίας (ποσοστό του εργατικού δυναμικού πού μένει άνερ

γο) ερμηνεύεται άπό τή γνωστή καμπύλη Phillips. 

Παρόλο πού ή βασική έννοια τής καμπύλης Phillips είναι γνωστή, είναι 

σημαντικό νά συζητήσουμε τά βασικά χαρακτηριστικά της, γιατί ή συζή

τηση αυτή θά μας βοηθήσει νά κατανοήσουμε τό ρόλο πού διαδραμτίζουν οί 

προσδοκίες στην πληθωριστική διαδικασία καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο ή 

πολιτική τιμών καί εισοδημάτων ενσωματώνεται σ' αυτή τήν ανάλυση. 

Τό Διάγραμμα 2.1 απεικονίζει τήν καμπύλη μισθών-άνεργίας, ή οποία 

ερμηνεύει τό ρυθμό ανόδου τών χρηματικών μισθών άπό τό ποσοστό του 

εργατικού δυναμικού πού μένει άνεργο. Ή αρνητική κλίση τής καμπύλης 

υποδηλώνει, ότι αύξηση του ποσοστού του εργατικού δυναμικού πού παρα

μένει άνεργο προκαλεί μείωση τών μισθών καί αντίστροφα, ενώ ή καμπυλό

γραμμη εξάρτηση τών δύο μεγεθών υποδηλώνει οτι, όταν μειώνεται ή ανερ

γία, ή πρόσθετη μείωση της κατά ενα ποσοστό, προκαλεί μεγαλύτερη αύ

ξηση τών μισθών. 'Επιπλέον, ή καμπύλη μισθών-άνεργίας τέμνει τόν άξονα 

τής ανεργίας στό θετικό επίπεδο Π1, πράγμα πού αποδείχνει ότι γιά νά 

έχουμε σταθερότητα στους μισθούς απαιτείται ή διατήρηση τής ανεργίας 

στό (φυσικό) επίπεδο ανεργίας û ή, εναλλακτικά, ή συνάρτηση έχει σταθερό 

θετικό ορο, έστω wo, στό επίπεδο τής υπερβάλλουσας ζητήσεως εργασίας, 

ϊσο μέ τό μηδέν. Καί ό σταθερός όρος αυξάνεται οσο αυξάνεται ή διασπορά 

εφαρμογής σε εμπειρικές μελέτες. Πολλές όμως εργασίες έχουν υιοθετήσει τή μετα
βλητή τής ανεργίας ώς εμπειρικό υποκατάστατο τής υπερβάλλουσας ζητήσεως, ενώ 
ό Phelps υποστηρίζει, δτι ή μεταβλητή τής ανεργίας, συμπληρούμενη μέ τή μετα
βλητή τών μεταβολών τής απασχολήσεως, αποτελεί καλύτερο δείκτη τής υπερβάλ
λουσας ζητήσεως εργασίας. Phelps, ο.π. σελ. 685. 

1. Σ' αυτή τήν εργασία τά κεφαλαία γράμματα υπονοούν επίπεδα καί τά μικρά 
ρυθμούς μεταβολής. Τυχόν απομάκρυνση άπό αυτό τόν τρόπο απεικονίσεως τών 
μεταβλητών θά αναφέρεται ρητά. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1. 

Καμπύλη Μισθών-'Ανεργίας 
(Καμπύλη Phillips) 

w 

της ανεργίας μεταξύ γεωγραφικών περιοχών ή μεταξύ κλάδων της οικονομί
ας. Ή οικονομική θεωρία πού ερμηνεύει τήν παραπάνω σχέση, ή εμπειρική 
επιβεβαίωση της σχέσεως μισθών-άνεργίας στην περίπτωση της Ελλάδας 
καί ή κατάλληλη οικονομική πολιτική γιά τήν αντιμετώπιση του πληθωρι
σμού πού πηγάζει άπό αυτή τή σχέση αποτελούν τά βασικά ερωτήματα πού 
θά μας απασχολήσουν στό τμήμα αυτό καί στά παρακάτω. 

Στην πρωτοποριακή εργασία του ô Phillips έδωσε μικρή προσοχή στή 
θεωρία πού ερμηνεύει τίς μεταβολές τών χρηματικών μισθών άπό τίς μετα
βολές της ανεργίας. Έδειξε όμως, οτι γιά τά στατιστικά δεδομένα της περι
όδου 1861 μέχρι τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ή σχέση μισθών-ανεργίας δια
τηρήθηκε αμετάβλητη, οτι τά στατιστικά δεδομένα της περιόδου μεταξύ τών 
δύο παγκόσμιων πολέμων τοποθετούνταν κατά μήκος της καμπύλης της 
προηγούμενης περιόδου καί, τέλος, οτι τά δεδομένα της μετά τό Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο περιόδου βρίσκονταν πιό κοντά στή γραμμή μισθών-άνεργίας 
έναντι τών δύο προηγούμενων περιόδων. Τόσο μεγάλη σταθερότητα σχέ-
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σεως μεταξύ δύο μεταβλητών γιά τόσο, μάλιστα, μεγάλη χρονική περίοδο 

είναι σπάνια- γι' αυτό καί έγινε δεκτή από μεγάλο αριθμό οικονομολόγων. 

Τρία εΐναι τά κύρια σημεία αυτής της αναλύσεως: Τό πρώτο είναι ή 

πολιτική πού υπονοείται από τήν καμπύλη Phillips. Μέχρι τό τέλος της 

ΙΟετίας του 1950 τό βασικό πρόβλημα της μακροοικονομικής πολιτικής 

ήταν ή ταυτόχρονη εξασφάλιση τής σταθερότητας τών τιμών καί τής πλή

ρους απασχολήσεως. Γιά τήν περίοδο αυτή, ωστόσο, ούτε ή πλήρης απα

σχόληση πραγματοποιήθηκε ούτε οί τιμές διατηρήθηκαν σταθερές. Ή καμ

πύλη Phillips παρουσιάζει αυτή τήν αδυναμία, οτι δηλαδή ή πλήρης απα

σχόληση καί ή σταθερότητα τών τιμών είναι ασυμβίβαστα. Ή επιδίωξη 

χαμηλότερης ανεργίας πού επιτυγχάνεται μόνο σέ βάρος του πληθωρισμού 

εμφανίζεται μέ μεγάλη παραστατικότητα στό Διάγραμμα 2.1. Γιά τό λόγο 

αυτό τό ερώτημα «πώς μπορούμε νά εξασφαλίσουμε πλήρη απασχόληση και 

σταθερότητα τιμών» αντικαταστάθηκε από τό ερώτημα «ποιος συνδυασμός 

τής ανεργίας καί τοΰ πληθωρισμού είναι ό πιό επιθυμητός». 

Τό δεύτερο σημείο είναι ή επέκταση τής θεωρίας πού έκαμε ό Lipsey, 

δηλαδή οτι οί μισθοί τείνουν νά μειωθούν, όταν επικρατεί κατάσταση υπερ

βάλλουσας προσφοράς στην αγορά εργασίας, καί νά αυξηθούν, δταν επι

κρατεί κατάσταση υπερβάλλουσας ζητήσεως καί οτι ή ανεργία μεταβάλλε

ται αντίστροφα προς τίς μεταβολές τής υπερβάλλουσας ζητήσεως. Όμως ό 

Lipsey παρατηρεί, οτι στην αγορά εργασίας υπάρχουν εμπόδια, τά όποΐα δέν 

επιτρέπουν πλήρη προσαρμογή τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, ώστε νά 

εξασφαλιστεί ή πλήρης απασχόληση. 'Ακόμη καί στην περίπτωση πού ή 

προσφορά ισούται μέ τή ζήτηση (υπερβάλλουσα ζήτηση ίση μέ τό μηδέν) 

υπάρχει ενα επίπεδο ανεργίας, πού καλείται «φυσικό επίπεδο ανεργίας», τό 

οποίο προσδιορίζεται άπό θεσμικούς παράγοντες καί άλλα χαρακτηριστικά 

τής εργασίας καί είναι κρίσιμο γιά τήν εξέλιξη του πληθωρισμού. ^Οταν ή 

επέκταση τής ζητήσεως οδηγήσει σέ υπερθέρμανση τής οικονομίας καί ή 

ανεργία μειωθεί σέ επίπεδο χαμηλότερο άπό τό φυσικό, οί μισθοί ανέρχον

ται, ενώ αντιθέτως, όταν επικρατεί κατάσταση άντιπληθωρισμοΰ καί ή 

ανεργία αυξηθεί σέ επίπεδο ψηλότερο άπό τό φυσικό, οί μισθοί μειώνονται. 

Τρίτο σημείο τής αναλύσεως τοΰ Lipsey είναι, οτι υπερβάλλουσα ζή

τηση εργασίας μπορεί νά δημιουργηθεί άπό μετατοπίσεις τής ζητήσεως ή 

τής προσφοράς καί δτι ή υπερβάλλουσα ζήτηση είναι ανεξάρτητη άπό τά 

αϊτια αυτών τών μετατοπίσεων. Ή ερμηνεία αυτή είχε σάν αποτέλεσμα, νά 

καταστεί ή ανάλυση ουδέτερη μεταξύ τής θεωρίας τοΰ πληθωρισμού ζητή

σεως καί τοΰ πληθωρισμού κόστους. "Ετσι ένας οικονομολόγος μπορεί νά 

θεωρήσει τόν πληθωρισμό ως αιτία τής νομισματικής καί δημοσιονομικής 
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πολιτικής ενώ ένας άλλος μπορεί νά υποστηρίξει οτι ό πληθωρισμός είναι 

αποτέλεσμα της μονοπωλιακής δυνάμεως των εργατικών συνδικάτων ή τών 

επιχειρήσεων, χωρίς καμιά άπό τίς δύο απόψεις νά περιορίζει τήν άλλη νά 

δεχθεί τήν καμπύλη Phillips, όπως αναπτύχθηκε άπό τό Lipsey. Μέ άλλα 

λόγια ή καμπύλη Phillips καί οί υποθέσεις πού τήν ερμηνεύουν παρέχουν τή 

δυνατότητα ερμηνείας τής πληθωριστικής διαδικασίας καί άπό τίς δύο από

ψεις περί πληθωρισμού. 

Κατά τό πρώτο μισό τής ΙΟετίας του 1960 εμφανίστηκαν πολλές εμπει

ρικές εργασίες1, οί όποιες επιβεβαίωσαν καί έπεξέτειναν τήν καμπύλη Phil

lips. Τά κυριότερα άπό τά ερωτήματα πού απασχόλησαν τους ερευνητές 

είναι ή σταθερότητα καί τό σχήμα τής καμπύλης, ενώ ή αδυναμία νά βρεθεί 

μιά απλή θεωρία τιμών πού νά ερμηνεύει τήν αντίστροφη συσχέτιση τών 

μισθών καί τής ανεργίας ώθησε τους ερευνητές στην υιοθέτηση διάφορων 

μεταβλητών στή σχέση w = f ( u - 1 ). Οί μεταβλητές αυτές είναι: οί μεταβολές 

του ποσοστού τής ανεργίας, του δείκτη κόστους ζωής, τών κερδών, τής 

μέσης παραγωγικότητας τής εργασίας, του ποσοστού τοΰ εργατικού δυναμι

κού πού είναι συνδικαλισμένο, κ.ά. Εντούτοις οί εργασίες αυτές δέν μετέ

βαλαν ριζικά τή σχέση μισθών-άνεργίας. Μόνο προς τό τέλος τής ΙΟετίας 

τοΰ 1960 δημιουργήθηκαν δύο θεωρητικές περιπτώσεις μέ πρακτικό ενδι

αφέρον, πού διεύρυναν τό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον γύρω άπό αυτή τήν ανά

λυση. Πρώτο, ή προσπάθεια τής 'Εργατικής Κυβερνήσεως στην 'Αγγλία νά 

επηρεάσει τόν πληθωρισμό μέσω τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων -

αδιάφορο αν αυτό ήταν αποτέλεσμα συνειδητής προσπάθειας παραμερισμού 

τής σχέσεως μεταξύ πληθωρισμοΰ-άνεργίας πού ερμηνεύεται άπό τήν καμ

πύλη Phillips - προκάλεσε ερωτήματα γιά τή θεωρητική τοποθέτηση καί 

ανάλυση της. Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων έγινε ενδιαφέρον θέμα γιά 

μελέτη καί ή τοποθέτηση της στό δλο πλέγμα τής καμπύλης Phillips ήταν 

φυσικό επακόλουθο. Δεύτερο, ή άναζωπύρηση τοΰ ενδιαφέροντος στίς 

ΗΠΑ γιά τά νομισματικά, σέ περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, είχε σάν 

αποτέλεσμα τήν τοποθέτηση τών προσδοκιών γιά τόν αναμενόμενο πληθω

ρισμό μεταξύ τών παραγόντων πού προσδιορίζουν τή ζήτηση χρήματος. 

Τήν περίοδο εκείνη ή μεταβλητή τών προσδοκιών θεωρήθηκε σημαντική 

γιά τήν ανάλυση δεδομένων πού αντλούνται άπό περιόδους έντονου πληθω

ρισμού. Καί ή χρησιμοποίηση τών προσδοκιών στον προσδιορισμό τοΰ 

πληθωρισμού μισθών καί τιμών ήταν φυσικό επακόλουθο. Τό κύριο έρώ-

1. Βλέπε Παράρτημα. 
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τημα τών συζητήσεων πού επακολούθησαν ήταν, αν οί προσδοκίες καθι

στούν την καμπύλη Phillips ασταθή βραχυχρόνια καί αν οί προσδοκίες γιά 

τήν εξέλιξη τών μισθών καί τών τιμών καθιστούν τή σχέση μισθών καί 

τιμών κάθετη γραμμή μακροχρόνια. 

Σύμφωνα μέ τή νεοκλασική αποψη δέν μπορεί νά υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση ανάμεσα σέ μιά μεταβλητή πού εκφράζεται σέ χρηματικούς ορούς, 

όπως είναι ό ρυθμός ανόδου τών μισθών (τιμών) καί σέ μιά μεταβλητή πού 

εκφράζεται σέ πραγματικούς δρους, όπως είναι ή ανεργία1, ενώ σύμφωνα μέ 

τή νεοκεϋνσιανή άποψη ή μακροχρόνια καμπύλη Phillips υπάρχει ακόμη 

καί στην περίπτωση πού οί μισθοί προσαρμόζονται πλήρως στίς μεταβολές 

του αναμενόμενου πληθωρισμού, δεδομένου οτι ό πληθωρισμός συνεπάγεται 

κάποια φθορά τών πραγματικών μεγεθών, πού είναι αρκετή γιά νά προσδώ

σει στή μακροχρόνια σχέση πληθωρισμοΰ-άνεργίας κάποια κλίση. 

Καί γιά νά αντιληφθούμε τους λόγους, γιά τους οποίους ή σχέση μετα

ξύ τών μισθών (τιμών) καί της ανεργίας απαιτεί τήν υιοθέτηση του αναμε

νόμενου ρυθμού πληθωρισμού καί οχι τοΰ πραγματικού ρυθμού τοΰ πληθω

ρισμού, προσφεύγουμε καί πάλι στην αρχική καμπύλη μισθών-άνεργίας, 

όπως τήν παρουσίασε ô Lipsey. Συγκεκριμένα ή αντίστροφη συσχέτιση τοΰ 

πληθωρισμού καί της ανεργίας δημιουργεί μιαν ασάφεια στην ανάλυση πού 

άφορα τή συμπεριφορά της αγοράς εργασίας. Αυτό ξεκινά άπό δύο προτά

σεις πού υπονοούνται στην καμπύλη μισθών-ανεργίας, οτι δηλαδή ή προσ

φορά καί ή ζήτηση εργασίας προσδιορίζουν τό επίπεδο τών μισθών ισορρο

πίας καί οτι ό ρυθμός μεταβολής τών μισθών, σέ περίπτωση ανισορροπίας, 

εξαρτάται άπό τήν έκταση της ανισορροπίας όπως αυτή μετριέται άπό τήν 

υπερβάλλουσα ζήτηση. 'Αλλά ή καμπύλη μισθών-άνεργίας αποτελεί υπό

θεση γιά τή συμπεριφορά τών χρηματικών μισθών, ενώ ή ορθόδοξη θεωρία 

υπαγορεύει οτι ή προσφορά καί ή ζήτηση εργασίας είναι συνάρτηση τών 

πραγματικών μισθών. Συνεπώς οί δύο έννοιες μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικά, μόνον όταν υπάρχει σταθερότητα τιμών, δηλαδή όταν p e = 0 , 

οπού p e είναι ό αναμενόμενος ρυθμός ανόδου τών τιμών. 'Εξάλλου, αν ή 

υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας συσχετίζεται αρνητικά μέ τό επίπεδο της 

ανεργίας καί θετικά μέ τό ρυθμό μεταβολής τών πραγματικών μισθών, τότε ή 

1. Ό Friedman υποστηρίζει δτι μόνο βραχυχρόνια σχέση υπάρχει ανάμεσα 
στον πληθωρισμό καί τήν ανεργία, κι αυτή ή βραχυχρόνια εξάρτηση δέν είναι 
αποτέλεσμα του πληθωρισμού αύτοΰ καθαυτού άλλα της αδυναμίας νά προβλέψουμε 
ακριβώς τό ρυθμό μεταβολής του πληθωρισμού. Βλ. Friedman, Μ., «The Role of 
Monetary Policy», American Economic Review, 1968, σελ. 8. 
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σχέση ανάμεσα στον πραγματικό μισθό καί τήν ανεργία είναι αντίστροφη. 

Επομένως ή καμπύλη μισθών-άνεργίας δέν είναι σχέση πού βγαίνει άπό τήν 

ανάλυση της αγοράς εργασίας. Γιά νά πάρουμε τήν καμπύλη Phillips πρέπει 

στή σχέση ανάμεσα στό ρυθμό μεταβολής των μισθών καί τήν ανεργία νά 

ενσωματώσουμε τή μεταβλητή του προσδοκώμενου ρυθμού ανόδου τών τι

μών 

w = a p e + h ( u - 1 ) , 

όπου (2.1) 

0 < α < 1 καί h'(u)<0. 

"Αλλος λόγος πού υπαγορεύει τή χρησιμοποίηση του αναμενόμενου 

ρυθμού ανόδου τών τιμών είναι τό γεγονός, ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 

τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών, γιά τόν καθορισμό τοϋ ρυθμού ανόδου 

τών μισθών, γίνονται κατά χρονικά διαστήματα. "Ετσι τό νέο επίπεδο μι

σθών προσδιορίζεται άπό τό επίπεδο τών τιμών πού θά επικρατήσει κατά τό 

χρόνο πού θά ισχύουν οί νέοι μισθοί. Μέ άλλα λόγια ό ρυθμός μεταβολής 

τών μισθών εξαρτάται άπό τήν έκταση καί τήν κατεύθυνση της μεταβολής 

τών προσδοκιών γιά τή μελλοντική εξέλιξη τών τιμών καί όχι άπό τό ρυθμό 

μεταβολής τών πραγματικών τιμών, παρά τό ότι στην πράξη οί προσδοκίες 

διαμορφώνονται μέ βάση τήν ιστορική εξέλιξη τών τιμών. Έτσι , γιά νά 

διατηρηθούν οί πραγματικοί μισθοί σταθεροί, όταν ό αναμενόμενος ρυθμός 

ανόδου του πληθωρισμού είναι ψηλότερος άπό τό ρυθμό ανόδου τών πρα

γματικών τιμών, πρέπει οί χρηματικοί μισθοί νά αναπροσαρμοστούν σύμ

φωνα μέ τόν αναμενόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών, ενώ γιά νά αυξηθούν οί 

πραγματικοί μισθοί, πρέπει οί χρηματικοί μισθοί νά αναπροσαρμοστούν μέ 

ρυθμό ψηλότερο άπό τόν αναμενόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών. "Ετσι γιά 

κάθε επίπεδο αναμενόμενου πληθωρισμού αντιστοιχεί διαφορετική καμ

πύλη μισθών-άνεργίας. Τό Διάγραμμα 2.2 παρουσιάζει αυτή τήν κατάσταση, 

άπό τήν οποία προκύπτει, οτι γιά κάθε επίπεδο ανεργίας αντιστοιχεί ένας 

μόνο πραγματικός μισθός, άσχετα μέ τό επίπεδο τοΰ αναμενόμενου πληθω

ρισμού. 

Γιά νά κατανοήσουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί προσδοκίες γιά τήν 

εξέλιξη τοΰ πληθωρισμού επιδρούν πάνω στους μισθούς υποθέτουμε, οτι τό 

επίπεδο τής ανεργίας είναι ι̂  καί ότι υπάρχει σταθερότητα τιμών καί σταθε

ρότητα τοΰ προσδοκώμενου πληθωρισμού. 'Επίσης υποθέτουμε, ότι τό επί

πεδο ανεργίας υ;Ί προκαλεί άνοδο τών μισθών κατά w^, τό όποιο δέν είναι 

ϊσο μέ τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας. "Αν ή κυβέρνηση θεωρήσει 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 

Καμπύλη Μισθών-'Ανεργίας καί Προσδοκίες 

wo 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 
Οικονομική Επέκταση 

Προσδοκίες, Πληθωρισμός καί 'Ανεργία 

p e : Wg -V^ 
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τό UT πολύ ψηλό καί αποφασίσει νά τό μειώσει σέ u 2 αυτό μπορεί νά τό 

πετύχει μόνο μέ πληθωρισμό μισθών w2. 'Ακόμη, κάνοντας τήν υπόθεση, οτι 

οι μεταβολές τών μισθών προκαλούν αντίστοιχες μεταβολές στίς τιμές καί 

οτι ή παραγωγικότητα δέν μεταβάλλεται, ή διασταλτική οικονομική πολι

τική θά συνεπάγεται αντίστοιχη άνοδο τών τιμών (p=w2—w·,). 'Εφόσον τά 

άτομα διαμορφώνουν τίς προσδοκίες τους γιά τή μελλοντική εξέλιξη τών 

τιμών μέ βάση τή σημερινή εμπειρία καί τίς Ιστορικές εξελίξεις, ό ρυθμός 

ανόδου τών τιμών πού θά προέλθει άπό τήν επεκτατική αυτή πολιτική εΐναι 

ò αναμενόμενος πληθωρισμός. Ό πραγματικός πληθωρισμός θά συνεχίσει 

νά διατηρείται στό επίπεδο w-,, οσο ή κυβέρνηση θά συνεχίζει τήν επεκτα

τική της πολιτική, δταν όμως ολοκληρωθεί ό πραγματικός πληθωρισμός θά 

κινείται βαθμιαία πιό κοντά προς τή θέση οπού p e = w 2 — w v Έ τ σ ι ή νέα 

καμπύλη μισθών-άνεργίας μετατοπίζεται προς τά δεξιά μέ επίπεδο πληθωρι

σμού w2 καί επίπεδο ανεργίας u 1 ? δπως άλλωστε, φαίνεται καί στό Διά

γραμμα 2.3. 'Εμπειρικές εργασίες πάνω στό θέμα της σπειροειδούς εξελί

ξεως τών μισθών καί τών τιμών έχουν δείξει οτι, όταν ό πληθωρισμός μι

σθών επιταχύνεται, τό κοινό οδηγείται στή διαμόρφωση προσδοκιών γιά 

αντίστοιχη άνοδο τών τιμών μέ τό ϊδιο επίπεδο ανεργίας. Αυτό ερμηνεύεται 

σάν μετατόπιση της καμπύλης μισθών-άνεργίας προς τά πάνω καί δεξιά. 

Μακροχρόνια ή σχέση μεταξύ μισθών καί ανεργίας εξαφανίζεται, μό

νον όταν ό αναμενόμενος πληθωρισμός γίνεται τελείως προβλεπτός. 'Υπάρ

χει όμως μεγάλη αμφιβολία ώς προς τό αν ό μηχανισμός πού υιοθετούμε γιά 

τή διαμόρφωση καί τήν πραγματοποίηση τών προσδοκιών είναι τόσο τέλει

ος, ώστε ό αναμενόμενος πληθωρισμός νά γίνεται προβλεπτός μέ ακρίβεια. 

Συνήθως οί προσδοκίες γιά τήν εξέλιξη τού πληθωρισμού στηρίζονται πάνω 

στην τρέχουσα καί τήν ιστορική πραγματικότητα. 'Υποθέτοντας λοιπόν οτι 

ό προσδοκώμενος ρυθμός ανόδου τών τιμών διαμορφώνεται άπό τή σχέση 

ρ ε = λ ρ + ( 1 - λ ) ρ * - , 0 < λ < 1, (2.2) 

όπου ρ καί p e είναι ό πραγματικός καί ό αναμενόμενος ρυθμός ανόδου τών 

τιμών αντίστοιχα καί λ ή παράμετρος πού προσδιορίζει τήν ταχύτητα προσ

αρμογής τού προσδοκώμενου πληθωρισμού άπό τίς αποκλίσεις τού πραγμα

τικού καί του αναμενόμενου πληθωρισμού τού παρελθόντος. 

Ή σχέση (2.2) αποτελεί φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο, πού άπό τήν 

ανάπτυξη της καί τήν εφαρμογή τού μετασχηματισμού τού Koyck παίρνουμε 

τή μακροχρόνια καμπύλη μισθών καί ανεργίας1. 

1. Γιά τήν εξαγωγή της σχέσεως (2.3) βλ. κεφ. 6, τμήμα 1.1., πιό κάτω. 
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cdp+h(u- 1 ) 
w = _ _ _ _ _ (2.3) 

h ( u _ 1 ) 
Η νέα καμπύλη μισθών-άνεργίας έχει κλίση - . αντί h ( u - 1 ) , πράγμα 

πού σημαίνει οτι ό βαθμός ανταλλαγής του ρυθμού ανόδου των μισθών υπέρ 

της χαμηλότερης ανεργίας είναι μικρότερος. Τό Διάγραμμα 2.4, στό όποιο 

παρουσιάζονται ή βραχυχρόνια καί ή μακροχρόνια σχέση μισθών-άνεργίας, 

απεικονίζει αυτή τήν κατάσταση. Ή σημασία της μακροχρόνιας σχέσεως 

γιά τή χάραξη πολιτικής γίνεται αντιληπτή μέ τό πιό κάτω παράδειγμα. 

'Υποθέτουμε οτι βρισκόμαστε στό σημείο α μέ δεδομένο τό επίπεδο του 

πληθωρισμού καί τής ανεργίας σ' αυτό τό σημείο καί οτι ή κυβέρνηση 

προτίμα τό σημείο β, αντί του σημείου α. Υπάρχουν πολλοί τρόποι νά 

φθάσουμε άπό τό α στό β· προβαίνουμε όμως στην εξέταση των δύο από 

αυτούς. Πρώτο υποθέτουμε οτι ή κυβέρνηση επιθυμεί νά μειώσει τόν πλη

θωρισμό πού δίνει τό β σέ βραχύ χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει οτι τά 

οικονομικά μέτρα πού πρέπει νά λάβει θά μειώσουν τήν ενεργό ζήτηση -

συνεπώς καί τήν υπερβάλλουσα ζήτηση τής εργασίας - σέ τέτοια έκταση, 

ώστε νά έχουμε β πάνω στή βραχυχρόνια σχέση μισθών-άνεργίας. 'Αποτέ

λεσμα τής πολιτικής αυτής θά είναι, ό πραγματικός πληθωρισμός νά είναι 

μικρότερος άπό τόν αναμενόμενο. Έτσι οί προσδοκίες του κοινού αναθε

ωρούνται προς τά κάτω, πράγμα πού προκαλεί μετατόπιση τής βραχυχρό

νιας καμπύλης μισθών-άνεργίας προς τά αριστερά, μέχρις ότου αυτή περά

σει άπό τό σημείο β. Δεύτερος τρόπος είναι, οί αρχές νά μετακινήσουν τήν 

οικονομία βαθμιαία στό επίπεδο τής ανεργίας πού δίνει τό σημείο β. Αυτό 

σημαίνει οτι βραχυχρόνια ή οικονομία θά μετακινηθεί στό σημείο γ. Σ' αυτό 

τό σημείο ό πραγματικός πληθωρισμός είναι χαμηλότερος άπό τόν αναμε

νόμενο, πράγμα πού θά οδηγήσει τό κοινό στην αναθεώρηση τών προσδο

κιών του προς τά κάτω, μέ αποτέλεσμα τή μετακίνηση τής καμπύλης 

μισθών-άνεργίας προς τά αριστερά, σέ κάποιο σημείο μεταξύ β καί γ. Μετά 

άπό διαδοχικές αναθεωρήσεις τών προσδοκιών ή οικονομία θά βρεθεί πάνω 

στό σημείο β. Ή διαφορά μεταξύ τών δύο προσεγγίσεων συνίσταται στό οτι 

ή ανεργία πού αντιστοιχεί στό σημείο β' είναι μεγαλύτερη άπό τήν ανεργία 

πού αντιστοιχεί στό σημείο γ. Μέ άλλα λόγια όσο πιό γρήγορα μειώνεται ό 

πληθωρισμός βραχυχρόνια τόσο ψηλότερη θά είναι ή ανεργία, ή οποία 

όμως θά αρχίσει νά μειώνεται. "Αν θέλουμε νά αποφύγουμε τήν αύξηση τής 

ανεργίας, τότε τό χρονικό διάστημα πού πρέπει νά επιλέξουμε, γιά νά πετύ

χουμε μείωση του πληθωρισμού, πρέπει νά είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι απο

φεύγουμε τή μείωση του προϊόντος πού είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα τής 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4 

Μακροχρόνια καί Βραχυχρόνια Καμπύλη 

Μισθών-'Ανεργίας 

Βραχυχρόνια 

Μακροχρόνια 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5. 

'Επίδραση της Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 

στη σχέση Μισθών-'Ανεργίας 

+ 

Χωρίς πολιτική τιμών 
καί εισοδημάτων 

Μέ πολιτική τιμών 
καί εισοδημάτων 
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μειώσεως της απασχολήσεως κατά τήν προσπάθεια μειώσεως του πληθωρι

σμού. 

Ή πιό πάνω ανάλυση υποθέτει, οτι οί προσδοκίες γιά τη μελλοντική 

εξέλιξη του πληθωρισμού διαμορφώνονται αποκλειστικά μέσω του μηχανι

σμού σπειροειδούς εξελίξεως των μισθών καί τών τιμών, πού υπαγορεύεται 

από τίς δυνάμεις της άγορας. Οί αυτόνομοι παράγοντες πού επηρεάζουν τή 

λειτουργία της αγοράς, συνεπώς καί τίς προσδοκίες, δέν λαμβάνονται υπό

ψη. Συχνά όμως εφαρμόζεται κάποιας μορφής εισοδηματική πολιτική σάν 

μέσο άποσυνδέσεως τοΰ μηχανισμού της εξελίξεως τών μισθών καί τών 

τιμών, μέ τελικό σκοπό νά ελεγχθεί ό πληθωρισμός χωρίς νά μειωθεί ή 

απασχόληση. Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μπορεί νά επηρεάσει τή 

σπειροειδή εξέλιξη τών μισθών καί τών τιμών μέ δύο τρόπους: (α) μεταβάλ

λοντας τόν τρόπο μέ τόν όποιο προσδιορίζονται οί μισθοί καί οί τιμές λόγω 

μετατοπίσεως της προσφοράς ή της ζητήσεως της εργασίας καί τοΰ προϊόν

τος καί (β) επηρεάζοντας τίς προσδοκίες γιά τή μελλοντική εξέλιξη τοΰ 

πληθωρισμού. 

Ή βελτίωση της λειτουργίας τών αγορών προϊόντος καί εργασίας μέ 

τήν άρση τών μονοπωλιακών καί όλιγοπωλιακών καταστάσεων, πού είναι 

έργο της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, επιτρέπει τή μείωση τοΰ πλη

θωρισμού μισθών καί τιμών. Γιά νά γίνει αυτό αντιληπτό υποθέτουμε, οτι 

Ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις επιβάλλουν στην αγορά εργασίας 

σχετικούς μισθούς διάφορους άπό εκείνους πού προσδιορίζει τό οριακό 

προϊόν της εργασίας στίς διάφορες απασχολήσεις, καί αυτό επιδρά πάνω 

στην προσφορά εργασίας, μέ αποτέλεσμα ορισμένοι κλάδοι νά αδυνατούν 

νά προσελκύσουν εργάτες. Ό περιορισμός της μονοπωλιακής δυνάμεως τών 

εργατικών αυτών συνδικάτων θά έχει ως αποτέλεσμα τή μεγαλύτερη αντί

δραση της προσφοράς εργασίας στίς μεταβολές ή στίς διαφορές μεταξύ τών 

τιμών. Έτσι αυξάνεται ή κινητικότητα της εργασίας καί οί εργάτες πού 

προηγουμένως δέν είχαν επαφή μέ τό μηχανισμό της άγορας (διαρθρωτική 

ανεργία) βρίσκουν απασχόληση. 'Αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής είναι ή 

επίτευξη ισορροπίας μέ χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας. Μέ άλλα λόγια ή 

κλίση καί ή θέση της καμπύλης μισθών-άνεργίας μεταβάλλεται, όπως φαί

νεται στό Διάγραμμα 2.5. Έτσι σέ χαμηλά επίπεδα ανεργίας (ψηλά επίπεδα 

ενεργού ζητήσεως) αντιστοιχεί χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού καί σέ 

ψηλά επίπεδα ανεργίας ψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού άπό οσο αντιστοι

χούσε πρίν άπό τήν εφαρμογή της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 'Ανά

λογη περίπτωση μπορούμε νά συναντήσουμε στην αγορά προϊόντος. Ή 

πολιτική εισοδημάτων, όπως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά τά τελευταία 

-90-



χρόνια, φαίνεται οτι πέτυχε νά επηρεάσει την προσφορά καί τή ζήτηση της 

εργασίας, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτή ή πολιτική μπόρεσε νά επηρεάσει 

τίς προσδοκίες. Ή πολιτική επί των τιμών φαίνεται νά πέτυχε τή μείωση του 

πληθωρισμού. 

Γιά νά επηρεαστούν οί προσδοκίες, πρέπει νά ληφθεί ένας αριθμός 

μέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής. Συχνά αναφέρεται, οτι ή πολιτική 

τιμών καί εισοδημάτων μπορεί νά επηρεάσει τίς προσδοκίες γιά τή μελλον

τική εξέλιξη τών τιμών. Γιατί, μέ τόν περιορισμό του ρυθμού αναπροσαρμο

γής τών μισθών καί τών τιμών, είναι δυνατή ή αποσύνδεση του μηχανισμού 

εξελίξεως τών τιμών άπό τό μηχανισμό εξελίξεως τών μισθών. Μέ τόν τρόπο 

αυτό πείθονται οί συμμετέχοντες στίς διαπραγματεύσεις, ότι ή προηγούμενη 

εμπειρία γιά τήν εξέλιξη τών τιμών δέν αποτελεί επαρκή ένδειξη γιά τή 

μελλοντική εξέλιξη τών τιμών. Τό άμεσο αποτέλεσμα αυτής τής πολιτικής 

είναι, ό πραγματικός ρυθμός ανόδου τών μισθών καί τών τιμών νά είναι 

χαμηλότερος άπό τόν αναμενόμενο. 'Οπωσδήποτε, γιά νά καταστεί μόνιμη 

αυτή ή κατάσταση, πρέπει νά πεισθεί τό κοινό, οτι ή εξέλιξη του πληθωρι

σμού πού έλαβε χώρα κατά τήν περίοδο τής εφαρμογής τής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων θά συνεχιστεί καί στό μέλλον. Γι' αυτό, παράλληλα μέ τήν 

πολιτική αυτή, τιμών καί εισοδημάτων, πρέπει νά εφαρμοστεί συσταλτική 

οικονομική πολιτική- διαφορετικά ή ένταση του πληθωρισμού είναι βέβαιη. 

1.2. 'Εναλλακτική 'Υπόθεση τής Καμπύλης Phillips 

Ή υπόθεση οτι ο ρυθμός μεταβολής τών χρηματικών μισθών εξαρτάται 

άπό τίς μεταβολές τοΰ ποσοστού τοΰ άνεργου εργατικού δυναμικού έτυχε 

ευρείας εφαρμογής στίς αναπτυγμένες χώρες. Γιά τίς οικονομίες τών ανα

πτυσσόμενων χωρών ή υπόθεση αυτή δέν επιβεβαιώθηκε στατιστικά, πρά

γμα πού αποδίδεται στό γεγονός, οτι ή ανεργία δέν απεικονίζει τήν υπερ

βάλλουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας. Μόνο τελευταία οι Modigliani καί 

Tarantella προέβησαν στή διερεύνηση τής υποθέσεως τής καμπύλης 

μισθών-άνεργίας καί διατύπωσαν μιά γενική μορφή τής καμπύλης Phillips, ή 

οποία μπορεί νά ερμηνεύσει τόν πληθωρισμό άπό τίς μεταβολές τής ανερ

γίας στίς αναπτυσσόμενες χώρες. Οί συγγραφείς υποστηρίζουν, οτι ή μεί

ωση τής ανεργίας μέσω τής επεκτάσεως τής ενεργού ζητήσεως, κάτω άπό 

1. Modigliani F. and Tarantella E., «A Generalization of the Phillips Curve to a 
Developing Economy», Review of Economic Studies, 1973, σελ. 203-223. 
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ενα επίπεδο (στό όποιο αντιστοιχεί τό ψηλότερο επίπεδο της απασχολή

σεως πού επιτεύχθηκε ποτέ) βραχυχρόνια προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις 

στην αγορά εργασίας. Αυτές όμως οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθενούν 

βαθμιαία, λόγω της ειδικεύσεως την οποία αποκτούν οί εργάτες πού γιά 

πρώτη φορά εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία καί της εξαιτίας αυ

τού του λόγου αυξήσεως της παραγωγικότητας τους. Παραπέρα προσπάθεια 

επεκτάσεως της οικονομικής δραστηριότητας δημιουργεί παρόμοια κατά

σταση, άλλα τελικά ή οικονομία σταθεροποιείται σέ ψηλότερο επίπεδο 

προϊόντος, τό όποιο αντιστοιχεί σέ ακόμη χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας. 

Γιά τους λόγους αυτούς οί Modigliani καί Tarantelli πιστεύουν οτι δέν υπάρ

χει μιά μοναδική καμπύλη μισθών-άνεργίας άλλα ένας αριθμός καμπυλών, 

πού τείνουν διαδοχικά προς τά κάτω καί αριστερά, χωρίς νά τέμνουν τόν 

άξονα της ανεργίας, καί πού ή καθεμιά άπό αυτές αντιπροσωπεύει ενα ελά

χιστο επίπεδο ανεργίας. Τό κυριότερο συμπέρασμα της αναλύσεως τους 

είναι οτι οί μεταβολές τών μισθών δέν επηρεάζονται άπό τό ποσοστό του 

άνεργου εργατικού δυναμικού, άλλα άπό τιμές της ανεργίας πού είναι μικρό

τερες ή πού πλησιάζουν τό ελάχιστο επίπεδο ανεργίας πού πραγματοποι

ήθηκε ποτέ. Αυτό συμβαίνει, γιατί οί πληθωριστικές πιέσεις της μειώσεως 

της ανεργίας πάνω στους μισθούς, σέ χώρα οπού παρουσιάζεται σταθερή καί 

χωρίς μεγάλες διαταραχές διαδικασία οικονομικής αναπτύξεως, δέν εξαρ

τώνται άπό τό επίπεδο τοϋ άνεργου εργατικού δυναμικού άλλα μόνο άπό τό 

τμήμα του πού αποτελεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. "Ετσι περιμένουμε, 

οτι όσο προχωρεί ή οικονομική ανάπτυξη ο λόγος τών ειδικευμένων άνερ

γων προς τό ανειδίκευτο άνεργο εργατικό δυναμικό αυξάνεται, πράγμα πού 

συντελεί στό νά καταστεί τό επίπεδο του άνεργου εργατικού δυναμικού 

μεταβλητή πού απεικονίζει τίς μεταβολές της υπερβάλλουσας ζητήσεως 

εργασίας1. 

Ή επιβεβαίωση της υποθέσεως τών Modigliani-Tarantelli μέ στατι

στικά δεδομένα της 'Ιταλίας γιά τή χρονική περίοδο 1951-1967 δέν αφήνει 

αμφιβολίες γιά τήν ορθότητα της θεωρίας τους. Ωστόσο τό επιχείρημα οτι 

ή απορρόφηση του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, πού προηγουμένως 

1. Οί Modigliani καί Tarantelli υποστηρίζουν δτι, όταν u=0, σημαίνει οτι ή 
ανεργία μειώνεται κάτω άπό τό επίπεδο της ανεργίας τριβής, πράγμα πού δέν συμ
βαίνει στην πράξη. Γιά τό λόγο αυτό οί Modigliani καί Tarantelli τροποποίησαν 
ελαφρά τήν καμπύλη μισθών-άνεργίας, αφαιρώντας ποσοστό γ άπό τό ποσοστό της 
ανεργίας, πράγμα πού καθιστά τήν καμπύλη μισθών-άνεργίας w=a+b(u—γ), ιι>γ, 
ο.π., σελ. 212. 
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δεν συμμετείχε στην παραγωγική διαδικασία, συνεπάγεται πληθωριστικές 

πιέσεις πάνω στους μισθούς, συνεπώς καί στίς τιμές, δέ μπορεί νά θεωρηθεί 

ότι ισχύει γιά όλες τίς οικονομίες. Αυτό τό εργατικό δυναμικό είναι δυνατό, 

βραχυχρόνια, νά ασκεί αντιπληθωριστικές πιέσεις πάνω στό μέσο επίπεδο 

των μισθών γιά τό λόγο ότι αντιπροσωπεύει κυρίως οριακούς εργάτες πού 

αμείβονται μέ τόν ελάχιστο τρέχοντα μισθό. "Ετσι ή αύξηση της ενεργού 

ζητήσεως μέ σκοπό τήν ενίσχυση της οικονομικής επεκτάσεως ενθαρρύνε

ται άπό τήν ύπαρξη άνεργων ανειδίκευτων εργατών πού μετακινούνται από 

τόν αγροτικό στό μή αγροτικό τομέα τής οικονομίας. "Οταν τό επίπεδο της 

ενεργού ζητήσεως μειώνεται ή έστω μένει σταθερό, ή ανεργία δέν αυξάνεται 

σέ βάρος τοΰ απασχολούμενου εργατικού δυναμικού άλλα απλώς σταματά 

προσωρινά τή διαδικασία, μέσω τής οποίας πραγματοποιείται μετακίνηση 

εργατικού δυναμικού άπό τόν αγροτικό στό μή αγροτικό τομέα. 

'Εκείνο πού ελκύει τήν προσοχή τών φορέων ασκήσεως οικονομικής 

πολιτικής στίς αναπτυσσόμενες χώρες είναι ή σχέση ανάμεσα στό επίπεδο 

τής ενεργού ζητήσεως καί στό επίπεδο τής απασχολήσεως καί όχι στό 

επίπεδο τού εργατικού δυναμικού πού μένει άνεργο. Σ' αυτές τίς χώρες ή 

αύξηση τής ενεργού ζητήσεως συντελεί στην αύξηση τοΰ προϊόντος καί τής 

απασχολήσεως. "Ετσι οί κυβερνήσεις τους αυξάνουν τή ζήτηση, μέσω τής 

νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής, ώς τό σημείο νά εξαντλούνται 

τά όρια τής απασχολήσεως τής παραγωγικής δυναμικότητας. Ό τ α ν ή οικο

νομία σταθεροποιείται στό ψηλότερο αυτό επίπεδο απασχολήσεως, ή επι

θυμία γιά ενα ακόμη βήμα προς τά εμπρός είναι τόσο έντονη, ώστε οί κυβερ

νήσεις διακινδυνεύουν μιά νέα προσπάθεια οικονομικής επεκτάσεως. Ό μ ω ς 

ή επέκταση τής ενεργού ζητήσεως καί τής απασχολήσεως σέ ψηλότερο 

επίπεδο προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά προϊόντος, οί όποιες 

μεταδίδονται στην αγορά εργασίας γιά τρεις λόγους: (α), ή αύξηση τών 

τιμών προκαλεί αύξηση τών κερδών, πράγμα πού αυξάνει τή δυνατότητα τών 

επιχειρήσεων νά καταβάλλουν ψηλότερους μισθούς, (β) τά ψηλά κέρδη επι

τρέπουν πραγματοποίηση νέων επενδύσεων μέ αποτέλεσμα τήν αύξηση τής 

απασχολήσεως καί (γ) ή άνοδος τών τιμών συντελεί στην ενίσχυση τών 

πιέσΓΓον τών εργαζομένων γιά αύξηση τών μισθών. 

Ή διαδικασία, μέσω τής οποίας τό ψηλότερο επίπεδο τής απασχολή

σεως προσαρμόζεται στό ψηλότερο επίπεδο τής ζητήσεως καί τοΰ προϊόν

τος απεικονίζεται στό Διάγραμμα 2.6α. Ό κάθετος άξονας του απεικονίζει 

τή συνολική ζήτηση καί τό προϊόν σέ τρέχουσες τιμές καί ό οριζόντιος τήν 

απασχόληση, μετρούμενη σέ ώρες απασχολήσεως (Ν ό αριθμός τών εργα

τών καί Η οί ώρες απασχολήσεως). Τά σημεία Α 1 < Α 2 < Α ι άντιπροσωπεύ-
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ουν σημεία ισορροπίας, στά οποία αντιστοιχεί ψηλότερο επίπεδο απασχο

λήσεως. 'Επειδή οί ώρες απασχολήσεως μειώνονται ή μένουν σταθερές, σέ 

κάθε σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί ψηλότερο επίπεδο απασχολήσεως, 

Ν 1 < Ν 2 < Ν 3

1 . Στό τέλος κάθε προσπάθειας γιά οικονομική επέκταση οί μι

σθοί καί οί τιμές είναι σέ ψηλότερο επίπεδο. Αυτό απεικονίζεται στό Διά

γραμμα 2.6β, οπού ή γραμμή οικονομικής επεκτάσεως ΥΥ αναπαράγεται καί 

οπού ό κάθετος άξονας απεικονίζει τους μισθούς καί τίς τιμές καί ο οριζόν

τιος τήν απασχόληση. Οί μισθοί καί οί τιμές αυξάνονται οχι μόνο γιατί 

ανάμεσα σέ δύο διαδοχικά σημεία ισορροπίας δημιουργείται κατάσταση 

ανισορροπίας στίς αγορές προϊόντος καί εργασίας, πράγμα πού ώθεΐ τους 

μισθούς καί τίς τιμές προς τά πάνω, άλλα καί γιατί κάθε τέτοια ανισορροπία 

συμβάλλει στή δημιουργία προσδοκιών γιά παραπέρα επέκταση της οικο

νομίας μέ ψηλότερο επίπεδο τιμών καί μισθών. 

Συνεπώς, γιά τό υπόδειγμα διερευνήσεως τών παραγόντων προσδιορι

σμού του επιπέδου τών μισθών καί τών τιμών απαιτείται ή χρησιμοποίηση 

της μεταβλητής τοΰ επιπέδου τής ζητήσεως, ή οποία μπορεί νά διακριθεί σέ 

τρεις παράγοντες, δηλαδή τό επίπεδο τής απασχολήσεως, Ν, καί τίς μετα

βολές τ η ς , Ν = -τ— -^- καί τίς ώρες απασχολήσεως, Η. Ή διάκριση τών 

παραγόντων αυτών είναι αναγκαία γιά τρεις λόγους: (α) τό απόθεμα του 

εργατικού δυναμικού, πού απασχολείται (Ν), αποκτά ειδίκευση κατά τήν 

απασχόληση του, (β) τό εργατικό δυναμικό πού εισέρχεται στην παραγω

γική διαδικασία (Ν) γιά πρώτη φορά αμείβεται μέ τά ελάχιστα όρια τών 

μισθών καί (γ) οί ώρες απασχολήσεως χρησιμοποιούνται άπό τους εργαζο

μένους σάν ένας παράγοντας διαπραγματεύσεων στον προσδιορισμό τών 

μισθών, γιατί οί εργαζόμενοι αρνούνται νά υποστούν ολο τό κόστος τής 

μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως. Μετά άπό αυτά περιμένουμε οτι ό πρώ

τος καί ό τρίτος παράγοντας ασκούν πληθωριστικές πιέσεις πάνω στό μέσο 

επίπεδο τών μισθών, ενώ ό δεύτερος ασκεί αντιπληθωριστικές επιδράσεις. 

Ή σχέση πού ερμηνεύει τήν εξέλιξη τοΰ μέσου επιπέδου τών μισθών είναι 

W=(N,N,H) καί εκείνη πού ερμηνεύει τό ποσοστό μεταβολής τών μισθών 

w=(N,n). 

1. Οί φθίνουσες αποδόσεις, πού ερμηνεύουν οί καμπύλες προϊόντος ¥ ^ ¥ 3 
< Υ3, οφείλονται οχι μόνο στό φθΐνον οριακό προϊόν τής εργασίας, λόγω τών μετα
βαλλόμενων αναλογιών, άλλα καί στό οτι οί πρόσθετοι εργάτες είναι οριακοί εργά
τες χωρίς ειδίκευση. 'Εξάλλου ή μετατόπιση τών καμπυλών προϊόντος ερμηνεύει 
αύξηση του σταθερού συντελεστή καί βελτίωση τής τεχνολογίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6 

Οικονομική Επέκταση καί Πληθωρισμός 

2 2 

Ρ W 
1 " ΐ 

( α ) 

( b ) 

Ν ^ Ν 2 Η 2 Ν 3 Η 3 Ν Η 
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1.3. Παραγωγικότητα καί Μισθοί 

Ή σημασία της παραγωγικότητας γιά τη μείωση των πληθωριστικών 
πιέσεων δέν έχει αντιμετωπιστεί σωστά καί σέ δλη της την έκταση. Γενικά 
αναφέρεται, οτι ή άνοδος της παραγωγικότητας αποτελεί την προϋπόθεση 
γιά τή θεραπεία του πληθωρισμού. Τό επιχείρημα αυτό πηγάζει άπό τη 
μακροχρόνια καί μακροοικονομική θεώρηση του προβλήματος του πληθω
ρισμού καί στηρίζεται στην ισότητα 

p=w-y (2.4) 

"Ετσι, όταν ό ρυθμός ανόδου των μισθών ισούται μέ τό ρυθμό ανόδου 
της παραγωγικότητας (y), οί τιμές μένουν σταθερές, ενώ όταν w>y οί τιμές 
αυξάνονται, καί δταν w<y, οί τιμές πέφτουν. Μολονότι ή μακροχρόνια 
πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μπορεί νά στηρίζεται στους πιό πάνω κα
νόνες, βραχυχρόνια ή εφαρμογή τών κανόνων αυτών δέν θεραπεύει τό πρό
βλημα του πληθωρισμού. Γιά νά γίνει αυτό αντιληπτό, επεκτείνουμε τή 
σχέση (2.1), ώστε νά περιλάβει τήν παραγωγικότητα μεταξύ τών παραγόν
των πού προσδιορίζουν τους μισθούς, δηλαδή ισχύει ή σχέση: 

w=h(u"1 )+ape+ßy (2.5) 

'Αντικαθιστώντας τή σχέση (2.5) στή (2.4), παίρνουμε τή σχέση πού 
προσδιορίζει τό ρυθμό ανόδου τών τιμών 

p=h(u- 1)+ap e-( l -ß)y (2·6) 

Άπό τή σχέση αυτή προκύπτει, οτι ό ρυθμός ανόδου τών τιμών σχετίζε
ται αρνητικά μέ τό ρυθμό ανόδου της παραγωγικότητας. Γιά τή συνθήκη 
μακροχρόνιας σταθερής ισορροπίας ή παραπάνω σχέση (2.2) συνεπάγεται, 

οτι γ- Δρε=0 καί 6% =ρ_^ ή p e =p. Συνεπώς ή σχέση (2.6), μέ συνθήκη 

σταθερής ισορροπίας μακροχρόνια, μετασχηματίζεται σέ 

. , .e* h ( u - 1 ) - ( l - ß ) y 
ρ* = ρ = . (2.7) 

1—α 

όπου pe καί ρ* είναι αντίστοιχα ό αναμενόμενος πληθωρισμός καί ό πραγμα
τικός πληθωρισμός ισορροπίας. Μέ τήν αντικατάσταση της σχέσεως (2.7) 
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στή συνάρτηση μισθών (2.5) παίρνουμε τό ρυθμό ανόδου των μισθών ισορ

ροπίας 

. h(u-i )+ (ß -a )y 
w*= (2.8) 

1—α 

Οι σχέσεις (2.7) καί (2.8) αποδείχνουν, ότι δσο μεγαλύτερο είναι τό 

ποσοστό της παραγωγικότητας πού διατίθεται γιά μισθούς τόσο ψηλότερος 

είναι ό μισθός ισορροπίας κι' ακόμη οτι ή βελτίωση της παραγωγικότητας 

προκαλεί μείωση του πληθωρισμού μόνον όταν β<α. Είναι επομένως φανε

ρό, οτι κάτω άπό συνθήκες έντονων πληθωριστικών πιέσεων, όπου οί μισθοί 

προσδιορίζονται κυρίως άπό τίς μεταβολές τών τιμών, ή άνοδος της παρα

γωγικότητας ακόμη καί μέ σημαντικό ρυθμό δέν συμβάλλει στή μείωση του 

πληθωρισμού. 

'Εντούτοις ούτε οί θεμελιωτές τής καμπύλης μισθών-άνεργίας ούτε αυ

τοί πού τήν έπεξέτειναν ενσωματώνουν στην πληθωριστική διαδικασία, ή 

οποία υπονοείται στά υποδείγματα (2.5) καί (2.6), τίς πιέσεις πάνω στους 

μισθούς καί τίς τιμές πού έχουν αφετηρία τίς διαφορές του ρυθμού αυξήσεως 

τής παραγωγικότητας ανάμεσα στους κλάδους πού αναπτύσσονται μέ γρή

γορο ρυθμό καί σέ κείνους πού αναπτύσσονται μέ βραδύ ρυθμό ή ανάμεσα 

στους κλάδους πού εκτίθενται στό διεθνή ανταγωνισμό καί σέ κείνους πού 

προστατεύονται άπ' αυτόν ή, τέλος, ανάμεσα στους κλάδους πού τά προϊ

όντα τους διατίθενται στην αγορά καί σέ κείνους γιά τών οποίων τό προϊόν 

δέν υπάρχει οργανωμένη αγορά (π.χ. υπηρεσίες δημόσιου τομέα). Τό βασικό 

επιχείρημα αυτής τής υποθέσεως είναι, οτι οί μισθοί καί οί τιμές δείχνουν 

μεγάλο βαθμό δυσκαμψίας, όταν οί οικονομικές συνθήκες (π.χ. ψηλός ρυ

θμός αυξήσεως τής παραγωγικότητας) υπαγορεύουν τή μείωση τους. 'Ανά

μεσα στους λόγους οί όποιοι προβάλλονται ως αιτία τής δυσκαμψίας τών 

μισθών καί τών τιμών είναι ό ρόλος τών συνδικαλιστικών οργανώσεων γιά 

τόν καθορισμό τών μισθών (γιά τό θέμα αυτό επανερχόμαστε πιό κάτω). Οί 

οργανώσεις, δηλαδή, τών εργαζομένων σέ κλάδους μέ ψηλή παραγωγικό

τητα πιέζουν γιά νά πετύχουν ψηλούς ρυθμούς αυξήσεως τών μισθών, όταν 

αυξάνεται ή παραγωγικότητα. Στή συνέχεια οί εργαζόμενοι σέ κλάδους μέ 

χαμηλή παραγωγικότητα πιέζουν γιά νά πετύχουν τίς ίδιες αυξήσεις πού 

δόθηκαν στους εργαζομένους σέ κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα, γιά νά 

μή μεταβληθούν οί σχετικοί μισθοί εις βάρος τους. Μέ δεδομένη τή σχέση 

μεταξύ κόστους καί τιμών, οί μεταβολές τού σχετικού κόστους στους κλά

δους μέ χαμηλή παραγωγικότητα προκαλούν αύξηση τών ιμών. "Ετσι, λόγω 

τής δυσκαμψίας τών μισθών καί τών τιμών, έχουμε ψηλότερο πληθωρισμό 
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τιμών καί μισθών άπό αυτόν πού περιγράφεται στά υποδείγματα (2.5) καί 

(2.6). Μέ άλλα λόγια ή δυσκαμψία των μισθών καί τών τιμών συμβάλλει στή 

διανομή του οφέλους, από τή βελτίωση της αποτελεσματικότητας (αύξηση 

της παραγωγικότητας) της οικονομίας, σέ όλους τους εργαζομένους. 

Ή σημασία του μηχανισμού αυτοΰ στην πληθωριστική διαδικασία 

απορρίπτεται άπό εκείνους πού πιστεύουν ότι ή άνοδος τών τιμών οφείλεται 

στην αϋξηση της προσφοράς του χρήματος. Βάση γιά τό επιχείρημα τους 

είναι: (α) οτι αποδοχή αυτής της υποθέσεως συνεπάγεται ότι αιτία της αυξή

σεως τών τιμών είναι ή γρήγορη αύξηση της παραγωγικότητας σέ δυναμι

κούς κλάδους, (β) ότι δέν υπάρχει λόγος γιά νά υποθέσουμε ότι ή αϋξηση 

τών μισθών στους κλάδους πού αναπτύσσονται μέ ταχύ ρυθμό θά έπρεπε 

νά είναι λιγότερο γρήγορη καί (γ) ότι ή υπόθεση αυτή αδυνατεί νά ερμηνεύ

σει τόν πληθωρισμό της δεκαετίας του 1960 καί τό σύγχρονο πληθωρισμό. 

Αυτό τό τελευταίο είναι αλήθεια, άλλα τό επιχείρημα οτι ό διαφορετικός 

ρυθμός αυξήσεως της παραγωγικότητας ενισχύει τόν πληθωρισμό αποτελεί 

μέρος μόνο της όλης θεωρίας πού ερμηνεύει τόν πληθωρισμό καί ιδιαίτερα 

παρέχει τό μηχανισμό μέσω τοϋ οποίου ή πληθωριστική διαδικασία μεταδί

δεται σέ ολόκληρη τήν οικονομία. 

2. Ή Θεωρία του Πληθωρισμοί) Κόστους 

2.1 Ή Έννοια τοδ Πληθωρισμοΰ Κόστους 

Τό κρίσιμο ερώτημα πού προβάλλεται άπό τήν ανάλυση του τμήματος 

1.1 πιό πάνω εΐναι ποιο άπό τά δύο προηγείται χρονικά, ή αύξηση τών τιμών 

ή ή αϋξηση τών μισθών. Υποστηρίχτηκε ότι ή θεωρία τοϋ πληθωρισμού 

ζητήσεως ερμηνεύει τήν εξέλιξη της πληθωριστικής διαδικασίας ξεκινών

τας άπό τή δημιουργία υπερβάλλουσας ζητήσεως στην αγορά αγαθών καί 

υπηρεσιών καί τήν αϋξηση τών τιμών πού είναι φυσικό επακόλουθο αυτής 

της καταστάσεως. Στή συνέχεια ή αϋξηση τών τιμών τροφοδοτεί τήν πλη

θωριστική διαδικασία στην αγορά εργασίας προκαλώντας μεγαλύτερη 

μετατόπιση της συναρτήσεως ζητήσεως (προς τά πάνω καί δεξιά) σέ σχέση 

μέ τή μετατόπιση της προσφοράς (προς τά πάνω αριστερά) εργασίας, λόγω 

της χρονικής ύστερήσεως της αντιδράσεως τών μισθών στίς μεταβολές τών 

τιμών, πράγμα πού συμβάλλει στή δημιουργία υπερβάλλουσας ζητήσεως 

στην αγορά εργασίας, μέ αποτέλεσμα τήν αϋξηση τών τιμών. Έτσι ή θεωρία 

του πληθωρισμού ζητήσεως εξηγεί τήν πληθωριστική διαδικασία ξεκινών

τας άπό τήν αϋξηση τών τιμών, τήν οποία οί μισθοί ακολουθούν. 'Αντίθετα 

ή θεωρία τοϋ πληθωρισμού κόστους δέχεται ότι τά εργατικά συνδικάτα 
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έχουν τή δυνατότητα νά επιβάλλουν ψηλούς μισθούς, πράγμα πού ώθεΐ τίς 

τιμές προς τά πάνω. 

Ή παραδοχή δτι τό χρονικό προβάδισμα των αυξήσεων των μισθών σέ 

σχέση μέ τήν άνοδο των τιμών αποτελεί ένδειξη οτι ό πληθωρισμός έχει σάν 

κύρια αιτία τήν αύξηση του κόστους δέν αποτελεί ασφαλές κριτήριο, γιατί 

εκτός άπό τό οτι μιά τέτοια διαπίστωση μπορεί νά οφείλεται σέ λανθασμένη 

επιλογή του έτους βάσεως της χρονικής περιόδου πού αναλύουμε, είναι 

δυνατό καί ή αρχική αύξηση τών μισθών νά οφείλεται στό οτι οί αρχικές 

πιέσεις της επεκτάσεως της ζητήσεως γίνονται αισθητές πρώτα στην αγορά 

εργασίας καί στή συνέχεια μεταδίδονται στην αγορά αγαθών καί υπηρεσιών 

μέσω ενός μηχανισμού προσδιορισμού τών τιμών μέ βάση τίς μεταβολές του 

κόστους. Γι' αυτό τό λόγο μερικοί συγγραφείς δίνουν άλλη εξήγηση της 

έννοιας του πληθωρισμού κόστους. Υποστηρίζουν δηλαδή οτι, όταν οί 

πραγματικοί μισθοί αυξάνονται ταχύτερα άπό τήν αύξηση της παραγωγικό

τητας, τότε έχουμε επαρκείς ενδείξεις, ότι ή άνοδος τών τιμών οφείλεται σέ 

παράγοντες κόστους. Έ χ ε ι όμως δειχτεί παραπάνω οτι όχι μόνο ή υπεροχή 

τοΰ ρυθμού αναπροσαρμογής τών πραγματικών μισθών έναντι τοΰ ρυθμού 

ανόδου της παραγωγικότητας άλλα καί οί διαφορές μεταξύ τοΰ ρυθμού ανό

δου της μέσης παραγωγικότητας καί τοΰ ρυθμού ανόδου της παραγωγικότη

τας στους επιμέρους κλάδους είναι δυνατό νά θέσει σέ κίνηση τήν πληθωρι

στική διαδικασία. Ή παραγωγικότητα είναι παράγοντας ζητήσεως εργασίας 

καί ό διαφορετικός βαθμός αυξήσεως της στους επιμέρους κλάδους μπορεί 

νά οδηγήσει σέ στενότητες γιά ορισμένες ειδικεύσεις εργασίας, πράγμα πού 

θά ωθήσει τό επίπεδο τών μέσων μισθών προς τά πάνω. Έξαλλου ή αναπρο

σαρμογή τών πραγματικών μισθών σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου της μέσης 

παραγωγικότητας έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση τών κερδών σέ κλάδους 

πού ή παραγωγικότητα τους αυξάνεται μέ γρήγορο ρυθμό. Καί είναι ενδεχό

μενο νά λάβει χώρα αύξηση τών μισθών, γιά νά εμποδιστεί ή αύξηση τών 

τιμών λόγω αυξήσεως τών κερδών. Έ τ σ ι ανεξάρτητα άπό τό αν οί μισθοί 

προσδιορίζονται άπό τίς δυνάμεις της αγοράς ή καθορίζονται αυτόνομα ή 

λόγω αυξήσεως τών κερδών οί μισθοί αυξάνονται. Δέν υπάρχει δέ προηγού

μενο πού κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες οί μισθοί νά μένουν σταθεροί. Γιαυτό 

δέν είναι εύκολο νά προσδιορίσουμε τά όρια στά οποία τελειώνει τό ενα 

είδος πληθωρισμού καί αρχίζει τό άλλο. Παρόλα αυτά στά επόμενα προβαί

νουμε σέ μιά σύντομη επισκόπηση τών απόψεων τοΰ πληθωρισμού κόστους 

μέ απώτερο σκοπό όχι τήν ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας, άλλα τή διευκό

λυνση γιά τή διερεύνηση τοΰ φαινομένου της πληθωριστικής διαδικασίας 

στή χώρα καί τή χάραξη της κατάλληλης πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 
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πού θά συμβάλει στον έλεγχο του πληθωρισμού. 

Λόγω των πολλών εννοιών πού περιλαμβάνονται στό είδος αυτό του 

πληθωρισμού, είναι δύσκολο νά δώσουμε έναν πλήρη ορισμό του πληθωρι

σμού κόστους. Βασικά όμως μπορούμε νά πούμε, πώς ό πληθωρισμός κό

στους πηγάζει από τίς απόψεις οτι, αφενός οί κάτοχοι τών συντελεστών 

παραγωγής δέν δέχονται νά επωμισθούν μέρος τοΰ αυξανόμενου κόστους 

άλλα αναπροσαρμόζουν τά εισοδήματα τους, αυξάνοντας τίς τιμές τών 

παραγωγικών συντελεστών πού έχουν στή διάθεση τους, μέ βάση τό συν

ολικό κόστος σύν ενα ποσοστό (ή ποσό) κέρδους καί αφετέρου οί διάφορες 

κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιούν τή διαπραγματευτική τους δύναμη γιά νά 

εξασφαλίσουν σημαντικές αυξήσεις τών εισοδημάτων τους. Ή διαφορά 

μεταξύ τών δύο απόψεων πηγάζει από τίς διάφορες υποθέσεις πού γίνονται 

γιά τή μικροοικονομική θεμελίωση τους. 

Ή άποψη, οτι ό πληθωρισμός οφείλεται στην πολιτική προσδιορισμού 

τών τιμών τών συντελεστών παραγωγής μέ βάση τό συνολικό κόστος σύν 

ενα ποσοστό κέρδους στηρίζεται στην υπόθεση οτι ή αγορά δέν λειτουργεί 

κάτω άπό τίς γνωστές συνθήκες τοΰ πλήρους ανταγωνισμού καί στην υπό

θεση οτι στην οικονομία υπάρχουν οργανωμένες ομάδες πού επιδιώκουν νά 

αυξήσουν τό μερίδιο τους στό εθνικό εισόδημα σέ βάρος άλλων ομάδων, 

μέσω τοΰ χειρισμού τών τιμών τών παραγωγικών συντελεστών πού έχουν 

στή διάθεση τους. Τό αϊτιο πού θέτει σέ λειτουργία τό μηχανισμό της πλη

θωριστικής διαδικασίας δέν είναι ή υπερβάλλουσα ζήτηση αλλά ή αιφνίδια 

αύξηση τής τιμής ενός παράγοντα, πού μπορεί νά είναι εξωγενής (π.χ. ή 

μεταβολή τής συναλλαγματικής ισοτιμίας τού νομίσματος, ή αύξηση τών 

τιμών τών εισαγόμενων αγαθών), ή οποία προκαλεί αναδιανομή τοΰ εισοδή

ματος ή τή συνειδητή προσπάθεια μιας ομάδας τοΰ κοινωνικού συνόλου νά 

αυξήσει τό μερίδιο της στό εθνικό εισόδημα. Παράδειγμα, τά εργατικά συν

δικάτα μπορεί νά θεωρούν ότι τό μερίδιο τους στό εθνικό εισόδημα είναι 

χαμηλό καί επιδιώκουν τήν αύξηση του προβάλλοντας αιτήματα γιά ψηλό

τερους μισθούς, πράγμα πού συντελεί στή συρρίκνωση τών κερδών. Μέ τή 

σειρά τους οί επιχειρηματίες αναπροσαρμόζουν τά εισοδήματα τους αυξά

νοντας τίς τιμές μέ βάση τό νέο επίπεδο κόστους. Ή διαδικασία αυτή επα

ναλαμβάνεται σέ συνεχείς γύρους, θέτοντας έτσι σέ λειτουργία τό μηχανι

σμό τής σπειροειδούς εξελίξεως τών μισθών καί τών τιμών 1 ' 2. 

1. J.A.Trevithick and C. Mulvey, «The Economics of Inflation», Glasgow Social 
and Economic Research Studies, 3, Martin Robertson, 1975, σελ. 30-31. 

2. J.Burton, Wage Inflation, Macmillan Studies in Economics, 1972, σελ. 18-20. 
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Παρόμοιο είναι τό υπόδειγμα της σπειροειδούς εξελίξεως των μισθών. 

Σύμφωνα μέ αυτό τό υπόδειγμα, ό ανταγωνισμός δέν γίνεται μεταξύ των 

εργατικών συνδικάτων καί τών επιχειρηματιών, άλλα μεταξύ τών ϊδιων τών 

εργατικών συνδικάτων. Μέ τή διάρθρωση τών μισθών ή αιφνίδια αύξηση 

τών τιμών ή ό διαφορετικός ρυθμός ανόδου της παραγωγικότητας διατα

ράσσει την αρχική διάρθρωση τών μισθών, καθώς μιά ομάδα εργαζομένων 

προσπαθεί νά αυξήσει τους μισθούς της μέ ταχύτερο ρυθμό έναντι μιας 

άλλης ομάδας. Αυτό οδηγεί τους εργαζομένους της δεύτερης ομάδας σέ 

προσπάθειες νά αποκαταστήσουν τή σχετική θέση τών μελών της στή διάρ

θρωση τών μισθών πού προϋπήρχε της αρχικής αναπροσαρμογής. "Ετσι τό 

μέσο επίπεδο τών μισθών ανέρχεται. 

Στίς δύο αυτές απόψεις, οτι ό πληθωρισμός είναι τό αποτέλεσμα τής 

ακολουθούμενης πολιτικής επιβολής ενός ποσοστού κέρδους στό συνολικό 

κόστος γενεσιουργός αιτία είναι ή αιφνίδια αύξηση τής τιμής κάποιου 

παράγοντα κόστους καί οχι ή υπερβάλλουσα ζήτηση. Ή ταχύτητα μέ τήν 

οποία αυξάνεται ό πληθωρισμός μισθών (καί τιμών) εξαρτάται από τό μέγε

θος του ποσοστού (ή του ποσού) πού προστίθεται πάνω στό συνολικό κό

στος καί από τίς χρονικές υστερήσεις πού συνυπάρχουν στην πληθωριστική 

διαδικασία, οι οποίες προσδιορίζονται άπό θεσμικούς παράγοντες. Αυτά τά 

υποδείγματα δέν λαμβάνουν υπόψη τίς επιδράσεις τής ζητήσεως, γιατί υπο

θέτουν οτι ή νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική εφαρμόζεται έτσι 

πού νά διευκολύνεται ή πληθωριστική διαδικασία. Ό ρόλος τής ζητήσεως 

υπάρχει στή βάση τής αναλύσεως χωρίς νά αποτελεί βασικό συστατικό 

στοιχείο στην εξέλιξη τής πληθωριστικής διαδικασίας. 

Ή άποψη οτι ό πληθωρισμός κόστους είναι αποτέλεσμα τής χρησιμο

ποιήσεως τής διαπραγματευτικής δυνάμεως πού έχουν οί διάφορες κοινωνι

κές ομάδες γιά νά εξασφαλίσουν αύξηση του εισοδήματος τους μοιάζει μέ 

τήν αμέσως παραπάνω άποψη κατά τό οτι καί οί δύο υποθέτουν τήν ύπαρξη 

διαπραγματευτικής δυνάμεως καί οτι τά εργατικά συνδικάτα έχουν τή δυνα

τότητα νά αξιοποιήσουν αυτή τή δύναμη. Διαφέρουν όμως κατά τό οτι ή 

δεύτερη εισάγει ρητά, σάν βασικό παράγοντα προσδιορισμού τής διαπρα

γματευτικής δυνάμεως τών εργατικών συνδικάτων καί τών επιχειρήσεων1, 

τήν πίεση τής ζητήσεως στην ανάλυση τής πληθωριστικής διαδικασίας. 

1. Ή εργασία τών Ο. Eckstein καί Τ.Α. Wilson, «The Determinants of Money 
Wages in American Industry», Quarterly Journal of Economics, 1962, στηρίζεται 
αποκλειστικά πάνω σ' αυτό τό είδος υποδείγματος. 
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Ό σ ο μεγαλύτερη είναι ή πίεση της ζητήσεως στην αγορά προϊόντος καί 

εργασίας (τά κέρδη είναι ψηλά) τόσο ευκολότερα τά εργατικά συνδικάτα 

μπορούν νά πετύχουν τους σκοπούς τους, γιά δυό λόγους: πρώτο γιατί ή 

απώλεια τών κερδών πού θά έχουν οι επιχειρηματίες άπό την ενδεχόμενη 

απεργία τών εργατών θά είναι μεγάλη καί, δεύτερο, γιατί ή δυνατότητα 

χρηματοδοτήσεως της απεργίας άπό τά εργατικά συνδικάτα είναι επίσης 

μεγάλη. Ή εξάρτηση σέ τόσο ψηλό βαθμό της απόψεως αυτής περί τοϋ 

πληθωρισμού κόστους άπό τή ζήτηση, ενδεχόμενα δημιουργεί τήν εντύ

πωση δτι ταυτίζεται μέ τή θεωρία του πληθωρισμού ζητήσεως. 'Ωστόσο τά 

δύο εϊδη πληθωρισμού διαφέρουν στά έξης: ή μέν άποψη δτι ό πληθωρισμός 

οφείλεται στή χρησιμοποίηση της διαπραγματευτικής δυνάμεως τών εργα

τικών συνδικάτων στηρίζεται στην υπόθεση οτι οί μισθοί προσδιορίζονται 

κατά τίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή δέ θεωρία τοΰ πληθωρισμού ζητή

σεως βασίζεται στή διαδικασία προσαρμογής τών μισθών, ή οποία υπαγο

ρεύεται άπό τίς δυνάμεις τής αγοράς. Ή έκταση κατά τήν οποία οί παρα

πάνω απόψεις προκαλούν άνοδο τοΰ πληθωρισμού εξετάζεται αμέσως πιό 

κάτω. 

2.2. Ή Επίδραση τών Εργατικών Συνδικάτων 

Ή υπόθεση οτι τά εργατικά συνδικάτα ασκούν πληθωριστική επίδραση 

πάνω στους μισθούς (καί τίς τιμές) δέν έχει τύχει τής γενικής αποδοχής. 

Συγκεκριμένα, αυτοί πού πιστεύουν οτι ό πληθωρισμός εϊναι νομισματικό 

φαινόμενο, υποστηρίζουν δτι ή ευκαμψία καί ή προσαρμοστικότητα τών 

αγορών καθιστούν συμβιβαστό ενα ρυθμό πληθωρισμού μέ ισορροπία τής 

οικονομίας στό φυσικό επίπεδο τής ανεργίας. Μέ δεδομένο τό φυσικό επί

πεδο ανεργίας (άπό εξωτερικούς παράγοντες) καί μέ δεδομένη τή σταθερή 

ισορροπία σέ ολη τήν αγορά εργασίας, ό ρυθμός τού πληθωρισμού στό 

φυσικό επίπεδο ανεργίας εξαρτάται άπό τό ρυθμό αυξήσεως τής προσφοράς 

χρήματος άνά μονάδα προϊόντος. Σύμφωνα μέ αυτή τήν άποψη τά εργατικά 

συνδικάτα δέν μπορούν νά επηρεάσουν τόν πληθωρισμό· μπορούν δμως νά 

επηρεάσουν τό επίπεδο τής ανεργίας (νά τό αυξήσουν σέ επίπεδο ψηλότερο 

άπό τό φυσικό) πού συμβιβάζεται μέ τό επίπεδο τοΰ πληθωρισμού ισορροπί

ας. Αυτό γίνεται μέ τή μετατόπιση τής καμπύλης προσφοράς εργασίας, πού 

εϊναι αποτέλεσμα τών διεκδικήσεων τών εργατικών συνδικάτων γιά ψηλό

τερους μισθούς. Μέ άλλα λόγια τά εργατικά συνδικάτα δέν μπορούν νά 

μεταβάλουν τό μακροχρόνιο ρυθμό ανόδου τοΰ πληθωρισμού, άλλα μπο-
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ρουν νά μεταβάλουν τό επίπεδο της απασχολήσεως1. 

Ή ανταγωνιζόμενη την παραπάνω άποψη, ή οποία μπορεί νά θεωρηθεί 

καί σάν Κεϋνσιανή, εϊναι ή άποψη πού υποστηρίζει, οτι οί μισθοί δέν προσ

διορίζονται άπό τίς δυνάμεις της αγοράς, άλλα εξαρτώνται άπό τη μονοπω

λιακή δύναμη των εργατικών συνδικάτων, τά όποια μπορούν νά επηρεάσουν 

τό ρυθμό αναπροσαρμογής τών μισθών (καί τών τιμών). Σύμφωνα μέ τήν 

άποψη αυτή οί μισθοί προσδιορίζονται εξωγενώς. Ή αυτονομία τών εργατι

κών συνδικάτων στον προσδιορισμό τών μισθών γίνεται δεκτή άπό πολλούς 

οικονομολόγους2 '3, μολονότι υπάρχουν καί εκείνοι πού υποστηρίζουν, οτι 

οί δραστηριότητες τών εργατικών συνδικάτων φέρνουν τό αντίθετο αποτέ

λεσμα4. 

Μιά περισσότερο εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτής τής δεύτερης 

απόψεως, πού εμφανίστηκε κατά τό τέλος τής δεκαετίας του 1960, λέει οτι, 

αν τό επίπεδο τής απασχολήσεως είναι δεδομένο, τά εργατικά συνδικάτα δέν 

μπορούν νά επηρεάσουν πληθωριστικά τους μισθούς καί τίς τιμές βραχυ

χρόνια. Παράλληλα όμως υποστηρίζει δτι, γιά μακρότερο χρονικό διάστη

μα, οί αυτόνομες δραστηριότητες τών εργατικών συνδικάτων δέν είναι δυ

νατό νά τροφοδοτήσουν τόν πληθωρισμό χωρίς νά αυξηθεί ή ποσότητα του 

χρήματος5. Έτσι , αν τά εργατικά συνδικάτα προβάλλουν καί πετυχαίνουν 

σημαντικές αυξήσεις, ή προσφορά του χρήματος πρέπει νά διευκολύνει τήν 

αύξηση τών μισθών, εφόσον θέλουμε νά διατηρηθεί τό έπίπεδο»τής απασχο

λήσεως. "Αν ή προσφορά χρήματος δέν χρηματοδοτήσει τό αυξανόμενο 

κόστος παραγωγής, τότε ή ανεργία θά αυξηθεί, ώσπου ή αύξηση τής ανεργί

ας, μέ τή σειρά της, νά μειώσει τόν πληθωρισμό. Έτσι, ενώ κατά τήν άποψη 

1. R.J.Ball and Τ. Burns, «The Inflationary Mechanism in the U.K. Economy», 
American Economic Review, 1976, σελ. 467-484. 

2. A.E.Hines, «Trade Unions and Wage Inflation in the United Kingdom», 
1893—1961», Review of Economic Studies, 1964, σελ. 221-252. 

3. R.F.Kahn, «Thoughts of Behaviour of-Wages and Monetarism», Lloyds Bank 
Review, 1976, σελ. 1-12. 

4. M. Friedman, «Some Comments on the Significance of Labor Unions for 
Economic Policy» στό Impact of Union, Ed. D. Mc.C. Wright, Harcour Brace, N.Y. 
1951. 

5. Αύξηση τοΰ πληθωρισμού μπορεί νά προέλθει άπό τήν αύξηση τής ταχύτη
τας κυκλοφορίας τοΰ χρήματος, άλλα αυτός ό παράγοντας αφήνεται εκτός θεωρή
σεως χάριν απλουστεύσεως του επιχειρήματος, οτι ή αύξηση τής ποσότητας τοΰ 
χρήματος προκαλεί αύξηση τοΰ πληθωρισμού. 
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εκείνων οί όποιοι υποστηρίζουν οτι ô πληθωρισμός είναι νομισματικό φαι

νόμενο τά εργατικά συνδικάτα δέν προκαλούν αύξηση του πληθωρισμού 

άλλα ανεργία, κατά τήν επεξεργασμένη άποψη οί πιέσεις των εργατικών 

συνδικάτων γιά αύξηση των μισθών προκαλούν άνοδο του πληθωρισμού καί 

της ανεργίας. Κατά τήν άποψη αυτή ή καμπύλη μισθών-άνεργίας δέν εξαφα

νίζεται άλλα μετατοπίζεται προς τά πάνω καί δεξιά καί προσαρμόζεται στό 

πραγματικό επίπεδο τοΰ πληθωρισμού κατά τά υποδείγματα Friedman καί 

Phelps 1 ' 2 . Τό πρακτικό αποτέλεσμα αυτού τοΰ υποδείγματος είναι, οτι τό 

επίπεδο της ανεργίας, τό όποιο απαιτείται γιά νά περιορισθεί ή δύναμη τών 

εργατικών συνδικάτων, δέν είναι πολιτικά καί κοινωνικά αποδεκτό. 

Οί τρείς πιό πάνω απόψεις απεικονίζονται στά Διαγράμματα 2.7 καί 2.8. 

Ό κάθετος άξονας τοΰ πρώτου διαγράμματος απεικονίζει τόν πληθωρισμό 

μισθών καί ό οριζόντιος τήν υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Είναι φανερό, οτι ή θετική υπερβάλλουσα ζήτηση απεικονίζει κατά

σταση κατά τήν οποία οί κενές θέσεις υπερβαίνουν τόν αριθμό τών άνεργων 

καί ή αρνητική υπερβάλλουσα ζήτηση τήν ύπαρξη καταστάσεως υπερβάλ

λουσας προσφοράς, δηλαδή ό αριθμός τών άνεργων υπερβαίνει τόν αριθμό 

τών κενών θέσεων. 'Επειδή όμως, όπως ειπώθηκε στά παραπάνω, ή ανεργία 

είναι δυνατό νά απεικονίζει επαρκώς τίς μεταβολές της υπερβάλλουσας ζη

τήσεως, στό Διάγραμμα 2.8 ή υπερβάλλουσα ζήτηση απεικονίζεται μόνο μέ 

τή μεταβλητή της ανεργίας. Ή ευθεία γραμμή MM απεικονίζει τό υπόδει

γμα μισθών ανταγωνιστικής αγοράς· συνεπώς έχουμε f(u)=0, όταν ή υπερ

βάλλουσα ζήτηση ισούται μέ τό μηδέν. Τό υπόδειγμα IJ^U-i απεικονίζει τό 

υπόδειγμα μισθών εργατικού συνδικάτου, τό όποιο επιδιώκει άνοδο τών 

μισθών ταχύτερη άπό τήν άνοδο τών μισθών πού υπαγορεύουν οί δυνάμεις 

της άγορας σέ ολα τά επίπεδα της υπερβάλλουσας ζητήσεως, ενώ τό υπόδει

γμα U 2 U 2 απεικονίζει τό υπόδειγμα μισθών εργατικού συνδικάτου, τό όποιο 

επιδιώκει άνοδο μισθών ψηλότερη άπό όσο υπαγορεύουν οί δυνάμεις της 

αγοράς γιά επίπεδα υπερβάλλουσας ζητήσεως μικρότερα άπό τό ir,. Γιά 

επίπεδα υπερβάλλουσας ζητήσεως μεγαλύτερα άπό τό ιι-ι ή επίδραση τών 

εργατικών συνδικάτων πάνω στον πληθωρισμό μισθών είναι αρνητική, καί 

αυτό οφείλεται στην επίδραση τοΰ γραφειοκρατικού μηχανισμού πού άκο-

1. Μ. Friedman, «The Role of Monetary Policy», American Economic Review, 
1968, σελ. 11-17. 

2. E.S. Phelps, «Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unem
ployment Over Time», Economica, 1967, σελ. 254-281. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7 

'Υπερβάλλουσα Ζήτηση καί Επίδραση 

των Εργατικών Συνδικάτων 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.8 

'Επίδραση των Εργατικών Συνδικάτων 

καί Καμπύλη Μισθών-'Ανεργίας 
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λουθεΐται κατά τη σύναψη των συλλογικών συμβάσεων καί στή σπατάλη 

πολύτιμου χρόνου γιά τή σύναψη αυτών τών συμβάσεων. "Ετσι, γιά επίπεδα 

υπερβάλλουσας ζητήσεως ϊσης μέ τό μηδέν τά δύο υποδείγματα υπαγορεύ

ουν πληθωρισμό μισθών w0. Μετά άπό αυτό τό υπόδειγμα μισθών γίνεται 

w=w 0 +f(u). Συνεπώς, δταν f(u)=0, έχουμε w=w 0 . Έξαλλου ή γραμμή FF 

του Διαγράμματος 2.7 καί ή αντίστοιχη του Διαγράμματος 2.8 απεικονίζουν 

τήν άποψη, δτι τά εργατικά συνδικάτα τό μόνο πού πετυχαίνουν, όταν επι

κρατεί κατάσταση υπερβάλλουσας ζητήσεως, είναι νά μειώνουν τό ρυθμό 

αναπροσαρμογής τών μισθών σε επίπεδο χαμηλότερο άπό εκείνο πού τους 

εξασφαλίζουν οι δυνάμεις της αγοράς. 'Αντίθετα, όταν επικρατεί κατάσταση 

υπερβάλλουσας προσφοράς εργασίας, τά εργατικά συνδικάτα καταφέρνουν 

νά αποφεύγουν μείωση τών μισθών. Τό Διάγραμμα 2.8 παρουσιάζει τά αντί

στοιχα υποδείγματα του προηγούμενου διαγράμματος. Στό σημείο τομής 

τών ευθειών MM καί U 2 U 2 αντιστοιχεί ανεργία u-, καί πληθωρισμός μισθών 

W-,, ενώ γιά τό υπόδειγμα U-|U-| αντιστοιχεί πληθωρισμός μισθών w2 στό 

ϊδιο επίπεδο ανεργίας. Είναι φανερό, ότι ή εφαρμογή επεκτατικής πολιτικής 

(μείωση τής ανεργίας άπό ιι0 σέ υ^) συνεπάγεται άνοδο του πληθωρισμού 

μισθών (καί τιμών), ή οποία γίνεται μεγαλύτερη, όταν τά εργατικά συνδι

κάτα πιέζουν γιά αύξηση τών μισθών. Γιά νά διατηρηθεί τό επίπεδο του 

πληθωρισμού σταθερό, μέ δεδομένη τήν πίεση τών εργατικών συνδικάτων, 

απαιτείται αύξηση τής ανεργίας στό επίπεδο Uj, κάτι πού δέν είναι επιθυ

μητό άπό τά 'ίδια τά εργατικά συνδικάτα. "Ετσι προτείνεται αντί γιά τήν 

εφαρμογή τής πολιτικής πού πηγάζει άπό τή σχέση μισθών-άνεργίας του 

υποδείγματος U-jl^ ή εφαρμογή πολιτικής ελέγχου τών τιμών καί τών εισ

οδημάτων. 

2.3. Κέρδη καί Διαπραγματευτική Δύναμη τών Εργαζομένων 

Ή δυνατότητα πού έχουν τά εργατικά συνδικάτα νά ενισχύουν τόν 

πληθωρισμό μισθών καί τιμών μέσω τής διαπραγματευτικής τους δυνάμεως 

καί ή αντίδραση τών επιχειρηματιών έναντι τών απαιτήσεων τών εργατικών 

συνδικάτων, δέν είναι σταθερά μεγέθη, όπως φαίνονται στά Διαγράμματα 2.7 

καί 2.8, άλλα εξαρτώνται άπό πραγματικούς οικονομικούς παράγοντες, δπως 

είναι ή κατάσταση τής αγοράς εργασίας. Αυτή ή αιτιολόγηση έχει σάν 

αποτέλεσμα νά δοθεί στή σχέση μισθών-άνεργίας ό χαρακτηρισμός του 
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υποδείγματος διαπραγματεύσεων1. Έτσι υποστηρίζεται δτι οσο πιό έντονες 

είναι οί στενότητες στην αγορά εργασίας τόσο πιό Ισχυρή γίνεται ή σχετική 

θέση των εργατικών συνδικάτων, έναντι των εργοδοτών, κατά τίς διαπρα

γματεύσεις γιά τόν καθορισμό του ρυθμού αναπροσαρμογής τών μισθών. 

Αυτό οφείλεται σέ δύο λόγους: (α) σέ περίπτωση απεργίας οί επιχειρηματίες 

δύσκολα μπορούν νά βρουν εργάτες άπό αυτούς πού δέν είναι συνδικαλισμέ

νοι καί (β) ή χρηματοδότηση της απεργίας είναι δυνατή λόγω τής καλής 

οικονομικής θέσεως τών συνδικάτων. 

'Αναγνωρίζεται, λοιπόν, οτι τά κέρδη αποτελούν σημαντικό προσδι

οριστικό παράγοντα τής διαπραγματευτικής δυνάμεως τών εργατικών συν

δικάτων. Ή αιτιολόγηση αυτής τής απόψεως στηρίζεται στην παρατήρηση, 

οτι δσο ψηλότερα είναι τά κέρδη τόσο μεγαλύτερη είναι ή ζημιά γιά τους 

επιχειρηματίες, αν προτιμήσουν την απεργία αντί νά ικανοποιήσουν τά αι

τήματα τών εργαζομένων ή, κατά τόν ϊδιο τρόπο, τόσο μεγαλύτερο είναι τό 

κόστος πού τά εργατικά συνδικάτα μπορούν νά προκαλέσουν στους επιχει

ρηματίες. Αυτή ή αιτιολόγηση έχει σάν αποτέλεσμα νά περιληφθούν στό 

υπόδειγμα μισθών-άνεργίας 2 ' 3 ' 4 τά κέρδη σάν μιά επιπλέον ανεξάρτητη 

μεταβλητή. Βρέθηκε, εξάλλου, οτι ή δυνατότητα τής σχέσεως μισθών-

άνεργίας - ή οποία περικλείει τή μεταβλητή τών κερδών - νά ερμηνεύσει 

τήν εξέλιξη τών μισθών κατά τήν περίοδο πού διαρκούν οί διαπραγματεύ

σεις καί αμέσως μετά, είναι μεγαλύτερη άπό οποιαδήποτε άλλη περίοδο. 

Ωστόσο, παρά τήν εμπειρική επιβεβαίωση τής υποθέσεως, οτι οί μισθοί 

προσδιορίζονται άπό τά κέρδη, δημιουργήθηκαν δύο αντίθετες απόψεις. Ή 

πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι τό γεγονός τής συσχετίσεως τής μεταβλητής 

τών μισθών μέ τή μεταβλητή τών κερδών, κατά τίς περιόδους πού διαρκούν 

οί διαπραγματεύσεις, αποδεικνύει, οτι οί μισθοί επηρεάζονται άπό μιά δια

δικασία πού βρίσκεται σέ εξέλιξη καί όχι άπό ενα παράγοντα ζητήσεως. Ή 

ανταγωνιζόμενη τήν πιό πάνω υπόθεση είναι ή άποψη πού υποστηρίζει οτι 

τό επιχείρημα πώς όταν τά κέρδη είναι ψηλά αυξάνεται ή διαπραγματευτική 

1. Johnston, J., and Timbrell, M., «Empirical Tests of a Bargaining Theory of 
Wage Rate Determination», Manchester School, 1973, σελ. 141-167. 

2. Ο. Eckstein and T. Wilson, «The Determinants of Money Wage in American 
Industry», Quarterly Journal of Economics, 1962. 

3. R. J. Bhatia, «Profits and Rate of Change in Money Earnings in the United 
States, 1935-1959», Economica, 1962. 

4. G. L. Perry, Unemployment, Money Wage Rates and Inflation, M.I.T. Press, 
Cambridge, Mass., 1966. 
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δύναμη των εργατικών συνδικάτων, είναι σωστή, όταν κρίνεται από τά συμ

περάσματα της ποσοτικής αναλύσεως. Ό τ α ν δμως ή άποψη αυτή εξετάζεται 

στίς βασικές της υποθέσεις, κλονίζεται σημαντικά, πράγμα πού φαίνεται 

από τίς βασικές υποθέσεις πού γίνονται γιά τή μικροοικονομική θεμελίωση 

της θεωρίας του πληθωρισμού ζητήσεως, ή οποία, στό υπόδειγμα προσδι

ορισμού των μισθών, δέν απορρίπτει τή χρησιμοποίηση παραγόντων της 

αγοράς προϊόντος (όπως είναι τά κέρδη). Εκείνο τό όποιο υποστηρίζει μέ 

έμφαση είναι, οτι οί παράγοντες της αγοράς προϊόντος δέν προσδιορίζουν 

άμεσα τους μισθούς, άλλα μόνον έμμεσα μέσω της (παραγώγου) ζητήσεως 

εργασίας ή οποία, σέ κάποια έκταση, προσδιορίζει τήν υπερβάλλουσα ζή

τηση εργασίας. Ό μηχανισμός, μέσω τού οποίου ή ψηλή ζήτηση καί τά 

κέρδη επιδρούν πάνω στους μισθούς, υπαγορεύει οτι τά ψηλά κέρδη συμ

βάλλουν στην αύξηση της ζητήσεως εργασίας, καί αυτή επηρεάζει τήν 

υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας, μέ αποτέλεσμα οί μισθοί νά 

ωθούνται προς τά πάνω. "Εναντι της απόψεως οτι τά κέρδη επηρεάζουν τους 

μισθούς (έμμεσα) μέσω της θεωρίας της ζητήσεως, αυτοί πού υποστηρίζουν 

οτι τά κέρδη ενισχύουν τή διαπραγματευτική δύναμη των συνδικάτων λένε 

οτι, άν ή αιτιολόγηση της επιδράσεως τών κερδών πάνω στους μισθούς είναι 

έμμεση θά έπρεπε νά υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τών μεταβλητών 

της ανεργίας καί τών κερδών, πράγμα πού δέν συμβαίνει. Ή ανταπάντηση 

πού δίνεται σ' αυτή τήν κριτική, άπό αυτούς πού πιστεύουν οτι τά κέρδη 

είναι παράγοντας ζητήσεως, είναι οτι ή έλλειψη συσχετίσεως μεταξύ τών 

κερδών καί της ανεργίας, μπορεί νά οφείλεται στό οτι ή ανεργία προέρχεται 

οχι μόνο άπό τήν πλευρά της ζητήσεως άλλα καί άπό τήν πλευρά της προσ

φοράς καί οτι ή αύξηση τών κερδών μπορεί νά συμβάλει στή μείωση της 

ανεργίας κατά έμμεσο τρόπο, μέσω δηλαδή της δημιουργίας κενών θέσεων, 

παράγοντας πού παραλείπεται άπό τήν ανάλυση. Στό σημείο αυτό παρατη

ρούμε οτι, όσον άφορα τήν επίδραση τών κερδών πάνω στους μισθούς μέσω 

της δημιουργίας κενών θέσεων τό επιχείρημα είναι ορθό (υπάρχει στενή 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ ανεργίας καί κενών θέσεων)1, όσον άφορα όμως 

τόν ισχυρισμό, οτι ή ανεργία δημιουργείται καί άπό τήν πλευρά της προσ

φοράς τό επιχείρημα δέν ευσταθεί, γιατί τά κέρδη δέν υπεισέρχονται στή 

συνάρτηση προσφοράς εργασίας. 

Ή πιό πάνω ανάλυση δείχνει, οτι ή υπόθεση πώς ή αύξηση τών κερδών 

1. E.S. Phelps, «Money Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium»,^;//-
nal of Political Economy, 1968, σελ. 695. 
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συμβάλλει στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνάμεως των εργατικών 

συνδικάτων δέν δίνει περισσότερο αποδεκτή ερμηνεία στην υπόθεση τής 

εξαρτήσεως των μισθών άπό τά κέρδη από οσο ή θεωρία τής ζητήσεως. Γι' 

αυτό τό λόγο προστέθηκε τρίτη άποψη, ή οποία υποστηρίζει πώς δέν υπάρ

χει αιτιολογική σχέση μεταξύτώνμισθών καί τών κερδών. Τό οτι οί μισθοί 

ερμηνεύονται άπό τίς μεταβολές τών κερδών οφείλεται στή στενή συσχέ

τιση τής μεταβλητής τών κερδών μέ τήν παραγωγικότητα1, πού είναι ή 

πραγματική μεταβλητή σέ ενα υπόδειγμα διαπραγματεύσεων. Ή αύξηση 

τών κερδών σέ επίπεδο ψηλότερο άπό τό επίπεδο κανονικών κερδών οφείλε

ται στό γεγονός ότι οί μισθοί αναπροσαρμόζονται σύμφωνα μέ τό ρυθμό πού 

προκύπτει άπό τή μακροχρόνια εξέλιξη τής παραγωγικότητας. Κατά τίς 

περιόδους τής ανοδικής φάσεως τής οικονομικής συγκυρίας ή παραγωγικό

τητα αυξάνεται ταχύτερα άπό τό ρυθμό πού προκύπτει άπό τή μακροχρόνια 

τάση της. Ή διαφορά μεταξύ τών δύο ρυθμών διατίθεται γιά αύξηση τών 

κερδών. Έ τ σ ι ή ενσωμάτωση τής μεταβλητής τής παραγωγικότητας, (y), 

στό υπόδειγμα μισθών, w = f(u,pe, y), έχει σάν αποτέλεσμα νά καταστεί 

καμπύλη μισθών-άνεργίας υπόδειγμα διαπραγματεύσεων. 

2.4. "Αλλοι Αυτόνομοι Παράγοντες πού επηρεάζουν τόν Πληθωρισμό 

Οί εμπειρικές μελέτες πάνω στό πρόβλημα του πληθωρισμού φαίνεται 

νά απομακρύνονται άπό τά υποδείγματα τής ανταγωνιστικά οργανωμένης 

αγοράς καί νά προσεγγίζουν τά υποδείγματα τής όλιγοπωλιακά οργανωμέ

νης αγοράς. Ή προσοχή τών ερευνητών συγκεντρώνεται στή διερεύνηση 

τών επιδράσεων τής διαρθρώσεως τής αγοράς (ιδίως τής μονοπωλιακής δυ

νάμεως τών επιχειρήσεων) στή διαμόρφωση τών τιμών. Τό κατά πόσον οί 

μεταβολές τών τιμών είναι αποτέλεσμα τών βραχυχρόνιων διακυμάνσεων 

τής προσφοράς καί τής ζητήσεως καί τών μεταβολών του κόστους ή τής 

αποδόσεως του κεφαλαίου καί τής διαρθρώσεως τής αγοράς εξαρτάται άπό 

τό κατά πόσον ή αγορά προϊόντος λειτουργεί κάτω άπό συνθήκες πλήρους ή 

όλιγοπωλιακοϋ ανταγωνισμού. Γενικά βρέθηκε, οτι οί παράγοντες κόστους 

καί ζητήσεως αποτελούν τίς κύριες μεταβλητές γιά τόν προσδιορισμό τών 

τιμών στους κλάδους πού λειτουργούν κάτω άπό συνθήκες πλήρους άνταγω-

1. Ε. Kuh, «A Productivity Theory of Wage Levels — An Alternative to the 
Phillips Curve», Review of Economic Studies, 1967, σελ. 333-360. 
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νισμοϋ, ενώ οί παράγοντες της αποδόσεως τοΰ κεφαλαίου καί ο βαθμός 

συγκεντρώσεως της παραγωγής είναι οί κύριοι παράγοντες προσδιορισμού 

τών τιμών στους όλιγοπωλιακούς κλάδους. "Ετσι στους δεύτερους αυτούς 

κλάδους οί τιμές διαμορφώνονται μέ βάση την ανάγκη καλύψεως, μακρο

χρόνια, του συνολικού κόστους ενός κανονικού επιπέδου παραγωγής ή ενός 

προγραμματιζόμενου ρυθμού αυξήσεως τής παραγωγής. Οί βραχυχρόνιες 

διακυμάνσεις τής ζητήσεως παραμερίζονται καί αντιμετωπίζονται σάν τυ

χαίοι παράγοντες 1 ' 2 ' 3 . Μέ άλλα λόγια ή λειτουργία τών τιμών φαίνεται δτι 

εξυπηρετεί κυρίως τήν κάλυψη τοΰ κόστους καί τήν εξασφάλιση ικανοποι

ητικού κέρδους, οχι τήν κατανομή τών οικονομικών πόρων4. 

Κατά τήν τελευταία ΙΟετία παρατηρείται μιά τάση αυξήσεως τοΰ βα

θμού συγκεντρώσεως τής παραγωγής. 'Ακόμη πιό σημαντική είναι ή τάση 

τής συγχωνεύσεως επιχειρήσεων, μέ σκοπό τόν έλεγχο μεγάλων τμημάτων 

τής αγοράς, πού δέν έχουν λειτουργική σχέση μεταξύ τους, κατά τή διαμόρ

φωση τών τιμών. Ή περίπτωση αυτή τής συγχωνεύσεως επιχειρήσεων εΐναι 

δυνατό νά μήν οδηγεί στην αύξηση τοΰ βαθμού συγκεντρώσεως, άλλα μιά 

επιχείρηση μπορεί νά ελέγχει επιχειρήσεις άλλων κλάδων5. Ή εξέλιξη αυ

τή, πέρα άπό τό οτι δημιουργεί επιχειρήσεις μέ μεγάλη οικονομική δύναμη, 

ενισχύει τή δυνατότητα ελέγχου τής αγοράς άπό ορισμένες επιχειρήσεις. 

"Ετσι παρέχεται ή ευχέρεια εφαρμογής τής ϊδιας πολιτικής τιμών σέ περισ

σότερους κλάδους ταυτόχρονα. 

Οί πιό πάνω εξελίξεις συντέλεσαν στή βαθμιαία απομάκρυνση τοΰ μη

χανισμού προσδιορισμού τών τιμών άπό τίς δυνάμεις τής αγοράς καί τήν 

προσέγγιση τοΰ αυτόνομου προσδιορισμού τών τιμών άπό τίς επιχειρήσεις 

πού ασκούν ηγετικό ρόλο στην αγορά. Στή συνέχεια οί μικρότερες επιχει

ρήσεις τοΰ κλάδου ακολουθούν τίς επιχειρήσεις, οί όποιες ασκούν ηγετικό 

1. Eckstein, D., and Fromm, G.,«The Price Equations in O. Eckstein, The Eco
nometrics of Price Determination, Board of Governors of the Federal Reserve System 
and Social Science Research Council, Washington, D.C., 1972, σελ. 133-165. 

2. «The Price Equation», American Economic Review, 1968, σελ. 1159-1183. 
3. Straszheim, D.H., and Straszheim, M.R., «An Econometric Analysis of the 

Determination of Prices in Manufacturing Industries», Review of Economics and 
Statistics, 1976, σελ. 191-201. 

4. P. Wiles, «Cost Inflation and the State of Economic Theory», Economic Jour
nal, 1973, σελ. 377-398. 

5. Η. J. Sherman, Stagflation: A Radical Theory of Unemployment and Inflation, 
Harper and Row, 1976, σελ. 137-157. 
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ρόλο πάνω στην αγορά προσδιορίζοντας τίς τιμές στά ϊδια επίπεδα, μηχανι

σμός πού έχει σάν αποτέλεσμα τή μείωση της ευκαμψίας των τιμών καί τήν 

παραπέρα ενίσχυση τού αυτόνομου μηχανισμού προσδιορισμού των μι

σθών. Γιατί, εφόσον οι επιχειρηματίες επιδιώκουν τήν κάλυψη του κόστους, 

υποχωρούν εύκολα στίς απαιτήσεις τών εργατικών συνδικάτων γιά αύξηση 

τών μισθών. 

3. Πληθωρισμός καί Προσφορά Χρήματος 

Μέχρι τώρα υποθέσαμε οτι οί μεταβολές της ζητήσεως καί του πληθω

ρισμού οφείλονται σέ μεταβολές αυτόνομων παραγόντων. Πολύ γενικά 

αναφερθήκαμε στό οτι ή αύξηση της ενεργού ζητήσεως πραγματοποιείται 

μέσω της επεκτατικής δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτικής, χωρίς 

νά δώσουμε καμιά εξήγηση γιά τίς δυνάμεις πού προκαλούν μεταβολές στό 

δημόσιο καί νομισματικό τομέα. Σκοπός αυτού τού τμήματος δέν είναι ή 

ανάλυση τής επιδράσεως τής νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής 

πάνω στην οικονομική δραστηριότητα. Περιοριζόμαστε μόνο στην αιτι

ολόγηση τού επιχειρήματος οτι, μέ δεδομένη τήν επίδραση τών αυτόνομων 

παραγόντων κόστους στον πληθωρισμό μισθών καί τιμών, ό νομισματικός 

τομέας αναγκάζεται νά χρηματοδοτήσει τόν πληθωρισμό. 

'Εκείνοι πού υποστηρίζουν οτι ό πληθωρισμός είναι νομισματικό φαι

νόμενο ισχυρίζονται οτι βραχυπρόθεσμα καί μεσοπρόθεσμα οι μεταβολές 

τής οικονομικής δραστηριότητας καί τού χρηματικού εισοδήματος ερμη

νεύονται άπότίς μεταβολές τού ρυθμού αυξήσεως τής ποσότητας τού χρήμα

τος. Καί συνεπώς καταλήγουν στό συμπέρασμα, οτι ô τρόπος μέ τόν όποιο 

μπορεί νά ελεγχθεί ό πληθωρισμός είναι νά περιοριστεί ό ρυθμός αυξήσεως 

τής προσφοράς χρήματος στό επίπεδο πού καθίσταται δυνατή ή αύξηση τού 

προϊόντος μέ ενα ανεκτό επίπεδο πληθωρισμού καί ανεργίας. Ό περιορι

σμός τής αυξήσεως τής προσφοράς χρήματος μπορεί νά επιτευχθεί, επειδή 

υποτίθεται πώς οί παράγοντες πού προκαλούν αύξηση τής προσφοράς χρή

ματος είναι εξωγενείς καί ανεξάρτητοι άπό τους παράγοντες πού προκαλούν 

μεταβολές τής ζητήσεως χρήματος. 

Ή μείωση τού ρυθμού επεκτάσεως τής προσφοράς χρήματος προβάλ

λεται γιά δύο λόγους: πρώτο, γιατί προκαλεί αύξηση τής ανεργίας σέ επί

πεδο ψηλότερο άπό τό φυσικό επίπεδο ανεργίας, πράγμα πού οδηγεί σέ 

μείωση τού πληθωρισμού καί, δεύτερο, συμβάλλει στην αναθεώρηση τών 
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προσδοκιών γιά επικείμενη μείωση τοΰ πληθωρισμού1. Στή δεύτερη μάλι

στα περίπτωση συμβαίνει, δσο μεγαλύτερος είναι ό συντελεστής προσαρ

μογής των προσδοκιών τόσο μεγαλύτερος νά είναι ό χρόνος πού απαιτείται 

γιά νά μειωθεί ό πληθωρισμός καί τόσο ψηλότερο τό επίπεδο της ανεργίας 

πού απαιτείται γιά τη μείωση του πληθωρισμού καί αντίστροφα. Ή συσταλ

τική νομισματική πολιτική επηρεάζει τόν αναμενόμενο πληθωρισμό καί τήν 

ταχύτητα μέ τήν οποία αναθεωρούνται οί προσδοκίες. Γιά νά γίνει όμως 

κατανοητός ό ρόλος της προσφοράς χρήματος στον έλεγχο τοΰ πληθωρι

σμού, πρέπει νά διευκρινισθούν δύο πράγματα, δηλαδή: κατά πόσον τό φυ

σικό επίπεδο ανεργίας, u*, είναι επίπεδο ανεργίας πλήρους απασχολήσεως 

καί κατά πόσον ή προσφορά χρήματος είναι αυτόνομο μέγεθος. 

Πολλά ερωτήματα γεννιώνται σχετικά μέ τό κατά πόσον τό φυσικό 

επίπεδο ανεργίας είναι τό κατάλληλο μέγεθος μετρήσεως της πλήρους απα

σχολήσεως, αν δηλαδή είναι τό μέτρο πού συνεπάγεται f (u) =0. Γιατί αν τό 

u* δέν είναι τό επίπεδο ανεργίας πλήρους απασχολήσεως,τότε ή επιδίωξη 

της πλήρους απασχολήσεως συνεπάγεται μιά δυναμική διαδικασία, κατά τά 

πρώτα στάδια της οποίας οί μισθοί δέν προσαρμόζονται πλήρως μέ τίς 

μεταβολές τών τιμών. 'Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι ή μείωση 

τών πραγματικών μισθών καί ή αύξηση της απασχολήσεως στό επίπεδο 

πλήρους απασχολήσεως, χωρίς αύξηση τών μισθών. Γιά νά γίνει αυτό αντι

ληπτό υποθέτουμε οτι έχουμε πληθωρισμό πλήρως προβλεπτό, p e (οπού 

p e = p ) , πού αντιστοιχεί στό u*. "Αν τώρατό επίπεδο της ανεργίας πού αντι

στοιχεί σέ πλήρη απασχόληση (χωρίς ακούσια ανεργία) είναι uF μικρότερο 

τοΰυ.*, τότε είναι δυνατό οί εργαζόμενοι νά δεχθούν μείωση τών πραγματι

κών μισθών όχι μέσω μιας μειώσεως τών χρηματικών μισθών αλλά μέσω 

ενός ψηλότερου πληθωρισμού2. Αυτό επιτρέπει τήν αύξηση της απασχολή

σεως καί τή μείωση της ανεργίας στό επίπεδο uF. 'Εντούτοις, δταν επιτευ

χθεί τό u F μέσω της βραχυχρόνιας μειώσεως τών πραγματικών μισθών ή 

μέσω της ύστερήσεως τοΰ ρυθμού αναπροσαρμογής τών μισθών στίς μετα-

1. Αυτοί πού πιστεύουν οτι ό πληθωρισμός είναι νομισματικό φαινόμενο προ
τείνουν, γιά τήν αποφυγή αυτών τών δευτερευουσών δυσμενών επιδράσεων, τήν 
εφαρμογή του τιμαριθμικού προσδιορισμού τών αμοιβών σάν μιά διαδικασία επι
βραδύνσεως του φαινομένου του πληθωρισμού. Γιατί, δταν δλα τά συμβόλαια ανα
θεωρούνται μέ βάση τόν πραγματικό πληθωρισμό, οί πληθωριστικές πιέσεις πού 
πηγάζουν άπό τίς προσδοκίες εξαλείφονται. 

2. Μιά τέτοια άποψη αντιστοιχεί στην Κεϋνσιανή άποψη της ισορροπίας της 
οικονομίας μέ ανεργία. 
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βολές της παραγωγικότητας, ή κατάσταση πού θά επικρατήσει είναι ή πλή

ρης αποκατάσταση της αγοραστικής δυνάμεως των μισθών καί ή αύξηση 

των πραγματικών μισθών σύμφωνα μέ τήν αύξηση τής παραγωγικότητας. Τό 

γεγονός οτι κατά τή μετάβαση άπό τό ιι*στό u F οί μισθοί δέν παρακολουθούν 

τίς τιμές, είναι αποτέλεσμα τής δυναμικής διαδικασίας πού συνυπάρχει στίς 

μεταβολές πραγματικών μεγεθών. Κατά τό μεταβατικό στάδιο ό συντελε

στής προσαρμογής τών προσδοκιών, λ, είναι μικρότερος άπό τή μονάδα, 

άλλα στό σημείο u F τό λ ισούται μέ τή μονάδα. Κάτω άπό αυτές τίς συνθή

κες ή μείωση τής ανεργίας μέσω τής εισοδηματικής πολιτικής δέν είναι δυνα

τή. Γιατί, αν ενα εργατικό συνδικάτο δεχτεί μιά μείωση τών πραγματικών 

μισθών, δέν είναι βέβαιο οτι τά άλλα εργατικά συνδικάτα θά ακολουθήσουν. 

Μόνο αποτελεσματικό μέσο γιά τή συγκράτηση τών μισθών είναι ό έλεγχος 

τής ζητήσεως. 

Είναι ή προσφορά χρήματος εξωγενής; Οί θεωρητικοί τής ποσοτικής 

θεωρίας δέχονται δτι ή ζήτηση χρήματος προσδιορίζεται άπό τό χρηματικό 

εισόδημα καί τό επιτόκιο. Δέν είναι όμως εσφαλμένο νά υποθέσουμε, οτι καί 

ή προσφορά χρήματος εξαρτάται άπό τους 'ίδιους παράγοντες, γιατί ή κυ

βέρνηση χρησιμοποιεί τή νομισματική πολιτική γιά νά ελέγξει τό επιτόκιο, 

πράγμα πού σημαίνει οτι μειώνεται ή δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου 

τής προσφοράς χρήματος. Παρόμοια, εφόσον ή κυβέρνηση επιθυμεί νά 

καταστεί δυνατή ή πραγματοποίηση τών αυξήσεων τών χρηματικών εισ

οδημάτων, πού δημιουργούνται άπό τους αυτόνομους παράγοντες κόστους, 

τότε ή προσφορά χρήματος είναι συνάρτηση τοΰ χρηματικού εισοδήματος. 

Καί στίς δύο αυτές περιπτώσεις ή προσφορά χρήματος γίνεται ενδογε

νής μεταβλητή. Συνεπώς ή ανεξάρτητη πολιτική ελέγχου τής προσφοράς 

χρήματος υποτάσσεται στην ανάγκη χρηματοδοτήσεως τοΰ κόστους τής 

παραγωγής. 

4. Τό Σύγχρονο Πρόβλημα τοΰ Πληθωρισμού 
καί ή 'Ανεπάρκεια τής Οικονομικής Θεωρίας 

Στό ερώτημα, γιατί παρά τή λήψη μέτρων ελέγχου τής συνολικής ζη

τήσεως καί άμεσου ελέγχου τών μισθών καί τών τιμών ό πληθωρισμός δια

τηρείται σέ ψηλά επίπεδα, δίνουν πολλοί τήν απάντηση, οτι τό σύγχρονο 

πρόβλημα τοΰ πληθωρισμού έχει σάν κύρια γενεσιουργό αιτία εξελίξεις 

κοινωνικοοικονομικών καί πολιτικών παραγόντων. Ή άποψη αυτή υίοθε-
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τήθηκε ιδιαίτερα άπό τόν ΟΟΣΑ1 καί άπό άτομα πού κατέχουν σημαντική 

θέση στό μηχανισμό λήψεως αποφάσεων σέ πολλές χώρες αλλά καί άπό 

ανεξάρτητους μελετητές2. "Ετσι, κατά τήν άποψη αυτή, ο πληθωρισμός 

μπορεί νά ερμηνευθεί άπό κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις πού πραγματο

ποιούνται σέ καθεμιά άπό τίς χώρες. 'Ανάμεσα στους παράγοντες πού προ

καλούν τήν άνοδο του πληθωρισμού αναφέρονται: ή επίδραση των εργατι

κών συνδικάτων, ή απογοήτευση πού διακατέχει τίς διάφορες κοινωνικές 

ομάδες άπό τήν άνιση διανομή τοΰ εισοδήματος, ό χαμηλός ρυθμός της 

οικονομικής επεκτάσεως, ή εξάλειψη της αβεβαιότητας γιά απασχόληση 

καί άλλοι παρόμοιοι παράγοντες. Οί πιό πάνω εξελίξεις έχουν σάν αποτέλε

σμα, οι διάφορες κοινωνικές ομάδες νά επιδιώκουν αύξηση τών χρηματικών 

τους εισοδημάτων σέ επίπεδο ψηλότερο άπό εκείνο πού υπαγορεύει ή πρα

γματική οικονομική κατάσταση. Επίσης οί διάφορες αυτές κοινωνικές 

ομάδες αναπροσαρμόζουν τά εισοδήματα τους μέ βάση τόν προσδοκώμενο 

ρυθμό ανόδου τού πληθωρισμού χωρίς καμιά άπό αυτές νά δείχνει διάθεση 

νά απορροφήσει μέρος τού κόστους της αναπροσαρμογής τών εισοδημάτων 

άλλων ομάδων. "Ετσι ό πληθωρισμός έχει καταστεί επιτρεπτός. 

Είναι πιά φανερό δτι ή οικονομική θεωρία αδυνατεί νά ερμηνεύσει τό 

σύγχρονο φαινόμενο τοΰ πληθωρισμού. Ή μία μετά τήν άλλη οί χώρες 

δοκιμάστηκαν άπό τήν αύξηση τοΰ πληθωρισμού μέ ταυτόχρονη αύξηση 

της ανεργίας3. Ό Wiles, σέ μιά γενική επισκόπηση της καταστάσεως της 

οικονομικής θεωρίας, ξεχώριζε τό πρόβλημα τοΰ πληθωρισμού σάν τό πιό 

εύγλωττο παράδειγμα, τό όποιο ή οικονομική θεωρία αδυνατεί νά αντιμετω

πίσει. Στην ουσία οί απόψεις τοΰ Wiles συντέλεσαν στην παραπέρα εξέλιξη 

της θεωρίας τού πληθωρισμού κόστους μέ τήν υποστήριξη δύο θέσεων: 

πρώτο, τό σύστημα τών τιμών έπαψε νά εξυπηρετεί τήν κατανομή τών οικο

νομικών πόρων μεταξύ τών εναλλακτικών χρήσεων, υπέρ της καλύψεως τοΰ 

κόστους τών εισροών καί της εξασφαλίσεως ικανοποιητικού κέρδους καί, 

δεύτερο, οί μισθοί, πού συνιστούν τό σημαντικότερο στοιχείο κόστους, δέν 

προσδιορίζονται πιά άπό τίς δυνάμεις της αγοράς άλλα άπό τήν ιδιοτροπία 

καί τή φαντασία της ηγεσίας τών εργατικών συνδικάτων, οπότε ό μηχανι

σμός της αγοράς αδυνατεί νά προσδιορίσει τίς τιμές. 

1. OECD, Inflation: The Present Problem, Paris, 1970. 
2. Wiles, P., «Cost Inflation and the State of Economic Theory», Economic 

Journal, 1973, σελ. 377-398. 
3. Β. Griffiths, Inflation: The Price of Prosperity, Weidenfield and Nicolson, 

London, 1977, σελ. 83-88. 
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Γιά νά γίνει δεκτή, όμως, μιά τέτοια θεωρία πρέπει νά δοθεί απάντηση 

σέ δύο ερωτήματα: γιατί τό φαινόμενο του πληθωρισμού εϊναι παγκόσμιο 

καί ποιος είναι ό ρόλος της νομισματικής πολιτικής. Στό πρώτο ερώτημα 

δίνεται ή απάντηση οτι: (α) μέ τήν εξέλιξη τών επικοινωνιών ή απαίτηση 

τών εργατικών συνδικάτων στηρίζεται πάνω σέ ενα αριθμό κριτηρίων πού 

επιτρέπουν οχι μόνο συγκρίσεις μεταξύ τών επιπέδων τών μισθών άλλα καί 

του μεριδίου τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα καί (β) ή άνοδος στην 

ηγεσία τών εργατικών συνδικάτων προοδευτικών ατόμων πού ευνοούν τήν 

αναδιανομή του εισοδήματος. Στό δεύτερο ερώτημα, ό Wiles δίνει τήν απάν

τηση δτι ή νομισματική πολιτική αναγκάζεται νά αυξήσει τήν ποσότητα 

του χρήματος, γιά νά επιτρέψει τήν άνοδο τών χρηματικών εισοδημάτων 

πού συμφωνούνται κατά τίς συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συνεπώς ή 

προσφορά χρήματος δέν είναι εξωγενής άλλα ενδογενής μεταβλητή εξαρ

τώμενη άπό τό επίπεδο τοΰ χρηματικού εισοδήματος. 

'Εξάλλου ό Harrod1 υποστηρίζει οτι ή χωρίς προηγούμενο στην ιστο

ρία τών βιομηχανικών χωρών άνοδος τών τιμών καί τών μισθών είναι απο

τέλεσμα κοινωνικών παραγόντων. Τά αίτια τής ανόδου τών τιμών μπορούν 

νά παραβληθούν μέ τά αϊτια πού προκάλεσαν τήν ανησυχία στά πανεπιστή

μια. Ζούμε σέ μιά περίοδο δραστηριότητας, οπού κάθε κοινωνική ομάδα 

επιδιώκει τή βελτίωση τής θέσεως της σέ βάρος κάποιας άλλης ομάδας. Οι 

διάφορες κοινωνικές ομάδες δείχνουν ανεκτικότητα έναντι τοΰ πληθωρι

σμού. 'Ανέχονται τίς ψηλές τιμές, γιατί μπορούν εύκολα νά αναπροσαρμό

σουν τά εισοδήματα τους, ενώ άπό τήν άλλη πλευρά οί επιχειρηματίες υπο

χωρούν στίς απαιτήσεις τών εργαζομένων, δίνουν τίς ψηλές αυξήσεις, γιά τό 

λόγο οτι μεταφέρουν εύκολα τό πρόσθετο κόστος πάνω στίς τιμές. "Ετσι ό 

πληθωρισμός έχει γίνει επιτρεπτός μέ κύρια αΐτία του κοινωνικούς παρά

γοντες. 

Ή πιό πάνω αιτιολόγηση τοΰ σύγχρονου φαινομένου τοΰ πληθωρισμού 

δημιουργεί μερικά ερωτήματα, γιατί αρνείται οτι ή οικονομική θεωρία έχει 

τή δυνατότητα νά θέσει ύπό έλεγχο τόν πληθωρισμό. "Αλλοι2, πού επίσης 

θεωρείται οτι ανήκουν στην κατηγορία εκείνων πού υποστηρίζουν οτι ό 

σύγχρονος πληθωρισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο, Ισχυρίζονται οτι ή 

1. Harrod, R., «The Issues: Five Views», In R. Hinshaw, Inflation as a Global 
Problem, John Hopkins, University Press Ltd., London, 1972. 

2. Marris, S., «World Inflation — Panel Discussion», in E. Claassen and P. Salin, 
Stabilisation Policies in Economics, North-Holland, 1972. 
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εξάλειψη του φόβου γιά αύξηση της ανεργίας συντέλεσε στην αύξηση της 

επιθετικότητας των εργατικών συνδικάτων, μέ παράλληλο αποτέλεσμα τη 

χορήγηση άπό τους επιχειρηματίες αυξήσεων ευκολότερα, γιά τό λόγο δτι ή 

αβεβαιότητα ως προς τήν εξέλιξη της οικονομίας έχει περιοριστεί σημαντι

κά. 'Επίσης ό χαμηλός ρυθμός της οικονομικής επεκτάσεως καί ή άνιση 

διανομή του εισοδήματος ενίσχυσαν τήν επιθετικότητα των εργατικών συν

δικάτων γιά μεγαλύτερη συμμετοχή στό εθνικό εισόδημα. Τό συμπέρασμα 

πού προκύπτει άπό τήν πιό πάνω ανάπτυξη είναι, οτι ή νομισματική καί 

δημοσιονομική πολιτική αδυνατούν νά ελέγξουν τόν πληθωρισμό. 'Αντίθε

τα, γιά τήν αντιμετώπιση αύτοΰ του εϊδους πληθωρισμού, συνιστάται ή πο

λιτική τιμών καί εισοδημάτων. 

Ή πολιτική εισοδημάτων πού προτείνεται άπό αυτούς πού πιστεύουν 

οτι ό πληθωρισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο μοιάζει σέ πολλά σημεία μέ 

τήν πολιτική εισοδημάτων του πληθωρισμού κόστους. Καί οι δύο περιέχουν 

κανόνες άμεσου ελέγχου τών τιμών καί ανώτατα επιτρεπτά όρια αναπρο

σαρμογής τών χρηματικών εισοδημάτων. Τό βασικό σημείο της διαφοράς 

τους είναι δτι ή πολιτική εισοδημάτων, πού στηρίζεται στην άποψη δτι ό 

πληθωρισμός έχει σάν κύρια γενεσιουργό αιτία κοινωνικούς παράγοντες, 

περιέχει καί κανόνες αναδιανομής του εισοδήματος, οί όποιοι μετριάζουν τό 

συναίσθημα της αδικίας πού διακατέχει τους εργαζομένους καί συντελούν 

στην αποδοχή της εισοδηματικής πολιτικής. Αυτή ή μεταβολή είναι εμφα

νής σέ δλες τίς χώρες πού εφαρμόζουν πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ1,2 

1. Τά Βασικά Στοιχεία τής Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 

Ή δυνατότητα τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων νά συμβάλει απο

τελεσματικά καί στον έλεγχο τοϋ πληθωρισμού δέν εξαρτάται μόνο άπό τη 

γνώση τών αιτίων πού τόν προκαλούν καί τή φύση τής πληθωριστικής 

διαδικασίας αλλά καί άπό τή μορφή τής πολιτικής αυτής, δηλαδή τά κριτή

ρια πού υιοθετούνται γιά τήν άσκηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, 

τήν έκταση καί τή μέθοδο εφαρμογής της. Ή μορφή τής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων είναι φυσικό νά διαφέρει άπό χώρα σέ χώρα καί γιά διάφο

ρες χρονικές περιόδους, γιατί οί κανόνες τής πολιτικής προσαρμόζονται 

στίς ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες τής χώρας καί τή συγκεκριμένη χρο

νική περίοδο. 'Ωστόσο, μερικά χαρακτηριστικά τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων, όπως λ.χ. αυτά πού αναφέρονται πιό κάτω, κοινά γιά όλες τίς 

χώρες καί γιά όλες τίς εποχές, είναι: 

- ό προσδιορισμός τών βασικών στόχων γιά τίς τιμές καί τά εισοδήμα

τα· 

- ή εξειδίκευση τών κριτηρίων πάνω στά οποία θά στηρίζεται ή 

άσκηση τής πολιτικής μισθών καί τιμών καί ή ανάπτυξη τοϋ τρόπου 

μέ τόν όποιο τά κριτήρια αυτά συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του 

επιδιωκόμενου ρυθμού πληθωρισμού' 

- ό τρόπος μέ τόν όποιο θά επηρεαστεί ή συμπεριφορά τής προσφοράς· 

- ό μηχανισμός εφαρμογής τής πολιτικής σέ επίπεδο κλάδων τών αγο

ρών εργασίας καί προϊόντος· 

- ό τρόπος μέ τόν όποιο θά αποφεύγεται ή παρεμπόδιση τής πραγματο

ποιήσεως τών λοιπών οικονομικών επιδιώξεων. 

1. Sheaman, T., The Wage-Price Guideposts, The Brookings Institution, Wash
ington, D.C., 1967. 

2. Smith, D.C., Incomes Policies: Some Foreign Experiences and their Relevance 
for Canada, Queen' s University, Ottawa, 1966. 
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Πρωταρχικό μέλημα της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων είναι ô 
προσδιορισμός τοϋ επιδιωκόμενου ρυθμού ανόδου των τιμών γιατί, μαζί μέ 

τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας, θά αποτελέσουν τίς γενικές κατευ

θύνσεις της πολιτικής σχετικά μέ τόν προσδιορισμό τών αμοιβών καί τών 

τιμών. 'Εφόσον, κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες, ή έννοια τής σχετικής 

σταθερότητας τών τιμών δέν μπορεί νά αποτελέσει μιά ρεαλιστική επιδίωξη 

(συνεπώς μόνο ό ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας δέν εξυπηρετεί την 

πολιτική εισοδημάτων στον προσδιορισμό τών χρηματικών αμοιβών), είναι 

αναγκαίο νά προσδιοριστούν τά κριτήρια βάσει τών οποίων θά προσδιορι

στεί ό επιδιωκόμενος ρυθμός ανόδου τών τιμών. 'Ακόμη πρέπει νά προσδι

οριστούν οί δείκτες τιμών, πού οι εξελίξεις τους θά αποτελέσουν τό αντικεί

μενο τής παρακολουθήσεως άπό τήν πολιτική τιμών, γιατί, όπως είναι γνω

στό, κανένας δείκτης τιμών δέν είναι απαλλαγμένος μειονεκτημάτων. 'Επι

πλέον πρέπει νά οριστούν οί γενικές αρχές προσδιορισμού τών αμοιβών από 

τίς μεταβολές τών τιμών καί τής παραγωγικότητας, νά αποφασιστεί δηλαδή, 

αν ολόκληρη ή αύξηση τής παραγωγικότητας θά χρησιμοποιηθεί γιά τήν 

αύξηση τών αμοιβών ή ενα μέρος της θά χρησιμοποιηθεί γιά τή μείωση τοΰ 

ρυθμού ανόδου τών τιμών, ποιες διαρροές εισοδήματος υπάρχουν, οί όποιες 

πρέπει νά βαρύνουν τους εργαζομένους, αν πρέπει τά χρηματικά εισοδήματα 

νά αναπροσαρμόζονται πλήρως καί σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τών τιμών 

καί ποιο θά είναι τό μερίδιο τών διάφορων κοινωνικών ομάδων στό εθνικό 

εισόδημα. 'Εξάλλου οί επιδιωκόμενοι ρυθμοί ανόδου τών τιμών καί τών 

χρηματικών εισοδημάτων θά πρέπει νά εξεταστούν σέ σχέση μέ τόν επιθυ

μητό ρυθμό τής οικονομικής επεκτάσεως, τήν κατάσταση τού ισοζυγίου 

πληρωμών, κλπ. Γιά τους λόγους αυτούς ή επιδίωξη ενός επιθυμητού ρυθμού 

ανόδου τών τιμών καί τών χρηματικών εισοδημάτων εξαρτάται άπό τήν 

ταυτόχρονη εξέταση τών γενικών επιδιώξεων τής οικονομικής πολιτικής 

καί τίς ιδιαίτερες οίκονομικές συνθήκες. Στά πλαίσια αυτά τό έργο τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων συνίσταται στην προσπάθεια ελέγχου τών 

αποφάσεων πού προσδιορίζουν τά χρηματικά εισοδήματα καί τίς τιμές, 

ώστε νά συγκρατηθεί ό πληθωρισμός. 

1.1. Προσδιορισμός τοϋ Ρυθμού 'Ανόδου τών Τιμών άπό τίς Γενικές Επιδι
ώξεις τοδ Προγράμματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως 

Τό πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως κάθε χώρας περιλαμβάνει στό

χους καί επιδιώξεις πού βγαίνουν άπό λεπτομερή εξέταση τών κυριότερων 

οικονομικών μεγεθών, τά όποια προσδιορίζουν τό ρυθμό τής οικονομικής 

-120-



επεκτάσεως. 'Επίσης γίνονται προβλέψεις γιά τήν πιθανή εξέλιξη αυτών 

των μεγεθών, αξιολόγηση των προβλημάτων πού δημιουργούν οί προβλέ

ψεις αυτές στην επιδίωξη των στόχων, έλεγχος της συνέπειας μεταξύ τών 

επιμέρους επιδιώξεων καί κάποια εκτίμηση της εκτάσεως κατά τήν οποία ή 

οικονομική πολιτική μπορεί νά μεταβάλει τήν πορεία τών εξελίξεων της 

οικονομίας, γιά νά πραγματοποιηθούν οί επιμέρους επιδιώξεις. 

'Αποκλίσεις μεταξύ τών προβλέψεων καί τών πραγματικών εξελίξεων 

θά υπάρξουν. 'Αλλά είναι προτιμότερο αντί γιά οποιοδήποτε άλλο τρόπο οί 

επιδιώξεις της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων νά συσχετιστούν μέ τίς 

γενικότερες επιδιώξεις του προγράμματος. "Ετσι εξασφαλίζονται, σέ κάποιο 

βαθμό, οί προϋποθέσεις γιά τήν επιτυχία της πολιτικής τιμών καί εισοδημά

των. Ειδικότερα ή σύνδεση της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων μέ τίς 

γενικότερες επιδιώξεις του προγράμματος καί τή γενικότερη κατάσταση τής 

οικονομίας συντελεί στην αποφυγή, ώς ενα σημείο, τής συγκρούσεως τών 

επιδιώξεων τής πολιτικής ελέγχου του πληθωρισμού μέ τίς γενικότερες οι

κονομικές επιδιώξεις. Συντελεί, ακόμη, στό νά γίνει ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων ευκολότερα δεκτή από τίς δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας. 

Ό τρόπος αυτός προσδιορισμού τοΰ επιδιωκόμενου ρυθμού ανόδου τοΰ 

πληθωρισμού εμφανίζει ορισμένα μειονεκτήματα, γιατί δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση στό 5ετές Πρόγραμμα από οσο, ενδεχόμενα, είναι διατεθειμένη ή 

κυβέρνηση νά δεχτεί. "Αν μάλιστα αντί τοΰ 5ετούς Προγράμματος χρησιμο

ποιηθούν ετήσια προγράμματα τότε εγείρεται τό πρόβλημα τής εμπιστοσύ

νης προς τίς προβλέψεις, δεδομένου ότι αυτές ελέγχονται μέσα σέ μικρό 

χρονικό διάστημα. 'Επίσης, σέ μιά τέτοια περίπτωση, είναι ενδεχόμενο νά 

δημιουργηθούν προστριβές ανάμεσα στίς δύο πλευρές τής άγορας εργασίας 

άλλα καί ανάμεσα σ' αυτές καί τό μηχανισμό παρακολουθήσεως τής εφαρ

μογής τών γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής, γιατί βραχυχρόνια, τά 

σχετικά χρηματικά εισοδήματα τών διάφορων κοινωνικών ομάδων κυμαί

νονται. Τά κέρδη, λ.χ., μειώνονται περισσότερο σέ περίοδο χαλαρότητας 

τής οικονομίας σέ σχέση μέ τους μισθούς, ενώ σέ περίοδο οικονομικής 

άνακάμψεως αυξάνονται γρηγορότερα σέ σχέση μέ τους μισθούς. "Ετσι ή 

στήριξη τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πάνω σέ βραχυχρόνιες προ

βλέψεις είναι δυνατό νά οδηγήσει τά εργατικά συνδικάτα στην άσκηση 

κριτικής, ότι δηλαδή ή πολιτική εισοδημάτων θέτει περισσότερο αυστη

ρούς ελέγχους πάνω στους μισθούς έναντι τών κερδών, ενώ οί επιχειρημα

τίες είναι δυνατό νά ζητήσουν χαλάρωση τοΰ ελέγχου τών τιμών, όταν αυ

ξάνονται τά κέρδη, μέ τήν αιτιολογία οτι ή αύξηση τών κερδών είναι αποτέ

λεσμα κανονικών προσαρμογών τής οικονομίας. 
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1.2. Προσδιορισμός τοϋ Ρυθμοϋ 'Ανόδου τών Τιμών Εξωγενώς 

"Οταν ô πραγματικός ρυθμός ανόδου των τιμών είναι ψηλός, τότε ή 
χρησιμοποίηση του στην πολιτική τιμών καί εισοδημάτων γιά τόν προσδι
ορισμό του ρυθμού βάσει του οποίου θά αναπροσαρμοστούν οί αμοιβές, δέν 
είναι ενδεδειγμένη. Γιατί ή αναπροσαρμογή τών χρηματικών εισοδημάτων 
σύμφωνα μέ τόν πραγματικό ρυθμό του πληθωρισμού τροφοδοτεί τήν πλη
θωριστική διαδικασία καί τίς πληθωριστικές προσδοκίες. Γιά νά αναστρα
φούν οί προσδοκίες γιά γενική ανατιμητική τάση απαιτείται νά προσδιορι
στεί εξωγενώς επιδιωκόμενος ρυθμός ανόδου τών τιμών χαμηλότερος άπό 
τόν πραγματικό. Ή εξαγγελία ενός τέτοιου ρυθμοϋ ανόδου τών τιμών συμ
βάλλει στή διαμόρφωση ευνοϊκών προσδοκιών γιά τίς μελλοντικές εξελί
ξεις τοϋ πληθωρισμού καί, ακόμη, συντελεί στην αποσύνδεση του αναμενό
μενου ρυθμοϋ ανόδου τών τιμών άπό τίς εξελίξεις του παρελθόντος. 

Έτσι οί μισθοί καί τά χρηματικά εισοδήματα γενικότερα θά αναπρο
σαρμόζονται μέ χαμηλότερο ρυθμό, μέ αποτέλεσμα τή μείωση τοϋ κόστους. 
Βασική προϋπόθεση γιά νά πετύχει αυτή ή πολιτική είναι ή ενίσχυση της 
άπό τή νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική. Γιατί αν ό νομισματικός 
καί ό δημόσιος τομέας δημιουργοΰν συνθήκες τέτοιες, πού ή προσφορά 
χρήματος νά αυξάνεται γρηγορότερα άπό τό ρυθμό ανόδου της παραγωγικό
τητας καί τόν επιδιωκόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών, τότε ό επιδιωκόμενος 
ρυθμός ανόδου τών τιμών θά αποβεί χωρίς σημασία γιά τήν άσκηση της 
πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Οί στόχοι γιά τίς τιμές καί τά εισοδή
ματα θά ανατραπούν, οχι μόνο γιατί οί εργαζόμενοι θά ζητήσουν αναπρο
σαρμογή τών αμοιβών τους μέ τόν πραγματικό ρυθμό πληθωρισμού, άλλα 
καί άπό τίς ίδιες τίς δυνάμεις τής αγοράς. 

1.3. Μακροχρόνια Τάση τής Παραγωγικότητας 

Ό προσδιορισμός τοϋ ρυθμοϋ, μέ τόν όποιο πρέπει νά αναπροσαρμό
ζονται τά χρηματικά εισοδήματα άπό τό ρυθμό τοΰ πληθωρισμού καί τό 
ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας προκαλεί συχνές μεταβολές στην εισ
οδηματική πολιτική. Γιά νά δοθεί κάποιος βαθμός σταθερότητας στίς επι
διώξεις τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων συχνά υιοθετείται μιά εναλ
λακτική προσέγγιση. Ή προσέγγιση αυτή ξεκινάει άπό τήν υπόθεση, ότι 
σχετική σταθερότητα τών τιμών δέν μπορεί νά επιδιωχθεί κάτω άπό τίς 
σημερινές έντονες πληθωριστικές πιέσεις τής διεθνούς αγοράς, εκτός κι αν 
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ή χώρα είναι έτοιμη νά δεχθεί ανατίμηση τής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

καί οτι τά μερίδια των κυριότερων μορφών εισοδημάτων στό εθνικό εισ

όδημα μακροχρόνια δέν μεταβάλλονται. "Ετσι υπολογίζονται σχετικά στα

θεροί ρυθμοί ανόδου των χρηματικών εισοδημάτων, πού στηρίζονται στον 

επιδιωκόμενο ρυθμό ανόδου των τιμών καί στον υπολογιζόμενο μακροχρό

νιο ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας. Σύμφωνα μέ αυτή τήν άποψη οί 

πραγματικοί μισθοί καί τά πραγματικά ημερομίσθια δέν πρέπει νά αναπρο

σαρμόζονται μέ ρυθμό ψηλότερο ή χαμηλότερο άπό τό μακροχρόνιο ρυθμό 

ανόδου του προϊόντος άνά απασχολούμενο. 

Ή χρησιμοποίηση του ιστορικού ρυθμού ανόδου τής παραγωγικότη

τας, γιά τήν αναπροσαρμογή τών πραγματικών εισοδημάτων τών εργαζομέ

νων, πλεονεκτεί έναντι τής χρησιμοποιήσεως τής βραχυχρόνιας παραγωγι

κότητας, γιατί δέν έχει ανάγκη εθνικών προγραμμάτων καί, ακόμη, γιατί 

απαλλάσσει τήν εισοδηματική πολιτική άπό τό πρόβλημα τών συχνών δια

κυμάνσεων. 'Επιπλέον εκπληρώνει καλύτερα τό ρόλο τής εκπαιδεύσεως, 

πού υποτίθεται οτι έχει ή εισοδηματική πολιτική, γιατί έτσι επισημαίνεται 

ή σημασία τής αυξήσεως τής παραγωγικότητας γιά τήν αύξηση τών πρα

γματικών εισοδημάτων καί τόν έλεγχο του πληθωρισμού. Καί αυτή ή προσ

έγγιση, όμως, δημιουργεί ενα σημαντικό αριθμό προβλημάτων καί ειδικό

τερα: 

Ή μέτρηση τής παραγωγικότητας αποτελεί θέμα. συγκρουόμενων από

ψεων. Ά π ό τά βασικά ερωτήματα πού δημιουργούνται είναι, ποιο μέγεθος 

τοΰ εθνικού προϊόντος θά χρησιμοποιηθεί γιά τή μέτρηση τής παραγωγικό

τητας, αν ενδείκνυται στό προϊόν αυτό νά περιλαμβάνονται ό δημόσιος 

τομέας, ό τομέας τής γεωργίας καί άλλα. 'Ακόμη, γεννιέται τό ερώτημα, 

ποια εισροή θά χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ô αριθμός τών απασχολουμένων ή 

ό αριθμός τών ωρών απασχολήσεως καί, ακόμη, αν θά πρέπει ή οχι νά 

λαμβάνονται υπόψη οί ποιοτικοί παράγοντες τής εργασίας (ειδίκευση, ηλι

κία, φύλο κλπ.). 'Ακόμη, γεννιώνται δύο ερωτήματα βασικής σημασίας, 

δηλαδή αν ενδείκνυται: 

ΐ. Ό λ η ή αύξηση τής παραγωγικότητας νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν αύ

ξηση τών πραγματικών εισοδημάτων ή μέρος της νά χρησιμοποιηθεί γιά 

τήν απορρόφηση ορισμένων στοιχείων κόστους καί, συνεπώς, γιά τή 

μείωση τού ρυθμού ανόδου τών τιμών. 

ΐ ί .Ή αύξηση τής παραγωγικότητας πού οφείλεται σέ διαρθρωτικές μετα

βολές τής οικονομίας πρέπει νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν άνοδο τών εισ

οδημάτων. Γιατί είναι ενδεχόμενο, ενώ ή παραγωγικότητα τών επιμέρους 

τομέων ή κλάδων τής οικονομίας νά παρέμεινε σταθερή γιά κάποια περί-
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οδο, ή μέση παραγωγικότητα της οικονομίας νά αυξήθηκε, λόγω του οτι 

οί εργαζόμενοι μετατοπίστηκαν άπό τους κλάδους μέ χαμηλή παραγωγι

κότητα σέ κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα, μέ αποτέλεσμα νά αυξηθεί 

ή μέση παραγωγικότητα της οικονομίας. Στην περίπτωση αυτή οί χρη

ματικοί μισθοί των εργαζομένων έχουν ήδη αυξηθεί, λόγω της μετατοπί

σεως τους σέ απασχολήσεις μέ ψηλότερες αμοιβές, καί κατά συνέπεια ή 

αύξηση της παραγωγικότητας άπό αυτή τήν πηγή προελεύσεως δέν πρέ

πει νά χρησιμοποιείται γιά τήν αύξηση των χρηματικών εισοδημάτων 

μέσω των γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 

Τά πιό πάνω δύο μειονεκτήματα μπορεί νά μήν είναι σημαντικά γιά τίς 

αναπτυγμένες χώρες· γιά χώρες όμως πού υφίστανται σχετικά σημαντικές 

διαρθρωτικές μεταβολές οί παρατηρήσεις αυτές πρέπει νά λαμβάνονται 

υπόψη. 

Ή μέτρηση του ιστορικού ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας δημι

ουργεί σημαντικά προβλήματα. Ή μέθοδος υπολογισμού τού μακροχρόνιου 

ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας πρέπει νά είναι απλή, γιά νά γίνεται 

κατανοητή καί άπό τίς δύο πλευρές της αγοράς εργασίας, γιατί διαφορετικά 

θά προκληθούν υποψίες ως προς τήν αξιοπιστία τού υπολογιζόμενου ρυ

θμού. 'Ακόμη γεννιώνται ερωτήματα ως προς τό πόσο μακρά πρέπει νά είναι 

ή περίοδος γιά τή μέτρηση τού ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας. Ή 

υιοθέτηση τού κινητού μέσου ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας μιας 

περιόδου, πού καλύπτει όλες τίς φάσεις της οικονομικής συγκυρίας, είναι 

δυνατό νά αποτελέσει αποδεκτό τρόπο γιά τόν υπολογισμό τού ρυθμού μέ 

τόν όποιο θά αναπροσαρμόζονται τά χρηματικά εισοδήματα, λόγω ανόδου 

της παραγωγικότητας. Καί αυτή όμως ή μέθοδος αναμφισβήτητα δέν γίνεται 

αποδεκτή, αν συμβεί οί βραχυχρόνιες εξελίξεις της παραγωγικότητας νά 

διαφέρουν σημαντικά άπό τό ρυθμό πού υιοθετείται άπό τήν πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων. 

Οί ρυθμοί ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων πού στηρίζονται στον 

επιδιωκόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών καί τό μακροχρόνιο ρυθμό ανόδου 

της παραγωγικότητας είναι δυνατό νά μήν οδηγήσουν στον έλεγχο τού πλη

θωρισμού, αν ή γενικότερη οικονομική πολιτική δημιουργεί συνθήκες πού 

απομακρύνουν τόν πραγματικό άπό τόν επιδιωκόμενο πληθωρισμό καί τήν 

άνοδο της παραγωγικότητας άπό τό ρυθμό της μακροχρόνιας τάσεως. Γιατί 

οί στόχοι γιά τίς τιμές καί τά χρηματικά εισοδήματα τότε μόνο έχουν σημα

σία γιά τήν άσκηση της πολιτικής όταν ή γενικότερη οικονομική πολιτική 

συντονίζεται έτσι, ώστε νά γίνει δυνατή ή πραγματοποίηση τών στόχων της 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. "Αν ή νομισματική καί δημοσιονομική 
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πολιτική δημιουργούν συνθήκες γιά ρυθμό ανόδου των τιμών ψηλότερο άπό 

τό ρυθμό ανόδου των τιμών πού αποτελεί τό στόχο καί τό ρυθμό ανόδου τής 

παραγωγικότητας, τότε αυτοί οί στόχοι αποβαίνουν χωρίς σημασία γιά τήν 

άσκηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. "Ετσι, ή υιοθέτηση του επι

διωκόμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών καί του μακροχρόνιου ρυθμού ανό

δου τής παραγωγικότητας γιά τήν άσκηση πολιτικής προϋποθέτει, δτι ή 

κυβέρνηση αισθάνεται πώς μπορεί νά κατευθύνει τήν οικονομία πάνω σ' 

αυτούς τους στόχους. Διαφορετικά οί στόχοι γιά τους μισθούς καί τίς τιμές 

θά ανατραπούν σέ περίπτωση πού ό πληθωρισμός ενισχύεται ή δέν θά έχουν 

καμιά σημασία σέ περίπτωση πού ό ρυθμός ανόδου τών τιμών αποκλιμακώ

νεται δραστικά. 

Ή αναπροσαρμογή τών αμοιβών σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τών 

τιμών καί τής παραγωγικότητας, όπως σημειώσαμε πιό πάνω, οδηγεί σέ 

σταθερότητα του μεριδίου τών διάφορων κοινωνικών ομάδων στό εθνικό 

εισόδημα. Αυτό είναι αλήθεια, μόνον όταν ή συμμετοχή τών εργαζομένων 

στό σύνολο τής απασχολήσεως μένει αμετάβλητη. 'Ωστόσο όμως ή οικονο

μική θεωρία λέει, οτι γιά νά ικανοποιηθεί ή υπόθεση τής μεγιστοποιήσεως 

του κέρδους πρέπει οί μισθοί νά προσδιορίζονται σύμφωνα μέ τίς εξελίξεις 

του οριακού προϊόντος. Ό ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας πού εφαρ

μόζεται στην πράξη είναι ό ρυθμός ανόδου του μέσου προϊόντος άνά απα

σχολούμενο ή άνά ώρα απασχολήσεως. Μέ άλλα λόγια, ή υπόθεση τής 

αναπροσαρμογής τών αμοιβών σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγι

κότητας υπονοεί δτι τό οριακό προϊόν είναι ϊσο μέ τό μέσο προϊόν. 'Επίσης, 

ή αναπροσαρμογή τών κερδών (οχι μόνο τών μισθών) σύμφωνα μέ τήν αύ

ξηση τής παραγωγικότητας συνεπάγεται οτι ό ρυθμός ανόδου του οριακού 

καί του μέσου προϊόντος του κεφαλαίου είναι ίσοι καί επιπλέον είναι ίσοι μέ 

τό ρυθμό ανόδου του οριακού καί του μέσου προϊόντος τής εργασίας, πρά

γμα πού σημαίνει οτι ή χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δέν άσκεΐ καμιά 

επίδραση πάνω στή διανομή του εισοδήματος μεταξύ τών συντελεστών 

παραγωγής. Ή απάντηση πού μπορεί νά δοθεί σ' αυτή τήν κριτική είναι, ότι 

πράγματι σέ αναπτυγμένες οικονομίες παρατηρείται σταθερότητα του μερι

δίου τών μισθών καί τών λοιπών εισοδημάτων στό εθνικό εισόδημα. 'Εντού

τοις σέ αναπτυσσόμενες οικονομίες οί πραγματοποιούμενες διαρθρωτικές 

μεταβολές είναι σημαντικές, γεγονός πού επηρεάζει σημαντικά τό ρυθμό 

ανόδου τής παραγωγικότητας καί τών μισθών. Ή μετατόπιση τών εργαζομέ

νων άπό κλάδους μέ χαμηλή παραγωγικότητα σέ κλάδους μέ ψηλή παραγω

γικότητα συντελεί στην αύξηση του οριακού προϊόντος (καί του μέσου 

προϊόντος) τής εργασίας, παράλληλα δμως αυξάνονται οί αποδοχές τών 
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εργαζομένων με τήν απασχόληση τους σέ κλάδους, πού έχουν τη δυνατό

τητα νά καταβάλλουν ψηλότερους μισθούς, μέ αποτέλεσμα τήν αύξηση του 

μεριδίου της εργασίας στό εθνικό εισόδημα. "Ετσι, ενώ ο μηχανισμός της 

αγοράς επιτρέπει τήν αναπροσαρμογή των αμοιβών σύμφωνα μέ τήν εξέλιξη 

του οριακού προϊόντος, ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων εξασφαλίζει τήν 

αναπροσαρμογή τών αμοιβών σύμφωνα μέ τή μακροχρόνια τάση της μέσης 

παραγωγικότητας. 

1.4. Παράγοντες πού πρέπει νά Λαμβάνονται υπόψη κατά τόν Προσδιορισμό 

του Ρυθμού 'Ανόδου τών Χρηματικών Εισοδημάτων 

Στά προηγούμενα αναφέρθηκε, ότι πολιτική εισοδημάτων, ή οποία 

υπαγορεύει αύξηση τών αμοιβών σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τών τιμών 

καί της παραγωγικότητας, προκαλεί σταθερότητα του μεριδίου τών εργαζο

μένων στό εθνικό εισόδημα. Ωστόσο μεταβολές στό μερίδιο μιας ομάδας 

εργαζομένων είναι δυνατό νά επέλθουν λόγω μεταβολών σέ έναν αριθμό 

παραγόντων. 'Ιδιαίτερα ή αύξηση (μείωση) της συμμετοχής μιας κατηγο

ρίας εργαζομένων στό σύνολο της απασχολήσεως προκαλεί αύξηση (μεί

ωση) του μεριδίου της στό εθνικό εισόδημα. 'Εξάλλου ή μετατόπιση τών 

εργαζομένων μιας κοινωνικής ομάδας από τίς λιγότερο παραγωγικές απα

σχολήσεις σέ απασχολήσεις μέ ψηλή παραγωγικότητα συντελεί στην αύ

ξηση τών αμοιβών, μέ συνέπεια τήν αύξηση του μεριδίου της στό εθνικό 

εισόδημα. Τέλος ή ενίσχυση τού εισοδήματος μιας κοινωνικής ομάδας μέσω 

ειδικών προγραμμάτων μπορεί νά συμβάλει στην αύξηση του μεριδίου της. 

Οί παράγοντες αυτοί πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη κατά τήν εξειδίκευση 

τών κριτηρίων, τά όποια αποτελούν τήν πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. 

'Εξάλλου κατά τή χάραξη της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πρέπει 

νά λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες πού οί εξελίξεις τους υποδη

λώνουν διαρροές εισοδημάτων, ενα βάρος πού πρέπει νά φέρουν όλοι οί 

εργαζόμενοι. Ειδικότερα κατά τόν υπολογισμό τού ρυθμού πού θά αποτελεί 

τή γενική κατεύθυνση της εισοδηματικής πολιτικής πρέπει νά λαμβάνονται 

υπόψη τά έξης: 

Πρώτο, ή ταχύτερη άνοδος τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών σέ 

σχέση μέ τήν άνοδο τών τιμών τών εξαγόμενων αγαθών (δυσμενής εξέλιξη 

τών ορών εμπορίου) έχει σάν αποτέλεσμα οχι μόνο τήν ενίσχυση του πλη

θωρισμού άλλα καί τή διαρροή εισοδήματος προς τό εξωτερικό. Ή χρησι

μοποίηση τού ρυθμού ανόδου τών τιμών ώς στόχου γιά τήν αναπροσαρμογή 

τών χρηματικών εισοδημάτων έχει σάν συνέπεια τήν αποζημίωση τών εργα

ζομένων γιά μείωση τού εισοδήματος πού οφείλεται σέ εξωτερικούς παρά

γοντες. Αυτό έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση τών χρηματικών εισοδημά-
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των μέ ψηλότερο ρυθμό σέ σχέση μέ τό ρυθμό ανόδου του προϊόντος, πρά

γμα πού ενισχύει τόν πληθωρισμό. Συνεπώς ή πολιτική τιμών καί εισοδημά

των πού αποβλέπει στή μείωση του πληθωρισμού πρέπει νά λαμβάνει υπόψη 

τήν απώλεια του εισοδήματος, ή οποία οφείλεται στή δυσμενή εξέλιξη τών 

ορών εμπορίου. Έτσι κατά τόν υπολογισμό του ρυθμού μέ τόν όποιο πρέπει 

νά αναπροσαρμόζονται τά χρηματικά εισοδήματα, λόγω τοϋ πληθωρισμού, 

πρέπει νά αφαιρείται, ή άνοδος τών τιμών καταναλωτή, από τό ρυθμό ανό

δου τοΰ δείκτη κόστους ζωής, πού οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση τών 

τιμών τών εισαγόμενων αγαθών. Ένας τρόπος υπολογισμού αυτής τής επι

δράσεως είναι νά υπολογιστεί τό εισόδημα, τό όποιο διαρρέει προς τό εξ

ωτερικό1, ως ποσοστό τής ιδιωτικής καταναλώσεως. Ή απεικόνιση τοΰ 

μεγέθους τού εισοδήματος πού χάνεται, λόγω αυξήσεως τών τιμών τών εισ

αγόμενων αγαθών, ως ποσοστό τής ιδιωτικής καταναλώσεως αντί τοΰ εθνι

κού εισοδήματος γίνεται, επειδή, κατά τά τελευταία χρόνια, ή αύξηση τών 

εισαγωγών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σέ εισαγωγές καταναλωτικών 

αγαθών. 'Από τόν Πίνακα 1.1, στήλη 12 φαίνεται, ότι γιά τόν υπολογισμό 

τοΰ ρυθμού ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων θά έπρεπε κατά τά τελευ

ταία χρόνια νά αφαιρείται από τό ρυθμό ανόδου τοΰ δείκτη τιμών καταναλω

τή, μισή ώς μία ποσοστιαία μονάδα λόγω μειώσεως τοΰ εισοδήματος πού 

οφείλεται στή δυσμενή εξέλιξη τών όρων εμπορίου. 

Δεύτερο, ή επιβολή νέων έμμεσων φόρων αποτελεί παράγοντα κόστους 

πού συντελεί στην άνοδο τών τιμών. Πέρα όμως άπό τήν επίδραση της ή 

επιβολή νέων φόρων συνεπάγεται μεταβίβαση εισοδήματος καί οικονομι

κών πόρων άπό τόν ιδιωτικό στό δημόσιο τομέα τής οικονομίας. Ή μεταβί

βαση αυτή τοΰ εισοδήματος δέν πραγματοποιείται, αν τά χρηματικά εισ

οδήματα αναπροσαρμοστούν αντίστοιχα. Γι' αυτό, κατά τόν υπολογισμό 

τοΰ ρυθμού ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων, πρέπει νά λαμβάνεται 

υπόψη ή αύξηση τών έμμεσων φόρων ώς ποσοστό τής συνολικής ιδιωτικής 

καταναλώσεως. Έ τ σ ι υπολογίζεται δτι άπό τό ρυθμό ανόδου τού δείκτη 

τιμών καταναλωτή κατά τό 1976 θά έπρεπε νά έκπεσθοΰν 0,10 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

Τρίτο, ή υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων, μέσω τών οποίων επιδιώκε

ται ή μεταβίβαση εισοδημάτων σέ μιά κοινωνική ομάδα σέ βάρος κάποιας 

άλλης, πρέπει επίσης νά λαμβάνεται υπόψη. "Ωστε ή επιβολή επιβαρύνσεων 

τοΰ ε'ίδους αύτοΰ πρέπει νά λαμβάνεται υπόψη κατά τή διαμόρφωση τής 

εισοδηματικής πολιτικής. 

1. Βλέπε Economic Trends, No 255, 1975, καί Πίνακα 1.1, στήλη 12, πιό πάνω. 
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Τέταρτο, ή χρησιμοποίηση της παραγωγικότητας γιά τή μείωση των 

πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση στην πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων. Κατά τόν υπολογισμό του μέρους της αυξήσεως της 

παραγωγικότητας, πού θά δίνεται στους μισθούς καί τά λοιπά εισοδήματα, 

πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη τρία στοιχεία: (α) ή άνοδος της παραγωγικό

τητας πού οφείλεται σέ διαρθρωτικές μεταβολές της απασχολήσεως γιά τό 

οτι οί εργαζόμενοι, οι όποιοι μετατοπίζονται άπό κλάδους μέ χαμηλή παρα

γωγικότητα σέ κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα, απολαμβάνουν τους ψη

λότερους μισθούς πού ισχύουν σ' αυτούς τους δεύτερους κλάδους· (β) ενα 

μέρος της αυξήσεως της παραγωγικότητας ενδείκνυται νά χρησιμοποιείται 

γιά τήν απορρόφηση στοιχείων κόστους καί (γ) σέ περίπτωση χρησιμοποι

ήσεως του μακροχρόνιου ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας ή διαφορά 

μεταξύ αύτοΰ καί του βραχυχρόνιου ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας 

πρέπει νά εκπίπτεται, γιατί σέ περίπτωση πού ό μακροχρόνιος ρυθμός είναι 

μεγαλύτερος άπό τό ρυθμό ανόδου της παραγωγικότητας ενός συγκεκριμέ

νου χρόνου τά πραγματικά εισοδήματα θά αυξάνονται μέ ρυθμό ταχύτερο 

άπό οσο θά έπρεπε. 

2. Κριτήρια η" Κατευθύνσεις της Πολιτικής Τιμών 

καί Εισοδημάτων γιά τίς επιμέρους Περιπτώσεις 

Στό προηγούμενο τμήμα συζητήθηκαν τά γενικά κριτήρια γιά τήν 

άσκηση της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων σέ επίπεδο ολόκληρης της 

οικονομίας. Στηριζόμενοι πάνω σ' αυτά τά γενικά κριτήρια, μπορούμε νά 

προσδιορίσουμε ειδικότερα κριτήρια ή ειδικότερες κατευθύνσεις γιά τήν 

άσκηση της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων σέ επίπεδο επιχειρήσεως ή 

κλάδων της οικονομίας. Τά κριτήρια αυτά πρέπει νά είναι συνεπή προς τά 

γενικά κριτήρια. Οί συζητήσεις πού γίνονται γύρω άπό αυτά τά ειδικά κρι

τήρια βασίζονται στην άποψη οτι οί κατευθύνσεις, πού χαράσσονται γιά 

τήν άσκηση της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, πρέπει νά είναι άπλες, 

ώστε νά μήν απαιτούν πολύπλοκο μηχανισμό κατά τήν εφαρμογή τους. 

Εντούτοις, οί ειδικές κατευθύνσεις γιά τήν άσκηση της πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων έχουν νόημα, μόνον όταν έχουν οικονομικό περιεχόμενο, 

πράγμα πού εξασφαλίζεται, όταν ό επηρεασμός τών αποφάσεων σχετικά μέ 

τους μισθούς καί τίς τιμές βασίζεται στην ιδιαίτερη κατάσταση ή οποία 

επικρατεί στό μικροοικονομικό επίπεδο ή τό επίπεδο του κλάδου. Καί είναι 

προφανές, δτι ή προσαρμογή τών γενικών κανόνων τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων στό μικροοικονομικό επίπεδο καθιστά τό σύστημα ελέγχου 
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των μισθών καί των τιμών πολύπλοκο. Γι' αυτό ή απλότητα των κριτηρίων 

έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν επιδίωξη της εξασφαλίσεως οικονομικού περι

εχομένου καί αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Ειδικότερα, όσον άφορα 

τήν προσαρμογή των γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής τιμών καί εισ

οδημάτων, σέ επίπεδο επιχειρήσεως ή κλάδου τής οικονομίας, μιά ανάλυση 

της γίνεται στό πιό κάτω τμήμα. 

2.1. Ή Χρησιμοποίηση τής Μέσης Παραγωγικότητας τής Οικονομίας1 

Ή σύνδεση τών χρηματικών εισοδημάτων μέ τό ρυθμό ανόδου τής 

μέσης παραγωγικότητας τής οικονομίας σημαίνει, οτι οί μισθοί καί τά ημε

ρομίσθια σέ επίπεδο κλάδου ή/ καί επιχειρήσεως πρέπει νά αυξάνονται 

σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τής μέσης παραγωγικότητας, σύμφωνα καί μέ 

τίς παρατηρήσεις του τμήματος 1.3 του ίδιου κεφαλαίου. Αυτό συνεπάγεται 

σταθερότητα τών σχετικών μισθών καί ημερομισθίων άλλα καί του κόστους 

τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος σέ ολόκληρη τήν οικονομία. Ή χρησι

μοποίηση τής μέσης παραγωγικότητας ως κριτηρίου γιά τήν άσκηση τής 

εισοδηματικής πολιτικής συνεπάγεται αναγκαία, οτι οί τιμές σέ επιχειρή

σεις ή κλάδους τής οικονομίας, όπου ή παραγωγικότητα αυξάνεται μέ ρυθμό 

ψηλότερο άπό τό ρυθμό ανόδου τής μέσης παραγωγικότητας, πρέπει νά 

μειώνονται, ενώ οί τιμές σέ επιχειρήσεις ή κλάδους, οπού ή παραγωγικό

τητα αυξάνεται μέ χαμηλότερο ρυθμό σέ σχέση μέ τό ρυθμό ανόδου τής 

μέσης παραγωγικότητας, νά αυξάνονται. "Ετσι τό κόστος τής εργασίας άνά 

μονάδα προϊόντος καί ό λόγος τών τιμών προς τό κόστος τής εργασίας άνά 

μονάδα προϊόντος παραμένουν σταθερά. Μιά τέτοια πολιτική συμβάλλει 

στην ενίσχυση τών μεταβολών τών σχετικών τιμών καί, επιπλέον, συντελεί 

στην άνοδο τών κερδών καί τών λοιπών εισοδημάτων γενικότερα μέ ρυθμό 

ϊσο προς τό ρυθμό ανόδου τών μισθών καί ημερομισθίων. Τό κριτήριο λοι

πόν αυτό, βελτιώνει τή διανομή του εισοδήματος όχι μόνο μεταξύ τών μι

σθωτών άλλα καί μεταξύ τών παραγωγικών συντελεστών. 

Τό κριτήριο τής μέσης παραγωγικότητας υιοθετήθηκε σέ μεγάλη έκ

ταση άπό πολλές χώρες, χωρίς μεγάλη αυστηρότητα, καί έχει μεγάλη ση-

1. Κατά τή ΙΟετία του '60 ώς κριτήριο γιά τήν άσκηση τής πολιτικής τιμών καί 
εισοδημάτων στην 'Αγγλία καί τίς ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε ô μακροχρόνιος ρυθμός 
ανόδου τής παραγωγικότητας. 
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μασία νά εξετάσουμε τίς επιπτώσεις καί τά προβλήματα πού δημιουργούνται 

άπό τήν εφαρμογή του καί συγχρόνως νά αναζητήσουμε τρόπους βελτι

ώσεως του, ώστε νά μειωθεί ή σημασία των δυσμενών επιπτώσεων πού θά 

προκύψουν ενδεχόμενα άπό τήν εφαρμογή του. 

Ή υιοθέτηση του κριτηρίου της μέσης παραγωγικότητας της οικονο

μίας (μακροχρόνιος ή βραχυχρόνιος ρυθμός ανόδου της παραγωγικότητας) 

γιά τήν άσκηση πολιτικής, σέ σχέση μέ τήν αμοιβή της εργασίας, καί τό 

αποτέλεσμα του πού εϊναι ή σταθερότητα τών σχετικών αμοιβών, υποστηρί

ζεται άπό εκείνους πού πιστεύουν, πώς οί μεταβολές τών σχετικών μισθών 

δέν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο οσο υποστηρίζεται άπό τή θεωρία, στή 

μετακίνηση τών εργαζομένων άπό απασχολήσεις μέ μικρή απόδοση σέ 

απασχολήσεις μέ ψηλή απόδοση1. Επομένως ή δυσκαμψία τών σχετικών 

μισθών τήν οποία συνεπάγεται ή εφαρμογή του κριτηρίου της μέσης παρα

γωγικότητας κατά τήν άσκηση της εισοδηματικής πολιτικής δέν αναμένεται 

οτι θά βλάψει τή μετακίνηση τών εργαζομένων άπό τή μιά απασχόληση 

στην άλλη 2 . 

'Αντίθετα, όσοι υποστηρίζουν, οτι βραχυχρόνια ή απασχόληση δείχνει 

μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας άπό δσο μακροχρόνια, καταλήγουν στό 

συμπέρασμα πώς ή πολιτική εισοδημάτων, πού στηρίζεται στή μέση παρα

γωγικότητα της οικονομίας, βλάπτει τίς μεγάλες μετατοπίσεις της εργασίας 

(βραχυχρόνια) καί οχι τίς μικρές. Έ τ σ ι κλάδοι ή/καί επιχειρήσεις πού 

μόνιμα αντιμετωπίζουν προβλήματα προσελκύσεως εργατών, θά βρεθούν σέ 

δυσκολότερη θέση μέ τήν εφαρμογή της πιό πάνω πολιτικής. Γι' αυτό πρέ

πει νά γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις του γενικού κανόνα. Ειδικότερα οί 

τροποποιήσεις αυτές συνίστανται στό έξης: οί κλάδοι πού αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ευρέσεως εργατών μπορούν νά απομακρύνονται ελαφρά άπό τό 

γενικό κανόνα καί νά χορηγούν αυξήσεις μισθών ψηλότερες άπό τό ρυθμό 

ανόδου της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας. Αντίθετα οί κλάδοι 

πού απασχολούν ειδικότητες εργασίας, στίς όποιες υπάρχει σημαντική 

ανεργία, ενδείκνυται νά χορηγούν χαμηλότερες αυξήσεις άπό αυτές πού 

1. L.A. Dicks-Mireaux and J.R. Shepherd, Wages Structure and Some Implica
tions for Incomes Policy, National Institute Economic Research, 1962. 

2. 'Ωστόσο τά συμπεράσματα στά όποια καταλήγουν ορισμένες μελέτες, οτι oi 
διαφορές μεταξύ των μισθών δέν παίζουν σημαντικό ρόλο στή μετακίνηση τών εργα
ζομένων άπό τή (ίδίως στους εργάτες παραγωγής) μιά απασχόληση στην άλλη μπο
ρεί νά υποστηριχτεί πώς είναι αποτέλεσμα του γεγονότος, οτι οί διαφορές ανάμεσα 
στίς αμοιβές έχουν εξαλειφθεί, γιατί ή εργασία ήταν πολύ ευαίσθητη στίς μεταβολές 
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υπαγορεύει ή άνοδος της παραγωγικότητας. Επεκτείνοντας τό κριτήριο 

αυτό καί στην περίπτωση της αποδόσεως τοϋ κεφαλαίου ή τό ρυθμό ανόδου 

της παραγωγικής δυναμικότητας του κλάδου, μπορούμε νά πούμε οτι οί 

αυξήσεις τής αμοιβής τής εργασίας πρέπει νά είναι χαμηλότερες σέ περί

πτωση πού υπάρχει άναπασχόλητη παραγωγική δυναμικότητα ή παρατηρεί

ται απροθυμία γιά επενδύσεις. 

Τό κριτήριο τής μέσης παραγωγικότητας τής οικονομίας υπαγορεύει 

μείωση των τιμών σέ επιχειρήσεις ή κλάδους, όπου ή παραγωγικότητα αυ

ξάνεται μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τό ρυθμό ανόδου τής μέσης παραγωγικότη

τας, καί αύξηση των τιμών σέ κλάδους ή επιχειρήσεις, οπού ή παραγωγικό

τητα αυξάνεται μέ ρυθμό βραδύτερο άπό τό μέσο. 'Εντούτοις ή μέτρηση τής 

παραγωγικότητας σέ επίπεδο επιχειρήσεως ή κλάδου τής οικονομίας είναι 

δύσκολη. "Επειτα τό κριτήριο αυτό δέν λαμβάνει υπόψη τήν κατάσταση τής 

αγοράς προϊόντος καί ειδικότερα σέ περιπτώσεις οπού ή ζήτηση γιά τό 

προϊόν του κλάδου μειώνεται, μέ αποτέλεσμα τή μείωση τών πιέσεων πάνω 

στίς τιμές, ή ενώ ή πίεση άπό τήν πλευρά τής ζητήσεως δικαιολογεί άνοδο 

τών τιμών παρατηρείται απροθυμία γιά αύξηση τών επενδύσεων. Γιατί είναι 

δυνατό, ενώ ή γρήγορη άνοδος τής παραγωγικότητας αντισταθμίζει τήν 

αύξηση του κόστους τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος, τό συνολικό μέσο 

κόστος νά μένει αμετάβλητο ή/καί νά ανέρχεται, λόγω τοϋ οτι ή υποκατά

σταση τής εργασίας μέσω του κεφαλαίου δέν προκαλεί μείωση του κόστους 

ή λόγω του οτι οί τιμές τών εισαγόμενων πρώτων υλών αυξάνονται. 

Γιά τους πιό πάνω λόγους πρέπει νά γίνεται τροποποίηση τοϋ γενικοΰ 

κανόνα καί ρητή μνεία γιά τά λοιπά στοιχεία κόστους, τά όποια πρέπει νά 

λαμβάνονται υπόψη κατά τήν αναπροσαρμογή τών τιμών. Έτσι, όταν ή 

ανάγκη γιά τήν προσέλκυση κεφαλαίου είναι μεγάλη ή οί τιμές τών λοιπών 

στοιχείων κόστους αυξάνονται, ή αύξηση τών τιμών είναι ενδεδειγμένη. 

2.2. Ή Χρησιμοποίηση τής Μέσης Παραγωγικότητας τών επιμέρους Κλά

δων τής Οικονομίας 

Ή χρησιμοποίηση τής μέσης παραγωγικότητας τών επιμέρους κλάδων 
γιά τήν άσκηση πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων είναι συνεπής μέ τά 

τών σχετικών μισθών. 'Ενδέχεται, ακόμη, τέτοια συμπεράσματα νά οφείλονται στό 
γεγονός οτι χρησιμοποιήθηκε σάν μεταβλητή τών μισθών ό πραγματικός μισθός 
αντί τοϋ αναμενόμενου χρηματικού μισθού. 
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γενικά κριτήρια. Σύμφωνα με αυτό τό κριτήριο οί μισθοί, τά κέρδη καί τά 

λοιπά εισοδήματα πρέπει νά αυξάνονται σύμφωνα με τό ρυθμό ανόδου τής 

παραγωγικότητας του ιδιαίτερου κλάδου τής οικονομίας. Αυτό οδηγεί σέ 

σταθερότητα του κόστους τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος στους επιμέ

ρους κλάδους, άλλα τό μέσο κόστος τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος 

ανέρχεται. 'Ακόμη, μολονότι υποτίθεται δτι ή πολιτική αυτή ενισχύει τήν 

ανισότητα στή διανομή του εισοδήματος, γιατί ή αμοιβή τής εργασίας (καί 

τά λοιπά εισοδήματα) αυξάνεται γρηγορότερα στους κλάδους μέ ψηλή 

παραγωγικότητα σέ σχέση μέ τήν αύξηση τής αμοιβής τής εργασίας στους 

κλάδους μέ χαμηλή παραγωγικότητα, τελικά ή αμοιβή τής εργασίας αυξά

νεται μέ τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας στους κλάδους ψηλής 

παραγωγικότητας λόγω του οτι οί εργαζόμενοι αντιδρούν σέ κάθε προσπά

θεια μεταβολής των σχετικών αμοιβών. "Ετσι τό κόστος τής εργασίας άνά 

μονάδα προϊόντος ανεβαίνει. 

Πέρα άπό τό γεγονός οτι ή εφαρμογή αυτής τής πολιτικής γιά τήν 

άσκηση τής πολιτικής μισθών είναι δυσχερής, τέτοια πολιτική συνεπάγεται 

σταθερότητα τών σχετικών τιμών μέ αποτέλεσμα νά καταστρέφεται, σέ κά

ποιο βαθμό, ό ρόλος τών τιμών στή λειτουργία τής αγοράς. Γι' αυτό μερικοί 

προτείνουν τήν εφαρμογή του κριτηρίου αύτοϋ μόνο γιά τους μισθούς, ενώ 

γιά τίς τιμές προτείνουν τήν εφαρμογή άλλων κριτηρίων. Ή εφαρμογή, 

βέβαια, ενός τέτοιου κριτηρίου γιά τήν άσκηση πολιτικής έναντι τών μι

σθών είναι δυνατό νά δημιουργήσει προστριβές ανάμεσα στίς δύο πλευρές 

τής αγοράς εργασίας, δεδομένου οτι ό προσδιορισμός τής παραγωγικότητας 

σέ επίπεδο κλάδου είναι έργο δύσκολο. 

3. Προβλήματα κατά τήν Εφαρμογή 
τής Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 

Οί μέθοδοι μέ τίς όποιες επιδιώκεται ό επηρεασμός τών αποφάσεων γιά 

τους μισθούς καί τίς τιμές αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο τής πολι

τικής τιμών καί εισοδημάτων. Γιατί χωρίς τήν άσκηση κάποιας επιρροής 

πάνω στην προσφορά (εργασίας καί προϊόντος) καί οί πιό επεξεργασμένες 

μορφές εισοδηματικής πολιτικής δέν θά ασκήσουν αρνητική επίδραση 

πάνω στά χρηματικά εισοδήματα καί τό ρυθμό ανόδου τών τιμών. Πολλοί 

τρόποι έχουν δοκιμαστεί γιά τήν εφαρμογή τής πολιτικής, πού κυμαίνονται 

άπό τήν απλή προτροπή άπό μέρους τής κυβερνήσεως γιά εκούσια συμμόρ

φωση όλων τών κοινωνικών ομάδων στά πρότυπα πού ορίζουν οί γενικές 

κατευθύνσεις μέχρι τήν επιβολή τής πολιτικής νομοθετικά καί τήν επιβολή 
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κυρώσεων σέ κείνους πού δέν συμμορφώνονται μέ τίς κατευθύνσεις αυτής 

της πολιτικής. Δύο άπό αυτές τίς μορφές πολιτικής, δηλαδή ή εκούσια 

εφαρμογή της καί ή επιβολή της νομοθετικά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδι

αφέρον γιά νά εξεταστούν, γι' αυτό καί τό βασικό τους περιεχόμενο εκτίθε

ται στά πιό κάτω. 

3.1. Εκούσια Εφαρμογή τής Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 

Ή κυβέρνηση εξαγγέλλει τίς γενικές κατευθύνσεις τής πολιτικής κά

νοντας, παράλληλα, έκκληση προς τους φορείς λήψεως αποφάσεων στον 

ιδιωτικό καί τό δημόσιο τομέα νά ακολουθήσουν τους κανόνες τής πολιτι

κής τιμών καί εισοδημάτων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ή πειθώ 

καί ασκούνται πιέσεις γιά νά εξασφαλιστεί δημόσια δήλωση άπό αυτούς 

πού αναμειγνύονται στή λήψη αποφάσεων, οτι θά ακολουθήσουν τους κα

νόνες τής πολιτικής. 

Ή απλή εξαγγελία των γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων είναι ενδεχόμενο νά μεταβάλει τίς αποφάσεις γιά τους μισθούς 

καί τίς τιμές, οταν τό κοινό αντιλαμβάνεται πώς θά έχει ορισμένα οικονο

μικά ή/καί μή οικονομικά οφέλη άπό τήν εφαρμογή των γενικών κατευθύν

σεων ή οταν φοβάται οτι ή μή εφαρμογή των κανόνων τής πολιτικής ενδε

χόμενα θά οδηγήσει τήν κυβέρνηση στή λήψη μέτρων τά όποια θά προκα

λέσουν κάποιο κόστος. 'Επίσης ή δημοσίευση τών γενικών κατευθύνσεων 

μεταβάλλει τίς προσδοκίες, πράγμα πού επιδρά πτωτικά πάνω στό ρυθμό 

αναπροσαρμογής τών μισθών καί τών τιμών. Μάλιστα ή δημοσίευση τών 

γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής σέ περίοδο εθνικής κρίσεως συντελεί 

στον παραμερισμό του ατομικού υπέρ του γενικότερου συμφέροντος καί τόν 

περιορισμό τών απαιτήσεων τών διάφορων κοινωνικών ομάδων. 'Επιπλέον 

τό κοινό αντιλαμβάνεται, οτι οί γενικές κατευθύνσεις αποτελούν μιαν από

δειξη αυτού πού ή κυβέρνηση θά προσπαθήσει νά επιβάλει μέ άλλα μέσα 

πολιτικής. 

"Αν οί γενικές κατευθύνσεις αφορούν τή βραχυχρόνια περίοδο, αναμέ

νεται οτι ορισμένες κοινωνικές ομάδες δέν θά ανταποκριθούν στίς εκκλή

σεις τής κυβερνήσεως γιά εφαρμογή τών γενικών κατευθύνσεων, γιατί μερι

κές ομάδες εργαζομένων θά σκεφθούν πώς ή εφαρμογή τών γενικών κατευ

θύνσεων ενδεχόμενα είναι μονομερής, μέ αποτέλεσμα νά χειροτερεύσει ή 

σχετική τους θέση στή διανομή τοΰ εισοδήματος. "Αν, όμως, οί γενικές 

κατευθύνσεις αφορούν μακρότερο χρονικό διάστημα, τότε είναι δυνατό νά 
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παρατηρηθεί κάποια ανταπόκριση προς την κατεύθυνση των επιδιώξεων της 

πολιτικής, γιατί οί εργαζόμενοι θά αντιληφθούν τίς συνέπειες της γρήγορης 

αυξήσεως των χρηματικών εισοδημάτων καί του πληθωρισμού οτι, δηλαδή, 

αν οί τιμές αυξάνονται οσο αυξάνονται τά χρηματικά εισοδήματα, δέν πρα

γματοποιείται βελτίωση της θέσεως τών εργαζομένων καί οτι ή άνοδος τών 

χρηματικών εισοδημάτων σέ ενα κλάδο της οικονομίας θά προκαλέσει αύ

ξηση τοϋ κόστους σέ άλλους κλάδους καί άνοδο του γενικού επιπέδου τών 

τιμών. Μέ άλλα λόγια ή κατανόηση άπό μέρους τών εργαζομένων, πώς ή 

προσπάθεια αυξήσεως τών πραγματικών εισοδημάτων γρηγορότερα άπό τήν 

άνοδο της παραγωγικότητας οδηγεί σέ επιτάχυνση του πληθωρισμού είναι 

δυνατό νά τους πείσει οτι πρέπει νά συγκρατήσουν τίς διεκδικήσεις τους. 

'Ωστόσο πρέπει νά αναγνωριστεί, πώς ό εκπαιδευτικός ρόλος της πολι

τικής τιμών καί εισοδημάτων δέν επαρκεί γιά νά ωθηθούν οί διάφορες κοι

νωνικές ομάδες στην υιοθέτηση τών γενικών κατευθύνσεων της εισοδηματι

κής πολιτικής. Προσεκτικότερη συσχέτιση τών συμφερόντων τών επιμέ

ρους κοινωνικών ομάδων καί τών γενικών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής 

πολιτικής δείχνει οτι απαιτείται ευρύτερο πρόγραμμα μέ πολιτικό, κοινω

νικό καί οικονομικό περιεχόμενο, γιά νά προκαλέσει τό ενδιαφέρον τών 

διάφορων κοινωνικών ομάδων γύρω άπό τό πρόβλημα τοϋ πληθωρισμού καί 

τή διανομή του εισοδήματος. Ή εμπειρία πολλών χωρών είναι αρκετή γιά 

νά διαλύσει τυχόν αυταπάτες γύρω άπό τή δυνατότητα νά ακολουθηθούν οί 

γενικές κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής. Γιά νά εξασφαλιστεί ή 

συναίνεση τής προσφοράς νά εφαρμόσει τίς γενικές κατευθύνσεις τής εισ

οδηματικής πολιτικής, οί κανόνες τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 

συμπληρώνονται μέ μέτρα κοινωνικού καί πολιτικού χαρακτήρα. 

Ή γνώση τών σχέσεων οί όποιες προσδιορίζουν τους μισθούς, τίς τι

μές, τά κέρδη καί τήν απασχόληση είναι σημαντική γιά τήν εφαρμογή τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, άλλα ή πιθανότητα εφαρμογής τών γενι

κών κατευθύνσεων σέ ενα αποκεντρωτικό σύστημα οργανώσεως τών μισθω

τών ή τής εργοδοσίας είναι περιορισμένες. Γιατί δέν είναι δυνατό νά πει

σθούν οί εργαζόμενοι ή οί επιχειρηματίες οτι ή αύξηση τών μισθών καί τών 

τιμών σέ ενα συγκεκριμένο κλάδο θά συμβάλει στην αύξηση τοΰ γενικού 

επιπέδου τών τιμών. "Αν όμως τό σύστημα οργανώσεως τών δύο πλευρών τής 

αγοράς εργασίας είναι συγκεντρωτικό, τότε ή δυνατότητα εφαρμογής τών 

γενικών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής πολιτικής είναι μεγαλύτερη, 

επειδή οί κεντρικές οργανώσεις τών δύο πλευρών έχουν τή δυνατότητα 

επεμβάσεως καί επηρεασμού τών αποφάσεων σέ μικροοικονομικό επίπεδο. 

Σ' αυτή τήν περίπτωση βασική προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία τής πολιτικής 
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είναι ή εξασφάλιση της υποστηρίξεως των γενικών κατευθύνσεων άπό τους 

ηγέτες των κεντρικών οργανώσεων. "Αν τά κριτήρια γιά τήν άσκηση της 

πολιτικής δέν γίνονται αποδεκτά άπό τήν ηγεσία τών εργατικών συνδικάτων 

καί τών επιχειρηματιών τότε ολη ή πολιτική είναι καταδικασμένη. 

3.2. 'Επιβολή τΐ\ς Πολιτικής Τιμών καί Είσοδημάτων Νομοθετικά 

Ή επιβολή τών γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής τιμών καί είσ

οδημάτων νομοθετικά γίνεται σέ περιπτώσεις πού τά γενικά κριτήρια γιά 

τους μισθούς καί τίς τιμές δέν γίνονται δεκτά άπό τίς δύο πλευρές ή όταν 

θεσμικοί παράγοντες εμποδίζουν τήν εφαρμογή της πολιτικής. Ή επιβολή 

της μέ νόμο καί ή επιβολή κυρώσεων σέ περίπτωση μή συμμορφώσεως προς 

τήν κυβερνητική πολιτική προϋποθέτουν τήν ύπαρξη ενός οργάνου, τό 

όποιο θά αποφαίνεται γιά τίς περιπτώσεις πού ή ασκούμενη πολιτική απο

κλίνει τών γενικών κατευθύνσεων. Συγχρόνως ή μέθοδος αυτή στηρίζεται 

στό γεγονός, οτι τό ευρύ κοινό αποδέχεται τά κριτήρια καί οτι ή κυβέρνηση 

επιθυμεί νά υπάρξει κάποια καταδίκη εναντίον τών περιπτώσεων άθετήσεως 

της πολιτικής. 

Αυτή ή περίπτωση συγκεντρώνει τίς προτιμήσεις τών ασχολουμένων μέ 

θέματα ελέγχου του πληθωρισμού τά τελευταία χρόνια, γιά τό λόγο οτι δέν 

απαιτεί επεξεργασμένα καί πολύπλοκα κριτήρια γιά τήν άσκηση της πολι

τικής σέ μικροοικονομικό επίπεδο. Γιά νά διασφαλιστεί ή εφαρμογή τών 

γενικών κριτηρίων γιά τους μισθούς καί τίς τιμές απαιτείται ή υιοθέτηση 

μέτρων τά όποια επιβάλλουν σέ εκείνους πού δέν ακολουθούν τους κανόνες 

της πολιτικής κάτι παραπάνω άπό τίς συνήθεις τιμωρίες. Ειδικότερα ενδεί

κνυται νά προβλέπεται: 

ΐ. Δημόσια καταγγελία τών αυξήσεων τών αμοιβών καί τών τιμών σέ επί

πεδα ψηλότερα άπό εκείνα πού προβλέπονται άπό τίς γενικές κατευθύν

σεις καί δημόσια αποδοκιμασία εκείνων πού δέν συνεργάζονται στην 

προσπάθεια ελέγχου τών χρηματικών είσοδημάτων καί τών τιμών, 

ii. 'Αποθάρρυνση ακόμη καί εκφοβισμός οτι, αν δέν ακολουθηθούν οί γε

νικές κατευθύνσεις, θά ληφθούν μέτρα όπως: ή αυστηρή εφαρμογή του 

νόμου περί μονοπωλίων, ή άρση τών δασμών καί τών λοιπών μέτρων 

προστασίας του κλάδου πού υψώνει τίς τιμές του, ή δυσμενής μεταχεί

ριση στίς κρατικές προμήθειες καί τή χρηματοδότηση, 

iii.'Εξασφάλιση παραδειγματικής συμπεριφοράς στό δημόσιο τομέα καί τίς 

δημόσιες επιχειρήσεις. 
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'Εντούτοις, κατά την πρακτική εφαρμογή των γενικών κριτηρίων καί 

των λοιπών κανόνων πού συνθέτουν τήν εισοδηματική πολιτική, δημιουρ

γούνται σημαντικά προβλήματα πού αλλοιώνουν τήν καθολικότητα τών μέ

τρων της πολιτικής. Παρατηρείται δηλαδή οτι: 

i. Πρέπει νά έχει εξασφαλιστεί ή αποδοχή τών γενικών κριτηρίων της 

πολιτικής άπό ενα σημαντικό μέρος τής κοινής γνώμης· 

ii. Πρέπει νά εξασφαλιστεί ή δυνατότητα επιβολής τών κανόνων τής πολι

τικής γιά τους μισθούς καί τίς τιμές στους ηγετικούς κλάδους ή τίς 

ηγετικές επιχειρήσεις τής οικονομίας-

iii.Ή απειλή γιά δημόσια αποδοκιμασία έχει άλλη επίδραση γιά τους επι

χειρηματίες καί άλλη γιά τους ηγέτες τών εργατικών συνδικάτων. Γιά 

τους επιχειρηματίες ή δημόσια αποδοκιμασία λόγω μή συμμορφώσεως 

τους στην κοινή προσπάθεια ελέγχου του πληθωρισμού σημαίνει μεί

ωση τών πωλήσεων καί τών κερδών, ενώ γιά τους ηγέτες τών εργατικών 

συνδικάτων μιά τέτοια τιμωρία μεταφράζεται σέ ενίσχυση τής δημοτι

κότητας καί τής δυνάμεως τους μέ αποτέλεσμα νά γίνονται περισσότερο 

δύσκαμπτοι καί απαιτητικοί. 

Παράλληλα, όμως, μέ τά παραπάνω μέτρα ή κυβέρνηση πρέπει νά κάμει 

γνωστή τή γενικότερη οικονομική της πολιτική μέ τήν οποία νά δείχνει οτι 

δέν μπλοφάρει καί οτι εκείνο πού επιδιώκει νά πετύχει ανώδυνα μέσω τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων θά τό επιτύχει τελικά μέ τά μέσα νομισμα

τικής καί δημοσιονομικής πολιτικής. 

ι 

4. Θεσμικοί Παράγοντες πού Επηρεάζουν 
τήν 'Αποτελεσματικότητα τής Πολιτικής 

Ή εφαρμογή τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων επηρεάζεται άπό 

τους θεσμικούς παράγοντες πού ισχύουν σέ κάθε χώρα. Γι' αυτό καί πρέπει 

νά εξετάζεται σέ σχέση μέ τά ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά τής προσ

φοράς. Ειδικότερα παρατηρούμε τά ακόλουθα: 

Πρώτο, αν οι δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας (εργατικά συνδικάτα 

καί εργοδοσία) αντιπροσωπεύονται σέ μεγάλο βαθμό άπό τίς κεντρικές ορ

γανώσεις τους, τότε αυτή ή συγκέντρωση οικονομικής δυνάμεως οχι μόνο 

ενισχύει τή σημασία τών γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής άλλα καί 

συμβάλλει στην ενίσχυση τής δυνατότητας νά επιτευχθεί συμφωνία γύρω 

άπό τά ειδικότερα κριτήρια τής πολιτικής. Ή ηγεσία τών δύο πλευρών τής 

αγοράς εργασίας αντιλαμβάνεται καλύτερα τίς επιπτώσεις άπό τή μή υιοθέ

τηση τών γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής πάνω στά μακροοικονομικά 
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μεγέθη (απασχόληση, Ισοζύγιο πληρωμών κλπ.) γι' αυτό καί ενισχύει την 

προσπάθεια γιά τήν εφαρμογή της γενικής πολιτικής σέ επίπεδο κλάδων. 

Δεύτερο, σημαντική επίδραση άσκεΐ ή σχέση μεταξύ των εργατικών 

συνδικάτων, τής εργοδοσίας καί του κράτους καί ή εμπιστοσύνη πού έχουν 

οι δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας στό όργανο πού άσκεΐ τήν εποπτεία γιά 

τήν εφαρμογή τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Είναι ευκολότερο λ.χ. 

γιά τήν κυβέρνηση, πού έχει τήν εμπιστοσύνη των εργατικών συνδικάτων, 

νά εξασφαλίσει τήν υποστήριξη τους γύρω άπό τήν εισοδηματική πολιτική 

της, άλλα είναι δύσκολο γι' αυτή νά εξασφαλίσει τήν ϊδια εμπιστοσύνη τών 

επιχειρηματιών. 

Τρίτο, ο βαθμός, κατά τόν όποΐο ή οικονομική πολιτική επιδιώκει τή 

γρήγορη οικονομική επέκταση, επηρεάζει τή δυνατότητα γιά τήν υιοθέτηση 

τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. "Ετσι ή τοποθέτηση τής πολιτικής 

στά πλαίσια ενός προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως συντελεί στην 

ενίσχυση τής δυνατότητας νά γίνει δεκτή ή εισοδηματική πολιτική τής 

κυβερνήσεως. 

Τέταρτο, ô βαθμός εξαρτήσεως τής οικονομίας άπό τό εξωτερικό επι

δρά δυσμενώς πάνω στή δυνατότητα υίοθετήσεως τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων. 

Πέμπτο, ô βαθμός τής εθνικής ενότητας γιά τήν επίλυση βασικών οικο

νομικών προβλημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση τής πολιτι

κής τιμών καί εισοδημάτων. Ή ύπαρξη αυξημένου αισθήματος ευθύνης, ή 

βεβαιότητα ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες δέν θά επιδιώξουν νά επωφε

ληθούν άπό τήν αδράνεια άλλων ομάδων, κατά τήν περίοδο πού ισχύει ή 

εισοδηματική πολιτική, ενισχύει τήν αποτελεσματικότητα τής πολιτικής. 

Σύγκριση τών προαναφερθέντων θεσμικών παραγόντων μέ τά ισχύοντα 

στην Ελλάδα δείχνει, οτι ή επιδίωξη γιά τήν εφαρμογή κάποιας εισοδημα

τικής πολιτικής, όπως νοείται καί εφαρμόζεται σέ άλλες χώρες, θά συναν

τήσει σημαντικές δυσχέρειες. 'Ακόμη ό μεγάλος βαθμός αποκεντρώσεως 

τής δυνάμεως τών εργατικών συνδικάτων καί ή έλλειψη ενός οργάνου μέ 

αρμοδιότητα τήν παρακολούθηση τής εφαρμογής τής πιό πάνω πολιτικής 

καθιστά δύσκολη τήν υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

1. Γενική Επισκόπηση τής 'Ακολουθούμενης 
Πολιτικής Τιμών και Εισοδημάτων 

1.1. Γενικά 

Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων πού εφαρμόστηκε στίς διάφορες 
χώρες είναι επηρεασμένη από τη μορφή τοϋ πληθωρισμού, τή φάση της 
οικονομικής συγκυρίας καί άπό τίς ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές συνθή
κες, πού επικρατούσαν στην κάθε χώρα κατά τήν εποχή εφαρμογής τής 
πολιτικής. "Ετσι κατά τήν περίοδο τής ΙΟετίας τού '50 καί τό πρώτο μισό τής 
ΙΟετίας τού '60, οπού ό ρυθμός ανόδου τών τιμών ήταν χαμηλός καί ό πλη
θωρισμός οφειλόταν στην προσπάθεια γιά εξασφάλιση ψηλού ρυθμού οικο
νομικής επεκτάσεως μέ πλήρη απασχόληση (πληθωρισμός ζητήσεως), ή 
πολιτική τιμών καί εισοδημάτων επιδίωκε περιορισμό τών χρηματικών εισ
οδημάτων, γιά νά μή διαταραχθεί ή εξωτερική ισορροπία τής οικονομίας. 
Μέ αυτό τόν τρόπο ό έλεγχος τών πληθωριστικών πιέσεων γινόταν περισσό
τερο μέσω τού ελέγχου τών χρηματικών μισθών καί τών κυριότερων κατη
γοριών άπό τά λοιπά χρηματικά εισοδήματα καί λιγότερο μέσω τού ελέγχου 
τών τιμών. Παράλληλα μέ τήν πολιτική αυτή επιδιωκόταν ή αύξηση τής 
παραγωγικότητας, ώστε νά είναι δυνατή ή απορρόφηση στοιχείων κόστους 
(ιδιαίτερα τού κόστους εργασίας) άπό τήν παραγωγικότητα. 

Άπό τό τέλος, όμως, τής ΙΟετίας τού '60 καί έπειτα ό πληθωρισμός οχι 
μόνο επιταχύνθηκε άλλα καί τά αϊτια πού προσδιόρισαν τό ρυθμό ανόδου 
τών τιμών μεταβλήθηκαν. "Ετσι ό ρυθμός ανόδου τών τιμών προσδιορίστηκε 
περισσότερο άπό παράγοντες κόστους καί λιγότερο άπό παράγοντες ζητή
σεως. Γι' αυτό ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων τής περιόδου αυτής δέν 
έγινε απλώς αυστηρότερη άλλα καί επεκτάθηκε τόσο, ώστε νά καλύπτει οχι 
μόνο τους μισθούς καί τίς σημαντικότερες κατηγορίες τών λοιπών είσοδη-
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μάτων άλλα καί τίς τιμές καί τά κέρδη. 'Επίσης, γιά τήν περίοδο πού εξετά

ζουμε, κάθε χώρα εφαρμόζει πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, ή οποία όμως 

προσιδιάζει στίς ιδιαίτερες της συνθήκες. Προκύπτει, συνεπώς, οτι ή χρη

σιμοποίηση του μέσου αυτού γιά τόν έλεγχο του πληθωρισμού απαιτεί τή 

διερεύνηση τής φύσεως καί τών πηγών πού τροφοδοτούν τόν πληθωρισμό 

στή χώρα, πρίν αποφασιστεί ποια μορφή πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 

θά εφαρμόσουμε. Μεταφύτευση τής εμπειρίας άλλων χωρών στην περί

πτωση τής χώρας μας είναι ενδεχόμενο νά προκαλέσει περισσότερο KÜKO 
παρά καλό. 

'Από τήν ανάλυση, ωστόσο, τής μορφής καί τών γενικότερων επιδι

ώξεων τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, οπως εφαρμόστηκε στίς διά

φορες χώρες, βγαίνει τό συμπέρασμα οτι τό μέσο αυτό ασκήσεως οικονομι

κής πολιτικής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τά όποια συναντώνται στην 

πολιτική τιμών καί εισοδημάτων όλων σχεδόν τών χωρών. Τά χαρακτηρι

στικά αυτά πηγάζουν άπό τους βασικούς κανόνες προσδιορισμού τών χρη

ματικών αμοιβών καί τής διανομής τοΰ εισοδήματος, γενικότερα, γι' αυτό 

καί πρέπει νά περιλαμβάνονται σέ ενα πρόγραμμα ελέγχου τοΰ πληθωρι

σμού μέσω τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στην Ελλάδα. 'Ακόμη 

άπό τήν ανάλυση τής εμπειρίας άλλων χωρών αντλούνται χρήσιμα διδά

γματα ώς προς τίς προϋποθέσεις πού απαιτούνται γιά τήν επιτυχή εφαρμογή 

τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Γιά τους λόγους αυτούς προχωρούμε 

σέ μιά σύντομη επισκόπηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πού 

εφαρμόστηκε σέ μερικές χώρες τής Ευρώπης, τίς ΗΠΑ καί τόν Καναδά. 

1.2. Ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων στην 'Αγγλία 

α. Γενικά 

Οι προσπάθειες γιά τόν έλεγχο τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών μέσω τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στην 'Αγγλία άρχισαν αμέσως μετά τό Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτω άπό διάφορες μορφές καί μέ μικρές διακοπές, οί 

προσπάθειες αυτές συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Οί λόγοι πού επέβαλαν τήν 

εφαρμογή κανόνων, οί όποιοι αποσκοπούσαν στον επηρεασμό τής συμπερι

φοράς τών επιχειρήσεων καί τών εργαζομένων δσον άφορα τόν έλεγχο τοΰ 

πληθωρισμού, διαφέρουν άπό εκείνους τών άλλων χωρών. Τό κύριο ενδι

αφέρον τής πολιτικής πού ακολουθήθηκε κατά καιρούς δέν ήταν ή 

αποφυγή τών οικονομικών διαταραχών καί τής σπατάλης τών οικονομικών 
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πόρων πού προκαλεί ό πληθωρισμός ή ή μείωση της ανισότητας στή δια

νομή του εισοδήματος. Ή προσπάθεια ελέγχου του πληθωρισμού απέβλεπε 

μάλλον, στή βελτίωση της οικονομικής θέσεως της χώρας διεθνώς, δηλαδή 

στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλα

γών, πρόβλημα πού σέ ολη αυτή τήν περίοδο επανέρχεται μετά άπό μικρά 

διαλείμματα. Περίπου κάθε φορά πού οί κυβερνήσεις της χώρας αυτής απο

φάσιζαν τήν εφαρμογή κάποιας (νέας ή της ίδιας) μορφής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων προβαλλόταν σάν δικαιολογία ή αποφυγή τής χειροτερεύ-

σεως του ισοζυγίου πληρωμών1. 

Κατά τήν περίοδο τής ΙΟετίας του '40 καί τό μεγαλύτερο μέρος τής 

ΙΟετίας του '50 ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων επιδίωκε ανάσχεση του 

ρυθμού ανόδου τών τιμών μέ μείωση τοΰ ρυθμού ανόδου τών μισθών. Αυτή ή 

αντιμετώπιση βασιζόταν οχι τόσο στην υπόθεση οτι οί πληθωριστικές τά

σεις τής οικονομίας προέρχονταν άπό τήν αυξανόμενη πίεση τών μισθών 

πάνω στίς τιμές, αλλά άπό τό οτι ή μείωση του ρυθμού ανόδου τών χρηματι

κών μισθών περιορίζει τό ρυθμό ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων, 

πράγμα πού επιδρά πάνω στή ζήτηση. 'Ακόμη καί στην περίπτωση πού ή 

ύψωση τών τιμών καί τών μισθών ήταν συνέπεια τής αυξημένης ζητήσεως 

καί ή εισοδηματική πολιτική δέν είναι αποτελεσματική στον έλεγχο τοΰ 

πληθωρισμού, ή πολιτική εισοδημάτων, ή οποία εφαρμόστηκε, είχε κάποιο 

θετικό αποτέλεσμα πάνω στό ρυθμό ανόδου τών μισθών καί έμμεσα στίς 

τιμές, τουλάχιστον κατά τά πρώτα στάδια εφαρμογής τής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων. Αυτό οφείλεται στό ιδιαίτερο ψυχολογικό κλίμα πού επι

κρατούσε τήν περίοδο εκείνη καί στή συνεργασία μεταξύ τών εργατικών 

συνδικάτων καί τής κυβερνήσεως. Μολονότι ή προσπάθεια νά εξηγηθεί ή 

μόνιμη πληθωριστική τάση καί τά αϊτια ενάρξεως τής πληθωριστικής δια

δικασίας αποτελούν μόνιμο θέμα τών συζητήσεων στή χώρα αυτή, χρει

άστηκε αρκετός καιρός γιά νά γίνει δεκτό, δτι κάποιος παράγοντας κόστους 

(τής εργασίας) αποτελούσε τήν κύρια γενεσιουργό αίτία τοΰ πληθωρισμού. 

Γιά κάμποσο καιρό οί κυβερνήσεις τής 'Αγγλίας έξάγγειλλαν κατευθύν

σεις πολιτικής εισοδημάτων καί διατύπωναν συστάσεις γιά νά συγκρατηθεί 

ό ρυθμός ανόδου τών μισθών. Μόλις τό 1962, όμως, αποφασίστηκε ποιο 

μέγεθος ήταν τό κατάλληλο κριτήριο γιά τήν άσκηση πολιτικής έπί τών 

μισθών. Ή αύξηση τής παραγωγικότητας ολόκληρης τής οικονομίας θε-

1. Shiff Eric, Incomes Policies Abroad, Part I, American Enterprises Institute for 
Public Research, 1971, σελ. 3-14. 
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ωρήθηκε τό πιό κατάλληλο μέτρο γιά την αναπροσαρμογή των μισθών, 

γιατί όταν οι μισθοί αναπροσαρμόζονται σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου της 

μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας, δέν προκαλείται ύψωση του κό

στους της εργασίας άνά μονάδα προϊόντος σέ ολόκληρη τήν οικονομία καί 

συνεπώς οί πληθωριστικές επιδράσεις της αυξήσεως των μισθών εκλείπουν. 

Ή αρχή αυτή έγινε δεκτή άπό τά εργατικά συνδικάτα, αλλά ή εφαρμογή της 

υπήρξε δυσχερής. 

Ή εισοδηματική πολιτική συνίστατο στην εξαγγελία γενικών κατευ

θύνσεων αναπροσαρμογής τών μισθών, οί όποιες συνήθως περιλάβαιναν ενα 

μέγιστο ποσοστό αναπροσαρμογής ή ενα μέγιστο ρυθμό ανόδου τών μέσων 

μισθών. Ή θέληση τών συνδικάτων νά εφαρμόσουν αυτές τις κατευθύνσεις 

εξαρτήθηκε σέ μεγάλο βαθμό άπό τίς σχέσεις τους μέ τό κόμμα πού κυβερ

νούσε. Ή υποστήριξη τών μεσαίων εισοδηματικών τάξεων προς τό εργατικό 

κόμμα επέτρεψε στίς εργατικές κυβερνήσεις νά έχουν τήν υποστήριξη τών 

εργατικών συνδικάτων. Ή διαφορά της συμπεριφοράς τών συνδικάτων απέ

ναντι στίς εργατικές κυβερνήσεις (1945-1951 καί 1965-1970), σέ σύγ

κριση μέ τίς συντηρητικές κυβερνήσεις (1951-1964 καί 1970-1973), όσον 

άφορα τήν υποστήριξη της εισοδηματικής πολιτικής είναι αισθητή 1. 

Παράλληλα, όμως, ή ιστορία τής 'Αγγλίας αποκαλύπτει ότι, ακόμη καί όταν 

ή ηγεσία τών εργατικών συνδικάτων επιθυμεί νά έχει κάποια συνεργασία μέ 

τήν κυβέρνηση γιά τήν εφαρμογή τής εισοδηματικής πολιτικής, μεγάλο 

μέρος τής επιτυχίας της εξαρτάται άπό τό κατά πόσον τό ολο σώμα τών 

συνδικαλισμένων εργατών επιθυμεί νά συνεργαστεί στην εφαρμογή ενός 

τέτοιου προγράμματος γιά τόν έλεγχο του πληθωρισμού. Γιατί ή οργανω

τική διάρθρωση τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος στην 'Αγγλία δέν στηρίζε

ται σέ θεσμικούς κανόνες, κάτι πού έχει σάν αποτέλεσμα ο συνδικαλισμός 

στή χώρα αυτή νά απέχει πολύ άπό τό νά θεωρείται συγκεντρωτικός. Αυτός 

είναι καί ο σημαντικότερος λόγος τής μικρής αποτελεσματικότητας τής 

πολιτικής εισοδημάτων στον έλεγχο τοΰ πληθωρισμού. 

1. Οί Klein καί Ball, σέ εργασία τους σχετικά μέ τους παράγοντες πού προσδι
ορίζουν τους μισθούς, χρησιμοποίησαν ψευδομεταβλητή (ή οποία πήρε τήν τιμή τής 
μονάδας κατά τή διάρκεια τής διακυβερνήσεως τής χώρας άπό τό Συντηρητικό 
Κόμμα καί μηδέν κατά τή διακυβέρνηση τής χώρας άπό τίς εργατικές κυβερνήσεις) 
γιά νά συλλάβει τίς επιδράσεις τής αυξημένης επιθετικότητας τών εργατικών συνδι
κάτων πάνω στους μισθούς επί κυβερνήσεων τοϋ Συντηρητικού Κόμματος. Ή παρά
μετρος αυτής τής μεταβλητής ήταν στατιστικά σημαντική. Βλ. R. Bodkin et al., 
Price Stability and High Employment, Economic Council of Canada, 1976, σελ. 78-79. 
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Κάνοντας μιαν επισκόπηση των κυριότερων χαρακτηριστικών σημείων 

της εισοδηματικής πολιτικής πού εφαρμόστηκε μεταπολεμικά καί κατά χα

ρακτηριστικές υποπεριόδους, χωρίς μεγάλη επιφύλαξη φθάνουμε στό συμ

πέρασμα, οτι ή αποτελεσματικότητα της πολιτικής στον έλεγχο του πληθω

ρισμού εξαρτήθηκε σέ μεγάλο βαθμό άπό τή θέληση των εργατικών συνδι

κάτων νά εφαρμοστεί ή πολιτική του κόμματος πού βρισκόταν στην εξου

σία. 

β. Περίοδος τής ΙΟετίας του '401 

'Αμέσως μόλις τό 'Εργατικό Κόμμα ανέλαβε τή διακυβέρνηση τής χώ

ρας τό 1945 δήλωσε, οτι ή κυβέρνηση δέν επιθυμεί νά παρέμβει στή διαδι

κασία προσδιορισμού τής αμοιβής τής εργασίας μέ ελεύθερες διαπραγμα

τεύσεις. Ή ανάγκη, όμως, νά γίνει κάτι γιά νά μειωθεί ό ρυθμός του πληθω

ρισμού ανάγκασε τήν κυβέρνηση νά προβεί σέ δήλωση σχετικά μέ τήν 

εξέλιξη τών προσωπικών εισοδημάτων, του κόστους καί τών τιμών, μέ τήν 

οποία επισήμαινε οτι δέν υπήρχε λόγος γιά γενική αύξηση τών χρηματικών 

εισοδημάτων. Ή κυβέρνηση δεχόταν οτι ήταν δυνατό νά χορηγηθούν αυ

ξήσεις στους μισθούς ορισμένων περιπτώσεων εργαζομένων σέ κλάδους, 

οπού ή αμοιβή τής εργασίας ήταν χαμηλή, ώστε νά καλυφθούν οί ανάγκες 

σέ εργατικό δυναμικό στους κλάδους αυτούς. Σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική 

αυτή δήλωση ή αύξηση τών μισθών μερικών κατηγοριών εργαζομένων δέν 

αποτελούσε αιτία γιά νά διαταραχθούν οί σχετικοί μισθοί καί νά αρχίσει ή 

πληθωριστική διαδικασία. Ή πολιτική εισοδημάτων περιορίστηκε μόνο 

στους μισθούς, άλλα υπήρχε ή δυνατότητα νά ελεγχθούν καί οί τιμές. 

Παράλληλα οί επιχειρήσεις πείσθηκαν πώς δέν έπρεπε νά αυξήσουν τά 

καταβαλλόμενα μερίσματα. Ή εφαρμογή τής πολιτικής σταθεροποιήσεως 

τών εισοδημάτων άπό τήν εργασία αφέθηκε στους οργανισμούς πού ασχο

λούνταν μέ τήν παρακολούθηση τών εξελίξεων τών μισθών, γιά νά αποφευ

χθεί ή παρέμβαση τής κυβερνήσεως στή διαδικασία τών διαπραγματεύσεων. 

Ή Γενική Συνομοσπονδία 'Εργατών (TUC) δέχτηκε τήν πολιτική τής κυ

βερνήσεως ύπό τρεις προϋποθέσεις: 

i. νά μή μεταβληθεί ή διάρθρωση τών μισθών (νά διατηρηθούν οί διαφορές 

1. Fels, Α., The British Prices and Incomes Policy Board, Cambridge University 

Press, 1972, σελ. 5-15. 
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μεταξύ των μισθών), γιατί είναι αναγκαίο νά ενισχυθεί ή προσφορά 

ειδικευμένης εργασίας-

ü νά αναπροσαρμοστούν οι μισθοί πού εξασφάλιζαν επίπεδο διαβιώσεως 

κατώτερο άπό τό κοινωνικά αποδεκτό* 

ϋί.νά εξασφαλιστεί ή δυνατότητα αυξήσεως των μισθών σύμφωνα μέ τήν 

αύξηση του εθνικού προϊόντος. 

Μέ άλλα λόγια οί ηγέτες τών συνδικαλιστικών οργανώσεων δέχθηκαν 

καταρχήν τήν κυβερνητική πολιτική, πού έπρεπε, ωστόσο, νά προβλέπει 

ορισμένες εξαιρέσεις. Ή συνεργασία τών συνδικαλιστικών οργανώσεων μέ 

τήν κυβέρνηση, στό θέμα αυτό, αποδόθηκε σέ ορισμένους παράγοντες καί 

ειδικότερα στό γεγονός, οτι οί εργαζόμενοι είχαν συνηθίσει στους ελέγχους 

της περιόδου του πολέμου καί της περιόδου μετά τόν πόλεμο, γιά τήν αντι

μετώπιση τών έκτακτων αναγκών, καί στους στενούς δεσμούς τών ηγετών 

τών εργατικών συνδικάτων μέ τήν 'Εργατική Κυβέρνηση. Ή εμπιστοσύνη 

όμως αυτή διήρκεσε μέχρι τά μέσα του 1950. Κύρια αϊτια της άρσεως της 

εμπιστοσύνης προς τήν εισοδηματική πολιτική της κυβερνήσεως ήταν ή 

υποτίμηση του εθνικού νομίσματος τό Σεπτέμβριο του 1949 καί ή εξαιτίας 

αυτού του λόγου άνοδος του ρυθμού αυξήσεως του κόστους ζωής, ό όποιος 

επιταχύνθηκε λόγω τών προγραμμάτων εξοπλισμού καί της ενάρξεως του 

πολέμου στην Κορέα καί λόγω του οτι ή πολιτική περιορισμού του ρυθμού 

ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων τών εργαζομένων αφορούσε μόνο 

τους ονομαστικούς μισθούς (wage rates) πού ίσχυαν επί εθνικής κλίμακος 

καί οχι τίς πράγματι καταβαλλόμενες αμοιβές (earnings). Γιά τό τελευταίο 

αυτό στοιχείο πρέπει νά γίνει κάποια ανάλυση, δεδομένου ότι κατά τήν 

περίοδο αυτή ή διαφορά μεταξύ τών ονομαστικών μισθών καί τών πράγματι 

καταβαλλόμενων ήταν σημαντική. 

Οί πράγματι καταβαλλόμενες αμοιβές περιλαμβάνουν, πέρα άπό τους 

ονομαστικούς μισθούς πού ισχύουν σέ εθνική κλίμακα, αμοιβές πού συμφω

νούνται μεταξύ τών εργαζομένων καί τών επιχειρηματιών σέ μικροοικονο

μικό επίπεδο, υπερωρίες καί διάφορες παροχές πού αποτελούν κίνητρα γιά 

άτομα ψηλής αποδόσεως. Ή έλλειψη ελέγχου τών διαφορών μεταξύ ονομα

στικών μισθών καί πράγματι καταβαλλόμενων αμοιβών (wage drift) δέν 

περιόρισε τήν αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής πολιτικής, γιά τό 

λόγο οτι τήν περίοδο εκείνη ή εξέλιξη τών ονομαστικών μισθών προσδι

όριζε τήν εξέλιξη τών πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών τών εργαζομέ

νων. 'Επειδή δμως γιά μερικές ειδικότητες εργασίας οί πράγματι καταβαλ

λόμενες αμοιβές αυξήθηκαν μέ ρυθμό ταχύτερο άπ' ο,τι οί ονομαστικοί 

μισθοί, οί διαφορές μεταξύ τών αμοιβών τών εργαζομένων ενισχύθηκαν, μέ 
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αποτέλεσμα πολλά εργατικά συνδικάτα νά άρουν τήν εμπιστοσύνη τους 

προς τήν κυβερνητική πολιτική. 

'Ωστόσο, υπάρχει σχεδόν ομοφωνία ώς προς τό οτι ή εισοδηματική 

πολιτική της περιόδου εκείνης μείωσε τό ρυθμό ανόδου των μισθών. Κατά 

τή διάρκεια των δυόμιση ετών εφαρμογής της πολιτικής αντιστοιχεί αύ

ξηση τών χρηματικών μισθών πού καθορίστηκαν σέ εθνική κλίμακα 5% 

έναντι 8% αυξήσεως τών τιμών. Οί οικονομετρικές εργασίες συμφωνούν στό 

σημείο, οτι ή εισοδηματική πολιτική συνέβαλε στή μείωση τοΰ ρυθμού 

ανόδου τών μισθών. Ό Smith1 εκτιμά, πώς ό ετήσιος ρυθμός ανόδου τών 

εβδομαδιαίων αποδοχών ήταν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος 

άπό οσο θά ήταν κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες. Οί Jefferson, Sams καί 

Swann2 υπολογίζουν οτι οί μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,8%, 1,8% καί 4,4% 

κατά τά ετη 1948, 1949 καί 1950 αντίστοιχα έναντι ρυθμών 8,3%, 6,8% καί 

4,7% πού θά αυξάνονταν χωρίς πολιτική γιά τά παραπάνω χρόνια. Οί Lipsey 

καί Parkin έφθαναν σέ παρόμοια αποτελέσματα, ενώ ό ϊδιος ό Parkin 3 ' 4 

υπολόγισε δτι οί μισθοί υστέρησαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα έναντι τού 

ρυθμού πού θά πραγματοποιόταν χωρίς τήν εισοδηματική πολιτική. 'Αντί

θετα οί τιμές αυξήθηκαν περισσότερο άπό δσο αναμενόταν. 

γ. Περίοδος της ΙΟετίας τοΰ '505 

Ό σ α έλαβαν χώρα κατά τά πρώτα χρόνια μετά τήν ανάληψη της κυβερ

νήσεως άπό τό Συντηρητικό Κόμμα τό 1951, μπορεί νά θεωρηθούν ώς απο

μάκρυνση άπό ο,τι θεωρείται πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. Τό 1952 ή 

Συντηρητική Κυβέρνηση πρότεινε τή δημιουργία οργάνου τριμερούς εκ

προσωπήσεως μέ τό σκοπό νά βρεθεί τρόπος συνδέσεως τών μισθών προς 

τήν παραγωγικότητα. Ή Γενική Συνομοσπονδία τών 'Εργατικών Συνδικά-

1. Smith, D.C., «Incomes Policy», in R.E. Caves, Britain's Economic Prospects, 
G. Allen and Unwin, 1968, σελ. 114. 

2. Jefferson, C.W., Sams, K.J., and Swann, D., «The Control of Incomes and 
Prices in the United Kingdom, 1964—1967: Policy and Experience» The Canadian 
Journal of Economics, 1968, σελ. 283. 

3. Lipsey, R.G., and Parkin, J.M., «Incomes Policy: A Reapraisal», Economica, 
1970, σελ. 115. 

4. Parkin, J.M., «Some Further Results on the Determination of the Rate of 
Change of Money Wages», Economica, 1970, σελ. 386. 

5. Fels, ο.π., σελ. 7. 
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των εναντιώθηκε στην ιδέα αυτή καί δέν έλαβε μέρος. Ή απόρριψη της 

προτάσεως αυτής άπό τους εργαζομένους είχε ως αποτέλεσμα τήν επανά

ληψη των κυβερνητικών δηλώσεων μέ τίς όποιες εκφράζονταν ζωηροί φό

βοι γιά σπειροειδή εξέλιξη τών μισθών καί τών τιμών καί παρέπεμψε εκ νέου 

τίς διαφορές γιά αναπροσαρμογή τών μισθών στά Συμβούλια Μισθών. 

Ό τ α ν , όμως, τά Συμβούλια Μισθών υπέβαλαν τίς προτάσεις τους ή κυβέρ

νηση τίς δεχόταν χωρίς τροποποιήσεις. 

Ά π ό τό 1952 μέχρι τό Μάρτιο του 1956 ή κυβέρνηση δέν έλαβε σημαν

τικά μέτρα γιά τόν έλεγχο τών μισθών. Μόνον όταν υπήρξε κίνδυνος διατα

ράξεως τής ηρεμίας στό βιομηχανικό τομέα συνέστησε τά διοικητικά δικα

στήρια διερευνήσεως τών εργατικών διαφορών, τά όποια ασχολήθηκαν μέ 

τίς διαφορές μεταξύ τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών γιά αναπροσαρμο

γές τών μισθών. Τό 1955 ή κυβέρνηση δέχτηκε απόφαση τής δευτεροβά

θμιας διαιτησίας, μέ τήν οποία χορηγούνταν σημαντικές αυξήσεις. Μέ άλλα 

λόγια ή κυβέρνηση προτίμησε νά υποστηρίξει τήν πολιτική ενισχύσεως τής 

συνεργασίας στό βιομηχανικό τομέα καί τό υφιστάμενο άπό μακρό χρόνο 

θεσμικό πλαίσιο αντί νά δοκιμάσει νέο γιά τήν παρακολούθηση τής εφαρ

μογής τής εισοδηματικής πολιτικής. 

Τό 1956 ή κυβέρνηση δημοσίευσε έκθεση πάνω στά οικονομικά συμπε

ράσματα άπό τήν επιδίωξη τής πλήρους απασχολήσεως. Στην έκθεση ανα

φερόταν, οτι γιά νά διατηρηθεί ή πλήρης απασχόληση πρέπει ή ζήτηση γιά 

αγαθά καί υπηρεσίες νά είναι ψηλή καί νά αυξάνει μέ ρυθμό ϊσο προς τήν 

αύξηση τής παραγωγικής δυναμικότητας τής οικονομίας. Αυτό συνεπάγεται 

ψηλή ζήτηση γιά εργασία καί Ικανοποιητικές ευκαιρίες διαθέσεως τών αγα

θών καί υπηρεσιών μέ τιμές πού εξασφαλίζουν ικανοποιητικά κέρδη. Κάτω 

άπό αυτές τίς συνθήκες, όμως, οι εργαζόμενοι μπορούν νά διεκδικούν ψη

λούς ρυθμούς ανόδου τών μισθών, καί οί επιχειρηματίες νά τίς χορηγούν, 

μεταφέροντας τό πρόσθετο κόστος πάνω στίς τιμές. "Ετσι, μέ συνθήκες πλή

ρους απασχολήσεως τά όρια τών κερδών δέν απορροφούν στοιχεία κόστους. 

Αυτή ή κατάσταση δημιούργησε κάποιο δίλημμα. Γιατί, αν οί ευνοϊκές 

συνθήκες τής οικονομίας είναι εκμεταλλεύσιμες άπό τους εργάτες καί τους 

επιχειρηματίες, δέν είναι δυνατή ή ταυτόχρονη επίτευξη τής πλήρους απα

σχολήσεως καί τής σταθερότητας τών τιμών. Γιά νά μή θυσιαστεί ή μιά 

επιδίωξη υπέρ τής άλλης, ή κυβέρνηση συνέστησε στίς δύο πλευρές τής 

αγοράς εργασίας αυτοσυγκράτηση καί περιορισμό στους ρυθμούς αναπρο

σαρμογής τών μισθών καί τών τιμών καί μείωση τών ορίων τών κερδών, γιά 

νά αποφευχθεί ή αύξηση τών χρηματικών εισοδημάτων μέ ταχύτερο ρυθμό 

άπό τήν αύξηση τοΰ προϊόντος. 
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Γιά νά πετύχει αυτό, ή κυβέρνηση συνιστούσε στίς επιχειρήσεις νά 

επιδιώξουν αύξηση των κερδών τους μέσω της αυξήσεως της παραγωγικό

τητας καί, επιπλέον, οί επιχειρήσεις τών κλάδων πού είχαν παραγωγικότητα 

ψηλότερη άπό τή μέση νά μειώσουν ή έστω νά κρατήσουν σταθερές τίς 

τιμές τών προϊόντων τους. Παράλληλα προτάθηκε στους εργαζομένους νά 

διατυπώσουν μέ ρεαλιστικότερο τρόπο τίς προτάσεις τους γιά αυξήσεις. 

Στην κυβερνητική δήλωση διαφαινόταν, δτι ό έλεγχος της ζητήσεως μέσω 

τών παραδοσιακών μέτρων πολιτικής δέν ήταν δυνατός, χωρίς νά διαταρα

χθεί τό επίπεδο της απασχολήσεως. Γιά τό λόγο αυτό έζητεΐτο ή αυτοσυγ

κράτηση τών εργαζομένων κατά τίς διεκδικήσεις γιά αύξηση τών μισθών 

καί ή μείωση τών ορίων τών κερδών. Δέν αναφέρονταν όμως τά όρια αύτο-

συγκρατήσεως ούτε τά μέσα, μέ τά όποια αυτή πραγματοποιόταν. 

Στή συνέχεια, όμως, ή κυβέρνηση έκανε έκκληση γιά τήν τήρηση ανώ

τατου ρυθμού ανόδου τών τιμών. Μετά άπό σειρά συσκέψεων μέ τους εκ

προσώπους τών εργαζομένων, τών εργοδοτών καί τών δημόσιων επιχειρή

σεων, ή κυβέρνηση έκανε έκκληση στους επιχειρηματίες καί τίς δημόσιες 

επιχειρήσεις νά αποφύγουν αύξηση τών τιμών γιά ενα χρόνο καί τά εργα

τικά συνδικάτα νά περιορίσουν τίς απαιτήσεις τους γιά αναπροσαρμογή τών 

μισθών. Ή ουσία τών κυβερνητικών εκκλήσεων ήταν, οτι ή πολιτική περι

ορισμού τών απαιτήσεων γιά αύξηση τών μισθών θά εξασφαλιζόταν μέ τόν 

περιορισμό του ρυθμού ανόδου τών τιμών. Σημαντικός αριθμός επιχειρή

σεων ανταποκρίθηκε στίς εκκλήσεις της κυβερνήσεως, άλλα οί οργανώσεις 

τών εργαζομένων απέρριψαν τήν ΐδέα του περιορισμού τών αυξήσεων τών 

μισθών. Τά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας γιά τόν έλεγχο του πλη

θωρισμού δέν ήταν θετικά. 

Τό 1957 ή κυβέρνηση προχώρησε στην ίδρυση του Συμβουλίου Τιμών, 

Παραγωγικότητας καί Εισοδημάτων, στό όποιο, εντούτοις, ανατέθηκε 

απλώς τό έργο της παρακολουθήσεως τών οικονομικών εξελίξεων του 

πρόσφατου παρελθόντος, μέ ιδιαίτερη έμφαση στίς εξελίξεις της παραγωγι

κότητας, τών τιμών καί τών εισοδημάτων (μισθών καί κερδών), καί της 

συντάξεως σχετικών εκθέσεων. Τό Συμβούλιο θά είσηγεΐτο μέτρα γιά τήν 

ανάσχεση του πληθωρισμού καί ήταν ανεξάρτητο άπό τόν όλο κυβερνητικό 

μηχανισμό ασκήσεως της οικονομικής πολιτικής. 

Οί απόψεις του Συμβουλίου γιά τήν ερμηνεία τού πληθωρισμού στην 

Αγγλία, όπως εκφράζονται στίς τρεις εκθέσεις του, δέν έδωσαν τά απαιτού

μενα κριτήρια γιά νά χαραχτεί καθαρή καί σταθερή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων. Συγκεκριμένα, οί εκθέσεις του Συμβουλίου ερμήνευαν τόν 

πληθωρισμό ως αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας ζητήσεως. Μόνο στην 
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τρίτη έκθεση, τό 1961, έκαμε νύξη οτι υπάρχει κάποιος πληθωρισμός κό

στους καί συνεπώς πρέπει νά εφαρμοστεί κάποια πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων. Παρόλα αυτά οί εκθέσεις του Συμβουλίου πολύ μικρή επίδραση 

είχαν στίς διαπραγματεύσεις γιά τόν προσδιορισμό του ρυθμού αναπροσαρ

μογής τών μισθών. Αυτό οφειλόταν στό γεγονός, οτι στό Συμβούλιο δεν 

υπήρχε εκπροσώπηση καμιάς από τίς δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας. 

'Επιπλέον ή παρατήρηση του Συμβουλίου στην πρώτη εκθεσή του τό 1958, 

οτι κατά τή γνώμη του δέν ήταν δυνατή ή ύπαρξη ελεύθερου, ευέλικτου καί 

αποτελεσματικού συστήματος εισοδηματικής πολιτικής χωρίς τήν ύπαρξη 

σχετικά ψηλού επιπέδου ανεργίας, οχι μόνο προκάλεσε τίς σφοδρές επικρί

σεις τών εργατικών συνδικάτων άλλα καί συντέλεσε στό νά μή λαμβάνον

ται πιά υπόψη οί εκθέσεις τού Συμβουλίου άπό τά εργατικά συνδικάτα κατά 

τίς διαπραγματεύσεις γιά τόν προσδιορισμό τού ρυθμού αναπροσαρμογής 

τών μισθών. 

δ. Περίοδος τής ΙΟετίας του '60 

Ύπό τήν πίεση τής καταστάσεως πού δημιουργήθηκε άπό τή σοβαρή 

επιδείνωση τού ισοζυγίου πληρωμών τό 1961 αναβίωσαν οί προσπάθειες νά 

τεθούν ύπό έλεγχο τά χρηματικά εισοδήματα. Γιά τό σκοπό αυτό ή κυβέρ

νηση εισήγαγε σειρά μέτρων περιορισμού τής ζητήσεως καί επέβαλε πά

γωμα στους μισθούς τών εργαζομένων στό δημόσιο τομέα, μέχρις ότου αυ

ξηθεί ή παραγωγικότητα καί καλυφθεί ή διαφορά ανάμεσα στό ρυθμό ανα

προσαρμογής τών μισθών καί στην παραγωγικότητα τού πρόσφατου παρελ

θόντος. 'Επίσης ζήτησε άπό τόν Ιδιωτικό τομέα καί τίς δημόσιες επιχειρή

σεις νά αποφύγουν νά χορηγούν αυξήσεις γιά μερικούς μήνες. Τό μέτρο 

αυτό δέν απέδωσε τό αναμενόμενο αποτέλεσμα. 'Αντίθετα ερέθισε τους ερ

γαζομένους στό δημόσιο τομέα γιά τή διάκριση πού γινόταν σέ βάρος τους, 

δεδομένου οτι ô ιδιωτικός τομέας δέν ακολούθησε τίς εκκλήσεις τής κυβερ

νήσεως. Συγκεκριμένα ή ηγεσία τών εργατικών συνδικάτων απέρριψε τήν 

έκκληση τής κυβερνήσεως, νά ακολουθήσει ό ιδιωτικός τομέας τό παράδει

γμα τού δημόσιου καί νά περιορίσει τίς απαιτήσεις του γιά αύξηση τών 

μισθών, άλλα συνεργάστηκε στή δημιουργία τού 'Εθνικού Συμβουλίου Οι

κονομικής 'Αναπτύξεως. Ή καλή συνεργασία τών τριών μερών σ' αυτό τό 

Συμβούλιο είχε σάν αποτέλεσμα τήν ενθάρρυνση τής κυβερνήσεως γιά νά 

τολμήσει τήν εφαρμογή κανόνων, οί όποιοι αυτή τή φορά αποτελούν κανό

νες πολιτικής εισοδημάτων. 

"Ετσι τό 1962 είναι ή απαρχή γιά τή χάραξη πολιτικής εισοδημάτων σέ 
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μακροχρόνια βάση, καί αυτό είναι αποτέλεσμα του οτι τό πολιτικό καί 

οικονομικό κλίμα της χώρας τήν εποχή εκείνη ευνοούσε τήν εφαρμογή 

τέτοιας πολιτικής. Κριτήριο γιά τή χάραξη της εισοδηματικής πολιτικής 

αποτέλεσε ό ρυθμός πού προκύπτει άπό τή μακροχρόνια τάση της παραγω

γικότητας. Ό μ ω ς ή κυβέρνηση ανακοίνωνε περιοδικά τήν εισοδηματική 

πολιτική θέτοντας ανώτατο όριο αναπροσαρμογής των εισοδημάτων άπό 

εργασία καί τίς προϋποθέσεις πού πρέπει νά πληρούνται γιά νά επιτρέπεται 

ή αύξηση των μισθών μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τό ανώτατο επιτρεπόμενο 

όριο. Στην "Εκθεση της κυβερνήσεως τό 1962 γιά τήν εξέλιξη των μισθών 

προτεινόταν αύξηση τών χρηματικών μισθών μέ ποσοστό 2-2,5% γιά τόν 

επόμενο χρόνο. Ψηλότερες αυξήσεις επιτρέπονταν μόνο σέ δύο περιπτώ

σεις: 

ϊ. όταν οί συλλογικές συμβάσεις προέβλεπαν αύξηση τής παραγωγικότητας 

ή οί εργαζόμενοι εγκατέλειπαν περιορισμούς πού είχαν αρνητική επί

δραση πάνω στην παραγωγή, καί 

ii. όταν ή αύξηση τών μισθών ήταν αναγκαία γιά νά εξασφαλιστεί τό απα

ραίτητο κίνητρο γιά τήν προσέλκυση ειδικευμένων εργατών στους κλά

δους, στους οποίους παρατηρείται απροθυμία προσελεύσεως τών εργα

ζομένων. 

Τό ρυθμό του πληθωρισμού (αύξηση του δείκτη κόστους ζωής), ώς 

λόγο γιά τήν αναπροσαρμογή τών μισθών μέ ποσοστό ψηλότερο τοϋ 

2-2,5%, τόν απέρριπταν, γιά νά αποφευχθεί ή σπειροειδής εξέλιξη τών μι

σθών καί τών τιμών. "Αλλωστε, γιά χώρα δπως ή 'Αγγλία, ή οποία εξαρτάται 

σέ μεγάλο βαθμό άπό τό εξωτερικό, ή αύξηση τοϋ δείκτη κόστους ζωής 

είναι δυνατό νά προέρχεται άπό τήν αύξηση τών τιμών τών εισαγόμενων 

αγαθών καί συνεπώς ή άνοδος τοϋ δείκτη τιμών καταναλωτή ερμηνεύει εισ

οδηματικές απώλειες πού πρέπει νά ύποστοϋν όλοι οί εργαζόμενοι. Όμως ή 

αυστηρή απόρριψη τοϋ ρυθμοϋ ανόδου τοϋ δείκτη κόστους ζωής ώς κριτη

ρίου γιά τήν αναπροσαρμογή τών μισθών μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τό ανώ

τατο όριο, σέ μακροχρόνια βάση, προϋποθέτει μεγάλη θέληση άπό μέρους 

τών καταναλωτών γιά λιτότητα. 'Επίσης απορρίφθηκαν επιχειρήματα γιά 

αυξήσεις μισθών λόγω αυξήσεως τών κερδών σέ ορισμένο κλάδο ή γιά τήν 

προσέλκυση εργατών εκτός άπό τίς δύο πιό πάνω περιπτώσεις. Ή απόρριψη 

αιτημάτων γιά αύξηση τών μισθών πάνω άπό τό 2,5%, δταν υπάρχει έλλειψη 

εργατών σέ ορισμένους κλάδους, στηριζόταν στό επιχείρημα, οτι εκείνο πού 

προέχει είναι ή αύξηση τής παραγωγικότητας. Αυτό σήμαινε απομάκρυνση 

άπό τίς τάσεις πού διέγραφαν οί δυνάμεις τής αγοράς, καί γι' αυτό τό λόγο ή 

αποτυχία τής πολιτικής αυτής ήταν βέβαιη. 
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Γιά τήν παρακολούθηση της εφαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής 

συστάθηκε ή 'Επιτροπή Εισοδημάτων τήν οποία αποτελούσαν πέντε μέλη. 

'Ωστόσο, όπως καί στην περίπτωση του Συμβουλίου Τιμών, Παραγωγικότη

τας καί Εισοδημάτων, δέν περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι των εργαζομένων 

καί των εργοδοτών. 'Επίσης οι αρμοδιότητες τής 'Επιτροπής αυτής ήταν 

περιορισμένες. Ή 'Επιτροπή σχεδιάστηκε γιά νά αναλύσει τήν υπάρχουσα 

κατάσταση καί νά συντάσσει εκθέσεις, δέν άνηκε στην αρμοδιότητα της ή 

αξιολόγηση τών συλλογικών συμβάσεων, ούτε είχε τή δυνατότητα νά στέλ

νει εκπροσώπους της κατά τή σύναψη συλλογικών συμβάσεων, γιά νά 

παρακολουθεί τήν εφαρμογή τών γενικών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής 

πολιτικής τής κυβερνήσεως. 'Εξαιτίας, ακριβώς, αυτών τών αδυναμιών, τό 

έργο τής 'Επιτροπής στον έλεγχο του πληθωρισμού δέν υπήρξε πιό αποτε

λεσματικό άπό τό έργο του Συμβουλίου πού αντικατέστησε. Ή Συνομο

σπονδία τών 'Εργατικών Συνδικάτων επίσημα αμφισβήτησε τήν αρμοδι

ότητα τής 'Επιτροπής νά εκφράζει απόψεις σχετικά μέ τίς συλλογικές συμ

βάσεις καί νά συμμετέχει στίς διαπραγματεύσεις μεταξύ εργατών καί εργο

δοτών. Οί συνθήκες αυτές, αν συμπληρωθούν μέ τά ειδικά χαρακτηριστικά 

τής αγγλικής οικονομίας, δηλαδή τή συνύπαρξη του χαμηλού ρυθμού αυξή

σεως τής παραγωγικότητας καί τοΰ ψηλού επιπέδου τής απασχολήσεως, 

κατέστησαν τήν επιδίωξη τών γενικών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής 

πολιτικής εκείνης τής περιόδου ακαδημαϊκή συζήτηση. Πράγματι μέ τό 

τέλος τοΰ χρόνου ό ρυθμός αυξήσεως τού μέσου ωρομισθίου ανερχόταν σέ 

4,5%, ρυθμός πού είναι σημαντικά ψηλότερος άπό τό ανώτατο όριο αναπρο

σαρμογής τών μισθών πού προέβλεπαν οί γενικές κατευθύνσεις. 

Τό 1963 τό 'Εθνικό Συμβούλιο Οικονομικής 'Αναπτύξεως πρότεινε ρυ

θμό ανόδου τοΰ εθνικού προϊόντος 4%. Στην έκθεση πού δημοσιεύτηκε καί 

πού έτυχε τής αποδοχής όλων τών μελών τοΰ Συμβουλίου, οπού περιλαμβά

νονταν οί εκπρόσωποι καί τών δύο πλευρών τής αγοράς εργασίας, πράγμα 

πού αποτελεί τήν πρώτη ένδειξη οτι ό διάλογος μεταξύ τών τριών μερών 

ήταν δυνατός, σημειωνόταν ή ανάγκη νά αυξάνονται τά χρηματικά εισοδή

ματα μέ χαμηλότερο ρυθμό άπό όσο αυξάνονταν κατά τό παρελθόν. Ή 

σημείωση αυτή ήταν σύμφωνη μέ τήν εισοδηματική πολιτική τής κυβερνή

σεως. Παράλληλα, όμως, ή κυβέρνηση μετέβαλε ελαφρά τή θέση της, μέ τό 

νά μή θεωρεί απόλυτα απαραίτητο νά βασίζει τίς γενικές κατευθύνσεις τής 

εισοδηματικής πολιτικής στή μακροχρόνια τάση τής παραγωγικότητας. 

"Ετσι ό μέσος ρυθμός αναπροσαρμογής τών μισθών πού προέβλεπε τό Πρό

γραμμα Οικονομικής 'Αναπτύξεως ήταν 3-3,5%. Ή αύξηση δμως τοΰ ανώ

τατου επιτρεπτού ορίου ανόδου τών μισθών άπό 2,5% σέ 3,5% δέν ήταν 
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επαρκής. To 1964 τό μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 8,2%. Οί λόγοι πού 

συνέβαλαν στην αδυναμία της κυβερνήσεως νά διατηρήσει τό ρυθμό ανόδου 

των χρηματικών μισθών στά πλαίσια τών ορίων πού προέβλεπαν οί γενικές 

κατευθύνσεις της εισοδηματικής πολιτικής είναι, οτι δέν μπόρεσε νά πείσει 

τά εργατικά συνδικάτα γιά τήν ανάγκη καί τήν ορθότητα της στηρίξεως της 

βραχυχρόνιας πολιτικής εισοδημάτων πάνω σέ μιά περισσότερο μακροχρό

νια εισοδηματική πολιτική. 

Μολονότι ή πρώτη αυτή προσπάθεια ελέγχου τών χρηματικών εισοδη

μάτων άπό τήν απασχόληση δέν ήταν αποτελεσματική, τέθηκαν, ωστόσο, τά 

θεμέλια γιά τήν εξειδίκευση τών κριτηρίων καί του μηχανισμού, μέσω του 

οποίου θά εφαρμοζόταν τό ενα μέρος της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 

Ά π ό τήν άποψη αυτή έγινε αντιληπτό, ότι ήταν ανάγκη νά δημιουργηθεί 

ανεξάρτητο όργανο, πού θά παρακολουθούσε τήν εφαρμογή τής πολιτικής 

μέ τή συμμετοχή μελών του στίς διαπραγματεύσεις γιά τήν αναπροσαρμογή 

τών μισθών. Ή απόσταση όμως ή οποία έπρεπε νά διανυθεί άπό τήν πρώτη 

αυτή προσπάθεια μέχρι νά αναπτυχθεί ό μηχανισμός καί νά προσδιοριστούν 

τά κριτήρια, στά όποια θά στηριζόταν ή ολη προσπάθεια ελέγχου τών τιμών 

καί εισοδημάτων σέ επίπεδο κλάδου, ήταν ακόμη μεγάλη. Ή άνοδος, στην 

εξουσία, του 'Εργατικού Κόμματος τόν 'Οκτώβριο του 1964 διευκόλυνε τήν 

κατάσταση, λόγω τής στενής συνεργασίας τών εργατικών συνδικάτων μέ τό 

μηχανισμό λειτουργίας αύτου του κόμματος. 

Πράγματι ή νέα κυβέρνηση πέτυχε μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα 

νά υπογραφεί συμφωνία γιά τήν ακολουθητέα πολιτική εισοδημάτων άπό 

τους εκπροσώπους τής κυβερνήσεως, τή Συνομοσπονδία τών Εργατικών 

Συνδικάτων καί εκπροσώπους μερικών οργανώσεων τών επιχειρηματιών. 

Στην κοινή ανακοίνωση πού εκδόθηκε, τά τρία μέρη αποδέχονταν τή βα

σική αρχή, οτι οί αυξήσεις τών μισθών πρέπει νά βρίσκονται σέ αντιστοιχία 

μέ τήν αύξηση τής παραγωγικότητας. 'Επιπλέον οί δύο πλευρές τής αγοράς 

εργασίας εξέφραζαν τήν ελπίδα συνεργασίας μέ τήν κυβέρνηση, γιά νά 

βρεθεί αποτελεσματικός μηχανισμός έλεγχου τών τιμών καί τών χρηματι

κών εισοδημάτων. Πρέπει νά σημειωθεί, οτι ή κυβέρνηση αναφέρθηκε γιά 

πρώτη φορά στίς εξελίξεις τών τιμών, παράλληλα μέ τίς εξελίξεις τών μι

σθών, πράγμα πού ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τή συνεργασία της μέ τά 

εργατικά συνδικάτα. 

Ό νέος μηχανισμός συνίστατο στην αντικατάσταση τής 'Επιτροπής 

Εισοδημάτων άπό τό 'Εθνικό Συμβούλιο Τιμών καί Εισοδημάτων. Τό νέο 

αυτό όργανο περιλάμβανε εκπροσώπους τών εργαζομένων καί τών εργοδο

τών καί ενισχύθηκε μέ ομάδα ερευνητών. Περιπτώσεις αιτημάτων γιά άνα-
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προσαρμογή των μισθών άνατίθεντο στό Συμβούλιο, πού δέν περιοριζόταν 

στην απλή ανάλυση της καταστάσεως καί τή διατύπωση απόψεων, άλλα 

λάβαινε μέρος στίς συζητήσεις των δύο μερών. Ή αρμοδιότητα του συν

ίστατο στην εξεύρεση λύσεως πού θά ήταν αποδεκτή καί άπό τά δύο μέρη 

καί θά έπρεπε νά βρίσκεται μέσα στά πλαίσια τών γενικών κατευθύνσεων 

της εισοδηματικής πολιτικής. "Οσον άφορα τόν κατάλληλο ρυθμό αναπρο

σαρμογής τών μισθών δέν υπήρξαν τροποποιήσεις (3,5% ως ανώτατο όριο), 

εκτός άπό τό οτι τά δύο κριτήρια γιά τή χορήγηση ψηλότερων αυξήσεων 

(αύξηση τής παραγωγικότητας καί ανάγκη προσελκύσεως εργατικού δυνα

μικού σέ κλάδους οπού παρατηρεΐτο απροθυμία προσελεύσεως τών εργαζο

μένων λόγω χαμηλών μισθών) συμπληρώθηκαν μέ δύο νέα κριτήρια κοινω

νικού κυρίως χαρακτήρα. 'Επιτρεπόταν δηλαδή αύξηση τών μισθών όταν: 

i. ο ισχύων μισθός ήταν πολύ χαμηλός γιά νά εξασφαλιστεί ανεκτό βιοτικό 

επίπεδο καί 

ii. τό επίπεδο τοϋ μισθού ήταν χαμηλότερο άπό τό ισχύον σέ άλλους κλά

δους τής οικονομίας γιά τήν ϊδια ειδικότητα εργασίας. 

'Εξάλλου αναφερόταν ρητά, οτι μεγάλες αποκλίσεις άπό τό γενικό κα

νόνα θά έπρεπε νά αποφεύγονται. 'Επίσης δέν αναφέρθηκαν στίς αυξήσεις 

του κόστους ζωής ως κριτηρίου γιά αύξηση τών μισθών πέρα άπό τό ανώ

τατο όριο. Ή μή αναφορά τής συνδέσεως του ρυθμού ανόδου τών μισθών μέ 

τό ρυθμό ανόδου τοϋ δείκτη κόστους ζωής δικαιολογήθηκε άπό τό οτι ή 

άνοδος τών τιμών ήταν δυνατό νά προέρχεται άπό τήν αύξηση του κόστους 

εργασίας. 

"Οσον άφορα τίς κατευθύνσεις τής πολιτικής τιμών, αναφέρθηκαν ρητά 

οι περιπτώσεις κατά τίς όποιες επιτρεπόταν άνοδος τών τιμών γιά: 

i. νά καταστεί δυνατή ή καταβολή τοϋ ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής 

τών μισθών 

ΐΐ.νά αποφευχθεί ή αύξηση τοϋ κόστους (μή εργατικού) πού δέν μπορεί νά 

απορροφηθεί άπό τήν αύξηση τής παραγωγικότητας* 

ίϋ.νά εξασφαλιστεί τό απαιτούμενο κεφάλαιο, γιά τήν επέκταση τής παρα

γωγικής δυναμικότητας πού απαιτεί ή εγχώρια καί ή εξωτερική ζήτηση, 

όταν αυτό αποδεικνυόταν αδύνατο, παρά τήν προσπάθεια μειώσεως τοϋ 

κόστους. 

Παράλληλα προβλεπόταν μείωση τών τιμών: 

ΐ. άν ή παραγωγικότητα τής εργασίας αυξανόταν μέ ρυθμό ταχύτερο άπό 

τό ανώτατο όριο αναπροσαρμογής τών μισθών πού είχε τεθεί-

ϋ.άν τά λοιπά στοιχεία κόστους μποροΰσαν νά συμπιεσθούν ή νά αποφευ

χθούν 
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iii. αν τό τρέχον κόστος τών λοιπών εισροών μειωνόταν καί 

iv. αν τό ισχύον επίπεδο τιμών ήταν αποτέλεσμα ασκήσεως υπερβολικής 

δυνάμεως επί της αγοράς. 

Γιά νά δοθεί χρόνος στό Εθνικό Συμβούλιο Τιμών καί Εισοδημάτων νά 

προβεί στην ανάλυση τής υφιστάμενης καταστάσεως καί την υποβολή εισ

ηγήσεων, εφαρμόστηκε τό σύστημα έγκαιρης προειδοποιήσεως γιά τίς επι

διωκόμενες αυξήσεις μισθών καί τιμών. Τό σύστημα αυτό απαιτούσε τήν 

υποβολή τών σχετικών αιτημάτων γιά αύξηση τών μισθών καί τιμών ενα 

μήνα πρίν προχωρήσουν τά ενδιαφερόμενα μέρη στίς διαπραγματεύσεις γιά 

τήν αναπροσαρμογή τών μισθών ή τήν αύξηση τών τιμών. "Αν μέσα σ' αυτή 

τήν περίοδο ή κυβέρνηση αποφάσιζε τήν παραπομπή του θέματος στό 

'Εθνικό Συμβούλιο Τιμών καί Εισοδημάτων προς μελέτη, ό χρόνος ισχύος 

τής συμφωνίας γιά αναπροσαρμογή τών μισθών άναβάλλετο. Αυτό σήμαινε 

καθυστέρηση 2-3 μηνών. Ή διαδικασία αυτή ήταν υποχρεωτική, ενώ οί 

προτάσεις του Συμβουλίου δέν ήταν δεσμευτικές. "Ετσι, γιά τή λήψη τελι

κών αποφάσεων γιά αύξηση τών μισθών καί τών τιμών ϊσχυε ή εκούσια 

συμμόρφωση προς τίς κατευθύνσεις τής κυβερνητικής πολιτικής. 

Ή σθεναρή θέληση γιά τήν ανάσχεση του πληθωρισμού καί τήν αντι

μετώπιση του προβλήματος του ισοζυγίου πληρωμών πού εκφραζόταν στην 

κοινή δήλωση του 1964 καί ή ευρύτερη δημόσια συζήτηση, πού έγινε, δι

καιολόγησαν κάποιαν αισιοδοξία οτι ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων 

τής κυβερνήσεως θά ήταν αποτελεσματική στην ανάσχεση τών υπερβολι

κών απαιτήσεων τών εργαζομένων. Παρόλα αυτά οί μισθοί εξακολουθούσαν 

νά αυξάνονται μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τό 3,5%. Κατά τους πρώτους οκτώ 

μήνες του 1964 ή αύξηση τών μισθών ανερχόταν σέ 8%, παρά τό γεγονός οτι 

ή παραγωγικότητα έμεινε στάσιμη. 

Ή κυβέρνηση κατάλαβε, οτι τά μέτρα τής αντιπληθωριστικής πολιτι

κής, τά όποια έλαβε, δέν ήταν αρκετά καί, επιπλέον, οτι ή εκούσια εφαρ

μογή τους δέν θά έφερνε αποτέλεσμα. Ύστερα άπό αυτή τήν κατάσταση 

βρέθηκε μπροστά στό δίλημμα νά αντικαταστήσει τήν ελαστική πολιτική 

της μέ άλλη περισσότερο αυστηρή καί υποχρεωτική ή νά προχωρήσει στή 

λήψη περιοριστικών μέτρων δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτικής, 

πράγμα πού θά είχε σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση τής ανεργίας. Καί προτί

μησε τό πρώτο. Κατά τόν 'Ιούλιο τοΰ 1966 επέβαλε πάγωμα στους μισθούς, 

στά μερίσματα καί στίς τιμές γιά εξι μήνες. Στή συνέχεια ακολουθήθηκε 

πολιτική αυστηρού ελέγχου αυτών τών μεγεθών γιά εξι μήνες ακόμη. Κατά 

τή δεύτερη περίοδο μπορούσαν νά χορηγηθούν ορισμένες αυξήσεις μισθών, 

υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Μετά τόν 'Ιούλιο τοΰ 1967 τό αρχικό 
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πρόγραμμα αυξήσεως των εισοδημάτων, σύμφωνα μέ την αύξηση της παρα

γωγικότητας, συνεχίστηκε. 

Μετά τήν εμπειρία του παγώματος των μισθών καί του αυστηρού έλεγ

χου τών τιμών καί τών εισοδημάτων υπήρξε σκεπτικισμός ως προς τό αν 

ήταν σκόπιμο, ή εισοδηματική πολιτική νά συνεχίσει νά στηρίζεται στή 

μακροχρόνια άνοδο του προϊόντος και της παραγωγικότητας. Παρά τίς 

αντίθετες απόψεις ή τελική απόφαση, πού πάρθηκε, ήταν νά ξαναδοκιμαστεί 

τό ϊδιο σύστημα. Μέ άλλα λόγια τό πρόγραμμα αντιπληθωριστικής πολιτι

κής γιά τήν περίοδο 1968-1969 ήταν επανάληψη τών άρχων πού 'ίσχυσαν τό 

1966. Τό ανώτατο όριο αναπροσαρμογής τών μισθών καί μερισμάτων καθο

ρίστηκε στό 3,5%, μέ παράλληλη εφαρμογή τών ίδιων κριτηρίων γιά ανα

προσαρμογή μισθών πάνω άπό τό ανώτατο όριο. Παρόμοια γιά τήν πολιτική 

έναντι τών τιμών Ίσχυαν οί κανόνες του 1966. 

ε. Περίοδος τής ΙΟετίας του '70 

Ό τ α ν τό Συντηρητικό Κόμμα ανήλθε στην εξουσία τό 1970 κατάργησε 

ο,τι μπορούσε νά χαρακτηριστεί ως πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. Τό 

Συμβούλιο Τιμών καί Εισοδημάτων απογυμνώθηκε άπό τίς αρμοδιότητες 

του, οί μισθοί καί οί τιμές αφέθηκαν νά διαμορφώνονται ελεύθερα. Όμως, 

μπροστά στον κίνδυνο του ανερχόμενου πληθωρισμού τοΰ 1972, ή κυβέρ

νηση προσπάθησε νά εφαρμόσει πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, πού στη

ριζόταν στή συγκατάθεση τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών. Παρά τή 

συμπαράσταση τών επιχειρηματιών (ό Σύνδεσμος Βιομηχάνων έκανε έκ

κληση στά μέλη του νά μήν αυξήσουν τίς τιμές περισσότερο άπό 5%) ή ολη 

προσπάθεια ελέγχου τών τιμών καί εισοδημάτων ήταν ανεπιτυχής. Έτσι τό 

Νοέμβριο τοΰ ϊδιου χρόνου ή κυβέρνηση αναγκάστηκε νά επιβάλει πάγωμα 

στίς τιμές, στίς προσόδους, στά μερίσματα καί στίς αμοιβές γιά τρεις μήνες, 

ως πρώτη φάση ενός προγράμματος γιά νά τεθεί υπό έλεγχο ô πληθωρισμός. 

Οί τιμές μερικών ειδών διατροφής καί πρώτων υλών, πού διαμορφώνον

ται εκτός τής χώρας καί υφίστανται τήν επίδραση τών εποχικών διακυμάν

σεων, είχαν εξαιρεθεί. Σ' αυτές τίς περιπτώσεις οί επιχειρηματίες αφήνον

ταν ελεύθεροι νά αυξήσουν τίς τιμές, όταν οί συνθήκες τής αγοράς καθι

στούσαν τήν αύξηση αναπόφευκτη, μετά άπό αιτιολόγηση τής αυξήσεως 

αυτής στην αρμόδια υπηρεσία. 'Επίσης τά εισοδήματα μπορούσαν νά αυξά

νονται, όταν αποδεικνυόταν αύξηση τής παραγωγικότητας. 

Κατά τή δεύτερη φάση του ελέγχου τού πληθωρισμού ή κυβέρνηση 

κατάρτισε «Κώδικα» προσδιορισμού τών αμοιβών καί τών τιμών, τόν όποιο 
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έπρεπε νά συμβουλεύονται όσοι ασχολούνταν μέ την εφαρμογή της πολιτι

κής τιμών καί εισοδημάτων, προχωρώντας καί στην ίδρυση τής 'Επιτροπής 

Τιμών καί του Συμβουλίου Εισοδημάτων γιά νά παρακολουθούν τήν τήρηση 

τών κανόνων του Κώδικα1. Τά κριτήρια τής πολιτικής επί τών τιμών απέ

βλεπαν: 

ΐ. στον περιορισμό τής εκτάσεως μέ τήν οποία οί τιμές μπορούσαν νά 

αυξάνονται, λόγω αυξήσεως του κόστους, καί στην εξασφάλιση τής 

δυνατότητας μειώσεως τους όταν μειωνόταν τό κόστος-

ii. στην ενίσχυση του ελέγχου τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών μέ τόν περι

ορισμό τών ορίων τών κερδών ανά μονάδα πωλούμενου άγαθοϋ ή κύκλου 

εργασιών, χωρίς νά περιορίζονται οί επενδύσεις* 

iii. στην ενίσχυση τών συνθηκών λειτουργίας τής αγοράς μέ πλήρη αντα

γωνισμό καί στην εξασφάλιση τής μεταφοράς τών ευεργετικών αποτε

λεσμάτων του ανταγωνισμού στίς τιμές· 

iv. στην έπίρριψη πάνω στίς τιμές τοΰ μισού τής αυξήσεως τής αμοιβής τής 

εργασίας· 

ν. στή διατήρηση τών ορίων τών κερδών στό μέσο επίπεδο κερδών τών δύο 

καλύτερων ετών τής τελευταίας 5ετίας. 

'Εξαίρεση άπό αυτούς τους κανόνες αποτελούσαν οί τιμές τών εξαγόμε

νων καί εισαγόμενων αγαθών, τών μεταχειρισμένων ειδών, τών μεταφορι

κών, τών ασφαλίστρων καί τών αγαθών, τών οποίων οί τιμές προσδιορίζον

ται μέ βάση τίς διεθνείς συμφωνίες. 

Οί κατευθύνσεις τής πολιτικής γιά τά εισοδήματα συνίσταντο: 

i. στον περιορισμό τού ρυθμού ανόδου τών χρηματικών μισθών σέ επίπεδο 

ϊσο μέ τό ρυθμό αυξήσεως τού εθνικού προϊόντος, μέ σκοπό τή μείωση 

τοΰ ρυθμού ανόδου τοΰ πληθωρισμού καί τή βελτίωση τών προοπτικών 

γιά ταχύτερη άνοδο τών πραγματικών εισοδημάτων 

Ü. στην εισαγωγή τού ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής τών χρηματικών 

εισοδημάτων γιά όλες τίς κατηγορίες εργαζομένων, ανεξάρτητα άπό τόν 

τρόπο μέ τόν όποιο δίνονται οί αυξήσεις ή τόν τρόπο υπολογισμού τους· 

iii. στή βελτίωση τής σχετικής θέσεως τών χαμηλόμισθων 

iv. στην ανάθεση τού έργου τής εποπτείας, γιά τήν εφαρμογή τής πολιτι

κής, στά συνήθη όργανα παρακολουθήσεως καί εφαρμογής τής εισοδη

ματικής πολιτικής. 

Βασικό χαρακτηριστικό τής νέας αυτής εισοδηματικής πολιτικής εΐ-

1. The Price and Pay Code, A Consultive Document, HMSO, London, 1973, 
CMND, 5247. 

-154-



ναι, οτι γιά νά καταστεί εφαρμόσιμη, οι γενικές κατευθύνσεις είχαν άχθεϊ σέ 

μικροοικονομικό επίπεδο. "Ετσι, ανώτατο όριο της αυξήσεως των μισθών 

ορίστηκε μία λίρα τήν εβδομάδα ανά απασχολούμενο σύν 4% του συνόλου 

της δαπάνης γιά μισθούς πού καταβλήθηκαν κατά τό τελευταίο έτος πρίν 

από τήν επιβολή τοϋ παγώματος τών μισθών, τό όποΐο οί επιχειρηματίες 

μπορούσαν νά διανέμουν μεταξύ τών απασχολουμένων κατά βούληση. 

Ό σ ο ν άφορα τή χορηγούμενη ετήσια αύξηση, αυτή δέν μπορούσε νά υπερ

βαίνει τίς 250 λίρες. Μέ τόν τρόπο αυτό ευνοούνταν οί χαμηλοί μισθοί. 

'Εξάλλου τά μερίσματα δέν μπορούσαν νά αυξηθούν περισσότερο άπό 5%1. 

Ή διαδικασία μέ τήν οποία θά εφαρμοζόταν ή πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων πού προέβλεπε ô κώδικας ήταν μάλλον πολύπλοκη. Οί βιομηχα

νικές επιχειρήσεις χωρίστηκαν σέ τρεϊς κατηγορίες: (α) οί μεγάλες επιχει

ρήσεις έπρεπε νά παίρνουν άδεια γιά τήν αύξηση τών τιμών τών προϊόντων 

τους άπό τήν 'Επιτροπή Τιμών, (β) οί μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις δέν 

ήταν ανάγκη νά προσφεύγουν στην 'Επιτροπή Τιμών πρίν άπό οποιαδήποτε 

αύξηση γιά νά λάβουν τή σχετική άδεια, άλλα όφειλαν νά προβαίνουν σέ 

συχνή ενημέρωση της 'Επιτροπής Τιμών σχετικά μέ τήν εξέλιξη τών τιμών 

τών προϊόντων, τοΰ κόστους καί τών κερδών τους καί (γ) οί μικρές επιχει

ρήσεις θά ελέγχονταν στό κατάστημα τους. 

Ώ ς προς τίς αμοιβές ϊσχυε τό έξης: συμφωνίες γιά αύξηση χρηματικών 

εισοδημάτων 500 λιρών καί πάνω έπρεπε νά γνωστοποιούνται στό Συμβού

λιο Εισοδημάτων. 

Τό τρίτο στάδιο της πολιτικής πού εφαρμόστηκε άπό τό μήνα Νοέμ

βριο 1973 καί έπειτα προέβλεπε αύξηση τών μισθών κατά 7% ή 2,25 λίρες 

τήν εβδομάδα, μέ ανώτατο όριο αυξήσεως της αμοιβής της εργασίας 350 

λίρες τό χρόνο. 'Εξαιρέσεις τού κανόνα τών ανώτατων αυτών ορίων τών 

αυξήσεων αποτέλεσαν οί συμφωνίες πού προέβλεπαν αναπροσαρμογή τών 

μισθών σύμφωνα μέ τήν άνοδο τών τιμών (threshold agreements), βάσει τών 

οποίων οί εργαζόμενοι μπορούσαν νά λάβουν αύξηση 40 πέννες τήν εβδο

μάδα γιά αύξηση τοΰ δείκτη τιμών λιανικής πωλήσεως 7% καί 40 πέννες γιά 

κάθε ποσοστιαία μονάδα παραπέρα αυξήσεως τοΰ ϊδιου δείκτη τιμών, πάνω 

άπό τό επίπεδο μισθού τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου 1973. 

Ό τ α ν ή 'Εργατική Κυβέρνηση επανήλθε στην εξουσία τό Φεβρουάριο 

1. Miller, Μ.Η., «Can a Rise in Import Prices be Inflationary and Deflationary? 
Economies and U.K. Inflation, 1973—1974», American Economic Review, 1976, σελ. 
503. 
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1974 τερμάτισε τήν απεργία των ανθρακωρύχων καί κατάργησε τό θεσμικό 

πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής πού εφάρμοσε ή Συντηρητική Κυ

βέρνηση, άλλα διατήρησε τήν πολιτική επί των τιμών. 

Ή πολιτική πού ακολουθήθηκε προέβλεπε σταθερότητα των τιμών, ενώ 

ως προς τά εισοδήματα υιοθετήθηκαν δύο νέοι κανόνες, μέ τή συγκατάθεση 

της Συνομοσπονδίας τών 'Εργατικών Συνδικάτων, οί όποιοι προέβλεπαν: 

i.τή διατήρηση τών πραγματικών μισθών σταθερών (αύξηση τών χρημα

τικών μισθών σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τοΰ πληθωρισμού)· 

ii. μή χορήγηση αυξήσεως στους μισθούς πρίν άπό τήν παρέλευση ενός 

χρόνου άπό τήν τελευταία αναπροσαρμογή. 

Ή πολιτική αυτή είναι γνωστή ως «κοινωνικό συμβόλαιο», καί ή τή

ρηση της στηρίζεται στή θέληση τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών. 

Συνδέθηκε όμως μέ μερικές μεταβολές στή διανομή του εισοδήματος, όπως: 

τή γρήγορη αύξηση τών συντάξεων, τή φορολογία τών ψηλών εισοδημάτων 

καί τήν ψήφιση ορισμένων νόμων πού ρυθμίζουν εργασιακές σχέσεις. Ή 

διατύπωση του «κοινωνικού συμβολαίου» ήταν μάλλον αόριστη γιά νά 

περιλάβει ορισμένο αριθμό εξαιρέσεων. "Ομως μέ τήν πάροδο του χρόνου οί 

εξαιρέσεις πού προστέθηκαν ήταν τόσες, ώστε ή αύξηση τών μισθών ανήλθε 

τελικά σέ 30% έναντι 21% του ρυθμού ανόδου τών τιμών. 

Γύρω στά μέσα τοΰ 1975 έγινε αντιληπτό, οτι τό κοινωνικό συμβόλαιο 

δέν έφερε τά αναμενόμενα αποτελέσματα. Γιά τό λόγο αυτό ή κυβέρνηση 

δημοσίευσε έκθεση πάνω στην πολιτική τιμών καί εισοδημάτων γιά τό δεύ

τερο μισό τοΰ 1975 καί τό 1976. Ή πολιτική αυτή αποτελούσε γενική προσ

πάθεια μειώσεως τοΰ πληθωρισμού. Οί αρχές, πάνω στίς όποιες στηρίχθηκε 

ή νέα προσπάθεια διέφεραν, έναντι τών άρχων τοΰ κοινωνικού συμβολαίου, 

μόνο κατά τό οτι ήταν αυστηρότερες καί συνοψίζονταν στά έξης: 

ί. ό ρυθμός ανόδου τοΰ πληθωρισμού έπρεπε νά μειωθεί στό 10% μέχρι τό 

τέλος τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1976 καί κάτω άπό 10% μέχρι τό τέλος τοΰ 

1976· 

ii.τέθηκε όριο αναπροσαρμογής τών μισθών εξι λίρες τήν εβδομάδα, καί 

πέρα άπό τό όριο αυτό έπρεπε νά γίνονται διαπραγματεύσεις· 

ίϋ.τό ανώτατο όριο αναπροσαρμογής τών μισθών αφορούσε αμοιβές μέχρι 

8.500 λίρες τό χρόνο· 

ίν.τό ανώτατο όριο αναπροσαρμογής τών μερισμάτων ορίστηκε σέ 10%· 

ν. αιτήματα γιά αναπροσαρμογή τών τιμών έπρεπε νά συνοδεύονται άπό 

στοιχεία τά όποια εμφάνιζαν τήν εξέλιξη τών μισθών, ενώ σέ περίπτωση 

αναπροσαρμογής μισθών πάνω άπό τό ανώτατο όριο, ολη ή αύξηση τών 

μισθών δέν αναγνωριζόταν ως στοιχείο κόστους· 
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vi. ή ακολουθούμενη πολιτική επί των μισθών εξακολουθούσε νά είναι 

εκείνη πού περιγραφόταν στον κώδικα. 

Παρά τό οτι αναγνωρίζεται πώς οί μισθοί προσδιορίζονται από αριθμό 

παραγόντων όπως: οί μεταβολές της προσφοράς καί της ζητήσεως τών διά

φορων ειδικοτήτων εργασίας, ή τάση της παραγωγικότητας, οί μεταβολές 

τών κερδών καί τοΰ κόστους ζωής, τό επίπεδο καί οί μεταβολές τών εισοδη

μάτων τών αυτοαπασχολουμένων, ή αντίσταση τών εργατικών συνδικάτων 

έναντι προσπαθειών νά μεταβληθούν οί σχετικοί μισθοί καί ή προσπάθεια 

τους γιά αναδιανομή του εισοδήματος, προκύπτει σαφώς, οτι οί διάφορες 

μορφές της πολιτικής εισοδημάτων απέβλεπαν, στό νά δοθεί μεγαλύτερη 

βαρύτητα στους ρυθμούς πού ανάφεραν οί γενικές κατευθύνσεις καί μικρό

τερη στους πιό πάνω παράγοντες. Μέ άλλα λόγια ή επιτυχία της πολιτικής 

εξαρτήθηκε από τό κατά πόσον οί ανώτατοι επιτρεπτοί ρυθμοί αναπροσαρ

μογής τών εισοδημάτων απείχαν από τους ρυθμούς πού υπαγόρευαν οί δυνά

μεις της αγοράς. 

Οί γενικές κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής δέν άφηναν 

περιθώρια γιά τή σύνδεση τών μισθών προς τό δείκτη τιμών καταναλωτή, 

άπό φόβο μήπως αυτή ή σύνδεση προκαλέσει σπειροειδή εξέλιξη τών τιμών 

καί τών μισθών. Μόνο άπό τό έτος 1973 συναντώνται περιπτώσεις τιμαρι

θμικού προσδιορισμού τών αμοιβών άξιες νά μνημονευθούν. Σ' αυτές τίς 

περιπτώσεις ή σύνδεση τών μισθών προς τό ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού 

ερμηνεύτηκε σάν αναπροσαρμογή τών μισθών, όταν ό ρυθμός ανόδου του 

δείκτη τιμών λιανικής πωλήσεως υπερβαίνει ενα ορισμένο επίπεδο. Ή πο

λιτική όμως αυτή επικρίθηκε σθεναρά, γιατί ό τιμαριθμικός προσδιορισμός 

τών αμοιβών έγινε κατά τήν περίοδο, όπου οί τιμές τών εισαγόμενων αγαθών 

αυξάνονταν μέ γρήγορο ρυθμό, πράγμα πού ενίσχυσε τό ρυθμό ανόδου του 

πληθωρισμού. "Ετσι ô εισαγόμενος πληθωρισμός δέν απορροφήθηκε. Τά 

πραγματικά εισοδήματα προστατεύθηκαν κατά τήν περίοδο πού θά έπρεπε 

νά υποστούν μικρή μείωση. 

1.3. Ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων στή Γαλλία 

Ή οικονομία τής Γαλλίας έχει δοκιμαστεί άπό τόν πληθωρισμό γιά 

μεγάλα χρονικά διαστήματα τής μεταπολεμικής περιόδου. Οί προσπάθειες 

νά τεθεί ύπό έλεγχο ό πληθωρισμός μέ τήν εφαρμογή κανόνων ελέγχου τών 

αποφάσεων γιά αναπροσαρμογή τών τιμών αρχίζουν τή ΙΟετία τοϋ '50. Τήν 

περίοδο εκείνη ή γαλλική κυβέρνηση έλαβε πολλά μέτρα, πού περιόριζαν 
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τό ρυθμό ανόδου των τιμών, κυρίως όμως μέ τό πάγωμα των τιμών, γιά μικρό 

χρονικό διάστημα, γιά μεγάλα τμήματα τής αγοράς προϊόντος. Ή έλλειψη 

πολιτικής εισοδημάτων ήταν ιδιαίτερα αισθητή, αν ληφθεί υπόψη τό γεγο

νός, οτι τό πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως αποτελούσε μόνιμα τό βα

σικό σκελετό τής οικονομικής πολιτικής. 'Αντίθετα μέ τήν 'Ολλανδία, δπου 

ό προγραμματισμός τής οικονομικής επεκτάσεως περιλάμβανε αρχές εισ

οδηματικής πολιτικής, τά πρώτα τέσσερα προγράμματα τής Γαλλίας δέν 

περιλάμβαναν κανόνες ασκήσεως πολιτικής επί τών εισοδημάτων. Κύριος 

λόγος αυτής τής παραλείψεως είναι ή αρνητική στάση τών οργανώσεων τών 

εργαζομένων, οί όποιες αντιπροσωπεύουν καί τίς δύο πλευρές τής αγοράς 

εργασίας. Τά εργατικά συνδικάτα, πού τυπικά συμμετείχαν στό πρόγραμμα, 

ήταν αντίθετα μέ τους περιορισμούς πού θέτει ή εισοδηματική πολιτική στή 

διαμόρφωση τών μισθών. Ούτε οί επιχειρηματίες, οί όποιοι συμμετείχαν 

στό πρόγραμμα πιό ενεργά, έβλεπαν μέ ενθουσιασμό τήν ιδέα νά περιλη

φθούν στό πρόγραμμα κριτήρια γιά τή διαμόρφωση τών μισθών καί τή 

διανομή του εισοδήματος. 

'Ωστόσο, αν κάνουμε μιαν επισκόπηση τής οικονομικής καταστάσεως 

τής χώρας τήν εποχή εκείνη, φθάνουμε στό συμπέρασμα, δτι ή εισοδημα

τική πολιτική δέν μπορούσε νά συμβάλει αποφασιστικά στον έλεγχο τοΰ 

πληθωρισμού, λόγω τοΰ οτι ό πληθωρισμός είχε προέλευση τή ζήτηση καί 

όχι τό κόστος. 'Ιδιαίτερα κατά τό δεύτερο μισό τής ϊδιας ΙΟετίας ό δημόσιος 

τομέας επεκτεινόταν μέ γρήγορο ρυθμό, ή ζήτηση γιά αγαθά επενδύσεως καί 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά ήταν ψηλή, καί ή απασχόληση τής παραγωγι

κής δυναμικότητας διατηρεΐτο σέ ψηλό επίπεδο. Στην αγορά πρώτων υλών 

παρατηρεϊτο αισθητή ανεπάρκεια τής προσφοράς, ενώ στην αγορά εργασίας 

οί παρατηρούμενες στενότητες γιά ειδικευμένη εργασία πίεζαν τους μισθούς 

προς τά πάνω. Παράλληλα τό επίπεδο τών τιμών διαταράσσετο λόγω συ

χνών μεταβολών τής συναλλαγματικής ισοτιμίας τοΰ γαλλικού νομίσματος. 

Ή πρώτη προσπάθεια νά τεθούν υπό έλεγχο τά χρηματικά εισοδή

ματα μέσω τής πολιτικής εισοδημάτων καταβλήθηκε κατά τήν περίοδο 

1959- 1963. Συγκεκριμένα τό Μάϊο τοΰ 1959 ή κυβέρνηση ζήτησε άπό τά 

εργατικά συνδικάτα νά ακολουθήσουν ορισμένους κανόνες κατά τίς διαπρα

γματεύσεις γιά τήν αναπροσαρμογή τών μισθών, πού τό αποτέλεσμα τους θά 

ήταν ή αύξηση τών μέσων μισθών καί ημερομισθίων σύμφωνα μέ τό ρυθμό 

αυξήσεως τής μέσης παραγωγικότητας ή τό ρυθμό ανόδου τοΰ εθνικού 

προϊόντος1. Οί κυβερνητικές δηλώσεις δέν αποτελούσαν γενικές κατευθύν-

1. Ό προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας ήταν 4,3%. 
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σεις γιά την άσκηση εισοδηματικής πολιτικής άλλα απλώς εκκλήσεις προς 

τους εργαζομένους, νά περιορίσουν τίς απαιτήσεις τους μέσα σέ όρια, τά 

όποια θά διασφάλιζαν τή νομισματική σταθερότητα. Παρόλα αυτά καί οί 

δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας απόρριψαν τίς εκκλήσεις της κυβερνή

σεως, γι' αυτό καί δέν είχαν καμιά επίδραση πάνω στους μισθούς. Ή έλ

λειψη συνεργασίας ανάμεσα στά εργατικά συνδικάτα μέ τήν κυβέρνηση 

αποτελεί μόνιμο αρνητικό παράγοντα γιά τήν εφαρμογή τής εισοδηματικής 

πολιτικής. 

Τό τέταρτο 5ετές Πρόγραμμα προέβλεπε ρυθμό ανόδου των μισθών 4%. 

"Αν οί μισθοί αναπροσαρμόζονταν μέ αυτό τό ποσοστό, τότε τό κόστος 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θά μειωνόταν. Ή αύξηση όμως των μισθών 

υπερέβη αισθητά τό ανώτατο όριο πού προβλεπόταν στό πρόγραμμα. Οί 

εκκλήσεις γιά τή συγκράτηση τοϋ ρυθμού ανόδου τών μισθών σέ χαμηλό

τερο επίπεδο δέν έφεραν θετικό αποτέλεσμα. "Ετσι θεωρήθηκε σκόπιμο νά 

τεθούν γενικές κατευθύνσεις εισοδηματικής πολιτικής. Ή πίστη στην 

ανάγκη υίοθετήσεως κριτηρίων γιά τήν άσκηση εισοδηματικής πολιτικής 

ενισχύθηκε άπό τή διαπίστωση, οτι οί μεταβολές τής συναλλαγματικής ισο

τιμίας τοΰ νομίσματος τό 1958 έδωσαν στοιχεία κόστους στον πληθωρισμό 

τής χώρας. Έγινε επίσης πλατιά αντιληπτό, οτι τά κλασικά μέτρα προστα

σίας τής νομισματικής σταθερότητας (νομισματική καί δημοσιονομική πο

λιτική) δέν επαρκούσαν, γιά νά ελεγχθεί αποτελεσματικά ό πληθωρισμός 

καί συνεπώς οί προσπάθειες ελέγχου τών πληθωριστικών πιέσεων έπρεπε νά 

ενισχυθούν μέ τήν εφαρμογή κανόνων εισοδηματικής πολιτικής. 

Σημαντικό βήμα στην ενίσχυση τής προσπάθειας υίοθετήσεως εισοδη

ματικής πολιτικής στή Γαλλία αποτέλεσε τό συνέδριο πού οργανώθηκε άπό 

τήν 'Επιτροπή Καταρτίσεως τού Προγράμματος γιά τους σκοπούς πού εξ

υπηρετεί ή πολιτική εισοδημάτων. Σκοπός τού συνεδρίου ήταν νά πεισθούν 

οί σύνεδροι, πού εκπροσωπούσαν καί τίς δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας, 

γιά τή σκοπιμότητα νά περιληφθούν στό πρόγραμμα οί γενικές κατευθύν

σεις τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Ή πλευρά τών εργαζομένων 

απέρριψε τήν πρόταση, άπό φόβο μήπως ή πολιτική εισοδημάτων μειώσει 

τήν ελευθερία κατά τίς διαπραγματεύσεις γιά τόν προσδιορισμό τών αμοι

βών καί εξελιχθεί μόνο σέ πολιτική επί τών μισθών, ενώ ή πλευρά τών 

εργοδοτών φοβόταν οτι μιά τέτοια πολιτική θά μείωνε τά κέρδη, πράγμα πού 

θά μείωνε τίς επενδύσεις καί τήν ανταγωνιστικότητα τών επιχειρήσεων στό 

εξωτερικό. 

Οί σοβαρές αυξήσεις τών μισθών άπό τά γεγονότα τοΰ 1968 καί έπειτα 

είχαν σάν αποτέλεσμα τήν επιτάχυνση τοΰ ρυθμού ανόδου τοΰ πληθωρι-
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σμοΰ, πράγμα πού στή συνέχεια περιόρισε τό ρυθμό ανόδου των πραγματι

κών μισθών. "Ετσι ή πείρα αυτής της χώρας δείχνει, οτι ή δυναμική διεκδί

κηση σημαντικών αυξήσεων τών χρηματικών αμοιβών οδηγεί σέ αύξηση 

του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως έγινε καί πάλι αισθητή ή έλλειψη κά

ποιας εισοδηματικής πολιτικής. 

Λόγω όμως τής αδυναμίας νά πεισθούν οι δύο πλευρές τής αγοράς ερ

γασίας γιά τή σκοπιμότητα υπάρξεως εισοδηματικής πολιτικής, ή κυβέρ

νηση απέφυγε νά προβεί στή σύσταση οργάνων μέ ανάλογη αποστολή. 

'Αρκέστηκε μόνο στην κατά διαστήματα εξαγγελία ή/καί χρησιμοποίηση 

διάφορων αντιπληθωριστικών μέτρων πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων μέ 

τή δικαιολογία οτι παίρνονταν γιά νά μήν απομακρύνεται ή οικονομική 

πολιτική από τίς βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος Οικονομικής 'Ανα

πτύξεως. Τά μέτρα αυτά ήταν κυρίως ενδεικτικά. Καί γιά νά θέσει τίς βάσεις 

τής ενδεικτικής εισοδηματικής πολιτικής της ή κυβέρνηση βασίστηκε σέ 

εργασίες τής 'Επιτροπής πού ήταν υπεύθυνη γιά τήν παρακολούθηση τής 

εφαρμογής του Προγράμματος καί τά αποτελέσματα μελετών του Κέντρου 

Εισοδημάτων καί Κόστους, τό όποΐο ιδρύθηκε τό 1966. Παράλληλα πέτυχε 

νά προωθήσει προτάσεις, οί όποιες ενίσχυσαν τό αίσθημα τής ευθύνης τών 

διάφορων κοινωνικών ομάδων απέναντι στον πληθωρισμό. 

Παρά τό ότι ή συμμόρφωση προς τίς προτάσεις τής κυβερνήσεως ήταν 

προαιρετική, τά πρώτα θετικά αποτελέσματα άρχισαν νά διαφαίνονται. Ή 

σταθεροποίηση τών μισθών άρχισε άπό τους ελάχιστους μισθούς πού 

ίσχυαν στίς δημόσιες επιχειρήσεις. Στή συνέχεια τό σύστημα τών γενικών 

ελάχιστων ορίων τών μισθών συνδέθηκε μέ τίς μεταβολές του δείκτη κό

στους ζωής κατά τους τελευταίους δέκα μήνες, πράγμα πού συντέλεσε στή 

σταθερότητα τών πραγματικών μισθών γιά κάμποσο χρονικό διάστημα. 

Ά π ό 1.1.1970. όμως, άρχισαν νά εφαρμόζονται περισσότερο επεξεργα

σμένες μορφές εισοδηματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα τά ελάχιστα όρια 

τών αμοιβών συνδέθηκαν μέ τίς μεταβολές τών τιμών καί τήν άνοδο του 

εθνικού προϊόντος. Ό προσδιορισμός τών λοιπών μισθών αφέθηκε νά δια

μορφώνεται ελεύθερα μέ τίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, άλλα κατά τήν 

περίοδο εκείνη ή εξέλιξη τών ελάχιστων ορίων τών μισθών επηρέαζε σέ 

μεγάλο βαθμό τήν εξέλιξη τών μέσων χρηματικών μισθών. Κατά τίς συλλο

γικές διαπραγματεύσεις γιά τόν προσδιορισμό τών μισθών στίς δημόσιες 

επιχειρήσεις λαμβάνονταν υπόψη οί παραπάνω δύο παράγοντες, βαθμιαία, 

μάλιστα, παρατηρήθηκε υιοθέτηση τών κριτηρίων αυτών καί στον ιδιωτικό 

τομέα τής οικονομίας. 

Μέ τίς περιορισμένες δυνατότητες νά τεθούν υπό έλεγχο οί ύπερβολι-
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κές απαιτήσεις γιά αναπροσαρμογή των μισθών, ό έλεγχος των εισοδημά

των επιδιώχθηκε μέσω της πολιτικής επί των τιμών. Υποστηρίχθηκε μάλι

στα άπό τά εργατικά συνδικάτα, ότι ό καλύτερος τρόπος ελέγχου τών εισ

οδημάτων είναι ό έλεγχος τών τιμών. Πράγματι κατά τή διάρκεια τών 

ΙΟετιών του '60 καί '70, ή κυβέρνηση χρησιμοποίησε μέτρα ελέγχου τών 

τιμών, βραχυχρόνια. Οι έλεγχοι αυτοί έποίκιλλαν άπό τό αναγκαστικό πά

γωμα τών τιμών μέχρι τήν ανάληψη της υποχρεώσεως, άπό τους επιχειρη

ματίες, ενημερώσεως καί αιτιολογήσεως τών αυξήσεων τών τιμών στά αρ

μόδια κρατικά όργανα. 

'Ιδιαίτερη σημασία κατά τήν άσκηση πολιτικής επί τών τιμών εϊχαν τά 

συμβόλαια προγραμματισμού τής δραστηριότητας τών επιχειρήσεων, μέ τά 

όποια ή κυβέρνηση ξεπέρασε εμφανώς τά όρια τής ενδεικτικής πολιτικής. 

Οι επιχειρήσεις καί οί οργανώσεις τών επιχειρηματιών καλούνταν νά υπο

γράψουν μέ τήν κυβέρνηση συμφωνίες οί όποιες περιλάμβαναν τά κύρια 

στοιχεία κόστους πού θά επιρρίπτονταν στίς τιμές καί τήν υποχρέωση νά 

κρατήσουν τήν αύξηση τών τιμών σέ όρια τά όποια καθορίζονταν κατά τίς 

συζητήσεις. Παράλληλα μέ τίς κατευθύνσεις γιά τήν ακολουθητέα πολιτική 

τιμών, μερικές συμφωνίες έθεσαν κανόνες ως προς τή διανομή του οφέλους 

άπό τήν αύξηση τής παραγωγικότητας μεταξύ τών μισθών, τών μερισμάτων, 

τών επενδύσεων καί τών δαπανών γιά έρευνα καί επέκταση. Τό 1966 υπο

γράφτηκαν επτά τέτοια συμβόλαια, τά όποια αφορούσαν μεγάλες επιχειρή

σεις, άλλα μέχρι τό 1969 αυτού τοΰ ε'ίδους ή διαδικασία, τής διανομής 

δηλαδή τοΰ οφέλους άπό τήν αύξηση τής παραγωγικότητας, εφαρμόστηκε 

στό 85-90% τού τομέα τής βιομηχανίας. Στον τομέα τής διακινήσεως καί 

τής διανομής τών αγαθών τό ποσοστό τών επιχειρήσεων πού εφάρμοσαν τήν 

παραπάνω διαδικασία ήταν πολύ περιορισμένο. 

Κατά τή διάρκεια τών ετών τού έντονου πληθωρισμού ό έλεγχος τών 

τιμών εντάθηκε. Κατά τίς διαπραγματεύσεις μεταξύ τής κυβερνήσεως καί 

τών επιχειρηματιών γιά τόν προσδιορισμό τού ρυθμού αναπροσαρμογής τών 

ελεγχόμενων τιμών λαμβανόταν υπόψη ή άνοδος τοΰ κόστους τών εισροών 

καί τής παραγωγικότητας. Μέ βάση μάλιστα τίς εκτιμήσεις γιά τήν εξέλιξη 

τών μεγεθών αυτών προσδιορίζονταν τά στοιχεία κόστους πού θά μεταφέ

ρονταν στίς τιμές καί τό μέγιστο ποσοστό αυξήσεως ή τό ελάχιστο ποσοστό 

μειώσεως τών τιμών1. Καί γιά τόν αποτελεσματικότερο έλεγχο τών τιμών ή 

1. Τό 1975 ή Συνομοσπονδία τών Εισαγωγέων καί 'Εμπόρων δέχτηκε μείωση 
των ορίων τών κερδών κατά 3% έναντι του μέσου επιπέδου κερδών τών ετών 1973 καί 
1974. 
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κυβέρνηση εφάρμοσε τό μέτρο επιβολής πρόσθετης φορολογίας στά κέρδη. 

Βάση υπολογισμού των κερδών αποτέλεσε ή διαφορά μεταξύ των πωλήσεων 

σύν τά αποθέματα κατά τό τέλος τής περιόδου μείον ή αξία των αναλώσεων 

καί τών εισροών καί τών αποθεμάτων κατά τήν αρχή τής περιόδου, ένας 

ορισμός πού πλησιάζει τήν έννοια τής προστιθέμενης αξίας. Ή αύξηση τών 

κερδών, δύο διαδοχικών ετών, παραπάνω άπό 14,3% έφορολογεϊτο κατά τό 

1/3. Γιά νά αποφευχθούν επιβαρύνσεις τών δυναμικών κλάδων προβλεπόταν, 

οτι κατά τόν υπολογισμό τών φορολογητέων κερδών θά λαμβανόταν υπόψη 

ή αύξηση τής απασχολήσεως, τών εξαγωγών, τής παραγωγικότητας καί ή 

διαφορά ανάμεσα στην τιμή διαθέσεως τών αγαθών καί τή συμφωνηθείσα 

τιμή μέ τήν κυβέρνηση. 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής τής πολιτικής είναι οτι εφαρμόστηκε σέ 

μικροοικονομικό επίπεδο, καί περιέλαβε δεκαπέντε χιλιάδες επιχειρήσεις, 

οί όποιες αντιπροσώπευαν τό 50% τής προστιθέμενης αξίας στους τομείς 

τής βιομηχανίας καί τής διακινήσεως τών αγαθών. 

1.4. Ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων στον Καναδά 

Ή ιστορία τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στον Καναδά είναι 

μάλλον πρόσφατη. Μόνο άπό τό 1965 καί έπειτα ή κυβέρνηση τής χώρας 

αυτής θεώρησε σκόπιμη τήν υιοθέτηση τής ιδέας ενισχύσεως τής νομισμα

τικής καί δημοσιονομικής πολιτικής, στην προσπάθεια ελέγχου του πλη

θωρισμού, μέ τήν πολιτική εφαρμογής κανόνων βάσει τών οποίων επηρε

άζονται οί αποφάσεις γιά αναπροσαρμογή τών εισοδημάτων τών εργαζομέ

νων καί τών τιμών. Πρώτο βήμα προς τήν κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε ή 

σύνταξη εκθέσεως, άπό τόν καθηγητή D.C. Smith1, πάνω στην ακολουθού

μενη πολιτική τιμών καί εισοδημάτων καί ή αποτελεσματικότητα της στον 

έλεγχο του πληθωρισμού σέ άλλες χώρες καί ή δυνατότητα εφαρμογής κά

ποιας μορφής της, στή χώρα αυτή, πού δημοσιεύθηκε τόν 'Οκτώβριο του 

1966. Ή έκθεση κατέληγε στό συμπέρασμα, οτι ό Καναδάς δέν διέθετε τό 

κατάλληλο περιβάλλον γιά νά υποβληθεί, σέ δοκιμαστική έστω εφαρμογή, 

ή πολιτική ελέγχου του πληθωρισμού μέ τήν εφαρμογή κανόνων, οί όποιοι 

επηρεάζουν τίς αποφάσεις τής προσφοράς προϊόντος καί εργασίας. Ή άδυ-

1. Smith, D.C., Incomes Policies: Some Foreign Experiences and their Relevance 
for Canada, Queen's University, Ottawa, 1966. 
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ναμία αυτή αποδόθηκε στό αποκεντρωτικό σύστημα της αγοράς εργασίας 

πού 'ίσχυε καί τη βέβαιη απροθυμία των οργανώσεων των επιχειρηματιών 

καί των εργαζομένων νά συμμορφωθούν προς τίς γενικές κατευθύνσεις πού 

χαράζονταν μέ την πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. 'Επιπλέον στην έκ

θεση υποστηριζόταν, οτι ή διοικητική διαίρεση της χώρας σέ κεντρική καί 

περιφερειακές κυβερνήσεις θά αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο γιά τήν εφαρ

μογή της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων σέ εθνικό επίπεδο. 'Ακόμη, τό 

άνοιγμα της οικονομίας της χώρας προς τήν οικονομία τών ΗΠΑ καί ή 

ψηλή κινητικότητα της εργασίας μεταξύ τών δύο χωρών περιόριζαν σημαν

τικά τή δυνατότητα εφαρμογής ανεξάρτητης πολιτικής στον τομέα τών μι

σθών καί τών τιμών. 

'Εξάλλου, κάτω άπό τήν επίδραση τών εντυπώσεων τών ευνοϊκών εξ

ελίξεων της οικονομίας της χώρας κατά τό 1966, ή επιθυμία γιά μιά δοκιμα

στική εφαρμογή πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων εξασθένησε. Οι αντιτι

θέμενοι στην ιδέα της εφαρμογής πολιτικής ελέγχου του πληθωρισμού μέ 

τήν άμεση επίδραση τών αποφάσεων γιά αναπροσαρμογή τών εισοδημάτων 

καί τών τιμών επωφελήθηκαν άπό τίς ευνοϊκές εξελίξεις της οικονομίας γιά 

νά υποστηρίξουν, οτι ό ψηλός ρυθμός ανόδου της οικονομίας μέ πλήρη 

απασχόληση αποτελεί επαρκή ένδειξη οτι ό πληθωρισμός έχει καί τή θε

τική του πλευρά. 'Από τό επόμενο, όμως, έτος ή κατάσταση έπαιρνε ελαφρά 

στροφή υπέρ αυτών πού υποστήριζαν τήν άποψη της υίοθετήσεως πολιτικής 

ελέγχου του πληθωρισμού μέ τόν άμεσο έλεγχο τών χρηματικών εισοδημά

των καί τών τιμών. Αυτό οφειλόταν στό γεγονός, ότι ô ρυθμός της οικονομι

κής επεκτάσεως μειώθηκε, ενώ ή ανεργία καί ό πληθωρισμός αυξήθηκαν, 

πράγμα πού σήμαινε πώς αυτόνομοι παράγοντες κόστους άρχιζαν νά ασκούν 

πάνω στον πληθωρισμό μεγαλύτερο ρόλο άπό όσον ασκούσαν κατά τό πα

ρελθόν καί πώς ό μηχανισμός της αγοράς λειτουργούσε πλημμελώς. 

Ή έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά μέ τήν επίδοση της οικο

νομίας γιά τό έτος 1968, αντανακλούσε τή μεταβολή τής θέσεως τών φορέων 

ασκήσεως οικονομικής πολιτικής πάνω στό θέμα τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων. Τό αποφασιστικό όμως βήμα γιά τήν άσκηση τέτοιας πολιτι

κής έγινε τόν Ίσυνιο του 1969, μέ τήν ίδρυση τής 'Επιτροπής Τιμών καί 

Εισοδημάτων. Οί αρμοδιότητες τής 'Επιτροπής ήταν ή διερεύνηση τών αι

τίων καί τής μορφής τής πληθωριστικής διαδικασίας, τών συνεπειών τοΰ 

πληθωρισμού καί ή πληροφόρηση τοΰ κοινού, τών φορέων ασκήσεως τής 

οικονομικής πολιτικής καί τής κυβερνήσεως, γιά τό πώς μπορεί νά αντιμε

τωπιστεί ό πληθωρισμός. Μέ άλλα λόγια ή 'Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημά

των είχε τή δυνατότητα νά επισκοπεί τήν υφιστάμενη κατάσταση, άλλ' οχι 
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καί νά επιβάλλει τήν πολιτική πού αυτή θεωρούσε ενδεδειγμένη. 

'Από τό έτος αυτό ή ιστορία της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στον 

Καναδά συνίσταται, σέ μεγάλο βαθμό, στίς προσπάθειες της 'Επιτροπής 

Τιμών καί Εισοδημάτων νά πείσει τίς ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες 

νά επιδιώξουν αύξηση τών χρηματικών εισοδημάτων μέσα στά όρια πού 

εξασφαλίζουν λογική σταθερότητα τών τιμών. 

'Αμέσως μετά τή σύσταση τής 'Επιτροπής τέθηκε τό ερώτημα, τί είδους 

πολιτική τιμών καί εισοδημάτων έπρεπε νά υιοθετηθεί. Μερικοί συνηγόρη

σαν υπέρ τής απόψεως τής υίοθετήσεως τής πολιτικής πού εφαρμόστηκε 

στίς ΗΠΑ κατά τήν περίοδο 1962-1964. Αυτό σήμαινε οτι οί κυβερνητικές 

κατευθύνσεις γιά τήν πολιτική τιμών καί εισοδημάτων θά δημοσιεύονταν 

χωρίς τήν προηγούμενη ενημέρωση τών ενδιαφερόμενων ομάδων καί αυτοί 

πού δέν θά ακολουθούσαν τήν πολιτική θά ύφίσταντο τίς κυβερνητικές πι

έσεις ή θά έκτίθεντο σέ δημόσια κριτική ή καί θά αποκηρύσσονταν δημό

σια. Σύμφωνα, όμως, μέ τίς απόψεις τής 'Επιτροπής, οί κυβερνητικές κατευ

θύνσεις οι όποιες θά εξαγγέλλονταν στην Όττάβα θά είχαν μικρή απήχηση 

στή λοιπή χώρα. Γι' αυτό προτάθηκε, γιά τή δημιουργία καλύτερων προϋ

ποθέσεων επιτυχίας τής πολιτικής, σέ πρώτο στάδιο νά γίνουν διερευνητι

κές διαπραγματεύσεις ως προς τά ενδεδειγμένα κριτήρια, πάνω στά όποια θά 

στηριζόταν ή πολιτική, γιά νά εξασφαλιστεί έτσι ή συγκατάθεση τών οργα

νώσεων τών εργοδοτών καί τών εργατών, καί σέ δεύτερο στάδιο νά επιδι

ωχθεί συμφωνία πάνω στίς γενικές κατευθύνσεις τής πολιτικής. Καί πρά

γματι, ό τρόπος αυτός προσεγγίσεως του προβλήματος έγινε δεκτός άπό 

όλους τους ενδιαφερομένους. 

"Ετσι τόν 'Οκτώβριο του 1969 ή 'Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημάτων 

ανήγγειλε τό πρόγραμμα της, νά προχωρήσει σέ διαπραγματεύσεις μέ όλες 

τίς ομάδες πού σχετίζονται μέ τό πρόγραμμα τής εισοδηματικής πολιτικής 

καί νά διερευνήσει τή θέληση τών ομάδων αυτών γιά εκούσια εφαρμογή τών 

γενικών κατευθύνσεων τής πολιτικής πού θά προέκυπταν άπό τίς διαπρα

γματεύσεις. Ή συμφωνία πάνω σέ όλα τά σημεία τής πολιτικής θά προσδι

όριζε καί τά όρια, τά όποια κάθε ομάδα ήταν έτοιμη νά δεχτεί στην κοινή 

προσπάθεια άποκλιμακώσεως του πληθωρισμού μισθών καί τιμών. 'Επίσης 

ή συμφωνία θά προσδιόριζε τίς κυρώσεις καί τή διαδικασία επιβολής τους 

σέ εκείνους πού θά παρέβαιναν τίς γενικές κατευθύνσεις τής πολιτικής. 

Οί πρώτες αντιδράσεις ορισμένων κύκλων δέν ήταν αποθαρρυντικές. 

Σύντομα, όμως, οί εργαζόμενοι ήγειραν αντιρρήσεις έναντι τών απόψεων 

τής 'Επιτροπής. Μερικές μάλιστα οργανώσεις αμφισβήτησαν τήν αρμοδι

ότητα τής 'Επιτροπής νά χαράσσει πρόγραμμα ελέγχου του πληθωρισμού, 
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λέγοντας οτι ξεπέρασε τίς αρμοδιότητες της, πού ήταν ή μελέτη των αίτιων 

καί των συνεπειών του πληθωρισμού. 'Αποτέλεσμα αυτής της αμφισβητή

σεως ήταν, οί δύο μεγάλες οργανώσεις τών εργαζομένων νά αποφύγουν νά 

δεσμευθούν έναντι τών εισηγήσεων τής 'Επιτροπής γιά τόν περιορισμό τών 

απαιτήσεων γιά αναπροσαρμογή τών μισθών. Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες 

ο πρόεδρος τής 'Επιτροπής Τιμών καί Εισοδημάτων αναγκάστηκε νά προβεί 

σέ δήλωση, μέ τήν οποία γνωστοποιούσε στους ενδιαφερομένους οτι θά 

προέβαινε σέ αναζήτηση καί άλλων μέτρων γιά τόν έλεγχο τού πληθωρι

σμού, άλλα υπογράμμισε τήν πεποίθηση τής 'Επιτροπής, οτι ό περιορισμός 

τού ρυθμού ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων ήταν απαραίτητος, γιά νά 

μειωθεί ό ρυθμός ανόδου τών τιμών. Παρόλα αυτά ή πρώτη προσπάθεια νά 

βρεθούν τά αναγκαία κριτήρια γιά τή χάραξη τής πολιτικής είχε άδοξο 

τέλος, όταν οί συνδικαλιστές δήλωσαν, οτι δέν θά συμμετείχαν στην 'Επι

τροπή Τιμών καί Εισοδημάτων. 

Μετά άπό τά πιό πάνω, ή 'Επιτροπή προσανατολίστηκε στή μερική 

αντιμετώπιση τού θέματος. Γιά αρκετό καιρό συγκέντρωσε τίς προσπάθειες 

της στον έλεγχο τών τιμών. "Ετσι διαπραγματεύτηκε μέ τους εκπροσώπους 

τών επιχειρηματιών καί τών επαγγελματιών, γιά νά εξασφαλίσει τή συνερ

γασία τους στην εφαρμογή τού προγράμματος άποκλιμακώσεως τού πληθω

ρισμού, όχι όμως πάνω σέ βάσεις συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Ή 'Επι

τροπή θεώρησε τά αποτελέσματα αυτών τών συνομιλιών θετικά, καί γιά τό 

λόγο αυτό αποφάσισε νά οργανώσει συνέδριο μέ αντικείμενο τήν ανάσχεση 

τού πληθωρισμού, στό όποιο θά συμμετείχαν κυρίως επιχειρηματίες. Τό 

πόρισμα τού συνεδρίου ανέφερε, οτι οί επιχειρηματίες αναλάμβαναν προσ

πάθεια άποκλιμακώσεως τού πληθωρισμού μέ τό νά αποφεύγουν τήν ύψωση 

τών τιμών γιά τήν κάλυψη ολόκληρου τού κόστους, έστω κι αν οί συνθήκες 

τής αγοράς επέτρεπαν τήν έπίρριψη κάθε στοιχείου κόστους στίς τιμές. Μέ 

τόν τρόπο αυτό ή αύξηση τών τιμών θά ήταν μικρότερη άπό οσο θά ήταν αν 

οί επιχειρηματίες εκμεταλλεύονταν πλήρως τίς δυνατότητες πού τους πα

ρείχε ή αγορά σέ ενα κανονικό επίπεδο παραγωγής καί πωλήσεων. Αυτό 

σήμαινε οτι οί επιχειρηματίες ήταν διατεθειμένοι νά μειώσουν τά όρια τών 

κερδών κάτω άπό τά επίπεδα πού μπορούσαν νά πετύχουν κατά τό χρόνο 

εκείνο. Τό πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε αργότερα σέ συνάντηση εκπροσώ

πων τής κεντρικής καί τών περιφερειακών κυβερνήσεων. Οί περιφερειακές 

κυβερνήσεις μάλιστα συμφώνησαν νά παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια 

στην 'Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημάτων γιά νά εφαρμοστεί τό πρόγραμμα 

ελέγχου τού πληθωρισμού. 

Ή εκούσια υιοθέτηση τών γενικών κατευθύνσεων γιά τή συγκράτηση 
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του ρυθμού αναπροσαρμογής των τιμών άπό τό σύνολο των καναδικών επι

χειρήσεων θεωρήθηκε τόσο ικανοποιητική επιτυχία, ώστε νά ενθαρρυνθεί ή 

'Επιτροπή νά προχωρήσει καί πάλι στή δεύτερη φάση των προσπαθειών 

της, δηλαδή τήν υιοθέτηση πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Ή Επιτροπή 

είχε πειστεί οτι, παρά τή θέληση τών επιχειρηματιών νά μειώσουν τά ορια 

τών κερδών, οί τιμές αναπόφευκτα θά αυξάνονταν γιά τό λόγο δτι έναντι 

μιας αυξήσεως της παραγωγικότητας κατά 2-2,5% αντιστοιχεί αύξηση της 

αμοιβής της εργασίας 7-8%. Υπολόγισε μάλιστα ή 'Επιτροπή, πώς μέ αυτό 

τό ρυθμό ανόδου τών χρηματικών μισθών ή δυνατότητα μειώσεως του ρυ

θμού ανόδου τών τιμών κάτω άπό τό 4,5%, πού ήταν καί ή επιδίωξη της, ήταν 

πολύ περιορισμένη. 

'Αρχικά θεωρήθηκε, οτι ή θέληση τών επιχειρηματιών γιά συνεργασία 

στό πρόγραμμα ελέγχου του πληθωρισμού θά έπειθε τους εργαζομένους νά 

συνεργαστούν καί νά πράξουν τό Ίδιο, πράγμα πού όμως δέν έγινε. "Ετσι 

υπήρχαν δύο δυνατότητες: ή ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων νά επιβλη

θεί μέ νόμο, ή ή ολη προσπάθεια νά εγκαταλειφθεί. Τό δεύτερο φαινόταν πιό 

πιθανό, γιατί τό πρόγραμμα ελέγχου του πληθωρισμού περιορίστηκε στον 

έλεγχο τών κερδών, τών τιμών καί τοΰ κόστους τοΰ κεφαλαίου, πράγμα πού 

ενοχλούσε τίς ομάδες, τών οποίων τά χρηματικά εισοδήματα ελέγχονταν. 

Αυτή ή μονομερής θυσία φαινόταν νά πλησιάζει προς τό τέλος της, όταν ή 

αύξηση της ανεργίας έφθασε σέ ψηλά επίπεδα, κάτι πού σήμαινε οτι ή 

κυβέρνηση θά υιοθετούσε επεκτατική πολιτική, ή οποία βέβαια θά ενίσχυε 

τίς πληθωριστικές πιέσεις πάνω στους μισθούς. Συνέβη όμως τό αντίθετο. 

Κάτω άπό τήν πίεση τοΰ φόβου νά αυξηθεί ή ανεργία, τά εργατικά συνδι

κάτα συμμορφώθηκαν μέ τίς γενικές κατευθύνσεις, τίς όποιες χάραξε ή 'Επι

τροπή Τιμών καί Εισοδημάτων καί οί όποιες ανάφεραν, οτι τό ανώτατο 

επιτρεπτό όριο αναπροσαρμογής τών χρηματικών μισθών ήταν 6%, ρυθμός 

πού αντιστοιχούσε σέ αύξηση της παραγωγικότητας 2,5% καί επιδίωξη τού 

ρυθμού ανόδου τών τιμών 3,5%. 'Αναπροσαρμογή τών μισθών μέ ποσοστό 

ψηλότερο τοΰ 6% επιτρέπονταν μόνο στίς περιπτώσεις: 

i. ενισχύσεως τών χαμηλών μισθών 

ii. αυξήσεως της παραγωγικότητας μέ τήν εξάλειψη τών περιορισμών πού 

επιβλήθηκαν άπό τους εργαζομένους· 

iii. προσελκύσεως εργατών στους αναπτυσσόμενους μέ ψηλό ρυθμό κλά

δους, οί όποιοι αντιμετώπιζαν αδυναμίες προσελκύσεως εργατών. 

Κατά τά ετη 1971-1975 οί πιό πάνω κατευθύνσεις Ίσχυσαν σέ γενικές 

γραμμές. Ά π ό τό τέλος όμως τοΰ 1975 ή καναδική κυβέρνηση εισήγαγε μέ 

νόμο πρόγραμμα ελέγχου τοΰ πληθωρισμού, διάρκειας τριών ετών. Ή πολι-
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τική τιμών καί εισοδημάτων, πού ακολουθήθηκε, διακρίνεται άπό μεγάλο 

βαθμό πληρότητας καί ευελιξίας στη διαμόρφωση του ρυθμού αναπροσαρ

μογής των εισοδημάτων καί των τιμών, καί συγκεκριμένα, θεωρείται πλή

ρης, γιατί περιλαμβάνει όλα τά εισοδήματα καί τίς τιμές (εκτός άπό τίς τιμές 

τών γεωργικών προϊόντων) καί ευέλικτη, γιατί προβλέπει αποκλίσεις άπό 

τίς γενικές κατευθύνσεις σέ περιπτώσεις, όπου ή αυστηρή εφαρμογή αυτών 

τών γενικών κατευθύνσεων θά έθετε τό όλο σύστημα υπό πίεση ή θά προκα

λούσε απομάκρυνση άπό βασικές σχέσεις πού ισχύουν άπό μακρό χρόνο, 

πράγμα πού θά συντελοΰσε στην παραβίαση (συνεπώς καί στην αποτυχία) 

τών γενικών κατευθύνσεων. 

'Αντίθετα μέ ό,τι συνέβη σέ άλλες χώρες, όπου κατά τό πρώτο στάδιο 

της εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου τών χρηματικών εισοδημάτων 

επιβλήθηκε πάγωμα στους μισθούς καί στίς τιμές, τό σύστημα πού εφαρμό

στηκε στή χώρα αυτή στηρίζεται στην ευελιξία καί τή βαθμιαία προσαρμο

γή. Αυτό οφείλεται στό γεγονός, οτι τήν εποχή εκείνη τόσο στον τομέα τών 

μισθών όσο καί στον τομέα τών τιμών ή κατάσταση δέν ήταν εκρηκτική. Ό 

ρυθμός ανόδου τών μισθών καί τών τιμών είχε φτάσει στό ανώτατο όριο τό 

δεύτερο τρίμηνο του 1975. Ό πληθωρισμός μισθών άρχισε νά αποκλιμακώ

νεται, καί υπήρχαν ενδείξεις, ότι ή τάση αυτή θά συνεχιζόταν. Ή μείωση 

όμως του ρυθμού ανόδου τών τιμών φαινόταν σάν αποτέλεσμα επιδράσεων 

προσωρινών παραγόντων, όχι δραστικής μειώσεως τών επιδράσεων τών 

παραγόντων κόστους. Παρόλα αυτά οι εξελίξεις τριών παραγόντων, δηλαδή 

ή μείωση του ρυθμού ανόδου του δείκτη τιμών χονδρικής πωλήσεως, τών 

τιμών τών εισαγόμενων αγαθών καί ή ελαφρά αύξηση της παραγωγικότητας 

κατά τό 1976 αποτέλεσαν ενθαρρυντικούς παράγοντες στην προσπάθεια 

ελέγχου του πληθωρισμού. Τό σύστημα πού υιοθετήθηκε προέβλεπε τά 

ακόλουθα1 : 

i. 'Ανώτατο όριο ανόδου τών τιμών ήταν τό 8%, 6% καί 4% γιά τό 1976 καί 

τά δύο επόμενα ετη αντίστοιχα· καί άν γιά ενα χρόνο ή αύξηση τών 

τιμών ξεπερνούσε τό ανώτατο όριο, ή διαφορά μεταφερόταν στον επό

μενο χρόνο, 

ii. Αύξηση της παραγωγικότητας κατά 2%, πού ήταν ό μέσος ρυθμός αυξή

σεως της παραγωγικότητας της περιόδου 1954-1974. 

ϋΐ.Άνώτατο όριο αναπροσαρμογής τών μισθών ήταν τό άθροισμα τών 

περιπτώσεων (ΐ) καί (ii). "Αν ή αύξηση τών μισθών τά τελευταία δύο ετη 

1. OECD, Economic Survey: Canada, 1976, σελ. 47-48. 
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υστερούσε άπό τό άθροισμα του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού καί 

της παραγωγικότητας κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες θά δινόταν αντί

στοιχη αύξηση, καί αν τό ξεπερνούσε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ή 

αύξηση αυτή θά άφαιρεΐτο άπό την αύξηση τοΰ επόμενου έτους. 

iv. 'Ανεξάρτητα άπό τίς παραπάνω περιπτώσεις ή χορηγούμενη αύξηση 

έπρεπε νά βρίσκεται στά όρια των $600 (ελάχιστο) καί των $2.400 

(ανώτατο) ετησίως. Τό ανώτατο όριο ήταν ή μέση ετήσια αύξηση πού 

μπορούσαν νά χορηγήσουν οί επιχειρήσεις, πράγμα πού σημαίνει οτι 

ορισμένα άτομα μπορούσαν νά λάβουν αύξηση καί πέρα άπό τό όριο 

αυτό. 'Εξαίρεση στον κανόνα αυτό μπορούσαν νά αποτελέσουν οί περι

πτώσεις, όπου απαιτείτο σημαντικότερη άνοδος των μισθών γιά τή συγ

κράτηση τοΰ εργατικού δυναμικού καί όταν ιστορικές σχέσεις, πού 

υπάρχουν άπό μακρό χρόνο, απαιτούσαν σημαντικές αυξήσεις τών μι

σθών γιά νά μή διαταραχθούν οί σχετικοί μισθοί, 

ν. Ή αύξηση τών χρηματικών εισοδημάτων τών ελεύθερων επαγγελματιών 

δέν έπρεπε νά ξεπερνάει τό ανώτατο όριο πού αναφέρθηκε πιό πάνω. 

vi. Καμιά αύξηση τών μερισμάτων δέν επιτρεπόταν, εκτός κι' άν τό μέρι

σμα τοΰ προηγούμενου έτους ήταν αδικαιολόγητα χαμηλό. 

"Οσον άφορα τίς τιμές, ή πολιτική ανάφερε, οτι στίς περιπτώσεις οπού 

ήταν δυνατός ό υπολογισμός τοΰ κόστους ανά μονάδα προϊόντος, δέν επι

τρεπόταν αύξηση τών τιμών πέρα άπό όσο δικαιολογεί ή αύξηση τοΰ κό

στους της εργασίας καί τών πρώτων υλών. Προκειμένου γιά επιχειρήσεις 

πού δέν μπορούσαν νά προβούν σέ υπολογισμό τοΰ κόστους άνά μονάδα 

προϊόντος ή πολιτική προέβλεπε, οτι μπορούσαν νά τιμολογούν τά προϊ

όντα κατά βούληση, μέ τόν περιορισμό οτι τά προκύπτοντα κέρδη άπό τό 

σύστημα τών τιμών πού θά ακολουθούσαν δέν θά ξεπερνούσαν τό 95% τοΰ 

μέσου επιπέδου κερδών τών τελευταίων πέντε ετών1. 

Χαρακτηριστικό της πολιτικής αυτής είναι δτι τό σύστημα εφαρμό

στηκε σέ μικροοικονομικό επίπεδο καί ήταν υποχρεωτικό γιά επιχειρήσεις 

πού απασχολούσαν άπό 500 εργάτες καί πάνω (20 εργάτες γιά τόν κλάδο τών 

κατασκευών). 'Οριζόταν, μάλιστα, οτι υπεύθυνο όργανο γιά τήν παρακολού

θηση της εφαρμογής της πολιτικής θά ήταν τό Συμβούλιο 'Ελέγχου τοΰ 

Πληθωρισμού, τό όποιο αντικατέστησε τήν 'Επιτροπή Τιμών καί Εισοδη

μάτων. 'Επίσης τό σύστημα προέβλεπε κυρώσεις σέ περίπτωση παραβι

άσεως τών κανόνων αυτών, όπως π.χ. επιβολή προστίμου ή απαίτηση υπέρ 

1. Ά π ό τό μήνα Μάιο τοΰ 1976 τό ποσοστό αυτό περιορίστηκε στό 85%. 
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του δημοσίου του οφέλους πού προέκυψε από τή μη τήρηση τών κανόνων, 

ακόμη καί επιβολή φυλακίσεως. 

Κατά τους πρώτους μήνες της πρακτικής εφαρμογής τής πολιτικής 

δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα ερμηνείας των διάφορων κανόνων 

στίς επιχειρήσεις. Γι' αυτό τό Συμβούλιο Έλεγχου τοϋ Πληθωρισμού χρει

άστηκε νά πάρει διευκρινιστικές αποφάσεις. 'Ακόμη τό Μάιο τοϋ 1976 έγι

ναν μερικές μεταβολές στίς γενικές κατευθύνσεις, όσον άφορα τίς τιμές καί 

τά κέρδη. Τό κριτήριο τοϋ ανώτατου ορίου των κερδών, γιά τό υπόλοιπο τής 

περιόδου εφαρμογής τοϋ προγράμματος, εκπληρώνεται μέ τήν επιλογή, άπό 

τίς επιχειρήσεις (εκτός άπό τόν τομέα τής διανομής), τοϋ έτους μέ τά ψηλό

τερα κέρδη, αντί τοϋ μέσου επιπέδου κερδών τών τελευταίων πέντε ετών. Ή 

τροποποίηση αυτή απέβλεπε στό μετριασμό τής δυσμενούς έντυπώσεως πού 

είχε ή καθολίκευση τοϋ προγράμματος αύτοϋ πάνω στίς επιχειρήσεις, ιδιαί

τερα γιά τό δεύτερο καί τρίτο έτος τής εφαρμογής του. 

Εκτίμηση τών αποτελεσμάτων τής πολιτικής δέν είναι δυνατό νά γίνει 

ακόμη. Ό μ ω ς μερικές παρατηρήσεις βοηθούν στην αξιολόγηση τοϋ συστή

ματος. 'Αντίθετα μέ τήν ακολουθούμενη πολιτική σέ άλλες χώρες, οπού 

κατά τό πρώτο στάδιο τής εφαρμογής τοϋ προγράμματος ελέγχου τοϋ πλη

θωρισμού εφαρμόστηκε πάγωμα στους μισθούς καί τίς τιμές γιά νά αποκλι

μακωθούν οι προσδοκίες, ή πολιτική πού εφαρμόστηκε στή χώρα αυτή απέ

βλεπε στή βαθμιαία μείωση τοϋ πληθωρισμοΰ. Διαφαίνεται οτι οί επιχειρή

σεις ακολούθησαν τίς γενικές κατευθύνσεις άπό φόβο μήπως ή'απόκλιση 

άπό αυτές οδηγήσει σέ δημοσιότητα. 'Επίσης οί εξελίξεις τών βασικών 

μισθών κατά τό τέταρτο τρίμηνο τοϋ 1975 καί τό πρώτο τρίμηνο τοϋ 1976 

δείχνουν φθίνουσα τάση άλλα ό ρυθμός αναπροσαρμογής τους ήταν σημαν

τικά ψηλότερος άπό τίς γενικές κατευθύνσεις. Ή υπεροχή τοΰ ρυθμοϋ ανό

δου τών μισθών έναντι τοϋ προβλεπόμενου άπό τίς γενικές κατευθύνσεις 

οφείλεται στην εφαρμογή τοϋ ορού τής ιστορικής σχέσεως πού υπήρχε 

μεταξύ τών μισθών, πράγμα τό όποιο επέτρεψε σέ ομάδες εργαζομένων νά 

λάβουν αυξήσεις πάνω άπό τό ρυθμό πού επέτρεπαν οί γενικές κατευθύνσεις, 

καί στό οτι οί κατευθύνσεις αναφέρονταν στίς συνολικές αμοιβές καί οχι 

στους βασικούς μισθούς. Πάντως τό 60% τών εργαζομένων έλαβαν αυξήσεις 

μέσα στά όρια πού περιέγραφαν οί γενικές κατευθύνσεις καί τό 40% έλαβαν 

αυξήσεις πού ξεπερνούσαν τά ανώτατα όρια κατά 6%. Αυτό είχε σάν αποτέ

λεσμα τόν περιορισμό τοϋ ρυθμοϋ ανόδου τών μισθών άπό 17,2%, πού ζη

τούσαν οί εργαζόμενοι, σέ 14,4% έναντι 10,4%, πού προέβλεπαν οί κατευ

θύνσεις κατά τόν πρώτο χρόνο εφαρμογής τοΰ προγράμματος. 
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1.5. Ή Πολιτική Τιμών κοί Εισοδημάτων στην Ολλανδία 

α. Γενικά 

Ή εμπειρία της 'Ολλανδίας σέ θέματα πολιτικής τιμών καί εισοδημά

των αρχίζει μέ τό τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. 'Από τότε έχουν 

εφαρμοστεί μέτρα πολιτικής, τά όποια ποικίλλουν άπό τό αναγκαστικό πά

γωμα τών μισθών καί τών τιμών μέχρι τήν απλή διατύπωση εκκλήσεων άπό 

τήν κυβέρνηση προς τους εργαζομένους καί τους εργοδότες, νά διατηρή

σουν τίς αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών σέ χαμηλά επίπεδα. "Ετσι ή 

γενική επισκόπηση της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων πού εφαρμόστηκε 

στή χώρα αυτή αποκαλύπτει, οτι οί προσπάθειες γιά τόν έλεγχο τοϋ πληθω

ρισμού μπορεί νά κυμαίνονται άπό τους αυστηρούς ελέγχους καί τό πάγωμα 

τών μισθών καί τών τιμών (γιά βραχύ χρονικό διάστημα) μέχρι τόν εκούσιο 

έλεγχο τών μεγεθών αυτών. 

Γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολιτική εισοδημάτων συνίστατο στή 

διατύπωση γενικών κατευθύνσεων καί τήν υπόδειξη τών ρυθμών αναπρο

σαρμογής τών μισθών (guidelines). Ώ ς προς τίς τιμές ή πολιτική πού άκο-

λουθεΐτο στηρίζονταν στην αρχή, δτι γιά χώρα ή οποία εξαρτάται σέ με

γάλο βαθμό άπό τίς διεθνείς συναλλαγές, τό επίπεδο τών τιμών προσδιορίζε

ται βασικά άπό τίς διεθνείς τιμές1. Κατά συνέπεια ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων μικρή μόνο αποτελεσματικότητα είναι δυνατό νά έχει πάνω 

στον εγχώριο πληθωρισμό. 'Εντούτοις, παρά τό οτι αναγνωριζόταν πώς άπό 

1. Οί επιδράσεις του διεθνούς πληθωρισμού πάνω στον εγχώριο πληθωρισμό, 
όταν ή χώρα εξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τό διεθνές εμπόριο, διαφέρουν ανάλογα 
μέ τό είδος τοϋ εγχώριου πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, αν ό εγχώριος πληθωρισμός 
είναι πληθωρισμός ζητήσεως καί ή άνοδος τών τιμών διεθνώς είναι περισσότερο 
εν-τονη άπό οσο έγχωρίως, τότε ό εγχώριος πληθωρισμός θά ακολουθήσει τήν τάση 
τών διεθνών τιμών. Συνεπώς ή μείωση της ζητήσεως μέσω περιορισμού τών χρημα
τικών εισοδημάτων (καί συνεπώς ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων) ελάχιστη μό
νον επίδραση είναι δυνατό νά έχει πάνω στίς εγχώριες τιμές. "Αν, όμως, ή τάση τών 
τιμών διεθνώς είναι περισσότερο πτωτική άπό δσο έγχωρίως, τότε οί διεθνείς τιμές 
άσκοϋν αντιπληθωριστική επίδραση πάνω στον εγχώριο πληθωρισμό. Καί αν ό 
εγχώριος πληθωρισμός είναι πληθωρισμός κόστους, τότε ή άνοδος τών τιμών δι
εθνώς ενισχύει τά αισθήματα ευθύνης μεταξύ τών εργαζομένων, νά διατηρηθεί ή 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στό εξωτερικό, πράγμα πού συντελεί στον περι
ορισμό τών αιτημάτων γιά αύξηση τών μισθών καί επομένως στην αποφυγή ενισχύ
σεως τοϋ πληθωρισμού. 
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την εφαρμογή της πολιτικής αυτής δέν αναμένονταν πολλά πράγματα, ή 

εμπιστοσύνη των εργαζομένων καί των εργοδοτών προς τίς κατευθύνσεις τίς 

όποιες χαράζει ή κυβέρνηση ήταν μεγάλη καί είχε μεγαλύτερη διάρκεια άπ' 

ο,τι σέ άλλες χώρες. Κατ' επανάληψη διατυπωνόταν ή ελπίδα, μετά τήν 

αποτυχία τών μέτρων πού εφαρμόστηκαν, νά ελεγχθεί ό πληθωρισμός, δτι 

τό σύστημα τών γενικών κατευθύνσεων θά μπορούσε νά καταστεί αποτελε

σματικό μέ τήν υιοθέτηση νέων κριτηρίων ελέγχου του πληθωρισμού ή μέ 

τή δοκιμή άλλου θεσμικού πλαισίου. Ή εμμονή στην προσπάθεια αυτή 

φαινόταν από τό γεγονός, ότι άπό τό 1966 ή προσπάθεια ελέγχου τοΰ πλη

θωρισμού μέσω τής πολιτικής εισοδημάτων ενισχύθηκε μέ τήν πολιτική 

ελέγχου τών τιμών. 

Ένμέρει ή εμπιστοσύνη προς τήν προσπάθεια ελέγχου τοΰ πληθωρι

σμού ήταν αποτέλεσμα τής ευρείας αποδοχής τής σημασίας τοΰ προγράμμα

τος οικονομικής αναπτύξεως. Γιά μακρό χρονικό διάστημα ή προσπάθεια 

τής κυβερνήσεως νά ελέγξει τόν πληθωρισμό μέσω τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων ενισχυόταν άπό τή γενική εμπιστοσύνη τών ενδιαφερομένων 

μερών προς τίς προβλέψεις γιά τίς οικονομικές εξελίξεις, πάνω στίς όποιες 

στηρίζονταν οί γενικές κατευθύνσεις τής αντιπληθωριστικής πολιτικής. 

Κατά τά τελευταία όμως χρόνια ή εμπιστοσύνη αυτή κλονίστηκε σοβαρά 

λόγω τής μεγάλης αστάθειας τής οικονομίας καί συνεπώς τής αδυναμίας νά 

γίνουν ακριβείς προβλέψεις. Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, πού 

εφαρμόστηκε, πέρασε άπό διάφορα στάδια. 'Επίσης τά κριτήρια, πάνω στά 

όποια στηρίχθηκε ή πολιτική κατά καιρούς, μεταβάλλονταν. 

β. Περίοδος τής ΙΟετίας του '40 

Κατά τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ή εισοδηματική πολιτική άσκεΐτο 

άπό τό Συμβούλιο τών Μεσολαβητών (Board of Government Medi

ators), τό όποιο είχε ευρείες αρμοδιότητες. Τό Συμβούλιο αυτό μπορούσε νά 

χαράζει τήν ακολουθούμενη πολιτική σέ επίπεδο κλάδων τής οικονομίας, 

προέβαινε σέ αξιολόγηση τών συλλογικών συμβάσεων καί είχε τή δυνατό

τητα νά τίς τροποποιεί ή νά τίς θέτει σέ ισχύ όπως είχαν. Πάνω σέ ολα τά 

θέματα, τά οποία επηρεάζουν τίς αμοιβές τών εργαζομένων, τό Συμβούλιο 

τών Μεσολαβητών ζητούσε τίς απόψεις τής Γενικής Συνομοσπονδίας τών 

'Εργαζομένων, ή οποία εκπροσωπούσε τους μισθωτούς καί εργοδότες καί 

στην οποία συμμετείχαν τεχνοκράτες. Ή Συνομοσπονδία αποτελούσε ση

μαντικό παράγοντα γιά τήν εφαρμογή τής εισοδηματικής πολιτικής, ενώ τό 

Οικονομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο, πού δημιουργήθηκε κατά τό τέλος 

τής ΙΟετίας, δέν έπαιξε σημαντικό ρόλο. 
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Ή πολιτική πού ακολουθήθηκε συνίστατο στον καθορισμό κατώτατου 

κοινωνικά αποδεκτού μισθού, ό όποιος διέφερε ελάχιστα μεταξύ των γε

ωγραφικών διαμερισμάτων, λόγω του διαφορετικού κόστους ζωής καί επι

πέδου ειδικεύσεως της εργασίας1. Κατά τά τελευταία χρόνια της ΙΟετίας 

αυτής οί μισθοί συνδέθηκαν σέ κάποια έκταση μέ τίς μεταβολές του δείκτη 

κόστους ζωής. "Οσον άφορα τίς τιμές, ή ακολουθούμενη πολιτική συν

ίστατο στον πλήρη ελεγχό τους. Ή πολιτική αυτή καταργήθηκε μόλις τό 

1948. 

γ. Περίοδος τής ΙΟετίας του '50 

Ή δυσμενής εξέλιξη τοΰ ισοζυγίου πληρωμών κατά τό 1951 ανάγκασε 

τους εργαζομένους, πού στό μεταξύ είχαν αρχίσει νά διαπραγματεύονται μέ 

ορούς πραγματικών μισθών, νά δεχτούν τή θυσία της μειώσεως τών πραγμα

τικών μισθών τους κατά 5% (αύξηση τών χρηματικών μισθών κατά 5% έν

αντι αυξήσεως τών τιμών κατά 10%). Ή επίτευξη όμως της πλήρους απα

σχολήσεως, ιδίως προς τό τέλος της ΙΟετίας, δημιούργησε στενότητες στην 

αγορά εργασίας, πράγμα πού έθεσε σέ δοκιμασία τό σύστημα τών γενικών 

κατευθύνσεων της εισοδηματικής πολιτικής. Ή πίεση αυτή ενισχύθηκε καί 

άπό τή δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γιατί συντέλεσε στή μετα

κίνηση εργατών προς τίς άλλες χώρες της Κοινότητας, όπου οί μισθοί ήταν 

ψηλότεροι. 'Ωστόσο γιά ολο τό διάστημα τής πλήρους απασχολήσεως της 

περιόδου αυτής τά εργατικά συνδικάτα εξακολουθούσαν νά ενισχύουν τήν 

κυβερνητική πολιτική. "Ετσι αποφεύχθηκαν οί μεγάλες αυξήσεις τών μι

σθών καί ή σπειροειδής εξέλιξη τής αμοιβής τής εργασίας καί τών τιμών. 

Πράγματι ή θέληση τών εργατικών συνδικάτων γιά συνεργασία μέ τήν κυ

βέρνηση οδήγησε τους εργαζομένους τό 1957 στην επανάληψη τής εμπει

ρίας τοΰ 1951. Έτσι, χάριν αντιμετωπίσεως τοΰ προβλήματος τής δυσμενούς 

εξελίξεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, οί εργαζόμενοι δέχτηκαν μείωση τών 

πραγματικών τους μισθών. 

Μέχρι τό 1959 οί γενικές κατευθύνσεις τής πολιτικής τιμών καί εισ

οδημάτων στηρίζονταν στίς προβλέψεις γιά τήν εξέλιξη τών τιμών καί τής 

παραγωγικότητας. Οί περιορισμοί πού έθεταν οί γενικές κατευθύνσεις, αφο

ρούσαν όχι μόνο τόν ενδεδειγμένο ρυθμό ανόδου τών χρηματικών μισθών 

1. Οί ήμιειδικευμένοι εργάτες έπαιρναν τό 110% καί οί ειδικευμένοι τό 120% 
τοΰ ελάχιστου κοινωνικά αποδεκτού μισθού πού ϊσχυε. 
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άλλα καί τό μέρος της αυξήσεως των μισθών πού θά μεταφερόταν στίς τιμές. 

Τό 1959 τό σύστημα αυτό άλλαξε μέ την εισαγωγή νέων κριτηρίων. 

δ. Περίοδος τής ΙΟετίας του '60 

'Αντί των μακροοικονομικών μεγεθών γιά τόν προσδιορισμό τών αυξή

σεων τών χρηματικών μισθών (ρυθμός ανόδου τών'τιμών καί αύξηση της 

μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας) τά νέα κριτήρια υπαγόρευαν, οτι ό 

ρυθμός αναπροσαρμογής της αμοιβής τών εργαζομένων στίς επιμέρους επι

χειρήσεις ή τους κλάδους τής οικονομίας θά προσδιοριζόταν άπό τήν εξ

έλιξη τής δικής τους παραγωγικότητας. Ή εγκατάλειψη τής μέσης παραγω

γικότητας ώς κριτηρίου γιά τόν προσδιορισμό τής αμοιβής τής εργασίας 

οφείλεται στό γεγονός, οτι τό κριτήριο αυτό ενίσχυε τόν πληθωρισμό αντί 

νά τόν μειώνει. Δηλαδή τό μέσο επίπεδο τών τιμών ώθεΐτο προς τά πάνω 

λόγω του οτι τό κόστος τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος στους κλάδους 

μέ χαμηλή παραγωγικότητα αυξανόταν μέ ταχύ ρυθμό. Ή σύνδεση τών 

μισθών μέ τήν παραγωγικότητα τών επιμέρους κλάδων αναμενόταν οτι θά 

συντελέσει στή σταθερότητα του κόστους τής εργασίας άνά μονάδα προϊόν

τος σέ όλους τους κλάδους τής οικονομίας, πράγμα τό όποιο θά πίεζε τό 

μέσο επίπεδο τών τιμών προς τά κάτω καί έτσι θά βελτιωνόταν ή ανταγωνι

στικότητα τών προϊόντων τής χώρας στό εξωτερικό. 

Ή χρησιμοποίηση του ρυθμού ανόδου τής παραγωγικότητας σέ μικρο

οικονομικό επίπεδο ή σέ επίπεδο κλάδου γιά τήν άσκηση πολιτικής μισθών 

έχει σθεναρά επικριθεί, γιατί οδηγεί σέ άνιση διανομή του εισοδήματος. Ή 

παραγωγικότητα στους δυναμικούς κλάδους αυξάνεται μέ γρήγορο ρυθμό, 

πράγμα πού συντελεί στην αύξηση τών αμοιβών τών εργαζομένων στους 

κλάδους αυτούς μέ ταχύτερο ρυθμό άπό οσο εξελίσσονται στους λιγότερο 

δυναμικούς κλάδους. Γιά νά μειωθεί ή δυσμενής επίδραση αυτής τής πολιτι

κής σχετικά μέ τή διανομή του εισοδήματος, υιοθετήθηκε ρυθμός ανόδου 

τής παραγωγικότητας, ό όποιος λαμβάνει υπόψη τήν εξέλιξη τής παραγωγι

κότητας του κλάδου καί τής παραγωγικότητας ολόκληρης τής οικονομίας1. 

1. Ό αλγεβρικός τύπος πού έγινε αποδεκτός άπό τήν κυβέρνηση καί τά εργα
τικά συνδικάτα γιά τήν ποσοτική έκφραση του κριτηρίου τής παραγωγικότητας 

"2 ι L 

είναι —Ë-- δπου a ό ρυθμός αυξήσεως τής παραγωγικότητας τοϋ κλάδου καί b ό 

ρυθμός αυξήσεως τής παραγωγικότητας ολόκληρης τής οικονομίας. 
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Ή πολιτική εισοδημάτων πού εφαρμόστηκε στην 'Ολλανδία κατά τήν περί

οδο 1959-1963 αποτελεί τή μόνη σημαντική προσπάθεια, διεθνώς, νά δοκι

μαστεί στην πράξη ή αρχή αυτή. 

Τό πείραμα της σύνδεσης του ρυθμού αναπροσαρμογής των χρηματι

κών μισθών μέ τό ρυθμό αυξήσεως της παραγωγικότητας κατά κλάδο επιβε

βαίωσε τίς αντιρρήσεις πού προκάλεσε ή ανάπτυξη τής προτάσεως. Δηλαδή 

ή γρηγορότερη αύξηση τής παραγωγικότητας στους δυναμικούς κλάδους 

δέν αποτελεί τό κατάλληλο μέτρο γιά τήν προσέλκυση εργατών (λόγω ψη

λότερων μισθών) καί συνεπώς ό ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας δέν 

αποτελεί, αναγκαία, τό βασικό κριτήριο γιά οικονομική επέκταση. 'Εξάλ

λου τά προβλήματα τής μετρήσεως τής παραγωγικότητας τής εργασίας κατά 

κλάδο ή επιχείρηση καί του ελέγχου τού ρυθμού ανόδου τής παραγωγικότη

τας ό όποιος προέκυπτε άπό τίς εκτιμήσεις τών εργατικών συνδικάτων απο

δείχθηκαν δυσκολότερα άπό ο,τι προβλέφθηκε αρχικά. 

Δεδομένα, πάνω στά όποια στηριζόταν ό εκτιμώμενος ρυθμός ανόδου 

τής παραγωγικότητας, προσκομίζονταν καί άπό τά δύο μέρη, γιά νά δικαι

ολογήσουν στό Συμβούλιο τών Μεσολαβητών τίς αυξήσεις πού δέν δίνον

ταν ή πού δίνονταν, άπό τους εργοδότες, πάνω σέ άλλες βάσεις. Ή επίλυση 

αυτών τών προβλημάτων αποτέλεσε πρόσθετο έργο γιά τό Συμβούλιο τών 

Μεσολαβητών καί τά άλλα κυβερνητικά κλιμάκια. Έτσι, μολονότι αρχικά 

νομίστηκε, οτι ή υιοθέτηση ενός αντικειμενικού κριτηρίου προσδιορισμού 

τού ρυθμού αναπροσαρμογής τών μισθών θά μείωνε τόν πληθωρισμό καί θά 

καθιστούσε τό μηχανισμό προσδιορισμού τών χρηματικών εισοδημάτων 

περισσότερο αυτόματο άπό ο,τι στό παρελθόν, συνέβη τό αντίθετο. Οί χρη

ματικοί μισθοί αυξάνονταν μέ τόν ϊδιο περίπου ρυθμό σέ όλους τους κλά

δους τής οικονομίας, τό σύστημα έγινε γραφειοκρατικό καί τό κόστος 

εφαρμογής του ψηλό. 

Τό 1963 τό παραπάνω σύστημα προσδιορισμού τών αμοιβών τών εργα

ζομένων αντικαταστάθηκε μέ άλλο, τό όποιο δέν διέφερε σημαντικά άπό τό 

σύστημα πού ϊσχυε πρίν άπό τό 1959, δηλαδή, ό προσδιορισμός τών χρημα

τικών μισθών βάσει τών γενικών κατευθύνσεων τίς όποιες εξαγγέλλει ή 

κυβέρνηση. Οί γενικές κατευθύνσεις προς τίς όποιες έπρεπε νά συγκλίνουν 

οί αναπροσαρμογές τών μισθών αυτή τή φορά χαράσσονταν άπό τό Κέντρο 

Προγραμματισμού (Central Planning Bureau) καί τό Κοινωνικό καί Οικο

νομικό Συμβούλιο, τά όποΐα προετοίμαζαν ανάλυση τής υφιστάμενης κατα

στάσεως, τών προβλημάτων καί τών προοπτικών τής ολλανδικής οικονομί

ας. Τό νέο σύστημα παρείχε μεγαλύτερη ελευθερία δράσεως στίς κεντρικές 

οργανώσεις τών εργατών καί τών εργοδοτών, όσον άφορα τίς συνομολογού-

μενες συλλογικές συμβάσεις. 
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Ή κυβέρνηση όμως διατήρησε τό δικαίωμα νά μήν επιτρέπει υπογραφή 

συμβάσεων γιά αναπροσαρμογή των μισθών, εκτός των γενικών κατευθύν

σεων, νά δίνει οδηγίες στό Συμβούλιο Μεσολαβητών, ακόμα καί νά επιβάλ

λει πάγωμα στους μισθούς. Τά ανώτατα όρια αναπροσαρμογής τών μισθών 

ήταν δεσμευτικά, καί όσοι δέν τά τηρούσαν διώκονταν. Είναι συνεπώς φα

νερό, οτι τό σύστημα του 1963 επέφερε μερική μόνον απελευθέρωση του 

μηχανισμού προσδιορισμού τών αμοιβών. Θεωρούμε σημαντικό νά περι

γράψουμε μέ συντομία τίς συνθήκες πού επέβαλαν τήν υιοθέτηση του ελέγ

χου τών εισοδημάτων, τίς βασικές επιδιώξεις τής πολιτικής, τά προβλήματα 

στά όποια προσέκρουε ή εφαρμογή της καί τό μηχανισμό λειτουργίας του 

νέου συστήματος. 

Ό τ α ν τό νέο σύστημα ελέγχου τών εισοδημάτων τέθηκε σέ εφαρμογή, 

υπήρξαν επαρκείς ενδείξεις, οτι ή εφαρμογή του θά συναντούσε μεγάλες 

δυσκολίες. Αιτία τών απαισιόδοξων προοπτικών ήταν, οτι οί συνθήκες τής 

αγοράς εργασίας δέν ευνοούσαν τήν επιτυχία του. Ειδικότερα, κατά τήν 

περίοδο εκείνη υπήρχαν στενότητες γιά ορισμένες ειδικότητες στην αγορά 

εργασίας, πράγμα πού οδήγησε σέ άνοδο τή διαφορά ανάμεσα στους ονομα

στικούς μισθούς καί τίς πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές καί τή δημι

ουργία «μαύρων μισθών». Ή έλλειψη εργατών (αντιστοιχούσαν τέσσερις 

κενές θέσεις σέ κάθε άνεργο) ήταν τέτοιας εκτάσεως, ώστε οί «μαύροι μι

σθοί» αποτελούσαν ποσοστό 6-7% τοϋ καταβαλλόμενου ποσού γιά μισθούς 

(wage bill). Οί λόγοι πού υπαγόρευσαν τή μή υιοθέτηση τής πολιτικής αφο

ρούσαν καί τίς δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας. Οί ηγέτες τών συνδικαλι

στικών οργανώσεων έγιναν περισσότερο επιθετικοί άπό άλλοτε, άπό φόβο 

μήπως, στην προσπάθεια τους νά πείσουν τους εργαζομένους νά περιορί

σουν τίς απαιτήσεις τους μέχρι τά ανώτατα όρια πού έθεσε ή κυβέρνηση, 

χάσουν τόν έλεγχο τών μελών τους. Ή απροθυμία εξάλλου τών επιχειρημα

τιών νά συμμορφωθούν μέ τίς κυβερνητικές κατευθύνσεις ήταν έκδηλη. Γι

ατί, κάτω άπό κανονικές συνθήκες τής αγοράς, οί γενικές κατευθύνσεις τής 

εισοδηματικής πολιτικής τής κυβερνήσεως, οί όποιες συνίστανται στον κα

θορισμό ανώτατων επιτρεπτών ορίων αναπροσαρμογής τών μισθών, απορ

ρίπτονται άπό τους εργαζομένους καί όχι άπό τους εργοδότες. Κάτω, όμως, 

άπό συνθήκες πλήρους απασχολήσεως, οπού ή αγορά εμφανίζει στενότητες, 

τό συμφέρον τών εργοδοτών καί εργαζομένων συμπίπτει. "Ετσι οί επιχειρη

ματίες καταβάλλουν ψηλούς μισθούς γιά νά κρατήσουν τό εργατικό τους 

δυναμικό ή γιά νά βρουν νέους εργάτες. Ή εμπειρία τής 'Ολλανδίας κατά τό 

1963 καί τά επόμενα δύο-τρία χρόνια επιβεβαιώνει τήν περίπτωση οτι, δταν 

οί συνθήκες τής αγοράς ευνοούν τήν άνοδο τών μισθών τόσο οί εργαζόμενοι 

-175-



οσο καί οί επιχειρηματίες ενοχλούνται άπό την κυβερνητική πολιτική μι

σθών καί τείνουν νά μην τήν ακολουθήσουν. 

Τό φθινόπωρο του 1963 ή κυβέρνηση όρισε ανώτατο όριο αναπροσαρ

μογής τών μισθών 6% γιά ένα χρόνο. Ωστόσο σημαντικός αριθμός επιχει

ρηματιών ανοικτά άψήφισε αυτό τό όριο, χορηγώντας ψηλότερους ρυθμούς. 

Μιά προσπάθεια του Συμβουλίου τών Μεσολαβητών νά χρησιμοποιήσει τή 

νομική του δύναμη, γιά νά αναγκάσει τους επιχειρηματίες νά συμμορφω

θούν μέ τίς κατευθύνσεις της πολιτικής, δέν έφερε αποτελέσματα. Τό τελικό 

αποτέλεσμα ήταν ή αύξηση τού μέσου επιπέδου τών μισθών κατά 15%, 

ποσοστό πολύ ψηλότερο άπό τό ανώτατο όριο πού καθορίστηκε άπό τήν 

κυβέρνηση. 'Εξάλλου τό γεγονός, ότι ή επίδοση της ολλανδικής οικονομίας 

κατά τό 1964 ήταν πολύ καλύτερη άπό ότι αρχικά προβλεπόταν, επέτρεψε 

αναδρομική αναπροσαρμογή τών μισθών ορισμένων κατηγοριών εργαζομέ

νων, πράγμα, όμως, πού είχε δυσμενή αποτελέσματα. Γιατί κλόνισε τήν 

εμπιστοσύνη τών εργαζομένων στίς προβλέψεις της κυβερνήσεως ως προς 

τήν εξέλιξη της οικονομίας γιά εξασφάλιση ενός οσο τό δυνατό χαμηλότε

ρου ρυθμού ανόδου τών μισθών. Ή υποψία μάλιστα αυτή τών εργαζομένων 

ενισχύθηκε άπό τήν επανάληψη της εμπειρίας τού 1964 καί κατά τόν επό

μενο χρόνο. Οί προβλέψεις τού Κέντρου Προγραμματισμού γιά δεύτερη 

φορά διέφεραν πολύ άπό τήν πραγματική επίδοση της οικονομίας, μέ απο

τέλεσμα (κατά τίς δηλώσεις τών συνδικαλιστών) οί εργαζόμενοι νά μή λά

βουν τίς αυξήσεις πού δικαιούνταν. 

Ή μείωση τής εμπιστοσύνης τών εργαζομένων στίς προβλέψεις γιά τή 

μελλοντική εξέλιξη τής οικονομίας είχε σάν αποτέλεσμα τή μείωση τής 

θελήσεως γιά συνεργασία τους μέ τήν κυβέρνηση στην εφαρμογή τής πολι

τικής μισθών. Τά εργατικά συνδικάτα δέν δέχθηκαν τό ανώτατο όριο τού 

7%, πού έθεσε ή κυβέρνηση γιά τό 1965, μέ αποτέλεσμα τό Συμβούλιο τών 

Μεσολαβητών νά βρεθεί σέ αδυναμία νά ελέγξει τους μισθούς, οί όποιοι 

αυξήθηκαν κατά 11% τό χρόνο αυτό. Έ τ σ ι γιά τά τρία χρόνια (1963-1965) ή 

αύξηση τών χρηματικών μισθών φθάνει στό 38%, ποσοστό διπλάσιο άπό τό 

ανώτατο επιτρεπτό όριο πού έθεσε ή κυβέρνηση. 

Τά ανώτατα επιτρεπτά όρια αναπροσαρμογής τών μισθών, πού ορίζον

ταν στίς γενικές κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής, στηρίζονταν 

σέ προβλέψεις γιά τήν εξέλιξη τής παραγωγικότητας μακροχρόνια. Ή ανα

προσαρμογή τών μισθών μέ ρυθμό περίπου ϊσο προς τήν αύξηση τής παρα

γωγικότητας αναμενόταν οτι θά ασκήσει αντιπληθωριστικές πιέσεις πάνω 

στό ρυθμό ανόδου τού μέσου επιπέδου τών τιμών. 'Ωστόσο ή κατάσταση τής 

οικονομίας καί τό ψυχολογικό κλίμα τό όποιο επικρατούσε ανάμεσα στους 
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εργαζομένους καί τους επιχειρηματίες δέν ευνοούσαν την επιτυχία αυτής 

της εισοδηματικής πολιτικής. Γιά νά πετύχει ή εισοδηματική πολιτική 

απαιτούνται: (α) επαρκής προσφορά εργασίας, γιά νά Ικανοποιηθεί ή ζήτη

ση, καί (β) ικανοποιητική αύξηση τής παραγωγικότητας, ώστε νά εξασφα

λιστεί αύξηση των πραγματικών μισθών. Κάτω άπό αυτές τίς προϋποθέσεις 

δέν απαιτείται εισοδηματική πολιτική πού θά προλάβει τίς τυχόν υπερβολι

κές απαιτήσεις τών εργαζομένων. Οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται χωρίς 

σημαντική αύξηση τοΰ κόστους τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος. 

Ή κατάσταση τής ολλανδικής οικονομίας κατά τήν περίοδο 1963-1965 

ήταν τελείως διαφορετική. Ή πίεση γιά αύξηση τών μισθών αντιπροσώπευε 

υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ό τ α ν , δηλαδή, οι επιχειρη

ματίες αυξάνουν τους μισθούς γιά νά βρουν εργάτες, τά εργατικά συνδικάτα 

δέν αναγκάζονται νά πιέσουν πολύ γιά νά πετύχουν αυξήσεις τών μισθών 

ψηλότερες άπό δσο μπορεί νά δικαιολογήσει ή μακροχρόνια τάση τής 

παραγωγικότητας καί, συνεπώς, ή προσπάθεια τής εισοδηματικής πολιτικής 

νά διατηρήσει βραχυχρόνια τίς αυξήσεις τών μισθών μέσα σέ όρια πού 

διαγράφει ή μακροχρόνια τάση τής παραγωγικότητας δέν έχει πιθανότητα 

νά πετύχει. 

'Ακόμη, ή εμπειρία τής 'Ολλανδίας κατά τήν περίοδο αυτή δείχνει, οτι 

τά εργατικά συνδικάτα πιέζουν γιά ταχύτερη αύξηση τών μισθών, γιατί 

αισθάνονται αρκετά ασφαλή. Ή ασφάλεια αυτή συνίσταται στό οτι όταν οί 

εργαζόμενοι προσδοκούν πώς τό οικονομικό πρόγραμμα τής κυβερνήσεως 

θά επιδιώξει πλήρη απασχόληση, κατάσταση πού επιτρέπει στους επιχει

ρηματίες νά διατηρήσουν τό επίπεδο τής παραγωγής καί τών κερδών τους 

στά προηγούμενα ψηλά επίπεδα, παρά τήν αύξηση τοΰ κόστους άνά μονάδα 

προϊόντος, πιέζουν γιά νά πετύχουν σημαντικότερη αύξηση τών αμοιβών 

τών εργαζομένων άπ' όση ορίζουν οί γενικές κατευθύνσεις τής κυβερνήσε

ως, χωρίς νά αυξηθεί ή ανεργία. 

'Εξάλλου οί επιχειρηματίες, οί όποιοι διατηρούν τίς ϊδιες προσδοκίες 

μέ τους εργαζομένους, όσον άφορα στό οικονομικό πρόγραμμα τής κυβερ

νήσεως καί τή μεταφορά τοΰ πρόσθετου κόστους άπό τήν αύξηση τών μι

σθών πάνω στίς τιμές, χωρίς νά επηρεασθούν τά κέρδη τους, δέν προβάλ

λουν σθεναρή άρνηση στά αιτήματα τών εργαζομένων γιά σημαντική αύ

ξηση τών μισθών καί χορηγούν τίς αυξήσεις. Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες 

ή μόνη δυνατότητα πού υπάρχει γιά τήν κυβέρνηση, νά αναχαιτίσει τήν 

αύξηση τών μισθών είναι νά πείσει τά συνδικάτα, οτι μιά αύξηση τών πρα

γματικών μισθών μεγαλύτερη άπό τό ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας θά 

έχει σάν αποτέλεσμα τήν άνοδο τών τιμών ή οποία θά μηδενίσει τήν αύξηση 
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των πραγματικών μισθών. Μολαταύτα οί προσπάθειες της ολλανδικής κυ

βερνήσεως προς τήν κατεύθυνση αυτή δέν έφεραν αποτελέσματα. 

Γιά τό 1966 οί γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής εισοδημάτων συν

ιστούσαν ανώτατο δριο αναπροσαρμογής τών μισθών 7%. Μερικές συλλο

γικές συμβάσεις δριζαν αναπροσαρμογές τών μισθών μέ μέσο ποσοστό κα

τώτερο άπό τό ανώτατο όριο, γι' αυτό καί εγκρίθηκαν άπό τό Συμβούλιο τών 

Μεσολαβητών. Πολλές φορές όμως οί προσφορές τών επιχειρηματιών 

υπερέβαιναν τό ανώτατο δριο πού εϊχε καθοριστεί κατά τίς διαπραγματεύ

σεις μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τών ηγετικών οργάνων τών κεντρικών 

οργανώσεων τών εργαζομένων, πράγμα τό όποιο αποδοκιμάστηκε άπό τήν 

κυβέρνηση. Όπωσδήποτε σ' αυτή τήν περίπτωση επαναλήφθηκε ή εμπειρία 

τών αμέσως προηγούμενων ετών. Ή ηγεσία τών εργατικών συνδικάτων δέν 

μπόρεσε νά αντιληφθεί, γιατί οί γενναιόδωρες προσφορές τών εργοδοτών 

έπρεπε νά απορριφθούν. "Ετσι, βλέποντας δτι ή ευθυγράμμιση προς τίς γενι

κές κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής θά εξασθένιζε τή θέση της 

απέναντι στους εργαζομένους αναγκάστηκε νά υπαναχωρήσει ως προς αυτά 

πού είχαν συμφωνηθεί μέ τήν κυβέρνηση καί αρνήθηκε νά δεχθεί αυξήσεις 

τών μισθών χαμηλότερες άπό τό ανώτατο δριο, τό όποιο έθεταν οί γενικές 

κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής. 

Αυτή τή φορά ή κυβέρνηση αντέδρασε αποτελεσματικά. 'Εξάγγειλε 

πάγωμα τών μισθών γιά μερικούς μήνες καί γιά σημαντικό αριθμό περιπτώ

σεων δέχτηκε αναπροσαρμογή τών μισθών μέ μέσο ρυθμό δχι ανώτερο άπό 

7%. 'Επίσης παραχώρησε περισσότερες αρμοδιότητες στά όργανα παρακο

λουθήσεως εφαρμογής τής πολιτικής. 'Επιπλέον άπό τό Μάιο του 1966, 

μέχρι τό τέλος του Ίδιου έτους ή εισοδηματική πολιτική ενισχύθηκε μέ τήν 

πολιτική τιμών. Τό νέο πρόγραμμα ελέγχου του πληθωρισμού προέβλεπε 

δτι: 

ί. οί αυξήσεις τών τιμών έπρεπε νά τύχουν τής προηγούμενης εγκρίσεως 

του Υπουργείου 'Εθνικής Οικονομίας· 

ii. οί αυξήσεις τών μισθών πέρα άπό τό ανώτατο δριο πού θέτουν οί γενικές 

κατευθύνσεις δέν μεταφέρονται στίς τιμές· 

iii.oi αυξήσεις τών τιμών τών λοιπών στοιχείων κόστους (πρώτες ύλες, 

φόροι, κλπ.) θά μεταφέρονται στίς τιμές, άλλα πάρθηκε ιδιαίτερη μέρι

μνα, ώστε τυχόν μείωση τών τιμών τών λοιπών στοιχείων κόστους νά 

έχει τό ϊδιο αποτέλεσμα στίς τιμές τών προϊόντων 

ίν.τά δρια τών κερδών έπρεπε νά διατηρηθούν σταθερά. 

'Αποτέλεσμα δλης τής προσπάθειας ελέγχου τών πληθωριστικών πι

έσεων ήταν ό περιορισμός του ρυθμού ανόδου τών μισθών στό υψος του 
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ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού γιά τό επόμενο έτος, πράγμα πού σήμαινε 

στασιμότητα των πραγματικών μισθών. Ή αυστηρή πολιτική ελέγχου τών 

εισοδημάτων του προηγούμενου έτους συνεχίστηκε γιά τό 1967, παρά τό 

γεγονός οτι διατυπώθηκαν νέες αυστηρότερες κατευθύνσεις. Τό ανώτατο 

επιτρεπτό ποσοστό αναπροσαρμογής τών μισθών ήταν 4% άπό 1.1.1967, μέ 

δυνατότητα αυξήσεως του κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα άπό 1.7.1967. Ό σ ο ν 

άφορα τήν πολιτική τιμών, δπου οί αυστηροί κανόνες ελέγχου είχαν εκ

πνεύσει, οί ηγέτες τών οργανώσεων τών επιχειρηματιών υποσχέθηκαν οτι 

θά συνεχίσουν γιά όλο τό έτος τήν εφαρμογή του ελέγχου τόν όποιο επέβαλε 

ό νόμος του μηνός Μαΐου 1966. 'Αναγνωρίζεται ωστόσο, οτι αυτός ό ασυνή

θης βαθμός εκούσιας συμμορφώσεως προς τίς κατευθύνσεις της κυβερνητι

κής πολιτικής αντανακλούσε περισσότερο τό αποτέλεσμα τής χαλαρώσεως 

τών δυνάμεων τής αγοράς πού πίεζαν τους μισθούς καί τίς τιμές προς τά 

κάτω, παρά τό αποτέλεσμα του αυστηρού ελέγχου του προηγούμενου χρό

νου. "Αν αυτή ή παρατήρηση είναι ορθή, τότε ή κατάσταση τοΰ 1967 εν

ισχύει τήν άποψη, οτι ή στενή συσχέτιση τών γενικών κατευθύνσεων τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων μέ τίς δυνάμεις τής αγοράς αποτελεί βα

σική προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία τής πολιτικής αυτής. 

Μολονότι ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων πού εφαρμόστηκε κατά 

τή 2ετία 1966-1967 πέτυχε νά αναχαιτίσει τίς πληθωριστικές πιέσεις σέ 

μεγάλο βαθμό, ô έλεγχος τών τιμών καί τών εισοδημάτων συνεχίστηκε. 

Βάση γιά τόν έλεγχο τών μισθών αποτέλεσε ή συμφωνία μεταξύ τών εργαζο

μένων, τών εργοδοτών καί τής κυβερνήσεως τό Δεκέμβριο τοΰ 1967, μέ τήν 

οποία καθορίστηκαν νέα ανώτατα όρια αναπροσαρμογής τών αμοιβών τών 

εργαζομένων. Γιά νά προσδώσει, μάλιστα, νομική ισχύ στή νέα πολιτική 

τιμών καί εισοδημάτων ή κυβέρνηση εισήγαγε στό κοινοβούλιο σχετικό 

νόμο. Σύμφωνα μέ τό νέο θεσμικό πλαίσιο τό Συμβούλιο τών Μεσολαβητών 

διαδραμάτιζε συμβουλευτικό ρόλο καί μόνο γιά συλλογικές συμβάσεις, οί 

όποιες καθόριζαν αυξήσεις μισθών πολύ πάνω άπό τά ανώτατα όρια, μπο

ρούσε νά παρεμβαίνει. Τό Κέντρο Προγραμματισμού συνέχισε νά κάνει 

προβλέψεις γιά τίς αναμενόμενες εξελίξεις τής οικονομίας, άλλα οί προ

βλέψεις αυτές έπαψαν νά είναι δεσμευτικές γιά τόν προσδιορισμό τών γενι

κών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής πολιτικής. "Ετσι υπήρξαν περιπτώ

σεις, οπού οί συμφωνηθέντες ρυθμοί ανόδου τών μισθών υπερέβαιναν ση

μαντικά τά ανώτατα όρια, γεγονός πού προκάλεσε τήν επέμβαση τής κυβερ

νήσεως. 

Ή εισαγωγή τοΰ φόρου προστιθέμενης αξίας άπό 1.1.1969 προκάλεσε 

αύξηση τοΰ ρυθμοΰ ανόδου τοΰ πληθωρισμού. 'Αποτέλεσμα τής έπιταχύν-
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σεως του ρυθμού ανόδου των τιμών ήταν ή αδυναμία νά αποφευχθεί ή σπει

ροειδής άνοδος των μισθών καί των τιμών χωρίς τή χρήση των εξουσιών 

πού παρείχε ό νόμος του προηγούμενου έτους. 'Ενόψει του κινδύνου γιά ενα 

αλλο γύρο ανοδικής σπειροειδούς εξελίξεως τών μισθών καί τών τιμών, ό 

όποιος κατά κάποια έκταση θά είχε αιτία τήν παράταση της ισχύος της 

συμφωνίας του προηγούμενου έτους, τό Οικονομικό καί Κοινωνικό Συμ

βούλιο συνέστησε αύξηση τών μισθών κατά 5% γιά τό 1970. Στον τομέα τών 

τιμών ή κυβέρνηση επέβαλε πάγωμα καί γιά μερικούς μήνες έμειναν περίπου 

σταθερές. Κατά τό τέλος του 1969 ή κυβέρνηση αντικατέστησε τό αυστηρό 

πάγωμα μέ μιά πολιτική ή οποία επέτρεπε νά επιρριφθεΐ στίς τιμές μόνο ή 

αύξηση του κόστους τών εισαγόμενων αγαθών. Παράλληλα εισήγαγε τό 

σύστημα τής έγκαιρης προειδοποιήσεως γιά κάθε αύξηση τών τιμών. 

ε. Περίοδος τής ΙΟετίας του '70 

Οί προβλέψεις του Κέντρου Προγραμματισμού υπαγόρευσαν ρυθμό 

ανόδου τών μισθών κατά 7,5-8%. Οί πραγματικές όμως αυξήσεις υπερέβη

σαν σημαντικά τό ανώτατο αυτό όριο. Αιτία αυτής τής καταστάσεως είναι, 

ότι τό οικονομικό, ψυχολογικό καί πολιτικό κλίμα μείωναν τήν αποτελε

σματικότητα τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. "Ετσι οί εργαζόμενοι 

ζήτησαν νά προστατευθούν οί πραγματικοί μισθοί έναντι του πληθωρισμού 

ό όποιος επιταχυνόταν. Στην πραγματικότητα, όμως, τό πρόβλημα τής συν

δέσεως τών μισθών μέ τίς μεταβολές τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών εμφανί

στηκε γιά πρώτη φορά τό 1965 κατά τή σύναψη συμβάσεων μεσοπρόθεσμης 

διάρκειας οπότε, σέ σχετικό αίτημα τών εργαζομένων, τό Κοινωνικό καί 

Οικονομικό Συμβούλιο απάντησε καταφατικά. Τό ίδιο Συμβούλιο κατά τό 

1969 επέτρεψε στους ενδιαφερομένους νά περιλαμβάνουν τόν ορο τοΰ τιμα

ριθμικού προσδιορισμού τών μισθών καί στίς συμβάσεις διάρκειας ενός 

έτους. "Ετσι άπό τό χρόνο αυτό οί μισθοί τών εργαζομένων, μερικά τουλάχι

στον, προσδιορίζονταν άπό τό ρυθμό ανόδου τών τιμών. Δυό τροποποιήσεις 

τής αρχής αυτής συναντά κανείς στην περίπτωση τής 'Ολλανδίας, οί όποιες 

ήταν: 

i. Μερικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις περιλάμβαναν ρυθμίσεις πού 

προέβλεπαν αναπροσαρμογή τών βασικών μισθών μέ ρυθμό ίσο προς τόν 

προβλεπόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών. 'Επειδή όμως ό ακριβής υπολο

γισμός τοΰ προβλεπόμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών δέν ήταν δυνατός, 

οί συλλογικές συμβάσεις προέβλεπαν συμπληρωματική αναπροσαρμογή 

τών μισθών κατά τό τέλος τοΰ χρόνου. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις, πού 
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οί μισθοί αναπροσαρμόστηκαν μέ ορισμένο (καθορισμένο άπό προηγου

μένως) αναμενόμενο ρυθμό ανόδου των τιμών. "Ετσι, στίς περιπτώσεις 

αυτές, τυχόν υπεροχή του πραγματοποιούμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών 

έναντι του ρυθμού μέ τόν όποιο αναπροσαρμόστηκαν οί μισθοί, δέν δη

μιουργούσε απαίτηση γιά συμπληρωματική αναπροσαρμογή τών αμοι

βών, 

ü Κλαδικές συμβάσεις εργαζομένων μέ ψηλές αποδοχές προέβλεπαν κλι

μάκωση τών αυξήσεων σέ ενα τμήμα τών βασικών μισθών μέ μειούμενο 

ρυθμό, σέ τρόπο πού τό μέσο ποσοστό αναπροσαρμογής νά περιορίζεται 

σημαντικά. "Ετσι οί ψηλοί μισθοί απορροφούσαν μέρος τής αυξήσεως 

τών χαμηλών μισθών. Λόγω δμως τής επιταχύνσεως τοΰ ρυθμού ανόδου 

τοΰ πληθωρισμού κατά τά πρώτα χρόνια τής παρούσας ΙΟετίας, τά εργα

τικά συνδικάτα άσκησαν πίεση γιά σημαντική αναπροσαρμογή τών ανώ

τατων ορίων τής κλίμακας τών μισθών πάνω στους οποίους υπολογίζον

ταν οί αυξήσεις. 

Τό σύστημα τού τιμαριθμικού προσδιορισμού τών μισθών, πού εφαρ

μόστηκε κατά τά τελευταία χρόνια τού έντονου πληθωρισμού, απέβλεπε 

στην αποδυνάμωση τών ψυχολογικών τάσεων γιά επικείμενη επιτάχυνση 

τοΰ πληθωρισμού καί στην απορρόφηση μέρους τής αυξήσεως τών χαμηλών 

άπό τους ψηλούς μισθούς. Μάλιστα ό δείκτης τιμών, μέ τίς μεταβολές τού 

οποίου συνδέονταν οί μισθοί, ήταν ειδικός δείκτης τιμών καταναλωτή καί 

γιά τόν υπολογισμό του συνεργάζονταν εργαζόμενοι, εργοδότες καί ή αρμό

δια στατιστική υπηρεσία. 

Τά γενικά ελάχιστα ορια τών μισθών αναπροσαρμόζονταν δύο φορές τό 

χρόνο (1.1 καί 1.7), ώστε νά παρέχεται ή ευχέρεια ελέγχου τής εκτάσεως τής 

ύστερήσεως τών ελάχιστων ορίων τών μισθών έναντι τών μέσων μισθών τών 

κλαδικών συμβάσεων. Ά π ό τό έτος 1973 επιτρεπόταν ή αναπροσαρμογή τών 

ελάχιστων ορίων τών μισθών, όταν μεταβαλλόταν ή διάρθρωση τών μισθών 

πού καθοριζόταν στίς κλαδικές συμβάσεις. "Ετσι τά γενικά ελάχιστα ορια 

αμοιβής τής εργασίας έμμεσα μόνον προσδιορίζονταν άπό τίς μεταβολές 

τοΰ πληθωρισμού. Παρόμοιο σύστημα ακολουθήθηκε στον προσδιορισμό 

τοΰ ρυθμού αναπροσαρμογής τών αμοιβών τών εργαζομένων στό δημόσιο 

τομέα. Συγκεκριμένα ό ρυθμός αναπροσαρμογής τών βασικών μισθών τών 

δημοσίων υπαλλήλων προσδιορίστηκε άπό τό μέσο ρυθμό αναπροσαρμογής 

τών βασικών μισθών τοΰ ιδιωτικού τομέα. "Ετσι κατά τίς αρχές τοΰ χρόνου 

οί μισθοί στό δημόσιο τομέα αναπροσαρμόζονταν προσωρινά μέ τόν πιθανό 

ρυθμό αναπροσαρμογής τών μισθών στον ιδιωτικό τομέα καί ή διαφορά 

μεταξύ τής πρώτης αναπροσαρμογής καί τοΰ μέσου ρυθμού αυξήσεως τών 

-181-



μισθών των κλαδικών συμβάσεων καταβαλλόταν αναδρομικά κατά τό τέλος 

του χρόνου. 

1.6. Ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων στις ΗΠΑ 

Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων πού εφαρμόστηκε στίς ΗΠΑ μετα

πολεμικά συνίσταται στον άμεσο έλεγχο τών μισθών καί τών τιμών (περί

οδος του πολέμου στην Κορέα), στή διατύπωση εκκλήσεων άπό τήν κυβέρ

νηση προς τους επιχειρηματίες καί τους εργαζομένους γιά συγκράτηση του 

ρυθμού ανόδου τών μισθών καί τών τιμών (περίοδος τέλους της ΙΟετίας του 

'50), στην υιοθέτηση συστήματος γενικών κατευθύνσεων γιά τήν άσκηση 

της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων (ΙΟετία του '60) καί στην εφαρμογή 

συστήματος αυστηρών ελέγχων τών τιμών καί τών εισοδημάτων σέ επίπεδο 

επιχειρήσεως (πρώτα χρόνια της ΙΟετίας του '70). Τά δύο τελευταία συστή

ματα αξίζουν Ιδιαίτερης προσοχής, γιατί τό πρώτο αποτελεί προσπάθεια 

προσαρμογής τών κανόνων ασκήσεως πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 

στό μηχανισμό τής ελεύθερης αγοράς, μέ σκοπό τήν αύξηση της αποτελε

σματικότητας τής οικονομίας, ενώ τό δεύτερο συνιστά εφαρμογή κανόνων 

άμεσου έλεγχου τών τιμών καί τών εισοδημάτων, σέ τρόπο πού νά περιορί

ζονται στό ελάχιστο οι συνέπειες άπό τήν εφαρμογή τής πολιτικής. 

Ή πολιτική τών γενικών κατευθύνσεων αποτελείτο άπό κανόνες πού 

περιέγραφαν τίς περιπτώσεις κατά τίς όποιες ήταν απαραίτητη μιά αναπρο

σαρμογή τών μισθών καί τών τιμών, καθώς καί ή εκτασή της, πού ή πιστή 

εφαρμογή τους θά οδηγούσε σέ σταθερότητα τών τιμών. Οί γενικές κατευ

θύνσεις γιά τήν άσκηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων εμφανίστη

καν γιά πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση τών οικονομικών συμβούλων του 

Προέδρου τών ΗΠΑ τό 1962- έκτοτε στην ετήσια έκθεση του Προέδρου 

επαναλαμβάνονταν, μόνο πού ήσαν περισσότερο επεξεργασμένες. Καί μο

λονότι δέν αποτελούσαν καινοτομία στην οικονομική πολιτική, συζητήθη

καν πολύ καί συνέβαλαν θετικά στην ανάσχεση του πληθωρισμού. Συν-

ίσταντο άπό ενα σύνολο κριτηρίων πού υποβοηθούσαν στον υπολογισμό 

του κατάλληλου ρυθμού αυξήσεως τών αποδοχών τών εργαζομένων σέ 

εθνική κλίμακα καί στους επιμέρους κλάδους τής οικονομίας. 'Επίσης υπο

δείκνυαν πότε έπρεπε νά αυξάνονται οί τιμές καί πότε νά μειώνονται. 

'Υπήρξαν ή βάση γιά τή δικαιολόγηση τής κυβερνητικής παρεμβάσεως 

στον προσδιορισμό ενός ενδεδειγμένου ρυθμού ανόδου τών τιμών καί τών 

μισθών. 
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Κατά ενα περίεργο τρόπο οί γενικές αυτές κατευθύνσεις αναπτύχθηκαν 

κατά τή διάρκεια μιας περιόδου, πού δέν ήταν απαραίτητη ή επέμβαση στην 

αγορά γιά την καταπολέμηση του πληθωρισμού1. Επινοήθηκαν σάν μέρος 

μιας γενικότερης προσπάθειας γιά παραπέρα οικονομική επέκταση, ή οποία 

δέν θά πραγματοποιόταν, αν επιταχυνόταν ό ρυθμός ανόδου τοϋ πληθωρι

σμού ή αν ή κατάσταση του ισοζυγίου χειροτέρευε. 'Εμπόδιο γιά τήν εφαρ

μογή ενός προγράμματος οικονομικής επεκτάσεως ήταν ό φόβος τοϋ κοινού 

γιά τίς συνέπειες τοΰ πληθωρισμού καί τό ενδεχόμενο χειροτερεύσεως του 

ισοζυγίου πληρωμών, εξελίξεις πού ήταν πολύ πιθανές ώς συνέπεια της 

οικονομικής επεκτάσεως. 'Επιπλέον μελέτες, πού είδαν τό φως τής δημοσι

ότητας κατά τό δεύτερο μισό τής ΙΟετίας τού '50, κατέληξαν στό συμπέρα

σμα, πώς ή αύξηση τοΰ πληθωρισμού δέν ήταν αποτέλεσμα τής υπερβάλ

λουσας ζητήσεως στην οικονομία, άλλα τής ακαμψίας τών μισθών καί τών 

τιμών, επειδή οί ηγετικές επιχειρήσεις χορηγούσαν ψηλές αυξήσεις καί 

επειδή αυτές οί επιχειρήσεις έπαιζαν ολοένα καί πιό σημαντικό ρόλο πάνω 

στον πληθωρισμό, λόγω τής δυνατότητας πού είχαν νά ασκούν μεγάλη οι

κονομική επιρροή εξαιτίας τής σημασίας τών προϊόντων τους στην παρα

γωγή μεγάλου αριθμού προϊόντων άλλων επιχειρήσεων. 'Εξάλλου υποστη

ριζόταν, οτι οί τιμές καί οί μισθοί σέ μερικούς κλάδους όχι μόνο δέν ήταν 

ευαίσθητοι στίς μεταβολές τών οικονομικών συνθηκών, άλλα επιπλέον οί 

μισθοί, κυρίως, σ' αυτούς τους κλάδους αποτελούσαν τό πρότυπο γιά τήν 

εξέλιξη τών μισθών σέ άλλους κλάδους τής οικονομίας. 

Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες δέν ήταν δυνατή ή επιδίωξη τής πλήρους 

απασχολήσεως καί τής σταθερότητας τών τιμών με μέσα μακροοικονομικής 

πολιτικής. Οι γενικές κατευθύνσεις απέβλεπαν στή βελτίωση τών ατελειών 

τής αγοράς, σέ έκταση πού θά επέτρεπε τήν ενίσχυση τοΰ ρυθμού τής οικο

νομικής επεκτάσεως καί απορρόφηση τής ανεργίας χωρίς πληθωρισμό. 

Τά επιχειρήματα, οτι ενα μεγάλο μέρος τών πιέσεων πάνω στους μι

σθούς καί τίς τιμές οφείλονταν σέ ατέλειες τής αγοράς καί οτι υπήρχαν 

μερικές ηγετικές επιχειρήσεις, πού οί αποφάσεις τους γιά αυξήσεις τών 

μισθών καί τών τιμών καθόριζαν τό πρότυπο γιά τήν υπόλοιπη οικονομία, 

αμφισβητήθηκαν άπό πολλούς οικονομολόγους. Τά επιχειρήματα καί τών 

1. Κατά τήν περίοδο 1958-1961 τό μέσο ποσοστό τής ανεργίας έφθανε τό 6,1%, 
ή αύξηση του δείκτη κόστους ζωής τό 1% καί τοΰ δείκτη τιμών χονδρικής τό 0,6%. 
Ό Πρόεδρος Κέννεντυ θεώρησε οτι τό επίπεδο αυτό τής ανεργίας, γιά νά διατηρηθεί 
ό πληθωρισμός σταθερός, δέν ήταν κοινωνικά καί πολιτικά αποδεκτό. 
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δύο πλευρών είχαν σάν αποτέλεσμα νά διαμορφωθεί ή βάση γιά διαλογική 

συζήτηση σχετικά μέ τή σκοπιμότητα εφαρμογής κάποιας πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων. Οί απόψεις πού επικράτησαν άπό αυτές τίς συζητήσεις 

συνίσταντο στή συγκέντρωση τής προσοχής πάνω στή συμπεριφορά ορι

σμένων επιχειρήσεων πού ασκούσαν ηγετικό ρόλο στην οικονομία χωρίς ή 

κυβέρνηση νά αναμειγνύεται στή λήψη τών αποφάσεων γιά αναπροσαρμογή 

τών μισθών καί τών τιμών σέ ολόκληρη τήν οικονομία. Παρόλα αυτά οί 

περιπτώσεις τής άμεσης επεμβάσεως τής κυβερνήσεως στίς αποφάσεις ορι

σμένων επιχειρήσεων δέν ξένισαν, λόγω τής συζητήσεως πού έγινε γύρω 

άπό τίς γενικές κατευθύνσεις καί τή διαπίστωση, ότι μεγάλο μέρος του 

πληθωρισμού τής περιόδου του τέλους τής ΙΟετίας του '50 προήλθε άπό 

αυτόνομες αποφάσεις τών διοικήσεων μεγάλων επιχειρήσεων. Οί γενικές 

αρχές τής πολιτικής μισθών καί τιμών ήσαν: 

ί .Ή αύξηση τών μισθών στους επιμέρους κλάδους τής οικονομίας νά μήν 

υπερβαίνει τό ρυθμό πού προέκυπτε άπό τή μακροχρόνια τάση τής παρα

γωγικότητας. 'Αποδοχή αυτής τής αρχής θά συντελούσε στή σταθερό

τητα του κόστους εργασίας άνά μονάδα προϊόντος γιά ολόκληρη τήν 

οικονομία, όχι όμως καί γιά τους επιμέρους κλάδους της. 

ϋ . Ή μείωση τών τιμών, όταν ό ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας του 

κλάδου ξεπερνούσε τό ρυθμό αυξήσεως τής παραγωγικότητας ολόκλη

ρης τής οικονομίας, γιατί αυτό θά σήμαινε μείωση του κόστους τής 

εργασίας άνά μονάδα προϊόντος· ή αύξηση τών τιμών, όταν συνέβαινε τό 

αντίθετο, καί ή σταθερότητα τών τιμών, όταν ή παραγωγικότητα τού 

κλάδου αυξανόταν μέ τόν ϊδιο ρυθμό πού αυξάνεται ή μέση παραγωγικό

τητα. 

Αυτοί οί κανόνες δέν χρησίμευσαν γιά άμεση επέμβαση τής κυβερνή

σεως σέ ολόκληρη τήν οικονομία, άλλα αποτέλεσαν τή βάση πάνω στην 

οποία έπρεπε νά στηρίζουν τήν πολιτική τους σχετικά μέ τους μισθούς καί 

τίς τιμές οί επιχειρήσεις πού ασκούσαν ηγετικό ρόλο ή πού εϊχαν Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιά ολόκληρη τήν οικονομία. 'Αναπροσαρμογές μισθών καί τι

μών μέ ενδιαφέρον σέ εθνική κλίμακα θεωρούνταν οί περιπτώσεις πού αφο

ρούσαν μεγάλο αριθμό εργαζομένων καί μεγάλη συμμετοχή στό συνολικό 

προϊόν ή όταν αποτελούσαν τό πρότυπο γιά τή συμπεριφορά άλλων τμημά

των τής αγοράς. Οί κανόνες αυτοί αποτέλεσαν τή γενική περιγραφή καί τή 

βάση γιά τήν εξέλιξη τών μισθών καί τών τιμών σέ αγορά πού λειτουργούσε 

κάτω άπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού καί μέ πλήρη απασχόληση. 

Στην πρακτική εφαρμογή τους οι κανόνες πού προαναφέραμε παρουσί

ασαν δυσκολίες, οί όποιες συνίσταντο στή μέτρηση τής παραγωγικότητας 
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καί στην επιλογή της κατάλληλης χρονικής περιόδου γιά τήν εκτίμηση του 

ρυθμού ανόδου πού προκύπτει άπό τήν τάση της. 'Εξάλλου ή αποδοκιμασία 

γιά άμεση επέμβαση ήταν έντονη, ενώ παράλληλα αμφισβητήθηκε ζωηρά ή 

αοριστία γιά τά αναμενόμενα οφέλη από τήν εφαρμογή αυτών τών γενικών 

κατευθύνσεων. 'Επιπλέον αναγνωρίστηκε, οτι τά μερίδια τών συντελεστών 

της παραγωγής στό εθνικό εισόδημα, βραχυχρόνια, δέν είναι απαραίτητο νά 

μένουν σταθερά άλλα μακροχρόνια καί, εφόσον συντελείται οικονομική 

επέκταση, νά τείνουν νά είναι σταθερά. Συμπλήρωση τών πιό πάνω γενικών 

κατευθύνσεων αποτελούσαν οί τροποποιήσεις πού έγιναν μέ σκοπό τήν εν

ίσχυση της αποτελεσματικότητας της άγορας. Αυτές οι τροποποιήσεις προ

έβλεπαν οτι: 

ϊ. ήταν δυνατή ή αύξηση τών μισθών μέ ρυθμό ψηλότερο άπό αυτόν πού 

προέβλεπε ό γενικός κανόνας, όταν ό κλάδος αντιμετώπιζε δυσκολίες 

γιά τήν προσέλκυση εργατικού δυναμικού ή όταν οί μισθοί τών εργαζο

μένων ήταν χαμηλοί λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας της συν

δικαλιστικής τους δραστηριότητας νά πετύχουν ψηλούς μισθούς-

ii. ήταν επιτρεπτή ή αύξηση τών μισθών μέ ρυθμό χαμηλότερο άπό αυτόν 

πού προέβλεπε ô γενικός κανόνας, όταν ό κλάδος αντιμετώπιζε υπερ

βάλλουσα προσφορά εργασίας ή όταν οί μισθοί τών εργαζομένων ήταν 

ψηλοί λόγω της ισχύος τών εργατικών συνδικάτων 

iii. επιτρεπόταν ή καταβολή πρόσθετης αμοιβής στην εργασία, όταν μετα

βάλλονταν οί κανόνες τής εργασίας χάριν ενισχύσεως της παραγωγής· 

iv. μπορούσε νά δικαιολογηθεί αύξηση τών τιμών μέ ρυθμό ψηλότερο άπό 

αυτόν πού προέβλεπε ό γενικός κανόνας, όταν αυξάνονταν τά λοιπά 

στοιχεία κόστους ή όταν ή απόδοση τοΰ κεφαλαίου ήταν χαμηλή μέ 

αποτέλεσμα νά αποθαρρύνεται ή προσέλκυση κεφαλαίου-

ν.οί τιμές έπρεπε νά μειώνονται, όταν μειώνονταν τά λοιπά στοιχεία κό

στους ή όταν τά όρια τών κερδών ήταν ψηλά ή ακόμα όταν εθεωρείτο 

ενδεδειγμένη ή μετατόπιση κεφαλαίου σέ άλλους κλάδους. 

Ή πολιτική αυτή ήταν ενδεικτική. Δέν δημιουργήθηκε ό αναγκαίος 

διοικητικός μηχανισμός γιά τήν παρακολούθηση τής εφαρμογής της ούτε 

δόθηκε ποσοτική έκφραση στους πιό πάνω κανόνες της. Στην ετήσια έκ

θεση τοΰ Προέδρου, τό 1964, οί κανόνες αυτοί έλαβαν πιό εξειδικευμένη 

μορφή. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε, ότι ô ρυθμός ανόδου τής παραγωγικό

τητας, μέ τόν όποιο θά έπρεπε νά αναπροσαρμόζονται οί μισθοί, ήταν 3,2% 

(ρυθμός πού προέκυψε άπό εκτίμηση τοΰ δείκτη τής παραγωγικότητας τοΰ 

κινητού μέσου πέντε ετών) καί οτι έπρεπε οί κατευθύνσεις νά καλύπτουν τό 

μεγαλύτερο μέρος τών αποφάσεων (όχι μόνο τους κλάδους εθνικής σημασί-
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ας) γιά αναπροσαρμογή τών μισθών καί των τιμών. 'Επιπλέον δόθηκε μεγα

λύτερη έμφαση στίς περιπτώσεις, δπου οι τιμές έπρεπε νά μειώνονται. 

'Ακόμη μεγαλύτερη επεξεργασία τών γενικών κατευθύνσεων έγινε στην 

ετήσια έκθεση του Προέδρου τοΰ 1966, οπού γινόταν επισκόπηση τών απο

τελεσμάτων άπό τήν εφαρμογή τών κανόνων καί συζητοΰνταν οί περιπτώ

σεις, οπού αυτοί δέν εφαρμόστηκαν. 'Επίσης στην έκθεση αναφερόταν, ότι 

οί προσπάθειες τών εργαζομένων ή του κεφαλαίου νά αυξήσουν τό μερίδιο 

τους στό εθνικό εισόδημα ενίσχυσαν τόν πληθωρισμό καί ότι οί εξαιρέσεις 

άπό τό γενικό κανόνα, εκτός άπό τίς περιπτώσεις της αυξήσεως τών τιμών, 

όταν αυξανόταν τό κόστος τών λοιπών εισροών καί τών μισθών καί όταν 

γίνονταν τροποποιήσεις στους κανόνες της εργασίας πού συμβάλλουν στην 

αύξηση του προϊόντος, έπρεπε νά εφαρμόζονται σπανίως. Έτσι οί κανόνες 

αναπροσαρμογής τών μισθών καί τών τιμών περιορίστηκαν στά εξής: 

i. ό ετήσιος ρυθμός αυξήσεως τών αμοιβών (μισθοί καί λοιπές παροχές) 

άνά ώρα απασχολήσεως δέν έπρεπε νά υπερβαίνει τό ρυθμό αυξήσεως 

τοΰ προϊόντος άνά ώρα απασχολήσεως· 

ii. οί τιμές έπρεπε νά μένουν σταθερές στίς επιχειρήσεις όπου ή παραγωγι

κότητα αυξανόταν μέ ρυθμό ϊσο προς τό ρυθμό αυξήσεως της μέσης 

παραγωγικότητας της οικονομίας, νά αυξάνονται, ϊσως, όταν ô ρυθμός 

αυξήσεως της παραγωγικότητας υστερούσε του ρυθμού αυξήσεως της 

μέσης παραγωγικότητας καί νά μειώνονται, όταν συνέβαινε τό αντίθετο. 

Οί γενικές κατευθύνσεις επινοήθηκαν γιά νά διαμορφώνει μιά γνώμη τό 

κοινό ως προς τόν τρόπο αντιμετωπίσεως τοΰ προβλήματος τοΰ πληθωρι

σμού. Δέν δημιουργήθηκε θεσμικό πλαίσιο γιά τήν εφαρμογή της πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων. 'Επίσης, στην έκταση πού οί γενικές κατευθύνσεις 

είχαν κάποιο θετικό αποτέλεσμα πάνω στον πληθωρισμό, αυτό ήταν συν

έπεια τών πιέσεων πού ασκήθηκαν άπό τήν κυβέρνηση γιά τή συμμόρφωση 

ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων προς τίς γενικές κατευθύνσεις της πολι

τικής, παρά τό αποτέλεσμα τής εκούσιας εφαρμογής αυτών τών κατευθύν

σεων. 

'Αμέσως μετά τήν εξαγγελία τών γενικών κατευθύνσεων έλαβε χώρα μιά 

δραματική σύγκρουση ανάμεσα στον Πρόεδρο Κέννεντυ καί στή μεγαλύ

τερη βιομηχανία χάλυβα, ή οποία αύξησε τίς τιμές της κατά 3,5%, μέ αποτέ

λεσμα νά ακολουθήσουν άλλες πέντε επιχειρήσεις τοΰ κλάδου. Ό Πρό

εδρος Κέννεντυ κατάγγειλε, ότι οί αυξήσεις αυτές ήταν αδικαιολόγητες καί 

αποτελούσαν ενέργεια πού στρέφεται κατά τοΰ συμφέροντος τοΰ κοινού. Οί 

αυξήσεις αυτές δέν ήταν μέσα στίς γενικές κατευθύνσεις γιατί οί αυξήσεις 

τών μισθών ήταν μέσα στά πλαίσια τών γενικών κατευθύνσεων, ή παραγωγι-
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κότητα αναμενόταν οτι θά αυξηθεί, ενώ τά λοιπά στοιχεία κόστους θά μει

ώνονταν. Γι' αυτό ό Πρόεδρος Κέννεντυ διέταξε νά γίνει έρευνα, γιά νά 

διαπιστωθεί αν καί κατά πόσο οί αυξήσεις αυτές ήταν δικαιολογημένες καί 

νά ενημερωθεί σχετικά τό κοινό. Παράλληλα ή κυβέρνηση κίνησε τό νόμο 

περί μονοπωλίων καί έλαβε διάφορα μέτρα διοικητικής φύσεως, τό κυρι

ότερο άπό τά όποια ήταν ή γνωστοποίηση, πώς οί κρατικές παραγγελίες θά 

άνατίθεντο σέ επιχειρήσεις οί όποιες δέν θά ύψωναν τίς τιμές τους. "Ετσι 

επηρεάσθηκαν οί μισθοί καί οί τιμές σέ επιχειρήσεις μεγάλης σημασίας. 

Κατά τήν περίοδο 1960-1965 ό μέσος ρυθμός αυξήσεως της παραγωγικότη

τας ήταν 3,6%, ενώ τών μισθών 4,3%, ρυθμοί πού ερμηνεύουν οτι τό κόστος 

της εργασίας άνά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 0,7%. Κατά τήν ϊδια 

περίοδο ό ρυθμός ανόδου τοΰ δείκτη κόστους ζωής ήταν 1,3% καί τοϋ δείκτη 

τιμών χονδρικής 0,4%. 

Τό σύστημα αυτό επικρίθηκε ζωηρά άπό τή θεωρία, μέ κυριότερο επι

χείρημα οτι οδηγεί σέ πάγωμα της σχέσεως τών τιμών καί του κόστους της 

εργασίας άνά μονάδα προϊόντος, πράγμα πού συντελεί στή μείωση τής μετα

τοπίσεως τών οικονομικών πόρων μεταξύ τών κλάδων τής οικονομίας, ή 

οποία είναι αποτέλεσμα τών μεταβολών τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. 

Καί συνέπεια αυτής τής καταστάσεως είναι νά μειώνεται αντί νά ενισχύεται 

ό ανταγωνισμός, μέ αποτέλεσμα τήν επιβράδυνση του ρυθμού τής οικονομι

κής επεκτάσεως. Παράλληλα ειπώθηκε, οτι ή εκτίμηση του ρυθμού ανόδου 

τής παραγωγικότητας τής οικονομίας καί τών επιμέρους κλάδων στηρίζεται 

στην ιστορική εξέλιξη τοΰ παρελθόντος, ενώ οί μεταβολές τών μισθών καί 

τών τιμών αντανακλούν τίς προσδοκίες. 'Ωστόσο ή επίδραση τών προσδο

κιών ενήργησε προς τήν αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί οί γενικές κατευθύν

σεις τής πολιτικής φαίνεται οτι μπόρεσαν νά μεταβάλουν τήν κατεύθυνση 

τών προσδοκιών καί νά αποσυνδέσουν τό μηχανισμό προσδιορισμού τών 

μισθών άπό τό μηχανισμό προσδιορισμού τών τιμών. "Ετσι πολλές μελέτες 

έχουν καταλήξει σέ συμπεράσματα πού επιβεβαιώνουν τήν ανασταλτική 

επίδραση τής πολιτικής αυτής πάνω στό ρυθμό ανόδου τοΰ πληθωρισμού. 

Ά π ό τό 1966 ό πληθωρισμός επιταχύνθηκε σημαντικά. 'Εντούτοις 

άπό τό χρόνο αυτό μέχρι καί τό τέλος τής ΙΟετίας τού '60, δέν πάρθηκαν 

μέτρα άμεσου ελέγχου τοΰ πληθωρισμού. Ή άνοδος τών μισθών καί τών 

τιμών αντιμετωπίστηκε μέ μέσα νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτι

κής, πράγμα πού απέβη σέ βάρος τοΰ ρυθμού τής οικονομικής επεκτάσεως. 

'Ωστόσο, ενώ ή νομισματική καί ή δημοσιονομική πολιτική πέτυχαν νά 

διατηρήσουν τήν ενδεδειγμένη σχέση μεταξύ τής ενεργού ζητήσεως καί τοΰ 

δυνητικού προϊόντος, γιά νά μειωθεί ό ρυθμός ανόδου τοΰ πληθωρισμού, οί 
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προβλέψεις γιά τη μελλοντική άνοδο του πληθωρισμού ήταν τέτοιες, πού 

οδήγησαν σέ αϋξηση των τιμών καί των μισθών σέ επίπεδα πού δέν δικαι

ολογούνται άπό τό επίπεδο της συνολικής ζητήσεως. Αυτή ήταν ή κατά

σταση γύρω στό τέλος της ΙΟετίας του '60. Γι' αυτό ή κυβέρνηση αναγκά

στηκε νά προχωρήσει στην υιοθέτηση προγράμματος ελέγχου τών μισθών 

καί τών τιμών. 

Τό νέο πρόγραμμα γιά τή σταθεροποίηση της οικονομίας καί τόν 

έλεγχο του πληθωρισμού έγινε γνωστό στό λόγο τοΰ Προέδρου στίς 15 

Αυγούστου 1971 καί περιλάμβανε τριών είδών μέτρα: (α) προσδιόριζε τόν 

τρόπο μέ τόν όποιο θά γινόταν υποτίμηση τού δολλαρίου μέσω της ύπερτι-

μήσεως τών άλλων νομισμάτων, (β) μείωνε τή φορολογία, γιά νά ενισχυθούν 

οί επενδύσεις, καί επέβαλλε αύξηση στους δασμούς κατά 10% καί (γ) είσεΐγε 

μέτρα πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Αυτό τό τρίτο ήταν τό πιό δραμα

τικό μέτρο πού έπαιρνε ή κυβέρνηση της χώρας αυτής στην προσπάθεια της 

νά ελέγξει αποτελεσματικά τόν πληθωρισμό. Ή εφαρμογή του προβλεπόταν 

σταδιακή, σέ τρεις φάσεις, μέ βαθμιαία χαλάρωση τών μέτρων ελέγχου. 

Κατά τήν πρώτη φάση θά επιβαλλόταν πάγωμα στους μισθούς καί τίς τιμές 

γιά 90 ήμερες, κατά τή δεύτερη φάση, πού ήταν αόριστης χρονικής διάρκει

ας, θά εισάγονταν αυστηροί έλεγχοι τών μισθών καί τών τιμών, ενώ κατά 

τήν τρίτη φάση θά ίσχυαν κανόνες γενικών κατευθύνσεων, ανάλογοι μέ 

εκείνους της περιόδου τών πρώτων ετών της ΙΟετίας τοΰ '60. 'Επειδή κατά τή 

διάρκεια τής δεύτερης φάσεως φαινόταν ότι ό πληθωρισμός τέθηκε ορι

στικά ύπό έλεγχο, κατά τήν τρίτη φάση οί περιορισμοί χαλαρώθηκαν, ενώ 

παράλληλα εφαρμόστηκε επεκτατική νομισματική πολιτική, πράγμα πού 

οδήγησε τήν οικονομία σέ ψηλό επίπεδο απασχολήσεως. Έτσι ο πληθωρι

σμός άρχισε νά δείχνει σημεία επιταχύνσεως, κατάσταση πού οδήγησε στην 

εγκατάλειψη τής τρίτης φάσεως καί τήν επιβολή παγώματος ('Ιούνιος 1973) 

στους μισθούς καί τίς τιμές επί ενα περίπου μήνα, γιά νά αρχίσει μιά τέ

ταρτη φάση μέ μέτρα ελέγχου ανάλογα μέ εκείνα τής δεύτερης φάσεως. 

Ή πολιτική έλεγχου τών τιμών καί τών μισθών δέν απέβλεπε στην 

υποκατάσταση τής προηγούμενης πολιτικής, πού επεδίωκε τή συγκράτηση 

τής ενεργού ζητήσεως κάτω από τό δυνητικό προϊόν, ή οποία δέν εγκατα

λειπόταν, γιατί οί άμεσοι έλεγχοι δέν αποτελούν αποτελεσματικό μέσο μει

ώσεως τής υπερβάλλουσας ζητήσεως. 'Αντίθετα μάλιστα οί άμεσοι έλεγχοι 

εΐναι δυνατό νά οδηγήσουν σέ κατάσταση ελλιπούς προσφοράς, σέ μαύρη 

αγορά καί σέ χειροτέρευση τής ποιότητας τών προϊόντων, καθώς οί επιχει

ρήσεις προσπαθούν νά αποφύγουν τίς ανώτατες τιμές. Σκοπός τού άμεσου 

ελέγχου ήταν νά συγκρατηθεί ό ρυθμός ανόδου τών τιμών λόγω τών άναμε-
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νόμενων ανατιμήσεων άπό αύξηση του κόστους. Δεδομένου λοιπόν οτι ô 
αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής αυτής ήταν νά επηρεασθούν οί προσ

δοκίες, δέν θεωρήθηκε σκόπιμη ή δημιουργία του κατάλληλου οργάνου γιά 

τήν παρακολούθηση της εφαρμογής τής πολιτικής σέ εθνική κλίμακα. Ή 

ιδέα πού επικράτησε ήταν νά αποφευχθεί ή διατάραξη τής οικονομίας σέ 

μεγάλο βαθμό. Βασικός σκοπός ήταν νά εμποδιστούν οί μεγάλες συνδικαλι

στικές οργανώσεις νά επιβάλουν τίς απόψεις τους γιά ψηλές αυξήσεις των 

μισθών καί νά αναγκασθούν οί επιχειρηματίες νά πραγματοποιήσουν λο

γικά κέρδη, δηλαδή νά απορροφήσουν μέρος του αυξανόμενου κόστους. 

Μόνον έτσι ήταν δυνατή ή αποκατάσταση τής εμπιστοσύνης του κοινού 

απέναντι στην οικονομική πολιτική. 

Μετά τήν περίοδο τοΰ παγώματος εφαρμόστηκε ή δεύτερη φάση του 

προγράμματος, ή οποία προέβλεπε σειρά ρυθμίσεων, πού τήν εφαρμογή 

τους ανέλαβαν νά παρακολουθήσουν οί δύο επιτροπές πού συστήθηκαν γι' 

αυτό τό σκοπό, δηλαδή ή 'Επιτροπή Τιμών, αποτελούμενη άπό επτά μέλη, 

καί τό Συμβούλιο τών Εισοδημάτων, αποτελούμενο άπό δεκαπέντε μέλη πού 

εκπροσωπούσαν καί τίς τρεις πλευρές, μέ τόν ίδιο αριθμό εκπροσώπων. 

Καθένα άπό τά δύο αυτά όργανα ενισχυόταν άπό υπηρεσίες μέ κατάλληλη 

στελέχωση (άτομα μέ ιδιαίτερη γνώση σέ θέματα μερισμάτων καί τόκων, 

ένοικίο)ν, μισθών στον ιδιωτικό καί τό δημόσιο τομέα κλπ.). Ή έλλειψη 

νομικής καλύψεως γιά τήν εκτέλεση τοΰ προγράμματος φανέρωνε, οτι οί 

κανόνες θά εφαρμόζονταν στίς μεγάλες επιχειρήσεις καί δτι ή επιτυχία του 

προγράμματος στηριζόταν σέ εκούσια εφαρμογή τών κανόνων. 

Ειδικότερα προβλέπονταν τά έξης: (α) Γιά τίς τιμές επιχειρήσεις μέ 

ετήσιο κύκλο εργασιών $100 εκατ. καί πάνω (αντιστοιχεί σέ 1.500 επιχει

ρήσεις μέ κύκλο εργασιών 45% τών συνολικών πωλήσεων τής οικονομίας) 

καί γιά τους μισθούς επιχειρήσεις μέ απασχόληση 5.000 εργατοϋπαλλήλων 

καί πάνω έπρεπε νά πάρουν τήν έγκριση τών 'Επιτροπών πρίν άπό κάθε 

αναπροσαρμογή τών μισθών ή τών τιμών, (β) 'Επιχειρήσεις μέσου μεγέθους 

μπορούσαν νά ενεργούν σύμφωνα μέ τίς γενικές κατευθύνσεις, άλλα ανα

λάμβαναν τήν υποχρέωση νά ενημερώνουν σχετικά τίς 'Επιτροπές, (γ) Οί 

πολύ μικρές επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες νά ενεργούν σύμφωνα μέ τίς 

γενικές κατευθύνσεις, χωρίς νά ενημερώνουν τίς 'Επιτροπές. Οί γενικές 

κατευθύνσεις υπαγόρευαν αύξηση τών μισθών κατά 5,5% (6,2% όταν περι

λαμβάνονταν καί οί παροχές σέ είδος), μέ δυνατότητα αυξήσεως τους, ακό

μη, κατά 1,5%, ρυθμός πού συμβιβαζόταν μέ τήν επιδίωξη ρυθμού ανόδου 

τοΰ πληθωρισμού κατά 2,5% καί τήν προβλεπόμενη άνοδο τής παραγωγικό

τητας 3%. 
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Τήν 1η 'Ιανουαρίου 1972 οί επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μεσαίου 

μεγέθους καί οί επιχειρήσεις ενοικιάσεως ακινήτων μέ εκμετάλλευση μέχρι 

τεσσάρων μονάδων ή μέ εισπράξεις μέχρι $500 χιλ. τό μήνα απαλλάχτηκαν 

άπό τήν υποχρέωση νά προσφεύγουν στίς αρμόδιες επιτροπές γιά έγκριση 

των αναπροσαρμογών. Ή διεύρυνση του αριθμού των εξαιρέσεων στηριζό

ταν στην παρατήρηση, οτι ό πληθωρισμός προερχόταν άπό τίς μεγάλες 

επιχειρήσεις καί τά ισχυρά εργατικά συνδικάτα. Τήν περίοδο όμως εκείνη 

τά κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων μειώθηκαν σημαντικά, ενώ ένας μεγά

λος αριθμός συλλογικών συμβάσεων προέβλεπε αναπροσαρμογή τών μι

σθών μέ ρυθμούς πού απλώς συνέβαλαν στή διατήρηση τών πραγματικών 

μισθών. 

Ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός εργατικών οργανώσεων κατόρθωσε 

νά εξασφαλίσει αυξήσεις ανάλογες μέ τόν αναμενόμενο πληθωρισμό. "Ετσι 

έγινε αντιληπτό, οτι οί ενώσεις τών εργαζομένων έπαιξαν κάποιο ρόλο στή 

διατήρηση του πληθωρισμού. Τό Συμβούλιο τών Εισοδημάτων, γιά νά απο

φύγει τή σύγκρουση μέ τά ισχυρά εργατικά συνδικάτα επέτρεψε σημαντικές 

αυξήσεις τών μισθών, τίς όποιες δικαιολόγησε σάν προσυμφωνημένες ή οτι 

δόθηκαν γιά νά αποκατασταθεί τό χαμένο έδαφος. Σύντομα όμως προέβη 

στην εφαρμογή τών γενικών κατευθύνσεων της εισοδηματικής πολιτικής. 

"Ετσι οί αυξήσεις πού δόθηκαν κατά τό 1972 ήταν 5,1% γιά τους συνδικαλι

σμένους καί 4,4% γιά τους μή συνδικαλισμένους εργάτες. 

Ή φάση του παγώματος τών τιμών φαίνεται οτι πέτυχε τό σκοπό της. Ό 

δείκτης τιμών χονδρικής κατά τους μήνες 'Ιούνιο καί 'Ιούλιο, σέ σχέση μέ 

τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου, έδειχνε άνοδο 6,6%, 

έναντι 3,8% αυξήσεως γιά τήν αντίστοιχη περίοδο του 1972 άλλα 

αυτό οφειλόταν σέ αυξήσεις τιμών πού έκαναν οί επιχειρήσεις, γιατί δέν 

περίμεναν τό πάγωμα, καί οχι σέ προσπάθεια αποφυγής του παγώματος καί 

σέ αυξήσεις τιμών αγαθών πού είχαν εξαιρεθεί του παγώματος. 'Επίσης ή 

άνοδος του δείκτη τιμών καταναλωτή, πού οφειλόταν σέ αγαθά τά όποια 

καλύπτονταν άπό τό πάγωμα, ήταν ασήμαντη. Ό μ ο ι α κατά τή δεύτερη φάση 

τής εφαρμογής του προγράμματος ό πληθωρισμός μειώθηκε σοβαρά. 'Αρ

χικά ή αποτελεσματικότητα τής πολιτικής στον έλεγχο του πληθωρισμού 

δέν αναγνωρίστηκε, λόγω του οτι οί αυξήσεις τών τιμών τών αγαθών πού δέν 

καλύπτονταν άπό τόν έλεγχο ήταν σημαντικές. Ό μ ω ς κατά τό πρώτο εξ

άμηνο τού 1972 ό άποπληθωριστής του προϊόντος του ιδιωτικού τομέα εμ

φάνισε άνοδο 2,6% έναντι 5% τής αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου 

χρόνου. 

Ή χρονική σύμπτωση του ελέγχου τών τιμών καί τής μειώσεως του 
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πληθωρισμού έγινε αφορμή νά πεισθεί τό κοινό, οτι ό έλεγχος του πληθω

ρισμού ήταν αποτελεσματικός. Ή αποκλιμάκωση, όμως, του ρυθμού ανόδου 

του πληθωρισμού δέν πρέπει νά αποδοθεί μόνο στον άμεσο έλεγχο, γιατί 

προς τήν κατεύθυνση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο ή σχετική χαλάρωση της 

οικονομικής δραστηριότητας. Ό ρυθμός ανόδου των τιμών άρχισε νά μει

ώνεται εξαιτίας της μειώσεως της ζητήσεως πού άρχισε πολύ πιό νωρίς άπό 

τήν υιοθέτηση της δεύτερης φάσεως του προγράμματος ελέγχου των απο

φάσεων γιά αυξήσεις των μισθών καί τών τιμών. 

Τό μέγεθος της μειώσεως του πληθωρισμού πού αποδίδεται στον άμεσο 

έλεγχο τών τιμών ήταν βασικό ερώτημα, πού περίμενε απάντηση, δεδομένου 

οτι οι έλεγχοι δέν μπορούν νά επιφέρουν σημαντική μείωση τοΰ πληθωρι

σμού. "Αν οί άμεσοι έλεγχοι επιδρούν πάνω στίς τιμές πέρα άπό τίς έμμεσες 

επιδράσεις μέσω τών μισθών, τότε τά όρια κέρδους πρέπει νά μειωθούν. Ή 

εμπειρία της περιόδου εκείνης επιβεβαιώνει ότι τά όρια κέρδους μειώθηκαν 

σημαντικά1. 

Τόν 'Ιανουάριο τοΰ 1973 ή κυβέρνηση εγκατέλειψε τή δεύτερη φάση 

τοΰ προγράμματος γιά τίς τιμές καί τους μισθούς, εκτός άπό τίς περιπτώσεις 

τοΰ κλάδου επεξεργασίας καί διακινήσεως τών τροφίμων, γιά τίς τιμές, καί 

τών κλάδων τών κατασκευών καί υγείας, γιά τους μισθούς, καί αντικατέ

στησε τό σύστημα της φάσεως αυτής μέ γενικές κατευθύνσεις, ανάλογες μέ 

εκείνες της περιόδου της ΙΟετίας τοΰ '60. Ή 'Επιτροπή Τιμών καί τό Συμ

βούλιο Εισοδημάτων καταργήθηκαν καί τό Συμβούλιο Κόστους Ζωής εξ

ουσιοδοτήθηκε νά παρακολουθεί τήν εφαρμογή τών γενικών κατευθύνσεων. 

Οί κατευθύνσεις τής τρίτης φάσεως δέν ήταν άκαμπτες καί έδιναν έδαφος 

στή λειτουργία τής ελεύθερης αγοράς. Περιλάμβαναν τήν εκούσια εφαρ

μογή τών κανόνων τών πρώτων ετών τής ΙΟετίας τοΰ '60 καί μερικούς κανό

νες τής δεύτερης φάσεως. 

Μέ τήν έναρξη τής τρίτης φάσεως ο ρυθμός τοΰ πληθωρισμού επιτα

χύνθηκε. Τό κοινό απέδωσε τήν αύξηση τών τιμών στην κατάργηση τών 

1. Ή επίδραση τοΰ ελέγχου τών τιμών στά δρια κέρδους επιβεβαιώθηκε σέ 
μελέτη πού έκανε ό R. Gordon, ό όποιος προέβη στην εκτίμηση τής σχέσεως του 
λόγου τών τιμών διά του κόστους τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος μέ διάφορες 
μεταβλητές καί έδειξε, οτι οί προβλεπόμενες άπό τή σχέση τιμές είναι ψηλότερες 
άπό τίς πραγματικές κατά τήν περίοδο 1971:3 μέχρι 1972:2. Ή υπολογιζόμενη μεί
ωση του πληθωρισμού λόγω τών άμεσων ελέγχων ήταν 1,75 ετησίως. Βλ. Robert J. 
Gordon, Wage Price Controls and Shifting Phillips Curve, Brookings Papers on Eco
nomic Activity 2:1972, Πίνακας 5. 
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ελέγχων άλλα τό ορθό είναι, οτι ή κυβέρνηση νόμισε πώς ό πληθωρισμός 

ελέγχεται καί συνεπώς ήταν ενδεδειγμένο νά εφαρμοστεί επεκτατική πολι

τική. Τό αποτέλεσμα της κατακραυγής του κοινού γιά τίς αυξήσεις τών 

τιμών τών κρεάτων ήταν ή απόφαση της κυβερνήσεως νά παγώσει τίς τιμές 

αύτοϋ του προϊόντος, ενώ ή επέκταση της ανατιμητικής τάσεως σέ πολλά 

εϊδη οδήγησε τήν κυβέρνηση σέ εφαρμογή νέου συστήματος ελέγχου τών 

τιμών κατά τό μήνα Μάιο. Σύμφωνα μέ αυτό τό σύστημα οί επιχειρήσεις μέ 

ετήσιο κύκλο εργασιών ψηλότερο από $250 εκατ. όφειλαν νά ζητήσουν 

έγκριση γιά αύξηση τών τιμών κατά 1,5% ψηλότερη άπό τό επίπεδο της 

10ης 'Ιανουαρίου. Κατά τή διάρκεια αυτής της περιόδου εφαρμόστηκε πολι

τική περιορισμών στό δημόσιο καί τό νομισματικό τομέα, μέ επακόλουθο τή 

μείωση τοϋ ρυθμού της οικονομικής επεκτάσεως. Θεωρήθηκε οτι αυτά τά 

μέτρα μαζί μέ τήν αναμενόμενη άνοδο του γεωργικού προϊόντος θά συντε-

λοϋσαν στον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθωρισμού. Ή προσδοκία όμως 

αυτή δέν πραγματοποιήθηκε. Γι' αυτό ή κυβέρνηση αποφάσισε τό μήνα 

'Ιούνιο τήν επιβολή παγώματος στους μισθούς καί τίς τιμές, μέ εξαίρεση τό 

γεωργικό τομέα. 

Τόν Αύγουστο εφαρμόστηκε ή τέταρτη φάση μέ ενα πρόγραμμα της 

δεύτερης φάσεως. Ή τρίτη φάση έληξε μέ τήν αδυναμία τοϋ νομισματικού 

τομέα νά μειώσει τή ζήτηση καί τίς εκκλήσεις τοϋ κοινοΰ γιά εφαρμογή 

αυστηρού ελέγχου τών τιμών παρά τήν παραδοχή, οτι ούτε Ó αυστηρός 

έλεγχος τών τιμών έδωσε αποτελέσματα ανάλογα μέ εκείνα τής δεύτερης 

φάσεως. Ή αδυναμία τοΰ δεύτερου παγώματος καί τής τέταρτης φάσεως γιά 

νά τεθεί ο πληθωρισμός ύπό έλεγχο οφειλόταν στό γεγονός, οτι κατά τήν 

εφαρμογή τοΰ προγράμματος ελέγχου τοΰ πληθωρισμού παρατηροΰνταν 

ήδη στενότητες στην αγορά εργασίας. Καί γι' αυτό τό λόγο οί διαταραχές 

πού προκλήθηκαν άπό τήν εφαρμογή τοΰ προγράμματος ήταν σημαντικές 

καί τά αποτελέσματα, σέ μεγάλη έκταση, αντίθετα άπό τά αναμενόμενα. 

1.7. Ή Πολιτική Τιμών καί Εισοδημάτων στή Σουηδία 

Σέ βιομηχανικές χώρες μέ μεικτό οικονομικό σύστημα ή διανομή τού 

εισοδήματος ανάμεσα στους μισθούς καί τά κέρδη είναι αποτέλεσμα τών 

πιέσεων τών δύο πλευρών τής αγοράς εργασίας. Οί μισθοί προσδιορίζονται 

κατά τίς διαπραγματεύσεις μεταξύ δυναμικών καί καλά οργανωμένων ενώ

σεων πού εκπροσωπούν τους εργαζομένους καί τους εργοδότες. Στην περί-
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πτώση των χωρών αυτών ανήκει ή Σουηδία. Οί δύο κεντρικές οργανώσεις 

των επιχειρηματιών καί τών εργαζομένων εκπροσωπούν τό σύνολο τών δύο 

πλευρών της αγοράς εργασίας στή χώρα αυτή καί καθορίζουν μέ διαπραγμα

τεύσεις τήν αμοιβή της εργασίας σέ εθνική κλίμακα. Ή συγκεντρωτική 

δμως οργάνωση της αγοράς εργασίας έχει καταστήσει περισσότερο πολύ

πλοκη τή διαδικασία γιά τήν επιτυχή επιδίωξη της πλήρους απασχολήσεως, 

της σταθερότητας τών τιμών καί τών ελεύθερων διαπραγματεύσεων στον 

προσδιορισμό τών αμοιβών. Ή δυσχέρεια μεγαλώνει λόγω της μεγάλης 

εξαρτήσεως της οικονομίας της χώρας αυτής άπό τό διεθνές εμπόριο, γιατί 

ή εξάρτηση αυτή άπό τό εξωτερικό καθιστά τίς εσωτερικές οικονομικές 

συνθήκες ασταθείς καί, συνεπώς, δυσχερή τήν ανάπτυξη συστήματος πολι

τικής τιμών καί εισοδημάτων πού νά μπορεί νά εξυπηρετήσει ταυτόχρονα 

καί τους τρεις πιό πάνω βασικούς σκοπούς. 

Γιά τους λόγους αυτούς ή πολιτική μισθών πού ακολουθήθηκε στή 

Σουηδία δέν αποτελεί σχεδιασμό γιά τήν αντιμετώπιση τών βραχυχρόνιων 

προβλημάτων της οικονομίας της χώρας, άλλα κανόνες πού θεμελιώνουν τίς 

βασικές αρχές πού διέπουν τή διανομή του εισοδήματος μακροχρόνια, μέ 

πλήρη απασχόληση καί χωρίς πληθωρισμό. Τό έργο της διατυπώσεως τών 

γενικών κατευθύνσεων, γιά τήν αναπροσαρμογή τών μισθών καί τών ημερο

μισθίων, σέ μακροχρόνια βάση ανατέθηκε στους εργοδότες καί τους εργα

ζομένους, καί ή κυβέρνηση παρακολουθούσε χωρίς νά επεμβαίνει. Ή θέ

ληση τών δύο πλευρών της αγοράς εργασίας καί τής κυβερνήσεως, άπό 

μακρό χρόνο, συνίσταται στην επίλυση του προβλήματος προσδιορισμού 

τών μισθών χωρίς τήν επέμβαση του κράτους. Τά δύο μέρη δέν ενδιαφέρον

ταν γιά τήν αντιμετώπιση τοΰ προβλήματος του πληθωρισμού μέσω τής 

εισοδηματικής πολιτικής, ούτε γιά τό βραχύ χρονικό διάστημα, κατά τό 

όποιο ή κυβέρνηση δέν μπορούσε ή δέν ήθελε νά τό αντιμετωπίσει μέσω τής 

δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτικής. Κύριος σκοπός τους ήταν νά 

φθάσουν οί εργαζόμενοι καί οί εργοδότες σέ μακροχρόνια συμφωνία γιά τή 

διανομή του εισοδήματος, μέ τήν προϋπόθεση ότι ή νομισματική καί δημο

σιονομική πολιτική θά εξασφάλιζαν συνθήκες σχετικής σταθερότητας τών 

τιμών. 

Παρόλα αυτά δέν έλειψαν τελείως οί προσπάθειες τής κυβερνήσεως, οί 

όποιες επηρέασαν τίς εξελίξεις τών μισθών καί τών τιμών. Κατά διαστήματα 

ή κυβέρνηση έκανε εκκλήσεις προς τους εργαζομένους καί τους εργοδότες 

γιά αναπροσαρμογή τών μισθών κάτω άπό ορισμένα δρια ή/καί προσπάθησε 

νά επηρεάσει άμεσα τίς αποφάσεις πού προσδιόριζαν τό ρυθμό αναπροσαρ

μογής τών μισθών. Έτσι τό 1948 επέβαλε περιορισμό στό ρυθμό ανόδου τών 

13 -193-



μισθών, χωρίς μεγάλη, όμως, επιτυχία. Μολονότι ή αναπροσαρμογή των 

μισθών βάσει τών γενικών κατευθύνσεων πού καθόρισε ή κυβέρνηση δεν 

εφαρμόστηκε πιστά, ή παρέμβαση της δημιούργησε αρκετή δυσαρέσκεια 

στά εργατικά συνδικάτα. Τελικά οί καταβαλλόμενοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 

8% - ρυθμός σημαντικά ψηλότερος άπό τό ρυθμό πού μπορεί νά δικαιολο

γηθεί άπό τήν αύξηση της παραγωγικότητας καί τών τιμών - πράγμα πού 

ώθησε τό ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού προς τά πάνω. Όμως τόν επόμενο 

χρόνο τά εργατικά συνδικάτα, μπροστά στον κίνδυνο νά επιταχυνθεί ô ρυ

θμός ανόδου του δείκτη κόστους ζωής, συμφώνησαν (μετά άπό σύσταση της 

κυβερνήσεως) νά επεκτείνουν τήν ισχύ τών συλλογικών συμβάσεων του 

1948, πού προέβλεπαν χαμηλούς ρυθμούς ανόδου τών μισθών, γιά δύο ακόμη 

χρόνια. Ή πολιτική αυτή δέν συνοδεύτηκε άπό άλλα μέτρα αντιπληθωρι

στικής πολιτικής. Γι' αυτό ή υπερθέρμανση τής οικονομίας κατά τά δύο 

επόμενα χρόνια συνέβαλε στην έκρηξη τών μισθών τό 1951 (ό ρυθμός ανό

δου τών μισθών έφτασε στό 20%)1. Μολονότι μπορεί νά υποστηριχθεί οτι 

εξωτερικοί παράγοντες συνέβαλαν σ' αυτή τήν κατάσταση (πόλεμος τής 

Κορέας), ή πείρα τής χώρας αυτής διδάσκει οτι ή εφαρμογή πολιτικής 

μισθών είναι δυνατό νά καθυστερήσει τίς αυξήσεις τών μισθών γιά αργότε

ρα, αν δέν ληφθούν τά αναγκαία μέτρα (δημοσιονομικής καί νομισματικής 

πολιτικής), πού μειώνουν τίς πληθωριστικές πιέσεις. Κάτω άπό αυτές τίς 

συνθήκες, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό ό πληθωρισμός νά επανέλθει εντονό

τερος άπό οσο θά ήταν χωρίς τήν εφαρμογή τής εισοδηματικής πολιτικής. 

Ή πείρα αυτή είχε καί τή θετική της όψη, γιατί τά δυσάρεστα αποτελέ

σματα, τά όποια δημιούργησε ή παρέμβαση τής κυβερνήσεως στον προσδι

ορισμό τών αμοιβών, συνέβαλαν στή διαμόρφωση νέων γενικών μεθόδων 

ασκήσεως τής πολιτικής εισοδημάτων. Συγκεκριμένα ή πείρα τής περιόδου 

1948-1951 συνέβαλε στην ανάπτυξη του αισθήματος, οτι είναι προτιμότερο 

ή ευθύνη γιά τήν άσκηση εισοδηματικής πολιτικής νά αφήνεται στους ενδι

αφερομένους κατά τή σύναψη μακροχρόνιων συλλογικών συμβάσεων, καί ή 

κυβέρνηση νά αρκείται στην παρουσίαση τής οικονομικής καταστάσεως 

στους ενδιαφερομένους. Αυτό συνεπάγεται τήν εφαρμογή εκούσιας πολιτι

κής εισοδημάτων, άπό μέρους τών εργαζομένων, πράγμα πού εφαρμόστηκε 

μέ επιτυχία κατά τήν περίοδο τής ΙΟετίας του '50. 

Ή επιτυχία του πειράματος τής εκούσιας πολιτικής εισοδημάτων όφεί-

1. Ή 'Ολλανδία, κατά τήν ϊδια περίοδο καί γιά τους ίδιους λόγους, δοκιμά
στηκε άπό ανάλογη κατάσταση. 
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λεται στό ψηλό αίσθημα ευθύνης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. "Ετσι 

αποφεύχθηκαν οί υπέρμετρες διεκδικήσεις, οί όποιες θά είχαν σάν αποτέλε

σμα τήν αποσταθεροποίηση της οικονομίας καί την ενίσχυση του πληθωρι

σμού. Ή ανάπτυξη αυτού τοΰ πνεύματος οφείλεται σέ Ιστορικούς καί κοι

νωνικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα ή Σουηδία είναι χώρα ή οποία δέν πήρε 

μέρος σέ πόλεμο άπό τό 1815, έχει μικρό πληθυσμό κατεσπαρμένο σέ με

γάλη έκταση καί έχει εξασφαλίσει ανεκτό βιοτικό επίπεδο ακόμη καί γιά τά 

χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αυτές οί καταστάσεις συντέλεσαν 

στην εξάλειψη της εντάσεως μεταξύ τών εργοδοτών καί τών εργαζομένων 

καί στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης γιά τήν πρόταξη τοΰ εθνικού έναντι 

τοΰ τομεακοΰ συμφέροντος περισσότερο άπό κάθε άλλη χώρα. 

'Εξάλλου δημοσιεύσεις τών εργατικών ενώσεων γιά τήν πολιτική μι

σθών καθόρισαν τό ρόλο τών εργατικών συνδικάτων στην οικονομία καί 

συνέβαλαν στή δημιουργία τοΰ κατάλληλου διαλογικού κλίματος γιά τήν 

εφαρμογή πολιτικής αμοιβών χωρίς τήν παρέμβαση τοΰ κράτους. 'Επίσης ή 

ετήσια έκθεση της Κεντρικής 'Οργανώσεως τών 'Εργατικών Συνδικάτων τό 

1960 παρουσίασε τά κυριότερα σημεία της πολιτικής μισθών πού θά επιδί

ωκαν οί εργαζόμενοι στό μέλλον. Τά σημεία αυτά ήταν ή χάραξη της πολι

τικής μισθών σέ εθνική κλίμακα, ή εξασφάλιση πλήρους απασχολήσεως 

καί ό ανεκτός ρυθμός ανόδου τοΰ πληθωρισμού. Ή έκθεση υπογράμμιζε, οτι 

ή εισοδηματική πολιτική μόνη δέν μπορεί νά εξυπηρετήσει τους δύο τελευ

ταίους σκοπούς καί γι' αυτό τό λόγο απαιτείται συμπλήρωση τής προσπά

θειας έλεγχου τοΰ πληθωρισμού καί τής επιτεύξεως πλήρους απασχολήσεως 

μέ μέτρα δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτικής. Γιατί όταν στην 

αγορά εργασίας υπάρχουν στενότητες, έστω γιά ορισμένες μόνο ειδικότητες 

εργασίας, ό ανταγωνισμός μεταξύ τών επιχειρηματιών γιά τήν προσέλκυση 

εργατών ώθεΐ τους μισθούς προς τά πάνω. Παράλληλα αναγνωρίστηκε, δτι 

καί ή πιό προσεκτική νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική θά αποτύ

χει νά εξασφαλίσει τίς επιδιώξεις τής πλήρους απασχολήσεως καί τόν 

έλεγχο τοΰ πληθωρισμού, αν οί δύο πλευρές τής αγοράς εργασίας αποτύ

χουν νά εφαρμόσουν υγιή πολιτική μισθών. 

Στην ετήσια έκθεση τής Κεντρικής 'Οργανώσεως τών 'Εργαζομένων 

τόν επόμενο χρόνο καθορίζονταν τέσσερις βασικές επιδιώξεις τής ενδεδει

γμένης νά ακολουθηθεί πολιτικής εισοδημάτων, άπό τίς όποιες οί πρώτες 

δύο χαρακτηρίζονταν σάν κύριες, καί οί δύο επόμενες σάν δευτερεύουσες 

καί οί όποιες είναι: 

ί.ή δημιουργία λογικής διαρθρώσεως τών μισθών, έτσι πού οί σχετικοί 

μισθοί νά ερμηνεύουν πραγματικές διαφορές τής προσπάθειας πού απαι

τείται γιά νά πραγματοποιηθεί ή παραγωγή· 
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ii. ή εξασφάλιση ικανοποιητικού μεριδίου στό εθνικό εισόδημα* 

iii. ή διατήρηση τής ισορροπίας τής οικονομίας* 

iv. ή διατήρηση τής δυνατότητας πραγματοποιήσεως τών διαρθρωτικών 

μεταβολών πού είναι αναγκαίες γιά τήν επέκταση της οικονομίας. 

Οΐ χαρακτηριζόμενες σάν δευτερεύουσες επιδιώξεις ερμήνευαν τήν 

παραδοχή, οτι ήταν απαραίτητος κάποιος περιορισμός στίς διεκδικήσεις 

τών εργαζομένων γιά νά εξασφαλιστεί ή ισορροπία της οικονομίας καί γιά 

νά υπάρξουν οί αναγκαίες συνθήκες γιά τήν περαιτέρω οίκονομική επέκτα

ση. Αυτή τήν παραδοχή θέλησε νά επιβεβαιώσει γιά δεύτερη φορά ή Κεν

τρική 'Οργάνωση τών Μισθωτών στην εκθεσή της τό 1961 παρατηρώντας 

ότι, μολονότι δέν πρέπει οί εργαζόμενοι νά φέρουν ολο τό βάρος γιά τήν 

αποφυγή τών καταστάσεων πού συντελούν στή διατάραξη της ισορροπίας 

μέσω τής ακολουθούμενης πολιτικής μισθών, δέν μπορεί νά παραγνωριστεί 

τό γεγονός, οτι είναι μερικά υπεύθυνοι γιά τήν ενίσχυση τού πληθωρισμού. 

Κατά τή διάρκεια τής ΙΟετίας τού '60 οί εξελίξεις τών μισθών καί τού 

πληθωρισμού ήταν αποτέλεσμα τών εξής παραγόντων: Πρώτο, οί μισθοί 

στον ανταγωνιστικό τομέα τής οικονομίας, πού περιλαμβάνει τους εξαγωγι

κούς κλάδους καί τους κλάδους υποκαταστάσεως τών εισαγωγών, εξελίχθη

καν μέ ταχύ ρυθμό, γιά τό λόγο οτι ή παραγωγικότητα καί οί τιμές αυξάνον

ταν μέ ταχύ ρυθμό επίσης. Οί εργαζόμενοι στους κλάδους αυτούς πέτυχαν τή 

σύνδεση τών μισθών σύμφωνα μέ τήν εξέλιξη τών τιμών τών προϊόντων τού 

κλάδου στή διεθνή αγορά. Παράλληλα οί δυνάμεις τής ελεύθερης αγοράς, 

δπως εκφράζονταν άπό τή διαφορά μεταξύ τών βασικών μισθών καί τών 

πράγματι καταβαλλόμενων αμοιβών, ώθησαν τους μισθούς προς τά πάνω. 

Δεύτερο, οί μισθοί στον προστατευόμενο άπό τό διεθνή ανταγωνισμό τομέα, 

πού περιλαμβάνει τους τομείς τής διανομής καί διακινήσεως τών αγαθών, 

τίς κατασκευές, τή γεωργία, τους κλάδους παραγωγής προϊόντων εσωτερι

κής καταναλώσεως καί τό δημόσιο τομέα, αυξάνονταν μέ τόν ϊδιο ρυθμό εϊτε 

λόγω τού μηχανισμού μεταδόσεως τών εξελίξεων τών μισθών μέσω τού μηχα

νισμού τής ελεύθερης αγοράς εϊτε λόγω τής εφαρμογής τής αρχής τής ϊσης 

μεταχειρίσεως. 'Αποτέλεσμα αυτής τής πολιτικής μισθών ήταν, οί τιμές 

στον ανταγωνιστικό τομέα νά προσδιορίζονται από τίς διεθνείς τιμές, ένώ οί 

τιμές στον προστατευόμενο τομέα νά προσδιορίζονται βάσει τού συνολικού 

κόστους άνά μονάδα προϊόντος σύν ενα ποσοστό κέρδους, τό όποιο μπορεί 

νά θεωρηθεί σάν κανονικό κέρδος. 

Ή πολιτική τής συνδέσεως τών μισθών προς τίς μεταβολές τών τιμών 

στό εξωτερικό είχε σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση τών μισθών μέ τόν ϊδιο 

ρυθμό σέ όλους τους κλάδους τής οικονομίας καί συνεπώς τή διατήρηση 
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των σχετικών μισθών αμετάβλητων. Λόγω ομως του χαμηλού ρυθμού ανό

δου της παραγωγικότητας στό μή ανταγωνιστικό τομέα, οί τιμές ωθούνταν 

προς τά πάνω. "Αν ή άνοδος των τιμών ήταν μέσα στά δρια πού υπαγόρευαν 

αυτές οί διαρθρωτικές επιδράσεις, δηλαδή ή άνοδος τών τιμών στό εξωτε

ρικό καί ή διαφορά μεταξύ της παραγωγικότητας τών δύο τομέων, ό πληθω

ρισμός θά βρισκόταν σέ ανεκτά επίπεδα. 'Ωστόσο ή επιτάχυνση τοΰ πληθω

ρισμού κατά τήν περίοδο 1970-1974 είχε σάν συνέπεια τή μείωση τής 

ανταγωνιστικότητας τής οικονομίας, πράγμα πού οδήγησε στην εγκατάλει

ψη τοΰ συστήματος τής σταθερής Ισοτιμίας τοΰ νομίσματος. 

2. Ό Θεσμός τοΰ Τιμαριθμικού Προσδιορισμού τών Αμοιβών 

Ό προσδιορισμός τοΰ ρυθμού αναπροσαρμογής τών μισθών σύμφωνα 

μέ τό ρυθμό ανόδου τού δείκτη τιμών καταναλωτή αποβλέπει στην προστα

σία τής αγοραστικής δυνάμεως τών μισθών. 'Ακόμη αρχικά θεωρήθηκε, οτι 

ή σύνδεση τών μισθών προς τίς μεταβολές τών τιμών οδηγεί στή μείωση τοΰ 

πληθωρισμού γιατί εξουδετερώνει τήν επίδραση τών προσδοκιών πάνω 

στους μισθούς. Δηλαδή οί μισθωτοί, γνωρίζοντας ότι οί μισθοί τους θά 

αναπροσαρμοστούν σύμφωνα μέ τόν πραγματικό ρυθμό ανόδου τών τιμών, 

δέν προβάλλουν παράλογες απαιτήσεις, λόγω τοΰ οτι περιμένουν πώς ό 

πληθωρισμός θά επιταχυνθεί. Τό επιχείρημα αυτό δέν αμφισβητείται, γι' 

αυτό καί ή σύνδεση τών μισθών προς τό ρυθμό ανόδου τών τιμών γίνεται, 

όταν ό προσδοκώμενος ρυθμός ανόδου τών τιμών είναι σημαντικά ψηλότε

ρος άπό τόν πραγματικό πληθωρισμό. Ή υιοθέτηση τής αρχής τοΰ τιμαρι

θμικού προσδιορισμού τών μισθών, μέχρις δτου σταθεροποιηθούν οί πλη

θωριστικές προσδοκίες, αποτελεί μέσο πού συμβάλλει στην αποκλιμάκωση 

τοΰ προσδοκώμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών. 

'Ωστόσο ή υιοθέτηση τής αρχής τοΰ τιμαριθμικού προσδιορισμού τών 

χρηματικών αμοιβών, όταν ό πληθωρισμός ανέρχεται, οδηγεί σέ τροφοδό

τηση τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών. Γι' αυτό, στην πράξη, ό ρυθμός μέ τόν 

οποίο αναπροσαρμόζονται οί αμοιβές τών εργαζομένων αποτελεί μέρος τής 

αυξήσεως τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών. "Ετσι τά χρηματικά εισοδήματα 

τών εργαζομένων απορροφούν μέρος τών στοιχείων κόστους, πράγμα πού 

συνεπάγεται μείωση τής αγοραστικής δυνάμεως τών μισθών. 

'Επίσης, στην περίπτωση πού ή τάση, μέ τήν οποία θά εξελιχθεί ό 
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'Επίσης, στην περίπτωση πού ή τάση, μέ τήν οποία θά εξελιχθεί ό 

πληθωρισμός, είναι αβέβαιη (όπως στην περίπτωση της Ελλάδας), δέν εν

δείκνυται ή σύνδεση των μισθών προς τό ρυθμό ανόδου των τιμών, γιατί 

αυτό συντελεί στην επιτάχυνση του πληθωρισμού. Μόνο στην περίπτωση, 

οπού ό πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, ή σύνδεση των μισθών προς τίς 

μεταβολές του μέσου επιπέδου τών τιμών συμβάλλει στην παραπέρα απο

κλιμάκωση του πληθωρισμού. Αυτό συμβαίνει, γιατί ό ρυθμός μέ τόν όποιο 

αναπροσαρμόζονται τά χρηματικά εισοδήματα τών εργαζομένων μειώνεται 

σταδιακά. Στά πιό κάτω κάνουμε μιά σύντομη παρουσίαση του τρόπου, μέ 

τόν όποιο εφαρμόστηκε ή αρχή του τιμαριθμικού προσδιορισμού τών μι

σθών σέ μερικές χώρες της Ευρώπης. 

Στή Γαλλία τό σύστημα προσαρμογής τών αμοιβών στίς μεταβολές του 

δείκτη τιμών καταναλωτή περιορίζεται στους ελάχιστους μισθούς, οί όποιοι 

αναπροσαρμόζονται μέ μειούμενο ρυθμό, όταν ό δείκτης τιμών καταναλωτή 

ανέρχεται. 

Στό Βέλγιο ό μηχανισμός προσαρμογής τών μισθών στίς μεταβολές του 

δείκτη τιμών καταναλωτή διαφέρει μεταξύ τών κλάδων τής οικονομίας καί 

άφορα τους ελάχιστους μισθούς στους επιμέρους κλάδους. Ή αναπροσαρ

μογή τών αμοιβών τών μισθωτών γίνεται, όταν ό ρυθμός ανόδου του δείκτη 

κόστους ζωής υπερβεί ενα ορισμένο επίπεδο καί γίνεται μέ χρονική υστέ

ρηση τριών μηνών. 

Παρόμοια ό μηχανισμός προσαρμογής τών αμοιβών στίς μεταβολές του 

δείκτη τιμών καταναλωτή στή Δανία διαφέρει μεταξύ τών τομέων τής οικο

νομίας ή μεταξύ ειδικοτήτων τών εργαζομένων. Ό τιμαριθμικός προσδιορι

σμός τών μισθών συνίσταται στην αύξηση τών ωριαίων αποδοχών κατά Krs 

0,40, όταν ό δείκτης τιμών καταναλωτή αυξηθεί κατά τρεις μονάδες. Γιά 

μερικές κατηγορίες εργαζομένων ή αναπροσαρμογή τών μισθών γίνεται μέ 

βάση μέρος του ρυθμού ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Στην 'Ολλανδία τό σύστημα πού εφαρμόστηκε τό 1973 γιά τήν αναπρο

σαρμογή τών αμοιβών στίς μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή προ

έβλεπε πλήρη προσαρμογή τών αμοιβών γιά ποσό μέχρι Fl 2.800, 50% τής 

αυξήσεως τοϋ δείκτη τιμών γιά τό επόμενο ποσό Fl 3.000 καί 25% τής 

αυξήσεως του δείκτη τιμών καταναλωτή γιά τό πάνω άπό Fl 3.400 ποσό. 

Ποσοστό 49% τών συλλογικών συμβάσεων πού υπογράφτηκαν κατά τό 1973 

προέβλεπαν ποσοστιαία αύξηση τών αμοιβών καί ποσοστό 51% προέβλεπαν 

αναπροσαρμογές μέ κατώτατο καί ανώτατο επίπεδο αυξήσεως. 

Κατά τά ετη 1976 καί 1977 ακολουθήθηκε ή αρχή του τιμαριθμικού 

προσδιορισμού τών μισθών, χωρίς ό δείκτης τιμών καταναλωτή νά περιλαμ-
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βάνει τίς επιδράσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, πού τόν ανέβαζαν 

κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. 

Στην 'Ιταλία ή αναπροσαρμογή των μισθών λόγω ανόδου του δείκτη 

κόστους ζωής γίνεται μέ μιά αναπροσαρμογή του τμήματος των αποδοχών 

πού εϊναι γνωστό σάν επίδομα κόστους ζωής. Αυτό τό επίδομα υπολογίζεται 

σέ πραγματικούς ορούς καί αυξομειώνεται ανάλογα μέ τίς μεταβολές ενός 

ειδικού δείκτη κόστους ζωής. "Αν ό δείκτης κόστους ζωής ανέβει, τό ειδικό 

αυτό επίδομα αυξάνεται, αν μειωθεί κατά δύο διαδοχικά τρίμηνα, τό επίδομα 

μειώνεται. Ή κλίμακα τού επιδόματος διαφέρει μεταξύ τών διάφορων κατη

γοριών εργαζομένων, ενώ ô δείκτης τιμών καταναλωτή αποτελεί ειδικό δεί

κτη τιμών, πού καταρτίζεται γιά οικογένεια 4 ατόμων (γονείς καί δύο παιδιά 

ηλικίας 10-14 ετών τό ενα καί 6-9 τό άλλο). Τό σύστημα αυτό επικρίθηκε 

σάν έντονα πληθωριστικό, γι' αυτό τελευταία καταβάλλεται προσπάθεια νά 

μεταβληθεί. 

Ά π ό τήν επισκόπηση τής ακολουθούμενης πολιτικής αναπροσαρμο

γής τών μισθών στίς μεταβολές τοϋ δείκτη κόστους ζωής, στίς διάφορες 

χώρες, προκύπτει, οτι τό σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε μέ δύο παραλλα

γές, δηλαδή: (α) ή αναπροσαρμογή γινόταν, όταν ό ρυθμός ανόδου του δεί

κτη τιμών καταναλωτή αυξανόταν πάνω άπό ενα ορισμένο επίπεδο καί (β) ό 

ρυθμός μέ τόν όποιο αναπροσαρμόζονταν οί αμοιβές αποτελούσε φθίνον 

ποσοστό τού ρυθμού ανόδου τού δείκτη τιμών καταναλωτή. Αυτό γινόταν 

γιά νά απορροφήσουν οι μισθοί τό μέρος τής αυξήσεως τού δείκτη τιμών 

καταναλωτή πού οφειλόταν στους φόρους καί στή διαρροή εισοδήματος 

προς τό εξωτερικό λόγω δυσμενούς μεταβολής τών ορών εμπορίου. 'Απώ

τερο αποτέλεσμα αυτής τής πολιτικής ήταν ή μείωση τών πληθωριστικών 

πιέσεων πάνω στην οικονομία. 

3. Τό Κοινωνικό Συμβόλαιο σάν Μέσο 'Ασκήσεως 

τής ΕΙσοδηματικής Πολιτικής 

Ή μονομερής επιβολή τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων άπό τήν 

κυβέρνηση είναι ενδεχόμενο νά θέσει σέ κίνδυνο τήν κοινωνική γαλήνη. 

Αυτό τό ενδεχόμενο υπάρχει, γιατί οί εργαζόμενοι καί οί εργοδότες αντι

δρούν αρνητικά στίς επιδιώξεις τής πολιτικής αυτής. Γιά τό λόγο αυτό οί 

κυβερνήσεις, κατά τά τελευταία Ιδίως χρόνια, δημιουργούν προϋποθέσεις 

γιά ενα εποικοδομητικό διάλογο μέ τους εργαζομένους καί τους εργοδότες. 

"Ετσι οί κατευθύνσεις τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων εϊναι άποτέλε-
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σμα της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, πράγμα πού καθιστά ευκο

λότερη τήν εφαρμογή τους. Τό κείμενο μέ τίς κατευθύνσεις τής πολιτικής 

καί τίς απόψεις των τριών μερών αποτελεί τό κοινωνικό συμβόλαιο, πού 

συνιστά πρόγραμμα γιά συμφωνημένη δράση. 

Πρότυπο κοινωνικού συμβολαίου, πού νά μπορεί νά εφαρμοστεί σέ 

όλες τίς χώρες, δέν υπάρχει. Τά κοινωνικά συμβόλαια πού έχουν εφαρμο

στεί στίς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι προσαρμοσμένα στά ιδιαίτερα 

κοινωνικά, πολιτικά καί οικονομικά χαρακτηριστικά τών χωρών αυτών. Τά 

κοινωνικά συμβόλαια δέν στηρίζονται σέ νόμους καί είναι δυνατό νά έχουν 

ορισμένη ή αόριστη χρονική διάρκεια. Τό περιεχόμενο τών συμφωνιών πού 

περιλαμβάνονται στό κοινωνικό συμβόλαιο διαφέρει άπό χώρα σέ χώρα. 

'Ακόμη οί συμφωνίες συχνά επεκτείνονται πέρα άπό τά δρια τής εισοδημα

τικής πολιτικής, όπως καθορίστηκε στά προηγούμενα. "Ετσι ενα κοινωνικό 

συμβόλαιο είναι δυνατό νά περιλαμβάνει θέματα, τά όποια σχετίζονται μέ 

τήν κοινωνική, δημοσιονομική ή νομισματική πολιτική, ή/καί θέματα πού 

σχετίζονται μέ τήν απασχόληση καί τήν ανεργία. Επίσης είναι δυνατό νά 

περιλαμβάνει θέματα τά όποϊα απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. Πολύ συχνά, 

δμως, τό κοινωνικό συμβόλαιο περιλαμβάνει σκέψεις ή απόψεις γενικού 

ενδιαφέροντος, πού αποτελούν γενικές κατευθύνσεις τής πολιτικής πού υπο

τίθεται ότι θά ακολουθηθεί. Τέλος τό κοινωνικό συμβόλαιο δέν περιλαμβά

νει κατασταλτικά μέτρα γιά περιπτώσεις οπού δέν τηρουνται οί συμφωνίες1 '2. 

Μερικά άπό τά κοινωνικά συμβόλαια δημιουργήθηκαν μέ πρωτοβουλία 

τών δύο πλευρών τής αγοράς εργασίας. Τίς περισσότερες όμως φορές ή 

πρωτοβουλία γιά τήν υπογραφή ενός κοινωνικού συμβολαίου, τό όποιο 

περιέχει αρχές γιά συμφωνημένη δράση άπό τους κοινωνικούς εταίρους, 

προέρχεται άπό τό κράτος. Πιό κάτω δίνουμε περίληψη τών κοινωνικών 

συμβολαίων τής Αυστρίας καί τής 'Αγγλίας, τά όποια παρουσιάζουν ιδιαί

τερο ενδιαφέρον. 

Τό κοινωνικό συμβόλαιο τής Αυστρίας είναι αόριστης διάρκειας καί 

προήλθε άπό τή συνεργασία τών εργοδοτών καί τών εργαζομένων. Ό ψηλός 

ρυθμός επιδόσεως τής αυστριακής οικονομίας καί ή τιθάσσευση του πλη

θωρισμού αποδίδεται στην καλή συνεργασία τών κοινωνικών εταίρων, ή 

οποία ενισχύθηκε καί άπό τήν αντιπολίτευση. Ή δυνατότητα γιά καλή συν-

1. IFO—Institut für Wirtschaftsforschung, General Report, Φθινόπωρο 1977. 
2. TUC, The Social Contract 1976-1977, Report to a Special Trade Union 

Congress, 1976. 
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εργασία οφείλεται στον ψηλό βαθμό συγκεντρώσεως των δύο πλευρών της 

αγοράς εργασίας. 'Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν ή χάραξη τών 

γενικών κατευθύνσεων τής εισοδηματικής πολιτικής καί άπό τίς δύο μαζί 

πλευρές τής αγοράς εργασίας, ή οποία ακολουθείται γιά μακρό χρονικό 

διάστημα. 

Οί στενοί δεσμοί πού αναπτύχθηκαν μεταξύ τών κοινωνικών εταίρων 

δημιούργησαν τό ψυχολογικό κλίμα γιά συνεργασία, μέ αποτέλεσμα τήν 

εξέλιξη τών δεσμών αυτών σέ θεσμούς, πού αποτελούν πρότυπο γιά πολλές 

χώρες. 

Βασικά όργανα γιά τήν άσκηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων 

αποτελούν οί δύο επιτροπές τιμών καί εισοδημάτων1. Ό θεσμός αυτός δημι

ουργήθηκε μέ πρωτοβουλία τών δύο μερών τής αγοράς εργασίας, χωρίς νά 

στηρίζεται σέ νόμο καί χωρίς νά έχει τή δυνατότητα νά επιβάλει κυρώσεις. 

Ή αρμοδιότητα τών δύο αυτών επιτροπών είναι ό έλεγχος του ρυθμού ανό

δου τών μισθών καί τών τιμών σέ βαθμό πού νά τίς καθιστά τό κύριο όργανο 

γιά τήν άσκηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 'Ακόμη, επειδή σ' 

αυτές τίς επιτροπές εκπροσωπούνται οί εργαζόμενοι, οί εργοδότες καί τό 

κράτος, τους παρέχεται ή δυνατότητα νά επηρεάζουν σημαντικά ολόκληρη 

τήν οικονομική πολιτική τής κυβερνήσεως. Παράλληλα, όμως, παρέχεται ή 

δυνατότητα στην κυβέρνηση νά έχει τή συνεργασία τών κοινωνικών εταί

ρων, στην προσπάθεια της νά πραγματοποιήσει τίς οικονομικές επιδιώξεις 

της. 

'Αντίθετα τό κοινωνικό συμβόλαιο τής 'Αγγλίας ήταν αποτέλεσμα τών 

προσπαθειών του κράτους. Ή κυβέρνηση Heath προσπάθησε νά εξασφαλί

σει τή συγκατάθεση τών κοινωνικών εταίρων τό 1972 γιά τήν αντιμετώπιση 

τοΰ πληθωρισμού, χωρίς δμως αποτελέσματα. Τόν Αύγουστο τοΰ 1974 ή 

κυβέρνηση Wilson πέτυχε τή σύναψη ενός κοινωνικού συμβολαίου μέ τά 

εργατικά συνδικάτα, χωρίς τή συμμετοχή τών επιχειρηματιών. Μέ αυτή τή 

συμφωνία τά εργατικά συνδικάτα δέχτηκαν νά περιορίσουν τίς απαιτήσεις 

τους γιά αύξηση τής αμοιβής τής εργασίας μέχρι τό όριο πού δικαιολογούσε 

ή άνοδος τών τιμών, πράγμα πού σήμαινε σταθερότητα τών πραγματικών 

αμοιβών τών μισθωτών καί τών εργατών. 

Ό τ α ν όμως ό πληθωρισμός έφθασε στό επίπεδο τοΰ 25%, τό έλλειμμα 

τοΰ ισοζυγίου πληρωμών στό ψηλότερο επίπεδο καί ή ανεργία στό επίπεδο 

1. Suppauz, Η., and Robinson, D., Prices and Incomes Policy: The 

Austrian Experience, OECD, 1972. 
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τοΰ ενός εκατομμυρίου ατόμων, καταρτίστηκε νέο συμβόλαιο μεταξύ της 

κυβερνήσεως καί των εργατικών συνδικάτων (Σεπτέμβριος 1975), χωρίς καί 

πάλι τή συμμετοχή των επιχειρηματιών. 

Σύμφωνα μ' αυτό τό συμβόλαιο ή κυβέρνηση αναλάμβανε τήν υποχρέ

ωση νά συνεχίσει τόν έλεγχο πάνω στίς τιμές καί νά σταματήσει τήν αύ

ξηση της ανεργίας, ενώ παράλληλα τά εργατικά συνδικάτα δέχτηκαν νά 

περιορίσουν τίς απαιτήσεις γιά αυξήσεις στό επίπεδο τών £6 τήν εβδομάδα. 

Ή δεύτερη συμφωνία ήταν περισσότερο επιτυχής από τήν πρώτη στην 

προσπάθεια μειώσεως του πληθωρισμού. Παράλληλα ή ανεργία συγκρατή

θηκε, μέ τάση μάλιστα μειώσεως της. Λόγω της επιτυχίας αυτής καί λόγω 

του ότι ή αβεβαιότητα ώς προς τήν εξέλιξη τοϋ πληθωρισμού συνεχιζόταν, 

τόν 'Ιούνιο τοΰ 1976 τά δύο μέρη συμφώνησαν νά επεκτείνουν τό κοινωνικό 

συμβόλαιο μέχρι τό τέλος τοΰ 1977. Αυτή τή φορά όμως συμμετείχαν καί οί 

επιχειρηματίες. Παρόλο πού ή κυβέρνηση προσπάθησε νά επεκτείνει τό 

κοινωνικό συμβόλαιο καί γιά τόν επόμενο χρόνο καί παρά τή θετική αντί

δραση της Γενικής Συνομοσπονδίας τών Εργατών, δέν υπήρξε τρίτη φάση, 

γιατί τά εργατικά συνδικάτα εναντιώθηκαν. Πρέπει όμως νά σημειωθεί, οτι 

μολονότι κατά τό 1978 δέν υπήρχε συμφωνημένο πλαίσιο γιά τόν προσδι

ορισμό τοΰ ρυθμού αυξήσεως τών μισθών, τά εργατικά συνδικάτα, επηρε

ασμένα άπό τήν ψυχολογία πού είχε δημιουργήσει τό κοινωνικό συμβόλαιο, 

διατύπωσαν αιτήματα τά όποια δέν υπερέβαιναν τά όρια αντοχής της οικο

νομίας. "Ετσι ή αποκλιμάκωση τοΰ πληθωρισμού συνεχίστηκε. 

Σήμερα οί κυβερνήσεις τών χωρών της Δυτικής Ευρώπης δχι μόνο 

καταβάλλουν προσπάθεια γιά νά εξασφαλίσουν τή συνεργασία τών κοινω

νικών εταίρων γιά μείωση τοΰ πληθωρισμού καί γιά αποφυγή αυξήσεως της 

ανεργίας, άλλα καί πρίν τολμήσουν τήν εφαρμογή ενός προγράμματος 

ελέγχου τοΰ πληθωρισμού διερευνούν τίς δυνατότητες πού υπάρχουν γιά 

συνεργασία μεταξύ τών κοινωνικών εταίρων1. Στή Γαλλία τό σχέδιο Barre, 

γιά τήν αντιμετώπιση τοΰ πληθωρισμού, εφαρμόστηκε, μόνον όταν ή κυ

βέρνηση πείστηκε πώς τά εργατικά συνδικάτα δέν δέχτηκαν τή σύναψη ενός 

κοινωνικού συμβολαίου. 'Αντίθετα στην 'Ιταλία, μέ τήν υποστήριξη όλων 

σχεδόν τών πολιτικών κομμάτων, ή κυβέρνηση πέτυχε τήν υπογραφή ενός 

«μικρού» κοινωνικού συμβολαίου, τό όποιο μοιάζει μέ εκείνο της 'Αγγλίας. 

'Από τήν επισκόπηση τοΰ θεσμού τοΰ κοινωνικού συμβολαίου στίς 

διάφορες χώρες προκύπτει, πώς οί λειτουργίες τίς όποιες εξυπηρετεί αυτό 

1. IFO, ο.π., σελ. 23-43. 
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εκτείνονται πέρα άπό τήν απλή πληροφόρηση γιά τίς προθέσεις γιά συνερ

γασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 'Αλλά και άν ακόμη τό κοινωνικό 

συμβόλαιο περιορίζεται στη διατύπωση προθέσεων ή ευχών, δέν πρέπει νά 

παραγνωρίζεται ή ψυχολογική σημασία της έγγραφης διατυπώσεως αυτών 

των προθέσεων ως παράγοντα σταθεροποιήσεως. 

4. 'Ανακεφαλαίωση - Ή Αποτελεσματικότητα 
της Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων στον 

Έλεγχο τοϋ Πληθωρισμοί) 

Ή ανάλυση της εμπειρίας τών διάφορων χωρών άπό τή χρησιμοποίηση 

της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων γιά τόν έλεγχο του πληθωρισμού 

δείχνει, οτι ή αποτελεσματικότητα τής πολιτικής εξαρτάται άπό τό κατά 

πόσον ενισχύεται άπό τή νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική. Προσ

πάθειες ελέγχου του πληθωρισμού μέσω τής πολιτικής τιμών καί εισοδημά

των σέ περιόδους πλήρους απασχολήσεως δέν δίνουν θετικά αποτελέσματα. 

Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες ό ρυθμός ανόδου τών μισθών εϊτε ακολουθεί τήν 

τάση πού προσδιορίζουν οί δυνάμεις τής αγοράς εϊτε ή τυχόν μείωση του 

είναι προσωρινή καί οί μισθοί επανέρχονται στά επίπεδα πού προσδιορί

ζουν οί στενότητες τής αγοράς εργασίας, όταν τά μέτρα ελέγχου χαλαρώ

σουν. 

'Αντίθετα ή εφαρμογή κανόνων άμεσου ελέγχου τών μισθών καί τών 

τιμών σέ περιόδους σχετικής χαλαρότητας τής οικονομίας δίνει θετικά απο

τελέσματα στον έλεγχο τοΰ ρυθμού ανόδου τών τιμών. Ή επίδραση τής 

πολιτικής αυτής πάνω στον πληθωρισμό άλλοτε είναι άμεση καί άλλοτε 

έμμεση, δηλαδή μέσω τοΰ περιορισμού τοΰ ρυθμού ανόδου τών μισθών. 

'Εξάλλου ή αποτελεσματικότητα τής πολιτικής εισοδημάτων εξαρτάται 

άπό τό αν τά κριτήρια προσδιορισμού τών μισθών καλύπτουν μόνο τους 

βασικούς μισθούς ή επεκτείνονται στό σύνολο τών καταβαλλόμενων αμοι

βών. Γιατί άν ή εισοδηματική πολιτική αναφέρεται μόνο στους βασικούς 

μισθούς καί αυτοί διαφέρουν σημαντικά άπό τίς καταβαλλόμενες αμοιβές, 

τότε ή αποτελεσματικότητα τής εισοδηματικής πολιτικής στον έλεγχο τών 

αμοιβών είναι μικρή. Γιά τίς τιμές ή αποτελεσματικότητα τής πολιτικής 

εξαρτάται άπό τό κατά πόσον οί έλεγχοι καλύπτουν όλα τά στάδια τής 

παραγωγικής διαδικασίας ή περιορίζονται μόνο στό στάδιο τής διακινή

σεως τών αγαθών. 

Τό βασικό κριτήριο, πάνω στό όποιο στηρίζεται ή πολιτική τιμών καί 

εισοδημάτων, είναι ό προσδιορισμός τών αμοιβών τών εργαζομένων σύμ-
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φωνα με την άνοδο της παραγωγικότητας καί τού δείκτη τιμών καταναλωτή, 

άφοΰ ληφθούν υπόψη οί διαρροές εισοδήματος λόγω ανόδου των τιμών τών 

εισαγόμενων αγαθών. "Ετσι τά χρηματικά εισοδήματα τών εργαζομένων 

απορροφούν τίς πληθωριστικές επιδράσεις άπό τό εξωτερικό καί τίς επι

δράσεις τών έμμεσων φόρων. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια εν

ισχύσεως τού ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας καί μέ αυτό τόν τρόπο 

παραμερίζονται προσωρινά ρυθμίσεις σχέσεων εργασίας πού εμποδίζουν 

τήν αύξηση της παραγωγής. Γιά τίς τιμές ή πολιτική υπαγορεύει τή χρησι

μοποίηση τής παραγωγικότητας γιά τήν απορρόφηση τών στοιχείων κό

στους καί τή μείωση τών ορίων τών κερδών εϊτε μέ τόν άμεσο περιορισμό 

εϊτε μέ τήν επίρριψη στά κέρδη στοιχείων πού δέν συνδέονται οργανικά μέ 

τήν παραγωγή. 

Σέ περιόδους εντάσεως τών πληθωριστικών πιέσεων ή πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων ενδείκνυται νά είναι αποτέλεσμα τής συμφωνημένης δρά

σεως όλων τών κοινωνικών ομάδων. Γιατί έτσι εκλείπει ό ανταγωνισμός 

μεταξύ τών κοινωνικών ομάδων γιά νά μεταθέσουν τό βάρος ή μία ομάδα 

στην άλλη. στην προσπάθεια τους νά αποφύγουν τίς συνέπειες τού πληθωρι

σμού. 

Ή επιτυχία τού προγράμματος ελέγχου τού πληθωρισμού μέσω τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων εξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν 

καταπολέμηση τών πληθωριστικών προσδοκιών καί τή μεταβολή τού ψυχο

λογικού κλίματος. Γι' αυτό τό λόγο συνήθως επιβάλλεται πάγωμα στους 

μισθούς καί τίς τιμές γιά χρονική περίοδο 2-3 μηνών καί στή συνέχεια 

αυστηρός έλεγχος τών τιμών καί τών χρηματικών εισοδημάτων. 'Επίσης 

λόγος πού συνηγορεί υπέρ τού παγώματος καί τού αυστηρού ελέγχου είναι, 

νά δοθεί ό απαιτούμενος χρόνος στό νομισματικό καί τό δημοσιονομικό 

τομέα νά αναπροσαρμοστούν. "Ετσι γιά οικονομίες, όπου οί επιδράσεις μιας 

συσταλτικής νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής εμφανίζονται 

μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα, τά μέτρα ελέγχου τών μισθών καί τών 

τιμών είναι επίσης μικρής διάρκειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Οί Γενικές Κατευθύνσεις της Πολιτικής 

Ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων πού εφαρμόστηκε στην Ελλάδα 
στίς ΙΟετίες τοϋ '60 καί τοΰ '70 διαφέρει άπό τήν πολιτική τιμών καί εισοδη
μάτων τών χωρών πού χρησιμοποίησαν αυτό τό μέσο πολιτικής γιά τή 
μείωση τοϋ πληθωρισμού. Ή καθυστέρηση της οικονομικής πολιτικής τής 
χώρας νά χρησιμοποιήσει περισσότερο επεξεργασμένες μορφές πολιτικής 
τιμών καί εισοδημάτων οφείλεται στό γεγονός, οτι ό ρυθμός ανόδου τοΰ 
μέσου επιπέδου τών τιμών γιά δλη τή ΙΟετία τού '60 καί τά πρώτα χρόνια τής 
ΙΟετίας τοΰ '70 ήταν τόσο χαμηλός, ώστε ή λήψη μέτρων άμεσου ελέγχου 
τών τιμών καί τών εισοδημάτων σε ευρεία έκταση γιά τόν έλεγχο τοΰ πλη
θωρισμού δέν ήταν δικαιολογημένη. Σέ σχέση όμως μέ τή διανομή τοΰ 
εισοδήματος, ή έλλειψη κανόνων γιά τόν προσδιορισμό τών μισθών καί τών 
ημερομισθίων ήταν αισθητή. Ή βασική γενική κατεύθυνση γιά τήν ανα
προσαρμογή τών ονομαστικών μισθών ήταν ό ρυθμός ανόδου τοΰ εθνικού 
προϊόντος. Ή υιοθέτηση τοΰ κριτηρίου αύτοΰ γιά τήν άσκηση πολιτικής 
έναντι τών μισθών καί ημερομισθίων συμβιβαζόταν μέ τήν όλη κατάσταση 
τής οικονομίας στην περίοδο εκείνη καί, ακόμη, απέτρεπε τή διαμόρφωση 
σχετικών αμοιβών τέτοιων, πού νά εμποδίζουν τήν κινητικότητα τής εργα
σίας. Ωστόσο τό κριτήριο αυτό συντέλεσε στην άνιση διανομή τού εισοδή
ματος. Έξαλλου, επειδή οί ρυθμοί ανόδου τοΰ προϊόντος καί τής παραγωγι
κότητας μεταξύ τών τομέων τής οικονομίας διαφέρουν σημαντικά, ή χρησι
μοποίηση τοΰ ρυθμού ανόδου τοΰ εθνικού προϊόντος γιά τήν άσκηση πολι
τικής έναντι τών αμοιβών συντέλεσε στό νά χρησιμοποιείται ή διαφορά 
μεταξύ τής παραγωγικότητας τών δυναμικών κλάδων καί τής μέσης παρα
γωγικότητας τής οικονομίας γιά τήν αύξηση τών χρηματικών εισοδημάτων 
(κυρίως τών κερδών), αντί γιά τή συμπίεση τοΰ πληθωρισμοΰ. Ακόμη καί 
γιά τή μετά τό 1972 περίοδο τών έντονων πληθωριστικών πιέσεων δέν έφαρ-

- 2 0 5 -



μόζεται πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, όπως εννοείται καί εφαρμόζεται 

σέ άλλες χώρες. Αιτία αυτής τής ελλείψεως είναι πώς οί εργαζόμενοι φο

βούνται ότι: 

ί .Ή αποδοχή των μακροοικονομικών κριτηρίων (ρυθμός ανόδου του 

μέσου επιπέδου τιμών καταναλωτή καί ρυθμός ανόδου τής μέσης 

παραγωγικότητας), τά όποια, έκτος τών άλλων, αδυνατούν νά απεικο

νίσουν καί την πραγματική κατάσταση στην αγορά εργασίας καί 

προϊόντος, δέν συμβιβάζεται μέ τήν κατοχυρωμένη αυτονομία του το

μέα τών αμοιβών, πού υπαγορεύει διαμόρφωση τών μισθών καί ημερο

μισθίων μέσω τών συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

ii. Ό περιορισμός τών μισθολογικών απαιτήσεων θά αποτελεί μονομερή 

θυσία, γιατί δέν θά συνοδεύεται άπό ανάλογη μείωση του ρυθμού ανό

δου τών τιμών στίς επιχειρήσεις. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά οί οργανώσεις τών εργοδοτών πιστεύουν ότι: 

ί .Ή συγκράτηση τών τιμών δέν θά οδηγήσει σέ μεγάλα οφέλη, λόγω τής 

ανησυχίας πού υπάρχει στον τομέα τών μισθών. Κάτω, λοιπόν, άπό 

αυτές τίς συνθήκες ή συγκράτηση τών τιμών σημαίνει μείωση τών 

παραγωγικών κερδών, γιά νά απορροφηθεί ή αύξηση του κόστους τής 

εργασίας, καί κατ' επέκταση μείωση τής δυνατότητας γιά τή χρημα

τοδότηση επενδύσεων, 

ii. Οί διάφορες παροχές προς τους εργαζομένους, δπως ή μείωση τών 

εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, ή αύξηση τών ήμερων τής ετήσιας 

άδειας κλπ. αποτελούν κόστος, τό όποιο μαζί μέ τήν άνοδο τών τιμών 

τών πρώτων υλών άπό τό εξωτερικό μειώνουν σημαντικά τά παραγω

γικά κέρδη. 

Τέλος άπό τήν πλευρά τής κυβερνήσεως υπάρχει έκδηλη ή ανησυχία, 

ότι ή διατήρηση τοΰ πληθωρισμού στό επίπεδο τοΰ 12-13% θέτει σέ κίνδυνο 

τήν εξωτερική ισορροπία τής οικονομίας καί τήν παραπέρα οικονομική 

πρόοδο. Γι' αυτό τά τελευταία 2-3 χρόνια τίθεται στόχος ρυθμού ανόδου τών 

τιμών χαμηλός, μέ σκοπό τήν αποκλιμάκωση τών πληθωριστικών προσδο

κιών. Όμως, ή επιθυμία πού εκδηλώνεται καί άπό τίς τρεις πλευρές γιά νά 

ξεπεραστούν οί δυσκολίες γιά τήν ανάληψη μιας πιό συντονισμένης προσ

πάθειας γιά τόν έλεγχο τοΰ πληθωρισμού δέν εκδηλώνεται καί στους λοι

πούς τομείς τής οικονομικής πολιτικής. Ό νομισματικός καί ό δημόσιος 

τομέας δέν αναπροσαρμόζονται στό επίπεδο πού απαιτείται γιά τήν αποκλι

μάκωση τού πληθωρισμού, ενώ οί εργαζόμενοι καί οί εργοδότες δέν συνερ

γάζονται γιά τόν καθορισμό τών κριτηρίων προσδιορισμού τών χρηματικών 

εισοδημάτων καί τών τιμών. 
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Κατά τά τελευταία χρόνια τά βασικά κριτήρια γιά τήν άσκηση της 

εισοδηματικής πολιτικής είναι ή αύξηση τής παραγωγικότητας καί ή άνο

δος του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ή αναπροσαρμογή των βασικών μισθών 

μέ ρυθμό πού υπαγορεύει ή άνοδος τής παραγωγικότητας καί δικαιολογεί ή 

άνοδος τών τιμών, όπως ειπώθηκε στά προηγούμενα, οδηγεί σέ σταθερότητα 

του μεριδίου τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα. Ή σύνδεση τών αμοιβών μέ 

τό ρυθμό του πληθωρισμού έγινε ad hoc σέ μιά προσπάθεια αποκαταστά

σεως τής αγοραστικής δυνάμεως τών μισθών. Όμως ρητά εκφρασμένη πολι

τική γιά τήν αποκατάσταση τής αγοραστικής δυνάμεως τών μισθών δέν 

υπάρχει1. Μέ τήν αποκατάσταση τής δημοκρατίας οί αυξήσεις πού δόθηκαν 

στους μισθούς καί τά ημερομίσθια ήταν σημαντικά ψηλότερες άπό τίς αυ

ξήσεις πού δικαιούνταν οί μισθωτοί γιά νά αποκατασταθεί τό μερίδιο τής 

εργασίας στό εθνικό εισόδημα στό επίπεδο του 1972. Ή πολιτική όμως τής 

αναδιανομής του εισοδήματος, πού έγινε καί στά πλαίσια τής γενικότερης 

οικονομικής πολιτικής γιά νά ενισχυθεί ή ζήτηση, συνεχίστηκε καί κατά τά 

επόμενα χρόνια. "Ετσι ορθά εμφανίστηκε τρίτο κριτήριο γιά τήν άσκηση 

τής πολιτικής εισοδημάτων, δηλαδή τό μερίδιο τής εργασίας καί τών άλλων 

κοινωνικών ομάδων στό εθνικό εισόδημα. 

Τά πιό πάνω κριτήρια, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν άσκηση τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, διαφέρουν άπό εκείνα πού χρησιμοποι

ούν οί άλλες χώρες, οί όποιες ασκούν συνειδητά πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων γιά τόν έλεγχο τοΰ πληθωρισμού. Γι' αυτό καί οδηγούν σέ διαφο

ρετικά αποτελέσματα, μέ επακόλουθο τήν ενίσχυση τής αδυναμίας νά ελεγ

χθούν οί πληθωριστικές πιέσεις. Ειδικότερα παρατηρούμε τά ακόλουθα: 

ΐ.Τά πιό πάνω μακροοικονομικά κριτήρια αφορούν μόνο τους ονομα

στικούς μισθούς καί κυρίως τά ελάχιστα όρια αμοιβών, οχι τίς κατα

βαλλόμενες (συνολικές) αμοιβές. "Ετσι οί εργαζόμενοι έχουν τή δυνα

τότητα νά πετύχουν, σέ επίπεδο επιχειρήσεως, αυξήσεις πέρα άπό 

αυτές πού χορηγούνται βάσει τών συλλογικών συμβάσεων. Οί επιχει

ρήσεις, δηλαδή, χορηγούν τίς αυξήσεις, γιατί οί συνθήκες τής αγοράς 

επιτρέπουν τή μεταφορά αυτού τοΰ πρόσθετου κόστους πάνω στίς τι

μές. 

ΐΐ.Ή αύξηση τής αμοιβής τής εργασίας μέ ταχύτερο ρυθμό άπό οσο 

1. Ή διατύπωση αιτημάτων γιά αναπροσαρμογή τών αμοιβών σύμφωνα μέ τό 
ρυθμό ανόδου τών τιμών στη χώρα απαγορεύεται άπό τό σχετικό νόμο «περί προσ
τασίας του εθνικού νομίσματος». 
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επιτρέπει ή άνοδος της παραγωγικότητας της οικονομίας καί δικαι
ολογεί ή άνοδος των τιμών έγινε στά πλαίσια τής βελτιώσεως τής 
διανομής τοϋ εισοδήματος. Ή πολιτική αυτή, αν καί κοινωνικά επι
θυμητή, δέν μπορεί νά συνεχιστεί χωρίς νά ενισχυθεί ό πληθωρισμός. 

iii.'H πολιτική εισοδημάτων χαράσσεται ανεξάρτητα άπό τήν πολιτική 
τιμών. "Ετσι ή χρησιμοποίηση τής μέσης παραγωγικότητας γιά τήν 
αναπροσαρμογή τής αμοιβής τής εργασίας (όχι καί τών τιμών) δέν 
αποβαίνει μόνο σέ βάρος τών εργαζομένων άλλα καί ενισχύει τόν 
πληθωρισμό. Γιατί όταν ή μέση παραγωγικότητα χρησιμοποιείται γιά 
τους μισθούς, θά πρέπει ή πολιτική τιμών νά υπαγορεύει μείωση του 
ρυθμού ανόδου τών τιμών σέ επιχειρήσεις ή κλάδους, όπου ή παραγω
γικότητα αυξάνει μέ γρηγορότερο ρυθμό σέ σχέση μέ τό ρυθμό ανό
δου τής μέσης παραγωγικότητας. 

Άπό τίς πιό πάνω διαπιστώσεις προκύπτει, ότι ή πολιτική τιμών καί 
εισοδημάτων, ή οποία εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά τήν περίοδο τοϋ 
έντονου πληθωρισμού, ενίσχυσε, αντί νά αποδυναμώσει, τό ρυθμό ανόδου 
τοϋ μέσου επιπέδου τών τιμών. Ή διαπίστωση αυτή ενισχύεται καί άπό τή 
λεπτομερέστερη ανάλυση τών δύο πλευρών τής πολιτικής τιμών καί εισ
οδημάτων πού γίνεται στά επόμενα. 

1.1. Ή Πολιτική Εισοδημάτων 

1.1.1. Ελάχιστα 'Όρια Μισθών καί Ημερομισθίων 

Ή πολιτική πού ακολουθήθηκε έναντι τών ελάχιστων ορίων τών αμοι
βών (μισθοί καί ημερομίσθια) στον ιδιωτικό τομέα τής οικονομίας κατά τή 
ΙΟετία τοϋ '60 απέβλεπε στό νά κρατηθεί τό κόστος τής ανειδίκευτης εργα
σίας σέ χαμηλό επίπεδο. Οί χορηγούμενες αυξήσεις, πού αποφασίζονταν 
αυτόνομα, ήταν χαμηλότερες άπό τό ρυθμό ανόδου τής μέσης παραγωγικό
τητας τής οικονομίας καί τής αυξήσεως τοϋ μέσου επιπέδου τών τιμών1. 
'Ωστόσο, λόγω τής χαλαρότητας πού επικρατούσε στην αγορά εργασίας, οί 
αμοιβές αυξάνονταν μέ χαμηλότερο ρυθμό (ό μέσος ρυθμός ανόδου τής 
περιόδου 1965-1969 ήταν 10% γιά τίς μέσες ετήσιες ελάχιστες αμοιβές ερ
γάτη στή βιομηχανία καί 9,2% γιά τίς μέσες καταβαλλόμενες αμοιβές του). 

1. ΚΕΠΕ, Εισοδηματική Πολιτική, "Εκθεση Όμάδας 'Εργασίας στά πλαίσια του 
Προγράμματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως 1976-1980, 1976, σελ. 43. 
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Ή ϊδια κατάσταση επικρατούσε καί στην περίπτωση των ελάχιστων ορίων 

αμοιβών των λοιπών κατηγοριών εργαζομένων. Έ τ σ ι μπορεί νά υποστηρι

χθεί, μέ σχετική βεβαιότητα, ότι ή πολιτική πού ακολουθήθηκε έναντι τών 

ελάχιστων ορίων τών αμοιβών κατά τή ΙΟετία του '60 κατέλιπε αντιπληθω

ριστικές επιδράσεις. Αυτό προκύπτει άπό τόν Πίνακα 5.1, στήλη 3, στον 

όποιο εμφανίζεται ή εξέλιξη του λόγου τών καταβαλλόμενων καί τών ελά

χιστων εβδομαδιαίων αποδοχών τών εργατών στή μεγάλη βιομηχανία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

'Εξέλιξη τών 'Αμοιβών τών Ημερομίσθιων 'Εργατών 

Μέσες έβδομα- Μέσες εβδομα
διαίες καταβαλλόμε- διαΐες ελάχιστες Σχέση 
νες αμοιβές ανδρός αμοιβές ανδρός (1):(2) 

(1) % (2) % (3) 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

530,1 

588,3 

644,2 

686,9 

755,9 

856,3 

887,7 

976,4 

1127,4 

1427,5 

1767,6 

2167,6 

2614,0 

3098,8* 

-
11,0 

9,5 

6,6 

9,7 

13,6 

3,7 

10,0 

15,5 

26,6 

23,8 

22,6 

20,6 

18,5 

384,0 

450,0 

520,0 

549,6 

606,6 

621,0 

630,6 

667,5 

769,8 

1026,6 

1239,6 

1474,5 

1712,4 

2077,5 

-

17,2 

15,6 

5,7 

10,4 

2,4 

1,5 

5,8 

15,3 

33,4 

20,7 

18,9 

16,1 

21,3 

138,0 

130,7 

123,9 

125,0 

124,3 

137,9 

140,8 

146,3 

146,4 

139,0 

142,6 

147,0 

152,6 

149,2 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1965-1978. 
Σημείωση: 1. Ό αριθμός μέ αστερίσκο υποδηλώνει α' εξάμηνο. 

2. Γιά τόν υπολογισμό τών μέσων εβδομαδιαίων ελάχιστων αμοιβών 
λήφθηκε υπόψη ή διάρκεια ισχύος τών ελάχιστων ορίων ημερο
μισθίων. 

Μέ τήν έναρξη της ΙΟετίας του '70 ή κατάσταση μεταβλήθηκε ριζικά. 

Οί στενότητες πού παρατηρήθηκαν γιά ορισμένες ειδικότητες στην αγορά 

14 -209-



εργασίας άσκησαν τέτοιας εκτάσεως πληθωριστικές πιέσεις πάνω στους 

μισθούς, πού στην περίοδο 1970-1978 οί καταβαλλόμενες αμοιβές αυξήθη

καν κατά μέσον ορο μέ ρυθμό 17,0%. Παρά την επιτάχυνση του ρυθμού 

ανόδου των ελάχιστων ορίων (ό μέσος ρυθμός ανόδου γιά τήν ϊδια περίοδο 

ήταν 14,7%), τά σχετικά μεγέθη μεταξύ των δύο αυτών αμοιβών μεταβλήθη

καν σημαντικά (Πίνακας 5.1, στήλη3). Έ τ σ ι καί γιά τήν περίοδο της 

ΙΟετίας του '70 μπορούμε νά πούμε, οτι ή πολιτική έναντι τών ελάχιστων 

ορίων τών αμοιβών δέν άσκησε έντονες πληθωριστικές πιέσεις πάνω στους 

μισθούς. Οί αποδοχές τών εργαζομένων φαίνονται νά προσδιορίζονται καί 

άπό άλλους παράγοντες (γιά τό θέμα αυτό επανερχόμαστε πιό κάτω), οχι άπό 

τήν ασκούμενη πολιτική έναντι τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών. Ή 

παρατήρηση όμως, οτι ή σχέση μεταξύ τών δύο αυτών ειδών αμοιβών, στην 

περίοδο μετά τό 1972, δέν μεταβλήθηκε σημαντικά υποδηλώνει δύο πράγμα

τα, χωρίς τό ενα νά αποκλείει τό άλλο, εϊτε οτι ή επιτάχυνση τοΰ ρυθμού 

ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών ώθησε τίς μέσες καταβαλλόμενες 

αμοιβές προς τά πάνω μέ τόν 'ίδιο ρυθμό εϊτε οτι τά ελάχιστα όρια τών 

μισθών αναπροσαρμόστηκαν (αυτόνομα) μέ τό ρυθμό πού αναπροσαρμόζον

ται οί καταβαλλόμενες αμοιβές. 'Επιβεβαίωση της πρώτης παρατηρήσεως 

συνεπάγεται, οτι ή ασκούμενη πολιτική έναντι τών ελάχιστων ορίων τών 

αμοιβών είχε σάν αποτέλεσμα τήν ενίσχυση τών πληθωριστικών πιέσεων 

πάνω στους μισθούς, ενώ ή αποδοχή της δεύτερης παρατηρήσεως ερμηνεύ

εται σάν επιδίωξη της κυβερνήσεως νά μή διαταραχθεί ή διανομή τοΰ εισ

οδήματος σέ βάρος τών εργαζομένων μέ τά ελάχιστα όρια αμοιβών. 

Μέ βάση τήν ακολουθούμενη διαδικασία στή διαμόρφωση τών αμοι

βών φθάνουμε στό συμπέρασμα, οτι ή ακολουθούμενη πολιτική έναντι τών 

ελάχιστων ορίων τών αμοιβών συνέβαλε στην ενίσχυση του ρυθμού ανόδου 

τών μισθών. Δηλαδή ή έναρξη της διαδικασίας αναπροσαρμογής τών μι

σθών καί ημερομισθίων κάθε χρόνο αρχίζει μέ τήν αναπροσαρμογή τών 

κατώτατων ορίων τών αμοιβών. Γιά τήν περίοδο πρίν άπό τήν αποκατά

σταση της δημοκρατίας τά ελάχιστα όρια αναπροσαρμόζονταν αυτόνομα 

άπό τήν κυβέρνηση. Κατά τήν τελευταία όμως 5ετία οί αμοιβές αυτές καθο

ρίζονται μετά άπό διαπραγματεύσεις μεταξύ της κεντρικής οργανώσεως τών 

εργατικών συνδικάτων, της εργοδοσίας καί τοΰ κράτους κατά τους πρώτους 

μήνες τοΰ έτους. Οί κλαδικές συμβάσεις, μέ τίς όποιες ρυθμίζονται οί αμοι

βές γιά τίς ειδικότερες κατηγορίες εργαζομένων, συνάπτονται σέ χρόνο 

μεταγενέστερο άπό τήν εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έ τ σ ι οί ρυ

θμίσεις πού περιλαμβάνονται στην εθνική συλλογική σύμβαση, σχετικά μέ 

τους μισθούς καί τά ημερομίσθια, δχι μόνο επηρεάζουν τίς διεκδικήσεις τών 
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εργαζομένων στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας, άλλα διαμορφώνουν 

τίς προοπτικές ώς προς τό ρυθμό μέ τόν οποίο θά αναπροσαρμοστεί τό μέσο 

επίπεδο των μισθών καί ημερομισθίων. 

'Εξετάζοντας τόν Πίνακα 5.2 βλέπουμε, πώς ή πολιτική πού ακολουθή

θηκε έναντι των ελάχιστων ορίων των αμοιβών απέβλεπε στην ενίσχυση τών 

χαμηλών αμοιβών του 1974, γιά νά αποκατασταθεί ή αγοραστική δύναμη 

του εισοδήματος τών εργαζομένων, ή οποία μειώθηκε λόγω του έντονου 

πληθωρισμού κατά τό χρόνο εκείνο (ή αύξηση τοΰ δείκτη τιμών κατανα

λωτή ήταν 26,9%), καί στή συνέχεια στή σταδιακή μείωση τοΰ ρυθμού ανό

δου τών αμοιβών αυτών, ώστε νά αποκλιμακωθεί ή επίδραση τους πάνω 

στους μέσους μισθούς. Πράγματι, άπό τή σύγκριση τοΰ ρυθμού, μέ τόν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

'Εξέλιξη Όρισμένων Ειδών Χρηματικών 'Αμοιβών 

(σέ %) 

'Αμοιβές 

1. 'Ελάχιστα δρια μισθών-ήμερομισθ 
σέ δύο δόσεις 

2. 'Υπολογιζόμενα μέσα ετήσια 
ελάχιστα όρια μισθών 

3. 'Υπολογιζόμενα μέσα ετήσια 
ελάχιστα δρια ημερομισθίων 

4. Καταβαλλόμενες μέσες μηνιαίες 
αποδοχές μισθωτών υπαλλήλων 

5. Καταβαλλόμενες μέσες 
εβδομαδιαίες αποδοχές εργατών 

"Ετη 

ίων 

• 1974 

30,0 

31,0 

33,4 

23,3 

27,8 

1975 

20,0 

20,8 

20,7 

20,4 

21,4 

1976 

17,0 

19,4 

18,9 

22,9 

26,0 

1977 

15,0 

16,2 

16,1 

19,8 

18,7 

1978 

22,0 

23,3 

21,3 

19,3* 

24,3* 

Σημείωση: 1. Τά μέσα ετήσια ελάχιστα όρια αμοιβών υπολογίστηκαν μέ βάση 
τά ελάχιστα δρια μισθών καί ημερομισθίων καί τή διάρκεια 
ισχύος των. 

2. Οί αριθμοί μέ αστερίσκο υποδηλώνουν μεταβολές α' εξαμήνου. 

όποιο αναπροσαρμόστηκαν τά ελάχιστα δρια τών αμοιβών, μέ τό ρυθμό 

ανόδου τών καταβαλλόμενων μισθών καί ημερομισθίων προκύπτει, οτι οί 

μέσες αμοιβές κάτω άπό τίς γνωστές συνθήκες της αγοράς επηρεάζονται άπό 

τήν ακολουθούμενη πολιτική έναντι τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών. 

"Ετσι ή σταδιακή μείωση τοΰ ρυθμού ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών 

μισθών καί ημερομισθίων άπό 30% τό 1974 σέ 15% τό 1977 συνέβαλε στή 
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μείωση του ρυθμού ανόδου των καταβαλλόμενων εβδομαδιαίων αποδοχών 

των εργατών άπό 27,8% τό 1974 σέ 18,7% τό 1977. 'Εξαίρεση αποτέλεσε τό 

1976, οπού ή προσωρινή αναθέρμανση της οικονομίας ενίσχυσε τή ζήτηση 

εργασίας καί τό ρυθμό ανόδου των ημερομισθίων. Μάλιστα, ή αρνητική 

επίδραση της άποκλιμακώσεως τοϋ ρυθμού ανόδου των ελάχιστων ορίων 

των αμοιβών πάνω στίς καταβαλλόμενες αμοιβές θά ήταν μεγαλύτερη, αν 

λαμβανόταν υπόψη ή επίδραση της έξισώσεως τών αμοιβών ανδρών καί 

γυναικών κατά τήν περίοδο μετά τό 1975. 

Τό 1978 επιχειρήθηκε, εσφαλμένα, πολιτική ενισχύσεως τών χαμηλό

μισθων (ρυθμός ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων 

1978: 22% έναντι 1977: 15%), μέ παράλληλη επιδίωξη μέρος αυτής της αυ

ξήσεως νά απορροφηθεί άπό τους ψηλούς μισθούς. Ή πολιτική αυτή όμως 

δέν απέδωσε, γιατί κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες τοϋ έντονου πληθωρι

σμού ό ρυθμός ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων 

οχι μόνο αποτελεί τό πρότυπο, βάσει τοΰ οποίου θά αναπροσαρμοστούν οί 

αμοιβές πού προσδιορίζονται μέ τίς συλλογικές συμβάσεις, άλλα καί τρο

φοδοτεί τό όλο ψυχολογικό κλίμα σχετικά μέ τό ρυθμό μέ τόν όποιο πρέπει 

νά αναπροσαρμοστούν τά χρηματικά εισοδήματα όλων τών εργαζομένων. 

"Ετσι ή επιτάχυνση τοΰ ρυθμού ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών 

τό 1978 αύξησε τό ρυθμό ανόδου τών καταβαλλόμενων αμοιβών στην περί

πτωση τών εργατών άπό 18,7% τό 1977 σέ 24,3% τό πρώτο εξάμηνο τοΰ 1978. 

Ή ϊδια κατάσταση ισχύει καί στην περίπτωση τών μισθωτών. Ή απο

κλιμάκωση τοϋ ρυθμού ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών αμοιβών επέδρασε 

πτωτικά πάνω στό ρυθμό ανόδου τών μέσων μισθών. Ωστόσο γιά τό 1978 

προβλέπεται ανάκαμψη τοΰ ρυθμού ανόδου τών μέσων μισθών, λόγω της 

ιδιαίτερης πολιτικής πού εφαρμόστηκε κατά τό χρόνο αυτό. 

1.1.2. Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας 

Μετά τή σύναψη τής εθνικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας αρχίζει 

νά εφαρμόζεται ή διαδικασία τής αναπροσαρμογής τών βασικών μισθών καί 

ημερομισθίων, σέ επίπεδο κλάδων, τοϋ ιδιωτικού τομέα τής οικονομίας 

μέσω τών συλλογικών συμβάσεων. Ή διαφορά μεταξύ τών δύο αυτών μηχα

νισμών συνίσταται στό οτι μέ τήν εθνική συλλογική σύμβαση επιδιώκεται ή 

προστασία τών χαμηλών αμοιβών σέ ολόκληρη τήν οικονομία, ενώ μέ τίς 

κλαδικές συλλογικές συμβάσεις διαμορφώνονται οί ονομαστικοί μισθοί σέ 

μικροοικονομικό επίπεδο. Επιπλέον, ενώ τά κριτήρια προσδιορισμού τών 
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γενικών κατώτατων ορίων τών αμοιβών είναι μακροοικονομικά καί κοινω

νικά καί επηρεάζουν τίς οριακές επιχειρήσεις, τά κριτήρια προσδιορισμού 

τών βασικών ονομαστικών αμοιβών στους επιμέρους κλάδους της οικονο

μίας είναι ανομοιογενή, προσαρμοσμένα στίς ιδιαίτερες συνθήκες του κλά

δου. Ή απόκλιση τών ειδικών αυτών κριτηρίων άπό τά γενικά κριτήρια 

είναι, κατά κάποιο βαθμό, δικαιολογημένη. Γιατί ή υιοθέτηση τών γενικών 

κριτηρίων της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας καί του πληθωρι

σμού δέν συμβιβάζεται μέ τή θεσπισμένη ελευθερία στον τομέα τών μισθών. 

Οί αποφάσεις γιά τόν προσδιορισμό τών μισθών καί ημερομισθίων βα

σίζονται στους σχετικούς μισθούς, στό ρυθμό ανόδου τοΰ κόστους ζωής, 

στίς συνθήκες ανταγωνισμού τών αγορών εργασίας καί προϊόντος, στίς πι

έσεις τής ζητήσεως πάνω στην αγορά εργασίας, στή δυνατότητα τών κλά

δων ή τών επιχειρήσεων νά πληρώσουν ψηλότερους μισθούς, στην παραγω

γικότητα τοΰ κλάδου, στή φύση τής εργασίας καί στή διαπραγματευτική 

δύναμη τών εργαζομένων. Οί ηγέτες τών εργατικών συνδικάτων καί οί εργο

δότες κατανοούν τό περιεχόμενο αυτών τών παραγόντων. Τά μακροοικονο

μικά κριτήρια γιά τήν άσκηση τής εισοδηματικής πολιτικής εμφανίζονται 

σάν νά έχουν μικρή ή/καί καθόλου σχέση μέ τήν κατάσταση πού επικρατεί 

στον Ιδιαίτερο κλάδο. Γι' αυτό οί ηγέτες τών εργατικών συνδικάτων κατα-

βάλλουν προσπάθεια νά τά αποφύγουν. "Ετσι οί εργαζόμενοι σέ κλάδους μέ 

ψηλή παραγωγικότητα πιέζουν γιά νά αυξηθούν οί πραγματικοί μισθοί μέ 

ρυθμό αντίστοιχο προς τήν άνοδο τής παραγωγικότητας τοΰ κλάδου στον 

όποιο εργάζονται. Παράλληλα, όμως, οί εργαζόμενοι σέ κλάδους μέ χαμηλή 

παραγωγικότητα ζητούν νά πετύχουν αυξήσεις αντίστοιχες μέ τό ρυθμό 

αυξήσεως τών αμοιβών τών εργαζομένων σέ κλάδους μέ ψηλή παραγωγικό

τητα, ώστε νά μή διαταραχθούν οί σχετικοί μισθοί. Μέ άλλα λόγια ή άνοδος 

τής παραγωγικότητας χρησιμοποιείται γιά τήν αύξηση τών αμοιβών, όχι 

γιά τή μείωση τού πληθωρισμού. 

Πράγματι οί εξελίξεις τών σχετικών μισθών καί ημερομισθίων στή 

μεγάλη βιομηχανία κατά τήν περίοδο 1963-1977 (Πίνακες 5.4 καί 5.5) δεί

χνουν σταθερότητα τών σχετικών αμοιβών ακόμη καί κατά τήν περίοδο 

οπού παρατηρείται χαλαρότητα στην αγορά προϊόντος. Ό μηχανισμός αυ

τός προσδιορισμού τών αμοιβών έχει σάν αποτέλεσμα τήν άνοδο τών μέσων 

αμοιβών μέ ρυθμό ψηλότερο άπό όσον επιτρέπει ή άνοδος τής μέσης παρα

γωγικότητας τής οικονομίας, πράγμα πού τροφοδοτεί τήν πληθωριστική 

διαδικασία. Ή παρατήρηση αυτή φαίνεται ότι ισχύει ιδιαίτερα γιά τή μετά 

τό 1970 περίοδο. Έτσι , μέ μόνη εξαίρεση τους κλάδους 24, 32 καί 38, τό 

επίπεδο τών σχετικών αποδοχών τών εργαζομένων κατά τό 1977 ήταν πρα-

-213-



κτικά ϊσο μέ τό επίπεδο του 1970. Ή 'ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί καί 

στην περίπτωση των αποδοχών των μισθωτών υπαλλήλων. Καί δεδομένου 

οτι ό ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας στους επιμέρους κλάδους διαφέ

ρει ουσιωδώς, όπως διαφέρει καί έναντι του ρυθμού ανόδου της μέσης παρα

γωγικότητας της οικονομίας, προκύπτει, οτι ή τάση γιά ομοιόμορφη εξ

έλιξη τών αμοιβών καί μέ ρυθμό πρακτικά ϊσο μέ τό ρυθμό ανόδου της 

παραγωγικότητας στους πιό δυναμικούς κλάδους του τομέα της βιομηχανίας 

ενισχύει τό ρυθμό ανόδου τών τιμών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

'Εξέλιξη της 'Αμοιβής της 'Εργασίας καί της Παραγωγικότητας 
στή Μεγάλη Βιομηχανία 

(σέ%) 

1971 1972 1973 1974 1975 1971-1975 

1. 'Ημερομίσθια 
2. Μισθοί 
3. Μέση αμοιβή 
4. Παραγωγικότητα 

στή βιομηχανία 
5. Άποπληθωριστής προϊόντος 

βιομηχανίας 
6. Σύνολο (4) +(5) 
7. Δείκτης τιμών 

καταναλωτή 
8. Μέση παραγωγικότητα 

οικονομίας 
9. Σύνολο (7) + (8) 

10. Διαφορά (3) — (6) 
11 Διαφορά (3) — (9) 
12 Διαφορά (3) - (4) - (7) 

6.54 
7,97 
6,85 

4,92 
1,47 

6,39 

3,00 
7,48 

10,48 
0,46 

-4,09 
-1,67 

10,15 
8,99 
9,89 

1,89 
3,22 

5,11 

4,30 
6,75 

11,05 
4,78 · 
1,16 
3,70 

19,45 
15,02 
18,42 

11,79 • 
17,98 

29,77 

15,50 
7,00 

22,50 
-11,35 
-4,08 
-8,87 

22,74 
20,57 
22,24 

-11,39 
28,43 

17,04 

26,90 
0,56 

27,46 
5,20 
5,22 

13,37 

24,63 
22,48 
24,12 

3,88 
8,64 

12,52 

13,40 
4,61 

18,01 
12,60 
6,11 
6,84 

16,37 
14,85 
16,03 

2,00 
11,41 

13,41 

12,30 
5,40 

17,70 
2,62 

-2,37 
-1,73 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1971-1975. 
Σημείωση: 1. Παραγωγικότητα στή βιομηχανία είναι ή προστιθέμενη αξία ανά απα

σχολούμενο. 
2. Παραγωγικότητα της οικονομίας είναι τό προϊόν άνά απασχολούμενο. 
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Τό ϊδιο συμπέρασμα προκύπτει καί από τόν Πίνακα 5.3, στον όποιο 

παρουσιάζονται οΐ εξελίξεις τών αμοιβών καί της παραγωγικότητας στή 

μεγάλη βιομηχανία, καθώς καί ή εξέλιξη του δείκτη κόστους ζωής καί της 

μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας. 'Από τη σύγκριση των εξελίξεων 

των αμοιβών καί των κυριότερων μεγεθών προσδιορισμού τους κατά τήν 

περίοδο 1971-1975 προκύπτει, οτι οί μέσες αμοιβές αυξήθηκαν μέ γρηγορό

τερο ρυθμό (16,03%) σέ σχέση μέ τήν αύξηση τών τιμών (11,41%) καί της 

παραγωγικότητας (2%) στή μεγάλη βιομηχανία. "Ετσι, ενώ ή αποδοχή τών 

μακροοικονομικών κριτηρίων θά έπρεπε νά σημαίνει περιορισμό του μέσου 

ρυθμού αναπροσαρμογής τών αμοιβών κατά 2,37 ποσοστιαίες μονάδες, οί 

μέσες αποδοχές τών εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 2,62 ποσοστιαίες μονά

δες γρηγορότερα άπό οσο υπαγόρευαν οί οικονομικές συνθήκες τού τομέα 

τής μεταποιήσεως. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, άπό τά βασικά εμπόδια γιά τήν άσκηση εισ

οδηματικής πολιτικής, ή οποία θά συμβάλει στον έλεγχο τού πληθωρισμού 

μέ τή χρησιμοποίηση τής παραγωγικότητας στην απορρόφηση μερικών 

στοιχείων κόστους, είναι ή μή αποδοχή τών γενικών μακροοικονομικών 

κριτηρίων καί ή προτίμηση τών εργαζομένων νά εκμεταλλεύονται τίς δυνα

τότητες πού τους παρέχει ή άνοδος τής παραγωγικότητας σέ ορισμένους 

κλάδους καί ή ισχυρή διαπραγματευτική τους θέση. 

1.1.3. Τό Μερίδιο τής Εργασίας στό Εθνικό Εισόδημα 

Τά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται τό μερίδιο τής εργασίας στό 

εθνικό εισόδημα σάν μιά ένδειξη, οτι συντελέστηκε σημαντική βελτίωση 

στή διανομή τού εισοδήματος. 

Ή αύξηση τής αμοιβής τής εργασίας μέ ρυθμό ψηλότερο άπ' όσον 

υπαγορεύει ή άνοδος τής μέσης παραγωγικότητας καί δικαιολογεί ή αύξηση 

τών τιμών οδηγεί σέ αύξηση τού μεριδίου τής εργασίας. Εντούτοις γιά 

χώρα ή οποία βρίσκεται σέ στάδιο οικονομικής αναπτύξεως όμοιο μέ αυτό 

πού βρίσκεται ή Ελλάδα, ή χρησιμοποίηση τού μεριδίου τής εργασίας στό 

εθνικό εισόδημα γιά τή μέτρηση τής εκτάσεως τής αναδιανομής τού εισ

οδήματος είναι δυνατό νά οδηγήσει σέ εσφαλμένες εντυπώσεις. Γιατί οί 

διαρθρωτικές μεταβολές στην απασχόληση, πού σημαίνουν αύξηση τής 

συμμετοχής τών μισθωτών στό σύνολο τής απασχολήσεως, οδηγούν σέ αύ

ξηση τού μεριδίου τής εργασίας. 

Ειδικότερα τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα κατά τήν 

περίοδο τού έντονου πληθωρισμού εξελίχθηκε ως έξης: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

'Εξέλιξη του Μεριδίου τής Εργασίας 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1. Μερίδιο τής εργασίας 
στό εθνικό εισόδημα 39,52 36,53 37,88 40,14 41,64 44,10 

2. Μερίδιο τής εργασίας 
στό εθνικό εισόδημα 
του μη γεωργικού τομέα 48,66 46,21 47,32 49,47 51,38 53,29 

Πηγή: 'Εθνικοί Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, Πίνακας 2, 1977. 

'Από τά δεδομένα τοϋ Πίνακα 5.4 προκύπτει, οτι κατά την περίοδο 

1973-1977 τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 7,4 

ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα του 

μή γεωργικού τομέα αυξήθηκε κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες. Ή αναδι

ανομή όμως τοϋ εισοδήματος είναι μικρότερη άπό τήν πιό πάνω μεταβολή, 

γιά τους λόγους πού αναφέρονται πιό κάτω. 

Πρώτο, γιατί οί αυξήσεις τών ετών 1974 καί 1975 δόθηκαν γιά νά απο

κατασταθεί ή αγοραστική δύναμη του εισοδήματος, ή οποία μειώθηκε λόγω 

του έντονου πληθωρισμού κατά τά ετη 1973 καί 1974. Έ τ σ ι ή αύξηση του 

μεριδίου τής εργασίας, ή οποία υποτίθεται οτι ερμηνεύει τήν έκταση τής 

αναδιανομής τοΰ εισοδήματος, είναι εκείνη ή οποία προκύπτει άπό τή σύγ

κριση τών ετών 1972 καί 1977. Μιά τέτοια σύγκριση φανερώνει οτι ή αύ

ξηση τοΰ μεριδίου τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα ή στό εθνικό εισ

όδημα τοΰ μή γεωργικοΰ τομέα ήταν μόνο 4,6 ποσοστιαίες μονάδες. 

Δεύτερο, κατά τήν πιό πάνω περίοδο ή συμμετοχή τών μισθωτών στό 

σύνολο τών απασχολουμένων εκτιμούμε οτι αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα περίπου. Συνεπώς, ή αύξηση τοΰ μεριδίου τής εργασίας στό εθνικό 

εισόδημα πού υποδηλώνει αναδιανομή τοΰ εισοδήματος είναι 3,5 ποσοστι

αίες μονάδες1. 

Τρίτο, γιατί ή άνοδος τοΰ μεριδίου τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα 

1. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία έρευνας τής ΕΣΥΕ, ό αριθμός των μισθωτών προς τό 
σύνολο τών απασχολουμένων στίς αστικές καί ημιαστικές περιοχές τής χώρας αυ
ξήθηκε άπό 64,5% πού ήταν τό 1974 στό 65,5% τό 1978. 
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είναι δυνατό νά οφείλεται στή βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα, βελτί
ωση ή οποία καθιστά δυνατή τή γρηγορότερη αύξηση του οριακοί) προϊόν
τος της εργασίας έναντι του οριακού προϊόντος τών άλλων συντελεστών 
παραγωγής. 

'Από τίς προαναφερθείσες παρατηρήσεις προκύπτει, οτι ή χρησιμο
ποίηση του μεριδίου της εργασίας γιά τήν άσκηση της εισοδηματικής πολι
τικής πρέπει νά γίνεται μέ σχετική προσοχή. 

2. Πολιτική Τιμών 

"Οπως γίνεται καί μέ τους μισθούς, οί αποφάσεις γιά τίς τιμές δέν ακο
λουθούν τά μακροοικονομικά κριτήρια. Ειδικότερα ό ρυθμός αναπροσαρ
μογής τών τιμών προσδιορίζεται άπό τό βαθμό ανταγωνιστικότητας τους 
στην αγορά, τήν ποιότητα του προϊόντος, τή μεταβολή τών στοιχείων κό
στους καί τίς προσδοκίες. Όταν οί συνθήκες της αγοράς προϊόντος επιτρέ
πουν τή διαμόρφωση αισιόδοξων προοπτικών γιά παραπέρα επέκταση του 
κλάδου, τότε οί επιχειρηματίες αυξάνουν τά όρια τών κερδών, μέ αποτέλε
σμα τήν άνοδο τών τιμών. 'Ακόμη, κάτω άπό τίς ϊδιες συνθήκες, οί επιχειρη
ματίες ανταποκρίνονται θετικά στίς πιέσεις γιά τήν άνοδο τών στοιχείων 
κόστους, χορηγούν τίς αυξήσεις καί επιρρίπτουν τά πρόσθετα στοιχεία κό
στους πάνω στίς τιμές. 

'Εξάλλου ή ακολουθούμενη πολιτική τιμών στην Ελλάδα δέν στηρίζε
ται στά κριτήρια τής παραγωγικότητας καί τοΰ κόστους τών εισροών, μέ 
συνέπεια τήν αδυναμία τής πολιτικής τιμών νά χρησιμοποιήσει τήν παρα
γωγικότητα γιά τήν απορρόφηση τών στοιχείων κόστους. Ή πολιτική τι
μών συνίσταται στην εποπτεία τών τιμών αγαθών τά όποια επηρεάζουν τό 
δείκτη τιμών καταναλωτή μέσω τοΰ συστήματος τοΰ αγορανομικού ελέγχου. 
Τό σύστημα αυτό κατατάσσει τά αγαθά σέ τρεις κατηγορίες: 

i. στά ουσιώδη «εν ανεπάρκεια», τών οποίων οί τιμές ή τά όρια κέρδους 
καθορίζονται αγορανομικά· 

ii. στά ουσιώδη «έν επαρκεί α», γιά τά όποια καθορίζονται ανώτατα όρια 
κερδών πού προσδιορίζονται μέ βάση τίς μεταβολές τών στοιχείων 
κόστους περιοριστικά άριθμούμενων άπό τόν αγορανομικό κώδικα· 

iii.στά επουσιώδη, τών οποίων οί τιμές καθορίζονται ελεύθερα βάσει τών 
δυνάμεων τής ελεύθερης αγοράς. 

Τό σύστημα αυτό επιτρέπει τή μετάταξη τών αγαθών άπό τή μιά κατη
γορία στην άλλη. 
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Βασικό κριτήριο γιά την υπαγωγή ενός άγαθοϋ σέ μιά άπό τίς πιό πάνω 

τρεις κατηγορίες είναι ή επάρκεια της προσφοράς νά ικανοποιήσει τή ζή

τηση. Συνεπώς τό σύστημα αυτό δέν παρέχει τή δυνατότητα ελέγχου των 

καταστάσεων πού συντελούν στην αύξηση των στοιχείων κόστους ούτε 

προβλέπει τή χρησιμοποίηση της παραγωγικότητας γιά τήν απορρόφηση 

των στοιχείων κόστους. 'Ακόμη δέν προβλέπει τή δυνατότητα διακρίσεως 

των περιπτώσεων, οπού ή ανεπάρκεια της προσφοράς οφείλεται στή μικρό

τερη παραγωγική δυναμικότητα έναντι της ζητήσεως, οπότε οί τιμές πρέπει 

νά αφήνονται νά διαμορφώνονται ελεύθερα από τίς περιπτώσεις πού ή μει

ωμένη παραγωγή οφείλεται στή δημιουργία όλιγοπωλιακών καταστάσεων. 

Κάτω άπό τίς συνθήκες του ήπιου πληθωρισμού τό σύστημα του αγο

ρανομικού ελέγχου απέτρεψε τήν εκδήλωση πρόωρων πληθωριστικών πι

έσεων, οί όποιες θά οφείλονταν σέ διαταραχές της αγοράς. Μέ τήν εκδή

λωση τών έντονων πληθωριστικών πιέσεων στό δεύτερο εξάμηνο τοΰ 1972, 

τό σύστημα αυτό δέν ήταν δυνατό νά επενεργήσει αποτελεσματικά στον 

έλεγχο τοΰ πληθωρισμού. Γι' αυτό επιβλήθηκε πάγωμα στίς τιμές γιά τρεις 

μήνες (ΝΔ 918/72) καί στή συνέχεια τό σύστημα έγκαιρης προειδοποιήσε-

ως. Σύμφωνα μέ τό σύστημα αυτό οί επιχειρήσεις όφειλαν, πρίν άπό κάθε 

αναπροσαρμογή τών τιμών, νά ζητούν τήν έγκριση τοΰ Υπουργείου Εμπο

ρίου. "Αν μετά άπό ενα μήνα δέν δινόταν απάντηση στό αίτημα τών επιχει

ρήσεων, τότε αυτές μπορούσαν νά αναπροσαρμόσουν τίς τιμές τών προϊόν

των τους. Ό π ω ς θά δούμε αμέσως πιό κάτω, αυτός ό έλεγχος τών τιμών είχε 

θετικά αποτελέσματα. Τό σύστημα όμως αυτό διατηρήθηκε μέχρι τά μέσα 

τοΰ 1973, χωρίς νά έχουν αναπροσαρμοστεί ό νομισματικός καί ό δημόσιος 

τομέας. Έτσι δημιουργήθηκε συμπιεσμένος πληθωρισμός, πού μετατρά

πηκε σέ ανοικτό πληθωρισμό μόλις απελευθερώθηκαν οί τιμές. 

Ή λεπτομερής παρακολούθηση τών εξελίξεων τών τιμών στό βιομηχα

νικό τομέα αποκαλύπτει, οτι ό πληθωρισμός ενισχύθηκε άπό κλάδους, όπου 

δέν υπήρχε αντίστοιχη πίεση άπό τήν πλευρά τοΰ κόστους της εργασίας καί 

παρά τήν άνοδο της παραγωγικότητας. Αυτό υποδηλώνει πώς οί επιχειρη

ματίες αυξάνουν τίς τιμές τών προϊόντων τους, όταν οί συνθήκες της αγοράς 

τό επιτρέπουν. Ειδικότερα, άπό τήν εξέλιξη τών σχετικών τιμών τοΰ δείκτη 

άποπληθωριστή τοΰ προϊόντος καί τοΰ δείκτη τιμών χονδρικής έτοιμων 

αγαθών προκύπτει, οτι κατά τήν περίοδο 1970-1973 ό πληθωρισμός ενισχύ

θηκε σημαντικά άπό τους κλάδους 23, 25, 29, 32, 34, 35, 36 καί 38, πού είναι 

κλάδοι παραγωγής διαρκών καταναλωτικών αγαθών καί αγαθών επενδύσεως 

καί μέ ψηλή παραγωγικότητα. Ή εφαρμογή τών κριτηρίων τοΰ αγορανομι

κού ελέγχου δέν κάλυψε τους κλάδους αυτούς. 'Ακόμη καί κατά τήν περίοδο 
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τοϋ παγώματος των τιμών οί τιμές των προϊόντων των πιό πάνω κλάδων 

ακολούθησαν την ανοδική τους τάση. Μέ τήν έναρξη της οικονομικής ύφέ-

σεως οί πληθωριστικές πιέσεις αυτών των κλάδων στό μέσο επίπεδο των 

τιμών μειώθηκαν σημαντικά. Ωστόσο ή ανάκαμψη τοϋ βιομηχανικού τομέα 

καί της οικονομίας γενικότερα από τό έτος 1975 επέτρεψε στους κλάδους 

αυτούς νά ξανακερδίσουν τόν πληθωριστικό τους ρόλο. 'Αντίθετα οί κλάδοι 

παραγωγής αγαθών τελικής καταναλώσεως 20, 21, 22 επέδρασαν αντιπλη

θωριστικά στό μέσο επίπεδο τών τιμών τόσο κατά τήν περίοδο της έντονης 

οικονομικής δραστηριότητας οσο καί κατά τή φάση τής ύφέσεως καί της 

άνακάμψεως τής οικονομικής συγκυρίας 1970-1975. 'Οπωσδήποτε ή αντι

πληθωριστική επίδραση αυτών τών κλάδων στό μέσο επίπεδο τών τιμών 

ήταν μικρότερη κατά τήν περίοδο 1974-1976 (περίοδος ύφέσεως καί άνα

κάμψεως τής οικονομίας) έναντι τής περιόδου 1970-1973 (περίοδος έντονης 

οικονομικής δραστηριότητας). 

Μολονότι ή συμπεριφορά αυτή τών τιμών τών κλάδων παραγωγής 

καταναλωτικών αγαθών εξηγείται άπό τήν εξέλιξη τής οικονομικής συγκυ

ρίας, ή μείωση τών αντιπληθωριστικών πιέσεων τών τιμών τών αγαθών αυ

τών τών κλάδων κατά τήν περίοδο 1974-1976 πρέπει νά αναζητηθεί καί στό 

γεγονός τής ενισχύσεως τών χρηματικών εισοδημάτων στον αγροτικό τομέα 

μέσω τών τιμών, λόγω μειώσεως του αγροτικού προϊόντος εξαιτίας τών δυσ

μενών καιρικών συνθηκών. 'Ενδιάμεσο ρόλο διαδραμάτισαν οί λοιποί κλά

δοι, ενώ ό πληθωριστικός ρόλος του κλάδου 32 πρέπει νά αναζητηθεί στην 

άνοδο τής τιμής τοϋ πετρελαίου. 

Ό Πίνακας 5.8 παρουσιάζει τήν εξέλιξη τής σχέσεως του δείκτη τών 

τιμών προς τό δείκτη του κόστους τής εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στή 

μεγάλη βιομηχανία. Ή εξέλιξη του μεγέθους αύτου δείχνει, δτι κατά τό 1971 

τό μέσο επίπεδο τιμών δέν αυξήθηκε γρηγορότερα άπ' οσο δικαιολογούσε ή 

άνοδος τών αμοιβών στή βιομηχανία, ενώ κατά τό 1972 οί τιμές απορρόφη

σαν μέρος του κόστους τής εργασίας, λόγω τοϋ παγώματος πού επιβλήθηκε 

προς τό τέλος τοϋ έτους. 'Αντίθετα κατά τό 1973 πού ήταν χρόνος έντονων 

πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά προϊόντος, οί τιμές αυξήθηκαν περισ

σότερο άπ' οσο αυξήθηκε τό κόστος τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος, 

πράγμα πού ερμηνεύει τή θέληση τών επιχειρηματιών νά εκμεταλλευτούν 

τίς δυνατότητες πού τους παρέχει ή αγορά. 'Ακόμη, μιά επισκόπηση τών 

εξελίξεων τοϋ μεγέθους αύτοϋ κατά τήν περίοδο 1971-1973 δείχνει, πώς τό 

σύνολο τών κλάδων - οπού περιλαμβάνονται καί οί κλάδοι παραγωγής 

καταναλωτικών αγαθών - επωφελήθηκαν άπό τή δυνατότητα πού τους πα

ρείχε ή αγορά κατά τό 1973. Μέ τήν έναρξη τής ύφέσεως τό 1974 τά κέρδη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 

'Εξέλιξη του Λόγου των Τιμών προς τό Κόστος της 'Εργασίας 
άνά Μονάδα Προϊόντος στή Μεγάλη Βιομηχανία 

1970=100,0 

Κλάδος βιομηχανίας 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 

37. 

38. 
39. 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
'Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική υφασμάτων 

Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 

'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 

'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα άπό ελαστικό καί πλαστική ϋλη 

Χημικές βιομηχανίες 

'Επεξεργασία πετρελαίου καί άνθρακα 

Προϊόντα άπό μή μεταλλικά ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, εκτός ηλεκτρικών 

'Ηλεκτρικές μηχανές συσκευές καί λοιπά εϊδη 

Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

1971 

103,3 
107,5 
104,9 
104,9 
104,0 

98,6 

95,7 

93.7 
85,1 

106,5 
103,4 

111,7 
111.6 

97,7 
80,8 
99,2 

103,5 

109,8 

107,3 
105,7 

1972 

103,2 
113,9 
106,9 
104,3 
104,9 

93,5 

89,6 

101,7 
87,2 

118,7 
103,8 
124.1 

116,0 

87,1 
67,5 

106,4 
102,2 

99,6 

85,5 
107,0 

1973 

110,8 
109,3 
105,6 
117,7 
106,3 
110,8 

92,2 

125,0 
82,9 

117,4 
110,4 

102,7 

121,8 

98,1 
111,2 
121,3 
97,7 

106,6 

87,1 
112,5 

1974 

102,1 

97,0 
101,2 
109.6 
84,4 
87,6 

69,2 

139,4 
87,5 
96,8 

100,2 
104,7 

154,5 

88,0 
79,5 

101,8 
113,7 

89,3 

79,1 
102,3 

1975 

87,8 

94,3 
104,4 
100,3 
76,0 
95,8 

67,3 

104,2 
83,3 
92,4 
94,4 

102,0 

189,4 

82,5 
61,9 
80,2 

109,4 

73,6 

67,1 
96,2 

Σύνολο 99,9 95,4 105,7 98,5 88,8 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Ετήσια "Ερευνα Βιομηχανίας 1971-1975. 

Σημείωση: Γιά τίς τιμές χρησιμοποιήθηκε ό άποπληθωριστής του προϊόντος καί γιά 
τό κόστος τής εργασίας άνά μονάδα προϊόντος, ό λόγος της προστιθέμε
νης αξίας διά τής μέσης ετήσιας αμοιβής του ημερομίσθιου εργάτη. 
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απορρόφησαν μέρος της αυξήσεως των αμοιβών, μια τάση πού συνεχίστηκε 
καί κατά τό 1975, γιατί ή οικονομική ανάκαμψη κατά τό χρόνο αυτό δεν 
έφτασε στό βαθμό πού θά επέτρεπε άνοδο της παραγωγικότητας τέτοια πού 
νά απορροφήσει τήν αύξηση του κόστους της εργασίας. 

Στοιχεία γιά τήν προστιθέμενη αξία άπό τό 1976 καί έπειτα δέν υπάρ
χουν, γιά νά ελέγξουμε κατά πόσον ή τάση αυτή συνεχίστηκε ή όχι, άλλα 
άλλες πηγές πληροφορήσεως μας οδηγούν στό συμπέρασμα πώς κατά τήν 
περίοδο 1976-1977 ή τάση σταθεροποιήθηκε. Μέ άλλα λόγια οί τιμές ανέρ
χονται μέ ρυθμό πού συντελεί στή σταθεροποίηση του λόγου των τιμών 
προς τό κόστος της εργασίας άνά μονάδα προϊόντος. Δεδομένου όμως, οτι 
σέ περιόδους ενισχύσεως της οικονομικής επεκτάσεως, πού συνοδεύονται 
μάλιστα άπό κάποιο έλεγχο τών χρηματικών εισοδημάτων, τό κόστος της 
εργασίας άνά μονάδα προϊόντος σταθεροποιείται, οί εργαζόμενοι περιμένουν 
άπό τίς επιχειρήσεις νά ακολουθήσουν πολιτική αύτοσυγκρατήσεως στον 
τομέα τών τιμών. 'Αντί νά προσπαθούν νά αυξάνουν τά κέρδη τους μέσω τών 
τιμών, όπως συνέβη κατά τά τελευταία χρόνια, είναι προτιμότερο νά μεταθέ
τουν τίς προσπάθειες τους στην αύξηση τής παραγωγικότητας. Έτσι θά 
αποφεύγονται οί συχνές κρατικές παρεμβάσεις στή διαμόρφωση τών τιμών, 
ενώ παράλληλα αναμένεται μείωση του πληθωρισμού. 

3. Τό Θεσμικό Πλαίσιο τής Πολιτικής 

Ή προσπάθεια γιά τή δημιουργία αρμόδιου οργάνου γιά τή διατύπωση 
τών γενικών κατευθύνσεων πάνω στην πολιτική τιμών καί εισοδημάτων 
αρχίζει βασικά τό 1972 μέ τή σύσταση τής 'Επιτροπής Τιμών καί Εισοδημά
των, ή οποία αποτελείται άπό τήν Κεντρική 'Επιτροπή καί τίς δύο Υποεπι
τροπές Τιμών καί Εισοδημάτων, αντίστοιχα. 

Στην Κεντρική 'Επιτροπή εκπροσωπούνταν καί οί τρεις πλευρές, δη
λαδή οί εργαζόμενοι, οί εργοδότες καί τό κράτος, άλλα αυτή ουδέποτε συν
ήλθε γιά νά συζητήσει τίς βασικές αρχές τής πολιτικής τιμών καί εισοδημά
των. Οί ειδικές άλλωστε συνθήκες τής περιόδου εκείνης δέν άφηναν περι
θώρια ενεργού συμμετοχής τών εργαζομένων στή διαμόρφωση τής πολιτι
κής. Συζητήσεις γύρω άπό τους μισθούς καί τίς τιμές γίνονταν στό παρα
σκήνιο. 'Ωστόσο ό τρόπος αυτός προσδιορισμού τοΰ ρυθμού αναπροσαρμο
γής τών αμοιβών καί τών τιμών απέχει πολύ άπό του νά θεωρείται οτι ανα
πληρώνει τό μηχανισμό τών συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Ή στελέχωση τών δύο Υποεπιτροπών έγινε αποκλειστικά άπό έκπρο-
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σώπους διάφορων δημόσιων υπηρεσιών, οικονομολόγους καί στατιστικούς. 
Οί δυό πλευρές της αγοράς δέν εκπροσωπούνταν σ' αυτά τά όργανα. Ό 
ρόλος των 'Υποεπιτροπών περιοριζόταν στην παρακολούθηση της εφαρμο
γής της κυβερνητικής πολιτικής γιά τά εισοδήματα σε ενα πολύ περιορι
σμένο πεδίο καί συγκεκριμένα στή διατύπωση απόψεων γιά τόν ενδεδει
γμένο ρυθμό ανόδου τών μισθών ενός μικρού αριθμού εργαζομένων καί τών 
τιμών αγαθών καί υπηρεσιών πού παράγονται άπό τό δημόσιο τομέα ή τίς 
δημόσιες επιχειρήσεις. 

Ή ανοικτή εκδήλωση τοΰ συγκαλυμμένου πληθωρισμού, ό όποιος 
υπήρχε άπό χρόνια στην οικονομία καί οί πληθωριστικές πιέσεις άπό τό 
εξωτερικό οδήγησαν στό πάγωμα τών τιμών μέ τό ΝΔ 918/72, μέ αποτέλε
σμα τήν απραξία τής 'Υποεπιτροπής Τιμών μέχρι τό καλοκαίρι τοΰ 1973. 
Προς τό τέλος τοΰ ϊδιου χρόνου ή 'Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημάτων ανα
διαρθρώθηκε μέ τή συγχώνευση τών δύο 'Υποεπιτροπών σέ μία, έργο τής 
οποίας ήταν ή παρακολούθηση τών εξελίξεων τών τιμών καί τών εισοδημά
των. Μέ αυτή τή μορφή ή Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημάτων εργάστηκε 
μέχρι τό καλοκαίρι τοΰ 1974 χωρίς νά επιτελέσει αξιόλογο έργο. 

Μέ τήν αποκατάσταση τής δημοκρατίας ή ανάγκη ελέγχου τοΰ έπιτα-
χυνόμενου πληθωρισμού προκάλεσε τήν αναδιάρθρωση τής Επιτροπής Τι
μών καί Εισοδημάτων, μέ τή δημιουργία καί πάλι τής Κεντρικής 'Επιτροπής 
καί τών δύο 'Υποεπιτροπών Τιμών καί Εισοδημάτων, αντίστοιχα. Ή βασική 
αρμοδιότητα τής 'Επιτροπής ήταν ή στενή παρακολούθηση τών εξελίξεων 
τών τιμών καί τών εισοδημάτων καί ή εισήγηση κανόνων γιά τήν άσκηση 
τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στά πλαίσια τής γενικότερης οικονο
μικής πολιτικής τής κυβερνήσεως. Γιά νά εξασφαλιστεί μάλιστα ή δυνατό
τητα εντάξεως τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στά πλαίσια τής γενι
κότερης οικονομικής πολιτικής Πρόεδρος τής Κεντρικής 'Επιτροπής ορί
στηκε ό 'Υπουργός Συντονισμού καί Πρόεδρος τών 'Υποεπιτροπών ό 'Υφυ
πουργός Συντονισμού. Μολονότι ή 'Επιτροπή, ύπό τή νέα της μορφή, έμοι
αζε μέ τήν αρχική, στην αρμοδιότητα της προστέθηκε ό δρος, οτι οί προτά
σεις της γιά τήν ενδεικνυόμενη πολιτική τιμών καί εισοδημάτων έπρεπε νά 
προσαρμόζονται στή γενικότερη οικονομική πολιτική, πράγμα πού τής 
έδινε τή δυνατότητα νά ασκήσει σημαντικότερο ρόλο σέ σχέση μέ τό πα
ρελθόν. "Εργο τής Κεντρικής 'Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπούνταν οί 

\ εργαζόμενοι, οί εργοδότες καί τό κράτος, ήταν νά χαράζει τίς γενικές κατευ
θύνσεις τής πολιτικής πού ακολουθούσαν οί δύο 'Υποεπιτροπές καί νά γνω
μοδοτεί πάνω στά βασικά θέματα, τά όποια σχετίζονται μέ τήν πολιτική 
τιμών καί εισοδημάτων. Στην πράξη όμως ή Κεντρική 'Επιτροπή ουδέποτε 
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συνήλθε σέ σύσκεψη, γιά νά εξετάσει τό πρόβλημα των τιμών καί των 
εισοδημάτων. 'Αντίθετα οί δύο 'Υποεπιτροπές επιτέλεσαν σημαντικό σχε
τικά έργο. Παρόλα αυτά ή κυβέρνηση ζητούσε καί ζητάει τίς απόψεις τους 
πρίν άπό τη διαμόρφωση οποιασδήποτε πολιτικής πάνω στίς τιμές καί τά 
εισοδήματα. Στά πιό κάτω τμήματα εξετάζεται αναλυτικότερα τό έργο των 
δύο 'Υποεπιτροπών. 

3.1. 'Υποεπιτροπή Τιμών 

Βασικό αντικείμενο τής 'Υποεπιτροπής Τιμών είναι ό προσδιορισμός 
των παραγόντων, οί όποιοι επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τό γενικό επίπεδο 
των τιμών καί του κόστους παραγωγής γενικότερα, ή εξέταση τών επιπτώ
σεων στό δείκτη τιμών καταναλωτή τών αναπροσαρμογών τιμών αγαθών καί 
υπηρεσιών τοϋ δημόσιου τομέα καί ή παρακολούθηση τών συνθηκών λει
τουργίας τής.άγοράς. Ή 'Υποεπιτροπή αυτή αποτελείται αποκλειστικά άπό 
υπηρεσιακούς παράγοντες καί οικονομικούς αναλυτές καί εισηγείται στην 
κυβέρνηση τήν πολιτική πού πρέπει νά ακολουθηθεί στό γενικό επίπεδο τών 
τιμών καί σέ σημαντικό αριθμό περιπτώσεων αναπροσαρμογής τών τιμών 
πού επηρεάζουν τό δείκτη τιμών καταναλωτή. 

3.2. 'Υποεπιτροπή Εισοδημάτων 

"Εργο τής 'Υποεπιτροπής Εισοδημάτων είναι ή παρακολούθηση τών 
παραγόντων, οί όποιοι επηρεάζουν τή διαμόρφωση τών μισθών καί ημερο
μισθίων καί ή εισήγηση γιά τόν ενδεδειγμένο ρυθμό αναπροσαρμογής τους. 
Κατά τήν εισήγηση γιά τή διαμόρφωση τών μισθών, τών ημερομισθίων καί 
τών συντάξεων λαμβάνονται υπόψη οί εξελίξεις τής οικονομίας, ώστε νά 
εντάσσεται ή πολιτική εισοδημάτων στά πλαίσια τής γενικότερης καταστά
σεως τής οικονομίας καί νά εξασφαλίζεται ή βελτίωση τής θέσεως τών 
μισθωτών λόγω αυξήσεως τής παραγωγικότητας, καί ή δικαιότερη διανομή 
του εισοδήματος. 

Οί δύο 'Υποεπιτροπές συνέρχονται συχνά, γιά νά προβούν στην επι
σκόπηση τής καταστάσεως τοϋ πληθωρισμού καί τήν εξέλιξη τών χρηματι
κών εισοδημάτων. Οί εισηγήσεις τους βρίσκονται πάντα μέσα στό γενικό
τερο πλαίσιο τής ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής καί περιλαμβά
νουν κανόνες γιά τήν άσκηση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 
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3.3. Διαιτησία 

Τό σύστημα πού ακολουθείται γιά την επίλυση τον διαφορών πού ανα

κύπτουν κατά τή σύναψη των συμβάσεων, γιά τόν προσδιορισμό των αμοι

βών σέ μικροοικονομικό επίπεδο, είναι οί διαπραγματεύσεις. Εντούτοις δ 

μηχανισμός τών διαπραγματεύσεων δέν φαίνεται νά είναι αποτελεσματικός 

στην επίλυση αυτών τών διαφορών, γι' αυτό καί ό αριθμός τών συλλογικών 

διαφορών, οί όποιες παραπέμπονται στην υποχρεωτική διαιτησία, είναι 

περίπου ϊσος μέ τόν αριθμό τών συμβάσεων εργασίας πού διακανονίζονται 

με τή βοήθεια τών συλλογικών διαπραγματεύσεων1 '2. 

Βασική αιτία της μικρής αποτελεσματικότητας τών συλλογικών δια

πραγματεύσεων στην επίλυση τών μισθολογικών διαφορών μεταξύ τών ερ

γαζομένων καί τών εργοδοτών είναι, οτι ή ακολουθούμενη πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων δέν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας ή ακόμη καί διαβουλεύ

σεων μεταξύ τών εργαζομένων, τών εργοδοτών καί του κράτους. Οί εργαζό

μενοι δέν δέχονται τά μακροοικονομικά κριτήρια, τά όποια θά έπρεπε νά 

αποτελούν τή βάση της πολιτικής εισοδημάτων. Έπειτα, δπως αναφέρθηκε 

καί πιό πάνω ή πολιτική τιμών δέν συσχετίζεται μέ τήν πολιτική αμοιβών. 

Έ τ σ ι ή πλευρά της εργασίας σέ μικροοικονομικό επίπεδο στηρίζει τίς 

προσδοκίες της γιά τους μισθούς πάνω στίς ιδιαίτερες συνθήκες του κλάδου. 

Οί εργαζόμενοι προβάλλουν απαιτήσεις σημαντικά ψηλότερες άπό τό ρυ

θμό πού προκύπτει άπό τό ρυθμό ανόδου τών τιμών καί της μέσης παραγωγι

κότητας ολόκληρης τής οικονομίας. Πολύ περισσότερο δέν δέχονται νά 

απορροφήσουν μέρος τής αυξήσεως τών χαμηλών μισθών. "Ετσι αφετηρία 

τών διαπραγματεύσεων αποτελεί ό ρυθμός αναπροσαρμογής τών ελάχιστων 

ορίων τών αποδοχών. 

Ή επίλυση τών διαφορών άπό τά Διαιτητικά Δικαστήρια δέν φαίνεται 

επίσης νά αποτελεί αποτελεσματικό σταθεροποιητικό παράγοντα στή δια

δικασία προσδιορισμού τών αμοιβών. Οί αποφάσεις τών δικαστηρίων γιά 

τίς διαφορές πού παραπέμφθηκαν στην υποχρεωτική διαιτησία δέν αποτε

λούν πρότυπο γιά τήν επίλυση τών διαφορών πού βρίσκονται ακόμη στό 

1. ΚΕΠΕ, Εισοδηματική Πολιτική, "Εκθεση 'Ομάδας 'Εργασίας στά πλαίσια του 
Προγράμματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως 1976-1980, 1976, σελ. 114-117. 

2. Κατά τό 1977 υπογράφτηκαν 146 συλλογικές συμβάσεις, εκδόθηκαν 179 διαι
τητικές αποφάσεις καί υπογράφτηκαν 300 περίπου συμφωνίες συνεργασίας σέ επί
πεδο επιχειρήσεως. 
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στάδιο των διαπραγματεύσεων. "Ετσι δλες οί διαφορές παραπέμπονται στά 
Διαιτητικά Δικαστήρια, παρά τή βεβαιότητα ότι δέν θά βρουν διαφορετική 
λύση άπό εκείνη πού δόθηκε σέ παρόμοιες περιπτώσεις, απλώς καί μόνο γιά 
νά πειστούν οί εργαζόμενοι, ότι ή ηγεσία τους εξαντλεί όλα τά περιθώρια 
υπερασπίσεως των δικαιωμάτων τους. 

Πρέπει επίσης νά σημειωθεί, οτι τά Διαιτητικά Δικαστήρια δέν απομα
κρύνονται σημαντικά άπό τίς γενικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολι
τικής. 'Οπωσδήποτε ή ευθυγράμμιση του Διαιτητικού Δικαστηρίου μέ τήν 
κυβερνητική πολιτική δέν οφείλεται στό γεγονός, οτι αποδέχεται τήν ορθό
τητα της εισοδηματικής πολιτικής ή τήν ανάγκη εύθυγραμμίσεως των απο
φάσεων γιά τους μισθούς σέ μικροοικονομικό επίπεδο στά πλαίσια της γε
νικότερης εισοδηματικής πολιτικής, άλλ' είναι αποτέλεσμα τής προσπά
θειας νά ξεπεραστούν οί αντιθέσεις μεταξύ τών εργαζομένων καί τής εργο
δοσίας, οί όποιες μεταφέρονται καί μέσα στά δικαστήρια. Αυτό έχει σάν 
συνέπεια τήν πρόωρη καταγγελία τών αποφάσεων τής διαιτησίας μέ τήν 
προβολή νέων αιτημάτων, πού ή ικανοποίηση τους πρακτικά αντιστοιχεί μέ 
αύξηση τών αμοιβών. Γιά νά αρθούν οί αδυναμίες τής υποχρεωτικής διαιτη
σίας, ώστε νά αυξηθεί ή αποτελεσματικότητα τοΰ θεσμού στον προσδιορι
σμό τών αμοιβών καί τόν έλεγχο τοΰ πληθωρισμού, πρέπει νά γίνουν σαφή 
τά κριτήρια τής πολιτικής, νά συμμετέχουν όλες οί ενδιαφερόμενες πλευρές 
στή διαμόρφωση τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων καί νά αναλυθεί τό 
περιεχόμενο καί τά θετικά της αποτελέσματα σέ όλους τους ενδιαφερομέ
νους, νά δημιουργηθούν δηλαδή προϋποθέσεις, ώστε ή πολιτική εισοδημά
των νά μπορέσει νά ασκήσει τόν εκπαιδευτικό της ρόλο. 

4. Ό Ρόλος τοϋ Συμβουλίου 
Κοινωνικής καί Οικονομικής Πολιτικής 

Άπό τά πιό πάνω προκύπτει, οτι τό πρόβλημα τοΰ πληθωρισμού στή 
χώρα οξύνεται λόγω τοΰ ανταγωνισμού μεταξύ τών διάφορων κοινωνικών 
ομάδων καί τής απροθυμίας τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών νά αποδε
χθούν τά μακροοικονομικά κριτήρια γιά τίς αμοιβές καί τίς τιμές. "Υστερα 
άπό αυτή τήν απροθυμία τών δύο πλευρών τής αγοράς νά δεχτοΰν τίς γενικές 
κατευθύνσεις τής πολιτικής, οί μόνοι τρόποι υίοθετήσεως τής πολιτικής 
τιμών καί εισοδημάτων είναι εϊτε ή επιβολή μέ νόμο τών κατευθύνσεων καί 
τών κανόνων συμπεριφοράς τών διάφορων κοινωνικών ομάδων εϊτε ή εκπαί
δευση τών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε νά αντιληφθούν τή σημασία τής 
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πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων καί τήν ορθότητα τών κριτηρίων στή 
διαμόρφωση των χρηματικών εισοδημάτων. 

Γι' αυτό ή κυβέρνηση, ωθούμενη καί άπό τήν ανάγκη τής δημιουργίας 
τών απαραίτητων οργάνων άπό τήν προσχώρηση τής χώρας στην ΕΟΚ, 
προχώρησε στή δημιουργία τοΰ Συμβουλίου Κοινωνικής καί Οικονομικής 
Πολιτικής. "Ετσι στό μέλλον υποτίθεται, δτι ή πολιτική τιμών καί εισοδη
μάτων θά τίθεται σε συζήτηση, όπως γίνεται στίς χώρες τής ΕΟΚ, θά ανα
πτύσσονται οί επιδιώξεις της, πράγμα πού αναμένεται νά συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση του προβλήματος τών τιμών καί τών αμοιβών καί, 
ενδεχόμενα, θά οδηγήσει σε συμφωνία μεταξύ τών ενδιαφερόμενων μερών 
γιά τήν άπό κοινού αντιμετώπιση τής καταστάσεως. Οί απόψεις του Συμ
βουλίου πάνω στό θέμα τού πληθωρισμού τών εισοδημάτων υποτίθεται δτι 
θά λαμβάνονται υπόψη κατά τή διαμόρφωση τής πολιτικής τιμών καί εισ
οδημάτων. Μέ αυτόν τόν τρόπο ελπίζεται δτι δίνεται ή ευκαιρία γιά μιά 
σημαντική αλλαγή, ή οποία θά επιτρέψει τήν αντικατάσταση τής οξύτητας 
καί τοϋ ανταγωνισμού, κατά τίς διεκδικήσεις, άπό τή μετριοπάθεια καί τή 
συνεργασία. 

Ή υποβολή τής πολιτικής τής κυβερνήσεως έναντι τού πληθωρισμού 
στό Συμβούλιο δέν συνεπάγεται, δτι ή κυβέρνηση μεταθέτει τήν ευθύνη στίς 
παραγωγικές τάξεις καί συνεπώς δτι αυτή θά διαδραματίζει παθητικό ρόλο 
στον τομέα τών μισθών καί τών τιμών. 'Αντίθετα οί δραστηριότητες, οί 
όποιες είναι ανάγκη νά γίνουν στά πλαίσια τοΰ Συμβουλίου, γιά νά εξασφα
λιστεί ή συνεργασία μεταξύ τών κοινωνικών εταίρων, καί ή επιτυχία τοΰ 
θεσμού αυτού συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη γιά τήν κυβέρνηση. Γιατί οχι 
μόνο αναλαμβάνει νά εκθέτει τήν πολιτική της σέ συζήτηση άλλα καί νά 
αναλύει τό περιεχόμενο καί τίς επιδιώξεις της, καθώς καί τά οφέλη πού θά 
προκύψουν γιά τους κοινωνικούς εταίρους άπό τήν εφαρμογή αυτής τής 
πολιτικής. 

Τέτοια ευκαιρία παρουσιάστηκε καί κατά τό παρελθόν, άλλα ή προσ
πάθεια απέτυχε. Σήμερα, δμως, οί προοπτικές γιά νά πετύχει ό θεσμός αυτός 
είναι περισσότερο ευνοϊκές άπό ποτέ, γιατί ή απειλή γιά επιτάχυνση τοΰ 
πληθωρισμού είναι φανερή. Έτσι παρέχεται στην πολιτεία ή ευκαιρία, αντί 
νά χρησιμοποιήσει απλώς μιά πολιτική γιά ανάσχεση τοΰ πληθωρισμού, νά 
έχει μιά πολιτική πού είναι αποτέλεσμα τής συνεργασίας τών ενδιαφερόμε
νων μερών. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ 

1. Θεωρητική Θεμελίωση 

1.1. Ή Καμπύλη Phillips σάν Έκφραση τοΰ Πληθωρισμού Ζητήσεως 

Ή ακολουθούμενη πρακτική κατά τήν εκτίμηση ενός υποδείγματος, 

πού περιγράφει τή διαδικασία εξελίξεως του πληθωρισμού, συνίσταται στην 

παρουσίαση ενός υποδείγματος ταυτόχρονα προσδιοριζόμενων σχέσεων 

μισθών καί τιμών υπό αλγεβρική μορφή,τό όποϊο ενσωματώνει τίς βασικές 

υποθέσεις πού πρόκειται νά διερευνηθούν στατιστικά. Στή συνέχεια, στό 

βασικό αυτό υπόδειγμα γίνονται τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις πού υπα

γορεύονται άπό περιορισμούς, οί όποιοι απορρέουν άπό τά στατιστικά δε

δομένα καί τίς δυνατότητες πού έχει ή στατιστική μέθοδος, ή οποία ακολου

θείται, γιά νά δώσει τίς καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Ή διαδικασία αυτή 

υπονοεί μιά διασύνδεση τοΰ υποδείγματος πού πρόκειται νά εκτιμηθεί μέ τό 

θεωρητικό υπόδειγμα. Έ σ τ ω λοιπόν ότι έχουμε μιά κλειστή οικονομία, ή 

οποία λειτουργεί κάτω άπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, καί δτι οί 

σχέσεις πού ερμηνεύουν τόν πληθωρισμό μισθών καί τιμών είναι1*2: 

ρ = W—y (6.1) 

w=ßip e +ß 2 u+ß 3 h+ß 4 y (6.2) 

1. Σχετικά μέ τήν προέλευση καί τό περιεχόμενο της σχέσεως (6.1) επανερχό
μαστε πιό κάτω. 

2. Γιά τή θεμελίωση της σχέσεως (6.1) βλ. σελίδα 245 παρακάτω. 
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οπού ρ, w καί y είναι ό ρυθμός μεταβολής1 των τιμών, των μισθών καί της 

παραγωγικότητας, αντίστοιχα, p c ό αναμενόμενος ρυθμός ανόδου τών τιμών, 

u καί h τό ποσοστό του εργατικού δυναμικού, πού μένει άνεργο, καί ό 

ρυθμός μεταβολής τών ωρών απασχολήσεως αντίστοιχα2, παράγοντες πού, 

όταν λαμβάνονται μαζί, είναι δυνατό νά αποτελέσουν εμπειρικό υποκατά

στατο τής υπερβάλλουσας ζητήσεως στην αγορά εργασίας. 

Οί υποθέσεις πού γίνονται σχετικά μέ τήν κατεύθυνση τών επιδράσεων 

τών παραγόντων, οί όποιοι προσδιορίζουν τους μισθούς, είναι 

0 < β , < 1 , β 2 <0, β 3 >0 καί 0 < β 4 < 1 

'Αντικαθιστώντας τή σχέση (6.2) στή σχέση (6.1), παίρνουμε τήν εξ

ίσωση τιμών 

P=ßiP e + ß 2 u + ß 3 h - ( l - ß 4 ) y (6.3) 

"Αν θεωρήσουμε τίς προσδοκίες γιά τόν αναμενόμενο ρυθμό ανόδου του 

πληθωρισμού σταθερές, τότε ή σχέση (6.3) είναι ή βραχυχρόνια συνάρτηση 

τιμών. Στην περίπτωση αυτή οί τρέχουσες μεταβολές τών μισθών καί τών 

τιμών δέν ανατροφοδοτούν τήν πληθωριστική διαδικασία. Γιά νά λάβουμε 

τή μακροχρόνια σχέση τιμών, υποθέτουμε οτι ό προσδοκώμενος ρυθμός 

μεταβολής τών τιμών επηρεάζεται άπό τίς τρέχουσες εξελίξεις καί τίς εξελί

ξεις του παρελθόντος καί οτι ό αναμενόμενος πληθωρισμός προσαρμόζεται 

στον πραγματικό πληθωρισμό μέ ρυθμό λ. 'Ισχύει δηλαδή ή σχέση 

ρ'-ρΐ,-λ # _ , - £ , ) (6.4) 

1. Ό ρυθμός μεταβολής μιας μεταβλητής, έστω Χ, είναι: χ= · 100. 
Xt_, 

2. Ή μεταβολή τών ωρών απασχολήσεως, h, μπορεί νά θεωρηθεί καί σάν μετα
βλητή διαπραγματεύσεων, γιά τό λόγο οτι, όταν οί ώρες απασχολήσεως μειώνονται, 
οί εργαζόμενοι αρνούνται νά υποστούν ανάλογη μείωση τών αποδοχών τους. Ή 
χρησιμοποίηση τής μεταβλητής αυτής σέ υπόδειγμα ζητήσεως, δπως ή καμπύλη 
Phillips, θεωρείται ορθή, γιατί όσο ή ζήτηση είναι μεγαλύτερη (οσο μειώνεται ή 
ανεργία) τόσο οί εργαζόμενοι προβάλλουν αντίσταση γιά μείωση τών αποδοχών 
τους λόγω μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως. 

-234-



ή οποία γράφεται, 

Ι / λ Δ ρ ^ ρ , , - ρ ! , , (6.4α) 

Σέ κατάσταση Ισορροπίας, μακροχρόνια, ό πραγματικός καί ό αναμε
νόμενος πληθωρισμός είναι ϊσοι καί σταθεροί. Συνεπώς, στην περίπτωση 

αυτή, έχουμε —Δρ ε =0 καί ρ_ 1=ρΐ 1 ή p=p e · 'Αντικαθιστώντας τή σχέ-
Α. 

ση (6.4α) στην (6.3), παίρνουμε τόν πραγματικό πληθωρισμό στό σημείο 
ισορροπίας ρ* 

p*=pe* = J ? 2 _ u + J ^ _ h _ ± ^ y (6.5) 
1-fc 1-Ρ; 1-β, 

ή οποία δείχνει, ότι ό μακροχρόνιος πληθωρισμός σχετίζεται θετικά μέ τίς 
ώρες εργασίας καί αρνητικά μέ τήν ανεργία καί την παραγωγικότητα. 
'Αντικαθιστώντας τή σχέση (6.5) στην (6.2) έχουμε τό ρυθμό ανόδου τών 
μισθών ισορροπίας (w*) μακροχρόνια: 

w*=^* = J ^ u + - ^ h + -?±^-y (6.6) 
1-β, 1-β, 1-β, 

Οί πιό πάνω δύο σχέσεις υποδηλώνουν1 ότι, δσο μεγαλύτερο είναι τό β, 
τόσο ψηλότερος είναι ό μακροχρόνιος πληθωρισμός ισορροπίας καί ακόμη, 
οτι ή βελτίωση της παραγωγικότητας προκαλεί μείωση τοϋ πληθωρισμού, 
μόνον όταν β4 < β,. Σύμφωνα μέ τό υπόδειγμα (6.5) ή βραχυχρόνια καί ή 
μακροχρόνια καμπύλη τιμών τέμνονται στό σημείο, (όπου δίνεται τό φυ
σικό επίπεδο ανεργίας, (u*), β2 (u*) = (1—β4) y, δηλαδή στό σημείο όπου οί 
πληθωριστικές επιδράσεις της μειώσεως της ανεργίας εξουδετερώνονται 
άπό τίς αντιπληθωριστικές επιδράσεις της ανόδου της παραγωγικότητας, 
ενώ σύμφωνα μέ τό υπόδειγμα (6.6) τό φυσικό επίπεδο ανεργίας βρίσκεται 
στό επίπεδο αυξήσεως τών μισθών, πού αντιστοιχεί στό β2 (u*) = (β4—βι) y. 

Ή εξίσωση (6.1), μολονότι αποτελεί τή βάση γιά τήν άσκηση πολιτι
κής εισοδημάτων μακροχρόνια, απέχει πολύ άπό του νά αποτελεί σχέση 

1. Βλέπε επίσης κεφ. 2, τμήμα 1.3. πιό πάνω. 
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προσδιορισμού του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού βραχυχρόνια καί μα

κροχρόνια γιά τους έξης λόγους: (α) Ό τ α ν ή παραγωγικότητα αυξάνεται μέ 

σταθερό ποσοστό, τότε ή εξίσωση (6.1) υποδηλώνει οτι οί τιμές εξαρτώνται 

άπό τίς μεταβολές τών μισθών μείον ενα σταθερό όρο γ. Κατά τόν ϊδιο 

τρόπο, όταν ή παραγωγικότητα αυξάνεται μέ σταθερό ποσοστό, ή επίδραση 

της στους μισθούς δέν μετριέται μέσω μιας συναρτησιακής σχέσεως, άλλ' οί 

μισθοί αυξάνονται μέ ενα σταθερό ποσοστό, (β) Ή ϊδια σχέση υποδηλώνει 

οτι, όταν w=y, τότε οί τιμές μένουν σταθερές, όταν w>y οί τιμές αυξάνονται 

καί όταν w<y οί τιμές μειώνονται. 'Ωστόσο στην πράξη είναι δυνατό, οί 

τιμές νά αυξάνονται ακόμη καί όταν w=y, γιατί ορισμένοι κλάδοι, όπου ή 

παραγωγικότητα αυξάνεται μέ ρυθμό χαμηλότερο άπό τό ρυθμό αυξήσεως 

της μέσης παραγωγικότητας, αναγκάζονται νά αυξήσουν τίς τιμές τών προϊ

όντων τους, ενώ στην περίπτωση πού w<y οί τιμές δέν μειώνονται λόγω της 

ακαμψίας τών τιμών, (γ) Γιά ανοικτή οικονομία, μέ ευρείες διεθνείς οικονο

μικές σχέσεις, αναμένουμε οτι οί τιμές τών εισαγόμενων αγαθών θά επι

δρούν πάνω στον εγχώριο πληθωρισμό. 

Ύστερα άπό τίς πιό πάνω παρατηρήσεις, οί εξισώσεις μισθών καί τι

μών μπορούν νά γραφτούν ως έξης: 

w = ß o + ß i P e + ß 2 u + ß 3 ^ (6.7) 

καί 

p = a 0 + a 1 w + a 2 p m — α 3 γ + ε (6.8) 

οπού pm είναι ό ρυθμός μεταβολής τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών, α 0 

καί β0 ή αυτόνομη αύξηση τών τιμών καί τών μισθών γιά τους λόγους πού 

αναφέρθηκαν παραπάνω καί υ καί ε οί οροί τοΰ σφάλματος. 

Οί σχέσεις (6.7) καί (6.8) είναι πολύ άπλες καί σημαίνουν, οτι οί μετα

βολές τών μισθών καί τών τιμών λαμβάνουν χώρα ανεξάρτητα καί οτι οί 

μεταβολές τών τιμών είναι ανεξάρτητες άπό τίς μεταβολές της υπερβάλλου

σας ζητήσεως. 'Επιπλέον οί σχέσεις αυτές δέν μας επιτρέπουν νά πάρουμε 

μακροχρόνιες σχέσεις τών μισθών ή τών τιμών σέ συνάρτηση μέ τήν ανερ

γία. "Αν τέτοιες σχέσεις υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, τότε οί έλα-

στικότητες τοΰ ρυθμού μεταβολής τών μισθών ή τών τιμών, σέ σχέση 

μέ τους παράγοντες προσδιορισμού τους, μακροχρόνια διαφέρουν, πράγμα 

πού σημαίνει οτι πρέπει νά γίνουν διορθώσεις στην πολιτική πού περιγρά

φει τόν έλεγχο τοΰ πληθωρισμού. Αυτές οί μακροχρόνιες σχέσεις μπορούν 
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νά προκύψουν άπό τήν ενσωμάτωση των προσδοκιών στά βραχυχρόνια υπο

δείγματα μισθών καί τιμών (6.7) καί (6.8). 

Ή εξίσωση προσδοκιών (6.4) μπορεί νά τροποποιηθεί ελαφρά χωρίς νά 

χάσει τή γενικότητα της καί νά γραφτεί ως 

ρ β = λ ρ + ( 1 - λ ) ρ ^ (6.9) 

όπου 

( 1 - λ ) ρ Ι ι = λ ( 1 - λ ) Ρ ι + λ ( 1 - λ ) 2 ρ _ 2 + . . . + λ ( 1 - λ ) η ρ _ η + 1 

'Αντικαθιστώντας τήν τιμή του (1— λ)ρ1, στή σχέση (6.9) καί τήν τιμή 

του p c , πού προκύπτει άπό αυτή τήν αντικατάσταση, στή σχέση τών μισθών 

(6.7), παίρνουμε τή σχέση 

ά = β 0 + β 1 λ ρ + β 1 λ ( 1 - λ ) ρ _ 1 + β 1 λ ( 1 - λ ) 2 ρ _ 2 + . . . + 

(6.10) 
+ β 1 λ ( 1 - λ ) η ρ _ η + 1 + β 2 ι ι + β 3 η + υ 

'Αφού δώσουμε χρονική υστέρηση μιας περιόδου στην πιό πάνω σχέση 

(6.10) καί πολλαπλασιάσουμε επί (1—λ) καί αφαιρέσουμε τή νέα αυτή σχέση 

άπό τήν (6.10), παίρνουμε τή μακροχρόνια συνάρτηση μισθών 

^ = β 0 λ + β 1 λ ρ + β 2 υ - β 2 ( 1 - λ ) υ - 1 + β 3 1ι-β3(1-λ)Κ_ 1 +(1-λ)^_ 1 +ν (6.11) 

διότι εφόσον 0 < λ < 1 ό δρος (1—λ)η Ρ-Π-Μ τείνει προςτό μηδέν οτανη-»ο°. 

Ή αμέσως προηγούμενη σχέση, χωρίς νά χάσει τή γενικότητα της, 

μπορεί νά γραφτεί ως1 

ά = β 0 λ + β 1 λ ρ + β 2 λ ι ι + β 3 λ ί ι + ( 1 - λ ) ά _ 1 + ν (6.11α) 

Ό όρος ν εΐναι ό πρώτης τάξεως κινητός μέσος του ορού υ. Υποθέ

τουμε ότι οί τιμές του ν μπορούν νά ληφθούν κατά προσέγγιση άπό τή 

σχέση 

1. McCallum, Β.Τ., «The Effect of Demand on Prices in British Manufacturing», 
Review of Economics and Statistics, 1970, σελ. 147-156. 
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ν = ρ υ _ ι + ζ (6.12) 

δπου 

[ Ε ] ζ = 0 κ α ί [Ε]ζζ = σ*Ι 

Οί σχέσεις (6.11) καί (6.11α) αποτελούν μακροχρόνιες καμπύλες 

μισθών-άνεργίας. Ή πρώτη σχέση είναι ύπερταυτοποιημένη καί δίνει δυό 

τιμές γιά τό β2 καί β3, οί όποιες τυχαία μόνο μπορούν νά είναι ϊσες. 'Ακόμη 

ή χρησιμοποίηση των μεταβλητών u καί h σέ δυό διαδοχικές χρονικές 

περιόδους ή καθεμιά είναι δυνατό νά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συμ-

πολυγραμμικότητας, πράγμα πού επηρεάζει τά σφάλματα τών παραμέτρων 

τών λοιπών μεταβλητών. Γι' αυτό στό υπόδειγμα (6.11α) άπαλείφθηκαν οί 

μεταβλητές U_T καί h_!. 

'Αντικαθιστώντας τη σχέση (6.7) στη σχέση (6.8) παίρνουμε τήν εξ

ίσωση: 

ρ = α 0 + α 1 { β 0 + β 1 ρ ε + β 2 υ + β 3 1 ι + υ } + α 2 ρ ι η + α 3 γ + ε (6.13) 

Στή συνέχεια, αντικαθιστώντας τή σχέση (6.9) στή σχέση (6.13) καί 

εφαρμόζοντας καί πάλι τό μετασχηματισμό πού εφαρμόσαμε στην περί

πτωση τών μισθών, παίρνουμε τή μακροχρόνια συνάρτηση τών τιμών 

p=ô0+ô1u+Ô2U_1+Ô3h+o4h_1+o5pm+ô6piri_1+ô7p_1 +δ 8γ+μ (6.14) 

ή οποία μετασχηματίζεται σέ 

ρ ^ δ ά + δ ί ι ι + δ ^ ί ι + δ ό ρ ι ι ι + δ ^ ρ ^ + δ ^ γ + μ (6.14α) 

οπού 

δό = 

δι' = 

δ 2 = 

λ(α 0 +α 1 β 0 ) 

1—α1β1λ 

α!β 2λ 

1—α-,β-,λ 

α·|β2λ 

1—α,βτλ 

s- α 3 λ 

Ò3 = 

δ; = 

1—ατβ,λ 

1-λ 

1—α1β1λ 

α3λ 

1 —α! βί λ 
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Ό σύνθετος δρος τοϋ σφάλματος 

αϊ α ι ( Ι - λ ) 1 , (1-λ) 
μ= υ υ_τΗ εΗ ε_ι, 

1—α^λ 1—α^λ 1— α ^ λ 1— α ^ λ 

υποτίθεται οτι ακολουθεί τίς ιδιότητες τοϋ ζ της σχέσεως (6.12). 

"Ενας άλλος τρόπος εξαγωγής της βραχυχρόνιας καί της μακροχρόνιας 

συναρτήσεως μισθών είναι νά υποθέσουμε, δτι ό μακροχρόνιος ρυθμός 

μεταβολής των μισθών ισορροπίας (w*) είναι αυτός πού προκύπτει από τό 

ρυθμό ανόδου των τιμών (ρ) καί τό ρυθμό ανόδου της παραγωγικότητας (y) 

w * = a 0 + a 1 p + a 2 y (6.15) 

Ό μισθός, όμως, τής αγοράς (w) υφίσταται τίς επιδράσεις παραγόντων 

ανισορροπίας καί τείνει νά εξισωθεί μέ τό μισθό ισορροπίας1 

> ν = ε 0 + ε 1 ^ * + ε 2 υ + ε 3 Ι ι + ν (6.16) 

'Αντικαθιστώντας τή σχέση (6.15) στή σχέση (6.16) έχουμε τό μισθό 

τής αγοράς 

\ ν = ε 0 + ε 1 α 0 + ε 1 α 1 ρ + ε 1 α 2 γ + ε 2 υ + ε 3 ί ι + ν (6.17) 

"Αν υποθέσουμε οτι ό ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας είναι στα

θερός, ή πιό πάνω σχέση (6.17) γίνεται 

^ = ε ό + ε ί ρ + ε 2 υ + ε 3 1 ι + ν (6.17α) 

1. Ή υπόθεση αυτή είναι δυνατό νά γίνει, γιατί οί μισθοί προσδιορίζονται κατά 
κύριο λόγο άπό τή μακροχρόνια τάση τής παραγωγικότητας καί κατά δεύτερο λόγο 
άπό τίς βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της. 
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Ό μακροχρόνιος μισθός ισορροπίας προκύπτει, αν υποθέσουμε οτι ό 

μισθός της αγοράς προσαρμόζεται στό μισθό ισορροπίας μέσω τής σχέσεως 

προσαρμογής 

W—w_-,=I(w*—w_·,) (6.18) 

"Υστερα άπό αντικατάσταση του w* στή σχέση (6.15), παίρνουμε τή 

μακροχρόνια σχέση μισθών ισορροπίας 

\ν=α0λ+α 1λρ+α2λγ+(1—λ)>ν_τ (6.19) 

Σ'αύτή τή σχέση μπορούμε νά ενσωματώσουμε τους βραχυχρόνιους 

παράγοντες ανισορροπίας καί μέ τή βοήθεια τής υποθέσεως (6.17α) νά πά

ρουμε τή μακροχρόνια σχέση μισθών 

^ = δ 0 + δ 1 ρ + δ 2 ΐ ι + δ 3 υ + δ 4 ^ _ 1 + υ (6.20) 

ή οποία μπορεί νά εκτιμηθεί στατιστικά. 

Γιά τήν εξειδίκευση τής βραχυχρόνιας σχέσεως τιμών μπορούμε νά 

υποθέσουμε, οτι ό ρυθμός ανόδου τών τιμών ισορροπίας προσδιορίζεται άπό 

τό κόστος τής εργασίας (w) καί τών πρώτων υλών (pm) καί τήν παραγωγικό

τητα (γ) 

ρ* = α0+α1\ν+α2ρπι-Ι-α3γ (6.21) 

καί οτι οί τιμές τής αγοράς προσδιορίζονται άπό τό ρυθμό ανόδου τών τιμών 

ισορροπίας (ρ*) καί άπό παράγοντες ανισορροπίας τής αγοράς προϊόντος 

ρ = β 0 + β ι Ρ * + β 2 ϋ + ε (6.22) 

'Αντικαθιστώντας τή σχέση (6.21) στην (6.22) παίρνουμε 

ρ = ( α 0 + β ο ) + α ! β 1 \ν+α 2 β 1 ρηι-α3β 1 γ+β20+ε (6.23) 
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πού είναι ή βραχυχρόνια συνάρτηση τιμών. "Αν υποθέσουμε οτι οί τιμές της 

αγοράς προσαρμόζονται στίς τιμές ισορροπίας μέσω μιας σχέσεως προσαρ

μογής 

Ρ - Ρ - , ^ λ ι ί ρ - Ρ - , ) (6.24) 

αντικαθιστώντας την τιμή του ρ* άπό τήν (6.24) στην (6.21) έχουμε 

ρ=α0λ·, +α·, λ-, λν+α 2λρΐϊΐ+α 3γ+( 1—λ)ρ_1 (6.25) 

σ' αυτή τήν τελευταία σχέση μπορούμε νά προσθέσουμε τους παράγοντες 

ανισορροπίας της αγοράς προϊόντος (D) καί νά λάβουμε τή συνάρτηση 

ρ = δ 0 + δ 1 ν ν + δ 2 ρ π ι + δ 3 γ + δ 4 ( 1 - λ ) ρ _ 1 + δ 5 ϋ + ε (6.26) 

ή όποίν αποτελεί μακροχρόνια συνάρτηση τιμών πού μπορεί νά εκτιμηθεί. 

Ή υπεροχή τών σχέσεων (6.20) καί (6.26) έναντι τών (6.11) καί (6.14) είναι 

φανερή. Οί δύο πρώτες περιέχουν ενα μόνον ορο, μέ χρονική υστέρηση μιας 

περιόδου στό δεξιό μέρος τών υπό εκτίμηση σχέσεων, ενώ οί άλλες δύο 

περιέχουν τέσσερις τέτοιους δρους, πράγμα πού συντελεί στή μείωση του 

προβλήματος της συμπολυγραμμικότητας. Γι' αυτό οί εξισώσεις (6.20) καί 

(6.26) καί οί αντίστοιχες τους (6.1 Ια) καί (6.14α) αποτελούν τή βάση γιά τήν 

εκτίμηση μακροχρόνιων συναρτήσεων μισθών καί τιμών στην ελληνική 

οικονομία καί στηρίζονται προπάντων στην υπόθεση, οτι ό πληθωρισμός 

οφείλεται κυρίως σέ παράγοντες ζητήσεως. Οί σχέσεις (6.7) καί (6.17α) γιά 

τους μισθούς καί οί σχέσεις (6.8) καί (6.23) γιά τίς τιμές αποτελούν τή βάση 

γιά τήν εξαγωγή τών υπό εκτίμηση βραχυχρόνιων σχέσεων μισθών καί 

τιμών. 

1.2. 'Εναλλακτική 'Υπόθεση της Καμπύλης Phillips 

1.2.1 Τό Υπόδειγμα Μισθών 

Ή εναλλακτική υπόθεση, πού υιοθετούμε γιά τή διερεύνηση τών παρα

γόντων προσδιορισμού τών μισθών, είναι ενα υπόδειγμα ανισορροπίας, 
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οπού τό μέσο επίπεδο των καταβαλλόμενων μισθών προσαρμόζεται στό επί

πεδο των μισθών πού προσδιορίζεται κατά τίς διαπραγματεύσεις καί τίς 

μεταβολές παραγόντων της ελεύθερης αγοράς. Τό επίπεδο τών μισθών πού 

προσδιορίζεται κατά τίς διαπραγματεύσεις, Wh, μπορεί νά θεωρηθεί οτι εί

ναι ό μισθός πού εξασφαλίζει τήν πλήρη αποκατάσταση της αγοραστικής 

δυνάμεως τών μισθών (λόγω ανόδου του πληθωρισμού), τήν άνοδο τών πρα

γματικών μισθών σύμφωνα μέ τήν αΰξηση της παραγωγικότητας καί κάποια 

άνοδο του μεριδίου (επιθυμητό μερίδιο) τής εργασίας στή συνολική αξία 

του προϊόντος 

W b = b 1 P + b 2 Y + b 3 m 

b , < l , bj^Sl K a i b 3 < l (6'27) 

καί οπού Ρ τό επίπεδο τών τιμών, Υ ή μέση παραγωγικότητα τής εργασίας 

και ml = " ρ 1 το μερίδιο τής εργασίας στην άξια του προϊόντος . 

1. Ή χρησιμοποίηση τής μεταβλητής m πηγάζει άπό τήν υπόθεση τοϋ πληθω
ρισμού κόστους, πού σημαίνει δηλαδή, οτι οί μισθωτοί δεν είναι ικανοποιημένοι άπό 
τή διανομή τοϋ εισοδήματος, γι αυτό καί επιδιώκουν αύξηση τών μισθών τους ταχύ
τερη άπ' οση υπαγορεύει ή άνοδος τής παραγωγικότητας καί τών τιμών, πράγμα πού 
οδηγεί σέ επιτάχυνση τοϋ πληθωρισμού. Γιά νά γίνει αυτό αντιληπτό, υποθέτουμε 
οτι ή ταυτότητα πού ερμηνεύει τή διανομή τοϋ χρηματικού εισοδήματος (Y=yP) 
μεταξύ τών μισθών (WB) καί τών κερδών (Ζβ) είναι Y=Wö+Zß. Ή αναγκαία συν
θήκη ex post, γιά νά έχουμε ρ=0, είναι ΠΙ·,+ΠΙ 2 =1, όπου m^ καί m2 είναι τό μερίδιο 
τής εργασίας καί τών κερδών στό εθνικό εΐσόδημα, αντίστοιχα. "Αν οί μισθωτοί 
επιθυμούν μερίδιο (πή ) ψηλότερο άπό δσο είναι διατεθειμένοι νά τους παραχωρή
σουν οί επιχειρηματίες (mO, τότε έχουμε m ^ r n , . Έτσι ή σχέση τής διανομής τοϋ 
εισοδήματος γίνεται ex ante. Οί επιθυμητοί μισθοί τής περιόδου 1 γιά τό εισόδημα 
τής περιόδου μηδέν (Υ0) είναι VVB, =111^0. Στή συνέχεια οί επιχειρηματίες άντι-
δροϋν γιά νά διατηρήσουν τό μερίδιο τους σταθερό καί προσδιορίζουν τά κέρδη τους 
μέ βάση τή σχέση Zß1=m2Y1. Έτσι έχουμε 

Yt=m; Yt.t +m2Y t = ( pl-Λ Y,-, 
M—m2/ 

πού είναι εξίσωση διαφορών πρώτου βαθμοΰ ή λύση τής οποίας είναι 

( mi \t 
î4r2) 

(συνέχεια σε/.. 243) 
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Στή συνέχεια ό χρηματικός μισθός πού απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, W, 

προσδιορίζεται άπό τό μισθό πού καθορίζουν οί συλλογικές συμβάσεις ερ

γασίας καί άπό τίς μεταβολές των παραγόντων ζητήσεως πού αναλύθηκαν 

στό Τμήμα 1.2 τοϋ Κεφ. 2, δηλαδή 

W = a 0 + a 1 W b + a 2 N + a 3 N + a 4 H + v (6.28) 

οπού Ν καί Ν είναι τό επίπεδο τής απασχολήσεως καί οί μεταβολές της 

αντίστοιχα, Η οί ώρες απασχολήσεως καί ν ό ορός τοϋ σφάλματος. 

'Εξάλλου αναγνωρίζεται πώς, μολονότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

μεταξύ τοϋ επιπέδου τής παραγωγικότητας των διάφορων κλάδων, οί μισθοί 

εξελίσσονται μέ τόν ϊδιο περίπου ρυθμό. Αυτό σημαίνει, οτι οί σημαντικές 

αυξήσεις των μισθών σέ κλάδους μέ ψηλό ρυθμό οικονομικής επεκτάσεως 

καί ψηλή άνοδο τής παραγωγικότητας μεταδίδονται στους κλάδους μέ χα

μηλή παραγωγικότητα καί χαμηλό ρυθμό οικονομικής επεκτάσεως. Ό μη

χανισμός αυτός μεταδόσεως τοϋ ρυθμοΰ ανόδου τών μισθών οφείλεται στίς 

πιέσεις τών εργαζομένων νά μή μεταβληθούν οί σχετικοί μισθοί ή καί στην 

ακολουθούμενη πολιτική μισθών γιά πιό δίκαιη διανομή τοϋ εισοδήματος, 

καί έχει σάν αποτέλεσμα τήν άσκηση πληθωριστικών πιέσεων στό μέσο 

επίπεδο τών μισθών. Γιά τό λόγο αυτό μεταξύ τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

περιλαμβάνεται ό παράγοντας, ό όποιος λαμβάνει υπόψη τίς διαφορές 

μεταξύ τοϋ μέσου επιπέδου τών μισθών στους κλάδους μέ ψηλή παραγωγι

κότητα, WA, καί τό μέσο επίπεδο τών μισθών, W. Ή μεταβλητή αυτή χρη

σιμοποιείται ως ό λόγος WA/W. 

'Αντικαθιστώντας τήν τιμή τοϋ Wb άπό τό υπόδειγμα (6.27) στό υπόδει

γμα (6.28) καί ενσωματώνοντας τή μεταβλητή τοϋ μηχανισμού μεταδόσεως 

τών εξελίξεων τών μισθών, έχουμε 

"Αν κάνουμε τήν υπόθεση, ότι ή απασχόληση καί τό πραγματικό εισόδημα 
μένουν σταθερά, τότε ή αμέσως πιό πάνω σχέση είναι καί εξίσωση τιμών. Μέ κατάλ
ληλους μετασχηματισμούς τής έξισώσεως αυτής παίρνουμε p = - 1 _ j n 2 —1. Από 
όλα αυτά προκύπτει, οτι ή χρησιμοποίηση τής μεταβλητής m στό υπόδειγμα 
(6.27) δεν πηγάζει άπό τήν ταυτότητα τής διανομής του εισοδήματος, αλλ' άπό τίς 
επιδιώξεις τών εργαζομένων νά αυξήσουν τους μισθούς. Αυτό φαίνεται καθαρά στό 
υπό εκτίμηση υπόδειγμα (6.50), πιό κάτω. 
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W = ß 0 + ß 1 P + ß 2 Y + ß 3 m + ß 4 N + ß 5 N + ß 6 H + ß 7 ^ r + u (6.29) 
w 

Βασική υπόθεση του πιό πάνω υποδείγματος είναι, οτι οί εργαζόμενοι καί οί 

εργοδότες κάνουν ενα ελάχιστο όριο παραχωρήσεων σέ όφελος των θεσμι

κών παραγόντων καί σέ βάρος των δυνάμεων της αγοράς στον προσδιορισμό 

των αμοιβών. Αυτή ή παραχώρηση υπαγορεύεται άπό τήν επιδίωξη τών 

εργαζομένων νά αποφεύγουν νά εκθέτουν τους εαυτούς τους στον κίνδυνο 

της ανεργίας, όταν ή αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντικό βαθμό χαλαρό

τητας. "Ετσι οί εργάτες δέχονται κάποιο βαθμό σταθερότητας στην απασχό

ληση μέ μισθό σταθερά αυξανόμενο, σύμφωνα μέ τήν αύξηση της παραγω

γικότητας καί του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού, αντί αυτός ό μισθός νά 

μεταβάλλεται σύμφωνα μέ τίς δυνάμεις της αγοράς. Ά π ό τήν άλλη μεριά οί 

εργοδότες δέχονται τέτοιο προσδιορισμό τών αμοιβών γιατί τους αρέσει νά 

θεωρούνται καλοί εργοδότες προσφέροντας ενα σταθερά αυξανόμενο μισθό, 

χωρίς νά απολύουν εργάτες. Παρόλα αυτά οί εργοδότες αναθεωρούν τίς 

μακροχρόνιες προσδοκίες τους. Ό τ α ν ή αγορά εργασίας εμφανίζει στενό

τητες λόγω αυξήσεως της ενεργού ζητήσεως καί ψηλού ρυθμού ανόδου τών 

τιμών, προσφέρουν ψηλούς μισθούς καί τό αντίθετο, όταν παρατηρείται 

χαλαρότητα στην αγορά. "Ετσι ό μισθός ισορροπίας κυμαίνεται γύρω στό 

μισθό πού προσδιορίζεται άπό τό ρυθμό ό όποιος δικαιολογείται άπό τήν 

άνοδο της παραγωγικότητας καί τού πληθωρισμού. 

1.2.2. Τό υπόδειγμα Τιμών 

Ή αγορά προϊόντος γιά πολλούς κλάδους της οικονομίας είναι όλιγο-

πωλιακά οργανωμένη. Μέ δεδομένη τή συνθήκη μεγιστοποιήσεως τών κερ

δών γιά τήν επιχείρηση καθώς καί τή συνάρτηση ζητήσεως γιά τό προϊόν, 

όπως καί τή σχέση, πού υπάρχει ανάμεσα στό οριακό έσοδο, τήν τιμή τού 

προϊόντος καί τήν ελαστικότητα ζητήσεως, ή τιμή τού προϊόντος εξαρτάται 

άπό τό οριακό κόστος καί τήν ελαστικότητα της ζητήσεως. Γιά νά γίνει 

αντιληπτή αυτή ή σχέση, υποθέτουμε, οτι ή επιχείρηση απασχολεί μόνο 

τήν εργασία, Ν, σάν μεταβλητό συντελεστή γιά τήν παραγωγή τού προϊόν

τος, Υ. 'Εφόσον τό οριακό κόστος είναι ϊσο μέ τό λόγο τού χρηματικού 

μισθού προς τό οριακό φυσικό προϊόν, έχουμε 

- ^ - = Ρ ( 1 - 1 / η ) (6.30) 
ΜΡΡ 
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οπού ΜΡΡ είναι τό οριακό φυσικό προϊόν καί η ή ελαστικότητα της ζητή

σεως. 

Υποθέτοντας συνάρτηση παραγωγής Cobb—Douglas, οπότε τό οριακό 

φυσικό προϊόν τής εργασίας είναι ϊσο μέ ενα σταθερό ποσοστό, k, του μέσου 

προϊόντος τής εργασίας, μπορούμε νά γράψουμε τη σχέση (6.30) ώς εξής 

W = Ρ ( 1 - 1 / η ) (6.31) 
Υ 

k - îr 

η 

P = K 1 W , οπού k 1 = — ü - _ L (6.32) 
Ν 1-η k 

Μέ τήν υπόθεση οτι ή ελαστικότητα τής ζητήσεως είναι σταθερή, προ

κύπτει οτι τό επίπεδο των τιμών εξαρτάται θετικά άπό τό επίπεδο των χρη

ματικών μισθών καί αρνητικά άπό τήν παραγωγικότητα τής εργασίας. Καί 

αν λάβουμε ρυθμούς μεταβολής έχουμε τήν πιό πάνω σχέση (6.1) 

p = w - y 

Ή υπόθεση αυτή θεωρείται πολύ αυστηρή καί είναι δυνατό νά ισχύει 
γιά κλειστή οικονομία, στην οποία τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό 
εισόδημα είναι πολύ ψηλό. Γιά ανοικτή οικονομία, όμως, περιμένουμε, οτι ό 
εγχώριος πληθωρισμός θά επηρεάζεται άπό τίς τιμές τών εισαγόμενων αγα
θών καί τών λοιπών εισροών. "Εστω λοιπόν, οτι Pm καί Μ παριστάνουν, 
αντίστοιχα, τήν τιμή καί τήν ποσότητα τών εισαγόμενων αγαθών καί R καί Ι 
τήν τιμή καί τήν ποσότητα τών λοιπών εισροών. 'Υποθέτουμε, επίσης, οτι ή 
αξία του προϊόντος στην αγορά επιβαρύνεται μέ έμμεσους φόρους, Ti, καί 
οτι οι επιχειρηματίες επιδιώκουν νά εξασφαλίσουν ενα επίπεδο κέρδους Π. 
Ά π ό τά πιό πάνω προκύπτει, δτι 

Y P = W N + P m M + R I + T i + I I (6.33) 
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'Υποθέτοντας οτι τά λοιπά στοιχεία κόστους, RI, αποτελούν ορισμένο 

ποσοστό, μ, του συνολικού κόστους της εργασίας καί των εισαγωγών καί οτι 

τό επίπεδο των κερδών αποτελεί ορισμένο ποσοστό της συνολικής αξίας της· 

παραγωγής, β, έχουμε 

Y P = W N + P m \ ^ ( W N + P m M ) + T i + ß Y n (6.34) 

ή οποία μετασχηματίζεται σέ 

pAwiL + iliLpmîL+^lL (6.35) 
1-β Υ 1 + β Υ 1-β Υ 

Ή αναγκαία συνθήκη γιά τή μεγιστοποίηση του κέρδους απαιτεί 

„ 1+μ / d N \ 1+μ „ / dlvK J . / Ti \ , . . 
P = T3p- w ( d T) + l^- p -(dT) + T^ d (T) / T , / Y ( 6 3 6 ) 

καί συνεπώς1 

3Ρ _ 1+μ / d N \ 

3W ~ 1-β V d Y ^ 

3Ρ _ 1+μ / d M \ 

3PÌn~ 1-β ^ dY * •β 

3Ρ 1 

3(Τΐ/Υ) 1-β 

(6.36α) 

(6.36β) 

(6.36γ) 

1. Στην περίπτωση μονοπωλιακού ανταγωνισμού, οπού ή επιχείρηση αντιμετω
πίζει συνάρτηση ζητήσεως προϊόντος μέ ορισμένη ελαστικότητα, τό δεξιό μέρος τής 
σχέσεως (6.36) πολλαπλασιάζεται επί τό σταθερό ορο κ, τής σχέσεως (6.32). 
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Γιά μιά ορισμένη απόλυτη αύξηση των τιμών έχουμε1 

1+μ / Ν \ 1+μ / Ν \ 1+μ / Μ \ 
ΔΡ= — - WA Ι ) + ( 1 AW + PmA ( — ) 

1-β V Υ ' 1-β V γ / ι-β ν γ / 

ι-β V γ / ι-β V γ 

(6.37) 

"Αν ό λόγος Ν/Υ μειώνεται (ή παραγωγικότητα αυξάνεται) μέ σταθερό 

ρυθμό καί ό λόγος Μ/Υ μένει σταθερός ή μεταβάλλεται μέ σταθερό ρυθμό, 

τότε οί οροί Δ(Ν/Υ)=0καί Δ(Μ/Υ)=0. Συνεπώς ή σχέση (6.37) περιορίζε

ται σέ 

âP=I±iÎ(ÎL)AW + i±tî.(M)APm+J_A(lL) ( 6.3 7 α ) 

^ ß V Y / 1 - ß W 7 1-β V Y ' ' 

Διαιρώντας την παραπάνω σχέση διά Ρ καί πολλαπλασιάζοντας επί 

W/W, Pm/Pm καί Ti/Y:Ti/Y διαδοχικά τους ορούς του δεξιού μέρους της 

ίδιας σχέσεως έχουμε 

p^aoW+α! p m + a 2 t ' ' > 

Ρ \γ ) οπού α 0 = 
1-β Ρ VY 

a,-l±!L5»(M) 

1-β Ρ ν Υ 7 

1 Τί/Υ 
α*=7Ζβ — 

I.Eckstein, Ο., and Fromm, G., «The Price Equation», American Economic 
Review, 1968, σελ. 1162. 
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καί t ό ρυθμός μεταβολής των έμμεσων φόρων άνά μονάδα προϊόντος. 

Μιά συμπλήρωση τής σχέσεως (6.38) είναι αναγκαία. Ή υπόθεση, οτι ή 

υπερβάλλουσα ζήτηση δημιουργεί συνθήκες αυξήσεως των τιμών, ενώ ή 

υπερβάλλουσα προσφορά προκαλεί μείωση των τιμών, πρέπει νά ενσωμα

τωθεί στό ύπό εκτίμηση υπόδειγμα. "Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ED είναι μιά 

μεταβλητή, πού μπορεί νά θεωρηθεί ώς υποκατάστατη τής υπερβάλλουσας 

ζητήσεως στην αγορά προϊόντος, τότε ή μεταβλητή αυτή συσχετίζεται θε

τικά μέ τίς μεταβολές τών τιμών. "Υστερα άπό τά παραπάνω, τό ύπό εκτί

μηση υπόδειγμα τής εξελίξεως του επιπέδου τών τιμών είναι 

P=ß 0 +ß 1 W+ß 2 Pm+ß 3 Ti/Y+ß 4 ED+v (6.39) 

καί του ρυθμού μεταβολής τών τιμών 

ρ = γ 0 + γ > + γ 2 Ρ π ι + γ 3 ΐ + γ 4 Ε θ + ε (6.40) 

Τά υποδείγματα αυτά αποτελούν τή βάση γιά τή μετάβαση στά ύπό 

εκτίμηση υποδείγματα, πού προσδιορίζουν τήν εξέλιξη τοΰ επιπέδου καί 

τών μεταβολών τών μισθών καί τών τιμών. Στά επόμενα προβαίνουμε στην 

εξειδίκευση τών ύπό εκτίμηση υποδειγμάτων καί τών προσδοκιών μας. όσον 

άφορα τίς κατευθύνσεις καί τό μέγεθος τών επιδράσεων τών παραγόντων 

προσδιορισμού τοΰ πληθωρισμού στή χώρα. 

2. Τό ύπό 'Εκτίμηση 'Υπόδειγμα Μισθών καί Τιμών 

2.1. Τό 'Υπόδειγμα Μισθών-Άνεργίας 

Στατιστικά δεδομένα γιά τήν εκτίμηση τών υποδειγμάτων (6.17α) καί 

(6.20) γιά τήν περίπτωση τής ελληνικής οικονομίας δέν υπάρχουν. Τά δια

θέσιμα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στή βιομηχανία, άλλα καί αυτά 

είναι ανεπαρκή γιά τήν απευθείας εκτίμηση τών παραπάνω υποδειγμάτων. 

'Εντούτοις, γενικά αναγνωρίζεται, οτι οΐ σχέσεις μισθών πού υπάρχουν στον 

τομέα τής βιομηχανίας μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν εξαγωγή συμ

περασμάτων πού αφορούν ολόκληρη τήν οικονομία, γιά τους λόγους ότι: 

πρώτο, στον τομέα τής βιομηχανίας, περισσότερο άπό κάθε άλλο τομέα τής 
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οικονομίας, επικρατούν συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού καί, δεύτερο, οί 

εξελίξεις των μισθών στον τομέα αυτό αποτελούν πρότυπο γιά τους λοιπούς 

τομείς τής ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς ή εκτίμηση τών σχέσεων 

μισθών-άνεργίας στη βιομηχανία καί ή γενίκευση τών συμπερασμάτων, πού 

προκύπτουν άπό αυτές τίς σχέσεις γιά ολόκληρη τήν οικονομία, δέν αποτε

λεί σφάλμα. 'Επίσης δέν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία πού αφορούν τήν 

προσφορά εργασίας στον τομέα τής βιομηχανίας καί γιά τό λόγο αυτό δέν 

είναι δυνατός ό υπολογισμός του εργατικού δυναμικού πού μένει άνεργο. 

Γιά νά υπερνικήσουμε τό πρόβλημα αυτό προβαίνουμε σέ έμμεσο υπολογι

σμό τής καμπύλης μισθών-άνεργίας, εκτιμούμε δηλαδή τή σχέση 1 

ΔνΥ=α0-Ι-α1ΔΡ-Ι-α2υ'+α3ΔΗ (6.41) 

όπου AW, ΔΡ καί ΔΗ είναι οί απόλυτες μεταβολές τοΰ δείκτη τών καταβαλ

λόμενων μισθών, τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή καί τοΰ δείκτη τών ωρών 

απασχολήσεως, αντίστοιχα, καί U' ό δείκτης τών εργατών βιομηχανίας καί 

βιοτεχνίας πού μένουν άνεργοι. 

Πολλαπλασιάζοντας τους ορούς τής πιο πάνω σχέσεως επι και τις 
W_4 

Ρ Η 
μεταβλητές τών τιμών καί τών ωρών απασχολήσεως επί _ z i καί —=±, άντί-Ρ-4 Η_4 

LF LF 
στοιχα, καί τή μεταβλητή U' επί — , έχουμε 

LF, L F 0 

IL 
1. Ο δείκτης τής ανεργίας γράφεται U{ = όπου U t και Τ_Τ0 ό απόλυτος αριθμός 

Uo 
τών άνεργων κατά τήν περίοδο t καί τήν περίοδο βάσεως, αντίστοιχα. Πολλαπλασι-

LF, LF0 Ut LR LF0 „ LF, T „ τ 

άζοντας επί — ! το U, γίνεται Ut = , οπού =LF, είναι 
LFt LFo LFt LFo Uo LF0 

LF 1 
ô δείκτης τοΰ εργατικού δυναμικού, — — = — τό ποσοστό τοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ 

U 0 u 0 

πού μένει άνεργο κατά τήν περίοδο βάσεως καί 100U,/LFt=ut τό ποσοστό τοΰ έργα
τικοΰ δυναμικοΰ πού μένει άνεργο κατά τήν τρέχουσα χρονική περίοδο. 
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οπού α 0 = 

w=aó +αί ρ + α 2 υ . + α 3 η (6.42) 

100α0 

W_4 

Ρ-4 

W_4 

α 2 LF' 
α2 = -

α'3 = α 3 

W_4 u 0 

Η_ 4 

W_< 

"Ετσι, εκτιμώντας μιά σχέση μισθών της μορφής (6.41), μπορούμε νά 

υπολογίσουμε τήν καμπύλη μισθών-άνεργίας γιά τήν περίοδο t, αν έχουμε 

τό δείκτη του εργατικού δυναμικού γιά τήν περίοδο t καί τό ποσοστό του 

εργατικού δυναμικού πού μένει άνεργο κατά τήν περίοδο βάσεως, στοιχεία 

τά όποια είναι δυνατό νά προκύψουν από τίς απογραφές του πληθυσμού. 

Τά στατιστικά στοιχεία μετατρέπονται σέ δείκτες μέ βάση τό τέταρτο 

τρίμηνο τοϋ 1964, ένώ οί μεταβλητές τού υποδείγματος μετρούν απόλυτες 

μεταβολές τών δεικτών άπό τό αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου χρό

νου. Έ τ σ ι οί παρατηρήσεις απεικονίζουν ετήσιες μεταβολές επικαλυπτόμε

νων ετών1 καί καλύπτουν τήν περίοδο 1966:1 μέχρι 1978:2 . Αυτό υποδηλώ

νει, δτι απαιτείται συμπλήρωση τοϋ υποδείγματος (6.41) μέ τή μεταβλητή 

D i 5 ή οποία συνιστά τέσσερις ψευδό μεταβλητές πού απεικονίζουν τήν έπο

ι. Αυτή ή μέθοδος προκαλεί αότοσυσχέτιση στον όρο του σφάλματος, άλλα 
ελπίζεται, οτι οί επιδράσεις της αύτοσυσχετίσεως πάνω στίς παραμέτρους δέν είναι 
σημαντικές. Βλ. Rowley J.C.R. and Wilson D.A., «Quarterly Models of Wage De
termination; Some New Efficient Estimates», American Economic Review, 1973, σελ. 
380-382. 

2. Ό αριθμός πού ακολουθεί τό έτος υποδηλώνει τό τρίμηνο. 
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χικότητα (i—I, 2, 3, 4, γιά τό πρώτο, δεύτερο, τρίτο καί τέταρτο τρίμηνο 

αντίστοιχα) καί παίρνουν τήν τιμή της μονάδας γιά τό τρίμηνο i—th καί 

μηδέν γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις. 

'Υπονοείται, οτι ή χρησιμοποίηση καί των τεσσάρων ψευδομεταβλη-

τών στό υπό εκτίμηση υπόδειγμα δέν είναι δυνατή. "Ετσι, όταν κατά τήν 

εκτίμηση μιας σχέσεως μισθών απαλείψουμε τήν ψευδομεταβλητή του τρί

του τριμήνου καί προβούμε στον υπολογισμό της καμπύλης μισθών-

άνεργίας γιά τό τέταρτο τρίμηνο, τότε οί λοιπές ψευδομεταβλητές, εκτός 

άπό εκείνη του τέταρτου τριμήνου, είναι μηδέν, ενώ όταν εξετάζουμε τό 

τρίτο τρίμηνο όλες οί ψευδομεταβλητές είναι μηδέν, επειδή ή επίδραση 

αυτού του τριμήνου είναι ενσωματωμένη στό σταθερό όρο. 'Επίσης, γιά νά 

λάβουμε τίς επιδράσεις της εισοδηματικής-πολιτικής πού εφαρμόστηκε 

κατά τά τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούμε τήν ψευδομεταβλητή DIP, πού 

παίρνει τήν τιμή της μονάδας άπό τό 1973:4 κ.έ. καί μηδέν γιά τήν πρό του 

1973:4 περίοδο. 

"Υστερα άπό τά πιό πάνω, τό βραχυχρόνιο υπόδειγμα μισθών-άνεργίας 

γίνεται 

Δ\ν=βο+β 1 ΔΡ+β 2 υ'+β 3 ΔΗ+β4ϋΙΡ+β ί Α+υ (6.43) 

'Εξάλλου, εφαρμόζοντας τίς υποθέσεις τών υποδειγμάτων (6.20) καί 

(6.43), προβαίνουμε στην εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσεως μισθών-

άνεργίας 

AW=ßo + ß; AP+ßaU'+ßaAH+ß^AW-, (6.44) 

+ ß 5 D I P + ß e D i + e 

Τά ύπό εκτίμηση υποδείγματα είναι γραμμικής μορφής, γιατί πιστεύ

ουμε οτι, κατά τήν περίοδο πού εξετάζουμε, ή ελαστικότητα τών μισθών σέ 

σχέση μέ τό δείκτη τιμών καταναλωτή δέν ήταν σταθερή άλλα ανάλογη μέ 

τίς μεταβολές τοϋ πληθωρισμού. Ό τ α ν ή άνοδος τών τιμών επιταχύνεται, 

δπως συνέβη κατά τήν περίοδο του έντονου πληθωρισμού, οί εργαζόμενοι 

προβάλλουν μεγαλύτερη αντίσταση, γιά νά διατηρήσουν τους πραγματικούς 

μισθούς περισσότερο άπ' όταν επιβραδύνεται ή αύξηση τών τιμών. 'Επίσης 
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αυτή ή υπόθεση συνεπάγεται, οτι ή σχέση μεταξύ των μισθών καί του δείκτη 

κόστους ζωής είναι ανεξάρτητη άπό τίς μεταβολές των λοιπών παραγόντων 

τών πιό πάνω σχέσεων1. "Ετσι, μολονότι μπορεί νά υποστηριχθεί, - μέ δεδο

μένη τή μεταβολή τών τιμών - οτι ή μείωση της ανεργίας προκαλεί έπι -

τάχυνση του ρυθμού ανόδου τών μισθών, νομίζουμε οτι τέτοιες συνθήκες 

στην περίπτωση τής Ελλάδας δέν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. 

Οί υποθέσεις πού αφορούν τήν κατεύθυνση τών επιδράσεων τών παρα

γόντων πού προσδιορίζουν τους μισθούς είναι 

3Δ\ν/3ΔΗ>0 

3Δ\ν/3ΔΡ>0 καί 3AW/9U'<0 

Οί έλαστικότητες τών μισθών προς τίς τιμές καί τίς ώρες απασχολή

σεως αναμένεται νά είναι μικρότερες άπό τή μονάδα, πράγμα πού σημαίνει, 

οτι οί μισθοί δέν αναπροσαρμόζονται απόλυτα προς τίς μεταβολές του πλη

θωρισμού καί οτι, όταν οί ώρες απασχολήσεως μειώνονται, οί εργαζόμενοι 

δέν δέχονται ανάλογη μείωση τών αποδοχών τους. Μέ βάση τίς εκτιμήσεις 

τών σχέσεων (6.43) καί (6.44) προβαίνουμε σέ υπολογισμό τής βραχυχρό

νιας καί μακροχρόνιας καμπύλης μισθών-άνεργίας γιά συγκεκριμένα χρο

νικά σημεία τής περιόδου πού αναλύουμε. 

2.2. Τό 'Υπόδειγμα Τιμών-Άνεργίας 

Βάση γιά τήν εκτίμηση ενός υποδείγματος τιμών-άνεργίας αποτελεί ή 

πιό πάνω σχέση (6.23), σύμφωνα μέ τήν οποία οί τιμές προσδιορίζονται άπό 

τίς μεταβολές τών μισθών, τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών, τής κατα

στάσεως τής αγοράς προϊόντος (υπερβάλλουσα ζήτηση ED) καί τής μακρο

χρόνιας τάσεως τής παραγωγικότητας. Ωστόσο είναι απαραίτητο νά γίνουν 

μερικές τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις τοϋ υποδείγματος αύτοΰ κατά 

τρόπο πού νά παρέχει καλύτερη ερμηνεία τοϋ πληθωρισμού στή χώρα. 

Πρώτη συμπλήρωση είναι ή αντικατάσταση τής παραμέτρου τής μακρο

χρόνιας τάσεως τής παραγωγικότητας άπό τή μεταβλητή του χρόνου t. 

1. Δέν υπάρχουν μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ τών μισθών καί τών ανεξάρτητων 
μεταβλητών. 
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Έτσι , αντί νά έχουμε ενσωμάτωση της επιδράσεως της παραγωγικότητας 

στό σταθερό όρο πού συνεπάγεται τό υπόδειγμα (6.23), έχουμε τή μεταβλητή 

της τάσεως πού ερμηνεύει μετατόπιση, προς τά αριστερά, της σχέσεως των 

τιμών-άνεργίας. Δεύτερη συμπλήρωση είναι ότι, άπό τό δεύτερο τρίμηνο 

του 1973, οί εγχώριες τιμές ακολούθησαν έντονη ανοδική τάση, πού οφειλό

ταν στίς διακυμάνσεις της συναλλαγματικής αξίας του εγχώριου νομίσμα

τος καί στίς Ιδιαίτερες συνθήκες τής ελληνικής αγοράς (π.χ. σημαντική 

αναπροσαρμογή των τιμών τών γεωργικών προϊόντων). Έτσι , γιά νά λά

βουμε τίς επιδράσεις τών ιδιαίτερων αυτών παραγόντων χρησιμοποιούμε 

τήν ψευδό μεταβλητή DIP, πού παίρνει τίς τιμές τής μονάδας γιά τήν περί

οδο 1973:2 κ.έ. καί μηδέν γιά τίς παρατηρήσεις τής πρό τοϋ 1973:2 περιόδου. 

'Επιπλέον, επειδή οί μεταβλητές του ύπό εκτίμηση υποδείγματος αποτελούν 

διαφορές έναντι του αντίστοιχου τριμήνου τοϋ προηγούμενου χρόνου, τό 

ύπό εκτίμηση υπόδειγμα απαιτεί τή χρησιμοποίηση τεσσάρων ψευδομετα-

βλητών Dj ( ϊ = 1 , 2, 3, 4 ), γιά νά συλλάβουν τίς επιδράσεις τής εποχικότη

τας, οί όποιες παίρνουν τήν τιμή τής μονάδας γιά τό τρίμηνο i—th καί μηδέν 

γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις. Μέ τόν τρόπο αυτό τό ύπό εκτίμηση υπόδει

γμα γίνεται 

Δ Ρ = γ 0 + γ 1 Δ \ ν + γ 2 Δ Ρ π ι + γ 3 ΐ + γ 4 ϋ Ρ Ρ + γ 5 Ε Ο + γ 6 Ο ί (6.45) 

όπου ΔΡ είναι οί μεταβολές τοϋ δείκτη τιμών καταναλωτή, Δ\¥ οί μεταβολές 

τών ημερομισθίων στή μεγάλη βιομηχανία, ΔΡπι οί μεταβολές τών τιμών 

τών εισαγόμενων αγαθών καί t ή τάση. Πολλαπλασιάζοντας τή σχέση (6.45) 

επι και το δεύτερο και τρίτο ορο του δεξιού μέρους της, αντίστοιχα, 
Ρ-4 

, , W_4 , Pm_4 „ , Λ „ Λ « „ - , 
επι και έχουμε τή σχέση του ρυθμού μεταβολής των τιμών για 

W_4 Pm_4 
μιά δεδομένη περίοδο. 

ρ = γ 0 + γ ; w+y2 p m + Y 3 1 + γ 4 ϋ Ρ Ρ + γ 5 Ε Ο + γ 6 D.+ε (6.46) 

οπού Ύ- = 1222ο. r=l^h 
'0 τ, f 3 Ρ-4 Ρ-4 
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P-4 4 P - 4 

Y Z P - 4

 Y S P_4 " 6 P-4 

'Αναμένεται ότι γ!<0 καί γ 4>0. "Αν υποθέσουμε δτι ή παραγωγικότητα 
αυξάνεται μέ σταθερό ποσοστό (υπόδειγμα 6.23 πιό πάνω), τότε ή μεταβλητή 
της τάσεως απαλείφεται, χωρίς ή σχέση (6.46) νά χάσει τή γενικότητα της. 
Ό υπολογισμός της σχέσεως (6.46) γιά τήν περίοδο t [τή χρονική περίοδο 
τής σχέσεως (6.42)] μας δίνει τή σχέση 

ρ=γί,+γΊ\ν+γ2Ρπι+γ3Εϋ (6.47) 

οπού ό υπολογιζόμενος σταθερός δρος γό θά περιέχει τίς επιδράσεις των 
μεταβλητών DPP, t καί Dj. Ή σχέση αυτή εξηγεί τό ρυθμό μεταβολής του 
πληθωρισμού άπό τίς μεταβολές των μισθών, των τιμών των εισαγόμενων 
αγαθών, της υπερβάλλουσας ζητήσεως καί τους διάφορους άλλους παρά
γοντες πού προκαλούν άνοδο (μετατόπιση) του επιπέδου τών τιμών. 

2.3. Ταυτόχρονος Προσδιορισμός του Πληθωρισμού Μισθών καί Τιμών 

Ή βραχυχρόνια σχέση (6.47) δέν επιτρέπει τόν υπολογισμό εναλλακτι
κών ρυθμών ανόδου του πληθωρισμού καί της ανεργίας καί επιπλέον δέν 
λαμβάνει υπόψη τίς επιδράσεις του ταυτόχρονου προσδιορισμού τών μι
σθών καί τών τιμών. Ή σπειροειδής εξέλιξη τών μισθών καί τών τιμών είναι 
συνηθισμένο φαινόμενο κατά τήν εξέλιξη του πληθωρισμού. "Ετσι ή αυτό
νομη μεταβολή ενός άπό τους δύο παράγοντες προκαλεί μεταβολές στον 
άλλο παράγοντα, οί όποιες ανατροφοδοτούν τήν πληθωριστική διαδικασία 
γιά ενα δεύτερο γύρο. "Αν ό βαθμός εξαρτήσεως ανάμεσα στίς τιμές καί τους 
μισθούς είναι μικρός, ό πληθωρισμός αποκλιμακώνεται βαθμιαία χωρίς νά 
απαιτείται ή λήψη μέτρων άμεσου ελέγχου του. "Αν όμως αυτή ή εξάρτηση 
είναι έντονη, τότε ό έλεγχος του πληθωρισμού απαιτεί τή λήψη μέτρων 
άμεσου ελέγχου τών μισθών καί τών τιμών. 
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'Αντικαθιστώντας τη σχέση (6.42) στην (6.47) καί απλοποιώντας τους 

ορούς παίρνουμε τη συνάρτηση 

. Υό+αόΥί + a2Yi u + α'3Ύί 'h 

1-α;γ', 1-αΊγί 1-αίγ, 
(6.48) 

Ϊ2 . , Υ3 F n 

Γ " Pm+-j ΓΤ^υ 

1-«ιΤι 1 _ α ι Υ ι 

'Επίσης αντικαθιστώντας τη σχέση (6.47) στην (6.42) λαβαίνουμε τή 

σχέση 

W- α ° + α '^° + α * u-H α 3 h 
1-αίγ; Ι-α^γ; 1-αίγ,' 

α,γ 2 . αιΥ3 ™ 
+ — — Γ Pm + : — — 7 E D 

1-ατΥτ Ι - α ^ ! 

(6.49) 

Οί σχέσεις (6.48) καί (6.49) χωρίς τόν ορο 1—α\ γί αποτελούν τή βρα

χυχρόνια συνάρτηση τιμών καί μισθών αντίστοιχα, ενώ οί ίδιες σχέσεις, 

όταν λαμβάνονται όπως είναι, αποτελούν τίς μακροχρόνιες σχέσεις. "Ετσι 

παρέχεται ή ευχέρεια εκτιμήσεως τών εναλλακτικών ρυθμών ανόδου τών 

μισθών ή τών τιμών καί της ανεργίας βραχυχρόνια καί μακροχρόνια. Στην 

εργασία αυτή προβαίνουμε σέ εκτίμηση τών πιό πάνω σχέσεων. 'Επίσης 

κάνοντας ορισμένες υποθέσεις γιά τό ρυθμό μεταβολής τών Pm καί h προ

βαίνουμε σέ εκτίμηση τών ρυθμών ανόδου τών μισθών καί τών τιμών πού 

μπορούν νά συνδυαστούν μέ τό επίπεδο της ανεργίας. 

2.4. Εναλλακτικό 'Υπόδειγμα Μισθών καί Τιμών 

2.4.1. 'Υπόδειγμα Μισθών 

Ή δημιουργία ενός εναλλακτικού υποδείγματος έναντι τής καμπύλης 

μισθών-άνεργίας καί τιμών-άνεργίας υπαγορεύεται από τό γεγονός, ότι τά 
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τριμηνιαία στοιχεία είναι ανεπαρκή γιά την εκτίμηση σχέσεων μισθών καί 

τιμών πού ενσωματώνουν υποθέσεις, οί όποιες διευκρινίζουν επαρκώς κατά 

πόσον ή υιοθέτηση μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων θά συμβάλει 

στον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθωρισμού. Ειδικότερα τριμηνιαία 

στοιχεία γιά τήν παραγωγικότητα δέν υπάρχουν, ενώ άπό τήν άλλη μεριά ή 

μεταβλητή της ανεργίας, ακόμη καί όταν συμπληρώνεται άπό τή μεταβλητή 

τών ωρών απασχολήσεως, είναι ανεπαρκής γιά τή μέτρηση τών μεταβολών 

της υπερβάλλουσας ζητήσεως. 'Επίσης ή έλλειψη τριμηνιαίων στοιχείων 

τών συνολικών μεγεθών δέν επιτρέπει τόν υπολογισμό μιας μεταβλητής τών 

έμμεσων φόρων, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σέ ενα υπόδειγμα τιμών. 

Βασική υπόθεση γιά τήν εκτίμηση ενός εναλλακτικού υποδείγματος 

μισθών είναι οί σχέσεις (6.27) καί (6.28). 'Εξάλλου μιά ελαφρά τροποποίηση 

τών υποδειγμάτων αυτών είναι αναγκαία, ώστε νά απεικονίζουν προσδοκώ

μενες σχέσεις. Πιό συγκεκριμένα ό μισθός πού προσδιορίζεται στην αγορά 

είναι αποτέλεσμα της άλληλοεπιδράσεως πολλών παραγόντων, οί όποιοι 

δημιουργούν καταστάσεις ανισορροπίας. "Ετσι τό μέσο επίπεδο μισθών εί

ναι ό επιθυμητός μισθός πού επιδιώκουν νά πετύχουν οί εργαζόμενοι καί πού 

υποτίθεται Οτι προσδιορίζεται άπό τήν απλή μορφή τών προσδοκιών, Ρ*=Ρ, 

Υ*=Υ, m * = m _ 1 , Ν * = Ν , Η * = Η καί (WA/W)*=(WA/W)_1. Μέ τήν εφαρ

μογή αυτών τών υποθέσεων ή σχέση (6.28) γίνεται: 

W = γ 0 + γ , P + γ 2 y + γ 3 m _ 1 + γ 4 N + γ 5 N + γ 6 H + γ 7 ( W A / W ) _ 1 + v (6.50) 

Ό σ ο ν άφορα τή σχέση προσδιορισμού του ρυθμού μεταβολής τών μι

σθών, πού προκύπτει άπό τήν πιό πάνω συνάρτηση, είναι 

\ν=δ 0 +δ 1 ρ+δ 2 γ+δ 3 ιτ ι_ 1 + δ 3 & + δ 4 h + δ 5 ζ _ 1 + ε (6.51) 

οπού, h καί ζ είναι οί ρυθμοί μεταβολής τών ωρών απασχολήσεως καί του 

ορού (W /W)_, καί ν καί ε οί οροί του σφάλματος πού υποτίθεται δτι 

ακολουθούν τίς ιδιότητες τής ζ της σχέσεως (6.12). 

Οί υποθέσεις πού γίνονται σχετικά μέ τήν κατεύθυνση καί τό μέγεθος 

τών επιδράσεων τών παραγόντων, οί όποιοι προσδιορίζουν τους μισθούς, 

είναι ότι ή παράμετρος τής μεταβλητής Ν, θά είναι αρνητική καί μικρότερη 

άπό τή μονάδα καί ή παράμετρος τών λοιπών μεταβλητών θετική καί μικρό

τερη άπό τή μονάδα. 
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Δύο άπό τους παράγοντες των σχέσεων (6.50) καί (6.51), δηλαδή ή 

μεταβλητή των τιμών καί ή μεταβλητή του μεριδίου της εργασίας, χρειάζον

ται ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ή μεταβλητή των τιμών είναι ô δείκτης κόστους 

ζωής καί υπεισέρχεται στίς σχέσεις (6.50) καί (6.51) σάν παράγοντας κό

στους καί ζητήσεως, γιατί αφενός προσδιορίζει τόν πραγματικό μισθό καί 

αφετέρου μετατοπίζει τή συνάρτηση ζητήσεως εργασίας. Έξαλλου ή χρη

σιμοποίηση της μεταβλητής του μεριδίου της εργασίας υπαγορεύεται άπό 

τό γεγονός, οτι τό m δέν μένει σταθερό ακόμη καί στην περίπτωση πού οί 

μισθοί αναπροσαρμόζονται πλήρως σύμφωνα μέ τίς μεταβολές της παραγω

γικότητας καί του δείκτη κόστους ζωής. Τό μερίδιο της εργασίας κυμαίνε

ται, λόγω τών διαφορών πού υπάρχουν ανάμεσα στό δείκτη κόστους ζωής 

καί στό δείκτη τιμών χονδρικής πωλήσεως πού περιλαμβάνεται στον ορο m. 

Τέτοιες διαφορές δημιουργούνται γιά πολλούς λόγους άπό τους οποίους οί 

κυριότεροι είναι: (α) οτι ό δείκτης τιμών χονδρικής πωλήσεως είναι πιό 

ευαίσθητος στίς οικονομικές διακυμάνσεις άπ' οσο ό δείκτης κόστους ζωής 

καί, (β) δτι κατά τά πρόσφατα χρόνια του έντονου πληθωρισμού φαίνεται 

πώς ό δείκτης κόστους ζωής προσδιορίζεται άπό δυνάμεις διαφορετικές άπό 

εκείνες πού προσδιορίζουν τό δείκτη τιμών χονδρικής πωλήσεως. Ή χρη

σιμοποίηση αυτών τών δύο μεταβλητών είναι πιθανό νά προκαλέσει επι

δράσεις στό μέγεθος τών παραμέτρων πού οφείλονται στην ταυτόχρονη 

χρησιμοποίηση τών W καί m. Ωστόσο, επειδή ό παράγοντας του μεριδίου 

τής εργασίας λαμβάνεται μέ υστέρηση μιας χρονικής περιόδου καί επειδή οί 

κύριοι παράγοντες πού προσδιορίζουν τίς μεταβολές του είναι τό επίπεδο 

του εισοδήματος καί οί διαφορές ανάμεσα στό δείκτη κόστους ζωής καί στό 

δείκτη τιμών χονδρικής πωλήσεως, πιστεύουμε οτι τό μειονέκτημα πού 

αναφέρεται πιό πάνω περιορίζεται σημαντικά1. 

Τά υποδείγματα αυτά χρησιμοποιούνται γιά τήν εκτίμηση σχέσεων μι

σθών μέ ετήσια στατιστικά στοιχεία, πού προέρχονται άπό τίς ετήσιες έρευ

νες τής βιομηχανίας τής ΕΣΥΕ. Ή διαφορά τών προαναφερθέντων υποδει

γμάτων σέ σχέση μέ τό υπόδειγμα μισθών-άνεργίας (6.43) καί (6.44) συν-

1. Ό Ε.Μ. Bernstein παρατηρεί, πώς «τό βασικό πρόβλημα τής συνδέσεως τών 
μισθών μέ τίς μεταβολές του δείκτη κόστους ζωής είναι οτι ό δεύτερος αυτός παρά
γοντας είναι δυνατό νά δείχνει ανοδική τάση, όταν ό δείκτης τιμών χονδρικής μένει 
σταθερός». Μιά τέτοια περίπτωση θά έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση του πληθω
ρισμού κόστους. Βλ. στον Μ. Friedman et al., Essays on Inflation and Indexation, 
American Entreprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C., 1974. 

17 -257-



ίσταται, στό οτι τά υποδείγματα (6.50) καί (6.51) περιλαμβάνουν τή μετα
βλητή της παραγωγικότητας πού μπορεί νά προκύψει άπό τά υπάρχοντα 
στατιστικά στοιχεία καί, επιπλέον, στό οτι ή μεταβλητή τής ανεργίας υπο
καταστάθηκε άπό τίς μεταβλητές τοϋ επιπέδου τής απασχολήσεως ή/καί των 
μεταβολών της. Έτσι οσο ψηλότερο είναι τό επίπεδο τής απασχολήσεως 
τόσο ψηλότερη είναι καί ή πίεση γιά αύξηση τών μισθών. 

2.4.2. 'Υπόδειγμα Τιμών 

Βάση γιά τό υπό εκτίμηση υπόδειγμα τιμών μέ ετήσια στατιστικά στοι

χεία αποτελούν τά υποδείγματα (6.39) καί (6.40), δηλαδή: 

P=ß 0 +ß 1 W+ß 2 Pm+ß 3 Ti/Y+ß 4 ED+v (6.39) 

καί 

ρ=γ 0+γ 1\ν+γ 2ρπι+γ3ί+γ4ΕΟ-Ι-ε (6.40) 

γιά τό επίπεδο καί τό ρυθμό μεταβολής τών τιμών αντίστοιχα, οπού Ρ είναι ό 

δείκτης τοϋ άποπληθωριστή τής συνολικής καταναλώσεως, W ό δείκτης 

τών μέσων ετήσιων απολαβών του ημερομίσθιου εργάτη στή μεγάλη βιομη

χανία, p m ό δείκτης τιμών τών εισαγόμενων αγαθών, Τΐ/Υ ό δείκτης τών 

έμμεσων φόρων άνά μονάδα καταναλώσεως σέ σταθερές τιμές καί E D ή 

μεταβλητή πού απεικονίζει τήν υπερβάλλουσα ζήτηση. Οί υποθέσεις πού 

γίνονται όσον άφορα τήν κατεύθυνση καί τό μέγεθος τών επιδράσεων τών 

παραγόντων πού προσδιορίζουν τίς τιμές είναι 

β ο >0, 0 < β 1 < 1 , 0 < β 2 < 1 , β 3 < 1 , β 4 >0, 

Υ0>°> Υ,<1> Υ2<1> Ya^1 κ α ί Υ 4

> 0 · 

Γιά τήν εξειδίκευση τής μεταβλητής υπερβάλλουσας ζητήσεως έγινε 

εκτίμηση τής τάσεως τής ιδιωτικής καταναλώσεως καί υπολογισμός τοϋ 

λόγου τών πραγματικών παρατηρήσεων προς τίς παρατηρήσεις πού προκύ-
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πτουν από τήν τάση. Τιμές αύτοΰ τοϋ λόγου μεγαλύτερες άπό τό 100 υποτί

θεται οτι ερμηνεύουν υπερβάλλουσα ζήτηση καί τιμές μικρότερες άπό τό 

100 ερμηνεύουν υπερβάλλουσα προσφορά. 'Αναμένεται, οτι ή επίδραση της 

μεταβλητής ED πάνω στίς τιμές θά εϊναι θετική, όπως θετική αναμένεται νά 

είναι ή επίδραση των λοιπών παραγόντων πού περιλαμβάνονται στά δύο πιό 

πάνω υποδείγματα. Ή επίδραση της μεταβλητής ED μερικά, τουλάχιστον, 

απεικονίζει τίς επιδράσεις των κερδών στίς τιμές, γιατί όταν επικρατεί 

κατάσταση υπερβάλλουσας ζητήσεως οί τιμές αυξάνονται μέ αποτέλεσμα 

τήν αύξηση των ορίων τών κερδών. Πέρα, όμως, άπό αυτό αναμένεται ή 

επίδραση τών κερδών νά εμφανίζεται καί στό σταθερό ορο τών υποδειγμά

των, μολονότι ή παράμετρος αυτή ενδέχεται νά ερμηνεύει αύξηση τών τιμών 

λόγω δυσκαμψίας τους ή λόγω τών πιέσεων πού ασκούν οί οριακές επιχει

ρήσεις πάνω στό μέσο επίπεδο τών τιμών. 'Επίσης ό σταθερός ορός περι

κλείει τήν επίδραση της παραγωγικότητας. "Αν ή επίδραση τοϋ τελευταίου 

αυτού παράγοντα είναι πιό ισχυρή άπό τίς επιδράσεις τών λοιπών παραγόν

των, ο σταθερός δρος είναι αρνητικός. 

3. 'Ανακεφαλαίωση 

Τά ύπό εκτίμηση υποδείγματα σκοπό έχουν τή διερεύνηση του κατά 

πόσον ό πληθωρισμός μισθών καί τιμών έχει σάν κύρια γενεσιουργό αιτία 

τή ζήτηση καί κατά πόσο τους παράγοντες κόστους. Ή μέτρηση τών επι

δράσεων τών παραγόντων ζητήσεως καί κόστους στους μισθούς καί τίς τιμές 

θά καταστήσει δυνατή τήν εκτίμηση τοϋ βαθμοΰ ελέγχου τοϋ πληθωρισμού 

μέσω μακροοικονομικών μέτρων δημοσιονομικής καί νομισματικής πολιτι

κής ή μέσω μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Ό τρόπος αυτός προσ

εγγίσεως τοϋ προβλήματος είναι απαραίτητος, γιά τό λόγο οτι ή υιοθέτηση 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων γιά τήν ανάσχεση τοϋ πληθωρισμού, όταν 

ή άνοδος τών τιμών είναι αποτέλεσμα της επιδιώξεως ψηλοΰ ρυθμοϋ οικο

νομικής επεκτάσεως, απλώς θά αναβάλει τήν άνοδο τών τιμών καί τών μι

σθών γιά αργότερα, όταν τά μέτρα ελέγχου τών μισθών καί τών τιμών θά 

χαλαρώσουν. "Ελεγχος τοΰ πληθωρισμού μέσω ειδικών προγραμμάτων, τά 

όποια επηρεάζουν τίς αποφάσεις γιά τους μισθούς καί τίς τιμές χωρίς τήν 

ενεργό υποστήριξη τής όλης προσπάθειας ελέγχου τοΰ πληθωρισμοΰ άπό τή 

νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική θά καταλήξει σέ αποτυχία. 

Παράλληλα τυχόν προσπάθεια ενισχύσεως τοϋ ρυθμοϋ τής οικονομικής 

επεκτάσεως μέ τή λήψη μέτρων νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτι-
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κής, όταν ό πληθωρισμός προέρχεται άπό παράγοντες κόστους, θά έχει σάν 

αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση του αυξανόμενου κόστους καί όχι τήν εν

ίσχυση της οικονομικής επεκτάσεως. Για νά καταστεί αποτελεσματική ή 

νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική καί νά ενισχυθεί ή οικονομική 

επέκταση είναι ανάγκη πρώτα νά ελεγχθεί ό πληθωρισμός καί μετά νά 

εφαρμοστεί επεκτατική οικονομική πολιτική. Τά ύπό εκτίμηση υποδεί

γματα διαφωτίζουν αυτή τήν κρίσιμη πλευρά του πληθωρισμού στή χώρα 

καί επιτρέπουν τήν εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α 

Κ Α Ι Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ω Ν 

1. Γενικά 

'Από τήν ανάλυση του τμήματος 2 του προηγούμενου κεφαλαίου προ

κύπτει, δτι επιδιώκουμε τήν εκτίμηση των συναρτήσεων των μισθών καί τών 

τιμών μέ δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ό πρώτος τρόπος συνίσταται στην 

εκτίμηση τών συναρτήσεων μισθών καί τιμών, οί όποιες θά ερμηνεύουν τίς 

μεταβολές του επιπέδου τών μισθών καί τών τιμών από τήν κατάσταση της 

αγοράς εργασίας καί προϊόντος, γιά νά δειχθεί κατά πόσον οί ψηλές πιέσεις 

της ζητήσεως επηρεάζουν τό ρυθμό ανόδου τών μισθών καί τών τιμών. 

Παράλληλα παρέχεται ή δυνατότητα διερευνήσεως της υποθέσεως της 

σπειροειδούς εξελίξεως τών μισθών καί τών τιμών, γιά νά φανεί ως ποια 

έκταση ή άνοδος τών μισθών είναι υπεύθυνη γιά τή διατήρηση του πληθω

ρισμού σέ ψηλά επίπεδα. 'Από τά προηγούμενα φαίνεται επίσης, οτι σκοπός 

μας είναι νά διερευνήσουμε, αν ή ακολουθούμενη πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων συνέβαλε στην ενίσχυση ή τήν τιθάσσευση του πληθωρισμού, μέ 

απώτερη σκέψη τή δυνατότητα διατυπώσεως βελτιώσεων στην πολιτική 

τιμών καί εισοδημάτων. 

Πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, κάποιας μορφής, γιά τή μείωση του 

πληθωρισμού εφαρμόζεται στην Ελλάδα άπό τό τέλος του 1975. Ή χρησι

μοποίηση ετήσιων στατιστικών στοιχείων δέν μας επιτρέπει νά εντοπίσουμε 

τήν κατεύθυνση τών επιδράσεων της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στό 

ρυθμό του πληθωρισμού, γιατί οί διαθέσιμες παρατηρήσεις είναι λίγες. 

"Επειτα τό πρόβλημα του πληθωρισμού είναι βραχυχρόνιο φαινόμενο (πού 

δυστυχώς απειλεί νά γίνει μακροχρόνιο πρόβλημα), γι' αυτό καί ή ανάλυση 

του απαιτεί τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία. 

Τέτοια στοιχεία γιά τήν αμοιβή της εργασίας (μισθωτών υπαλλήλων 

καί ημερομίσθιων εργατών) υπάρχουν μόνο γιά τή μεγάλη βιομηχανία γιά 
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τήν περίοδο 1964:4 μέχρι 1978:2, ενώ γιά τίς τιμές (δείκτη τιμών καταναλω

τή) ή διαθέσιμη χρονολογική σειρά είναι αρκετά μεγαλύτερη. 

Ό έλεγχος τών επιδράσεων της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στό 

ρυθμό του πληθωρισμού καί ή επιτακτική ανάγκη υποβολής προτάσεων γιά 

βραχυχρόνια πολιτική προς αντιμετώπιση του πληθωρισμού, θέτουν αμέ

σως από τήν αρχή τό πρόβλημα τής δημιουργίας χρονολογικής σειράς τών 

ετήσιων εξελίξεων τών μισθών καί τών τιμών καί τής διακρίσεως τών ση

μείων, από τά όποια αρχίζουν οί διάφορες φάσεις τής πολιτικής τιμών καί 

εισοδημάτων. 'Ακόμη, κάθε χρόνο, πολιτική εισοδημάτων διαμορφώνεται 

κατά τό μήνα Φεβρουάριο μέ τήν εξαγγελία του ρυθμού ανόδου τών ελάχι

στων ορίων τών αμοιβών καί στή συνέχεια τίθεται σέ εφαρμογή ή διαδικα

σία αναθεωρήσεως τών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Κατά συνέπεια 

τά ετήσια στατιστικά δεδομένα δέν μας βοηθούν νά διερευνήσουμε τά απο

τελέσματα τής εισοδηματικής πολιτικής πάνω στους μισθούς. Τά σημεία 

καμπής τής συναρτήσεως προσαρμογής τών μισθών συγχέονται, μέ αποτέ

λεσμα νά αδυνατούμε νά εντοπίσουμε τά χρονικά σημεία, άπό τά όποια 

αρχίζει νά επιταχύνεται ή νά αποκλιμακώνεται ό πληθωρισμός, εξαιτίας τής 

ακολουθούμενης πολιτικής. 

Γιά νά ξεπεράσουμε τό πρόβλημα τής ανεπάρκειας τών στατιστικών 

στοιχείων, κατασκευάσαμε χρονολογική σειρά, γιά δλες τίς μεταβλητές πού 

περιέχονται στά υποδείγματα (6.43) καί (6.45) γιά τους μισθούς καί τίς τιμές, 

αντίστοιχα, μετρώντας τίς μεταβολές ενός τριμήνου σέ σχέση μέ τό επί

πεδο του αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου χρόνου. Έτσι 

τά στοιχεία τής περιόδου 1964:4 μέχρι 1978:2 μας βοηθούν νά κάνουμε 50 

παρατηρήσεις, πού απεικονίζουν ετήσιες μεταβολές καί πού συγχρόνως 

συνιστούν επικαλυπτόμενα χρόνια. Ό αριθμός αυτός τών παρατηρήσεων 

είναι σημαντικά μεγάλος, γιά νά μας επιτρέψει νά χρησιμοποιήσουμε κάθε 

διαθέσιμη πληροφορία στην προσπάθεια διερευνήσεως τών παραγόντων, οί 

όποιοι προσδιορίζουν τό ρυθμό ανόδου τών μισθών καί τών τιμών. Ά π ό τήν 

άλλη πλευρά ό τρόπος απεικονίσεως τών ετήσιων μεταβολών μας επιτρέπει 

νά απαλείψουμε τόν παράγοντα τής εποχικότητας σέ μεγάλο βαθμό. 

Ωστόσο ό τρόπος αυτός κατασκευής χρονολογικών σειρών προκαλεί αύτο-

συσχέτιση στους όρους του σφάλματος, ή οποία επηρεάζει πτωτικά τίς 

παραμέτρους τών ανεξάρτητων μεταβλητών άλλα ή εφαρμογή επεξεργα

σμένων οικονομετρικών μεθόδων, πού περιορίζουν τίς επιδράσεις τής αύτο-

συσχετίσεως τών όρων του σφάλματος πάνω στίς παραμέτρους τών ανεξάρ

τητων μεταβλητών δέν έδωσαν αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά άπό 

εκείνα πού επιτυγχάνονται μέ τή μέθοδο τών ελάχιστων τετραγώνων γιά τήν 

εκτίμηση τών παραπάνω υποδειγμάτων. 
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Παράλληλα μέ την εκτίμηση των συναρτήσεων μισθών καί τιμών (6.43) 

καί (6.44), αντίστοιχα, μέ τριμηνιαία στοιχεία, προβαίνουμε σέ εκτίμηση 

των συναρτήσεων του επιπέδου των μισθών καί τών τιμών (6.50) καί (6.51), 

αντίστοιχα. Ή διερεύνηση τών παραγόντων οί όποιοι προσδιορίζουν τό 

επίπεδο τών χρηματικών μισθών, όπως έχει αναπτυχθεί στό Κεφάλαιο 6, 

τμήμα 2.4. πιό πάνω, γίνεται, επειδή υπάρχουν ενδείξεις πώς οί εργαζόμενοι 

ενδιαφέρονται περισσότερο γιά τό επίπεδο τών αμοιβών τους παρά γιά τό 

ρυθμό της μεταβολής τους. Ό σ ο ν άφορα τήν ανάλυση γύρω άπό τους παρά

γοντες πού προσδιορίζουν τό επίπεδο τών μισθών, δέν μπορεί παρά νά στη

ρίζεται σέ εναλλακτική υπόθεση τών μισθών-άνεργίας, γιατί γιά χώρα, ή 

οποία αναπτύσσεται μέ γρήγορο ρυθμό καί μέ διαδικασία πού δέν προκαλεί 

μεγάλες διαταραχές, οί αμοιβές αναμένεται νά προσδιορίζονται περισσό

τερο άπό τή μακροχρόνια οικονομική επέκταση καί λιγότερο άπό τή βρα

χυχρόνια κατάσταση της αγοράς. 

Τέλος πρέπει νά τονιστεί οτι, μολονότι ό έλεγχος του ρυθμού ανόδου 

του δείκτη τιμών καταναλωτή δέν συνεπάγεται αναγκαία τόν έλεγχο του 

πληθωρισμού, ή οικονομετρική ανάλυση σχετικά μέ τίς τιμές περιορίζεται 

κυρίως σ' αυτό τό δείκτη τιμών, λόγω τοϋ δτι αυτός ό δείκτης τιμών χρησι

μοποιείται γιά τήν άσκηση της εισοδηματικής πολιτικής. Πέρα όμως άπό 

αυτό νομίζουμε, οτι στην περίπτωση τής Ελλάδας τά χρηματικά εισοδή

ματα πολλών κατηγοριών αυτοαπασχολουμένων αναπροσαρμόζονται μέ τόν 

ϊδιο περίπου ρυθμό πού αναπροσαρμόζονται οί μισθοί. 

2. Οί Μεταβλητές τών Συναρτήσεων τών Μισθών 

2.1. Μισθοί-Ήμερομΐσθια 

Ό π ω ς αναφέρεται καί σέ άλλη εργασία μας, οί αμοιβές τών μισθωτών 

περιλαμβάνουν τους βασικούς μισθούς, διάφορα επιδόματα, υπερωρίες, 

δώρα κλπ.1. Οί ονομαστικοί (βασικοί) μισθοί προσδιορίζονται μέ τίς συλ

λογικές διαπραγματεύσεις, ενώ οί καταβαλλόμενοι μισθοί περιλαμβάνουν 

τίς κάθε είδους αποδοχές. Ή διαφορά ανάμεσα στίς ονομαστικές καί τίς 

καταβαλλόμενες αμοιβές εξαρτάται άπό τήν κατάσταση τής αγοράς έργα-

1. Οικονόμου Γ., 'Εμπειρική Άνάλυσις τών Παραγόντων Διαμορφώσεως τών 
'Ημερομισθίων, Μισθών καί τών Τιμών εις τήν Έλληνικήν Οίκονομίαν, ΚΕΠΕ, 1975, 
σελ. 138. 
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σίας καί, ειδικότερα, άπό τή φάση της οικονομικής συγκυρίας. Σέ περιόδους 

ανόδου της οικονομίας ή ευνοϊκών προοπτικών γιά την εξέλιξη της, γενικό

τερα, ή διαφορά ανάμεσα στους πράγματι καταβαλλόμενους καί τους ονο

μαστικούς (βασικούς) μισθούς αυξάνεται, ενώ σέ περίπτωση χαλαρότητας 

της οικονομίας ή διαφορά αυτή μειώνεται. Ή διερεύνηση, συνεπώς, τών 

παραγόντων πού προσδιορίζουν τίς αμοιβές τών μισθωτών θά έπρεπε νά 

προσανατολίζεται στην ανάλυση καί τών δύο πιό πάνω μεγεθών καί τής 

υφιστάμενης μεταξύ τους σχέσεως. Τά διαθέσιμα όμως στοιχεία δέν επιτρέ

πουν τέτοιαν ανάλυση, γιατί τά στοιχεία τής τριμηνιαίας καί τής ετήσιας 

έρευνας τής ΕΣΥΕ αφορούν τίς καταβαλλόμενες αμοιβές. 

Ή οικονομετρική ανάλυση σχετικά μέ τήν αμοιβή τής εργασίας, στην 

περίπτωση πού χρησιμοποιούμε τά τριμηνιαία στοιχεία, άφορα μόνο τίς 

καταβαλλόμενες αμοιβές τών ημερομίσθιων εργατών καί όχι τίς αμοιβές τών 

μισθωτών υπαλλήλων. Αυτό γίνεται, γιατί τά διαθέσιμα στοιχεία γιά τήν 

ανεργία (σχετικά μέ τό σημείο αυτό επανερχόμαστε πιό κάτω) αναφέρονται 

μόνο στους τεχνίτες καί τους εργάτες βιομηχανίας καί βιοτεχνίας, οί οποίοι 

παραμένουν άνεργοι. Συνεπώς, μόνο στην κατηγορία τών ημερομίσθιων ερ

γατών μπορούμε νά εντοπίσουμε μιά σχέση μισθών-άνεργίας, τής μορφής 

τών σχέσεων (6.43) καί (6.45), πιό πάνω. Ή επέκταση, όμως, τών συμπερα

σμάτων τής αναλύσεως τών αμοιβών τών ημερομίσθιων εργατών καί στην 

περίπτωση τών μισθωτών υπαλλήλων δέν αποτελεί σφάλμα, γιά τό λόγο οτι 

οί αμοιβές καί τών δύο κατηγοριών εργαζομένων εξελίσσονται μέ τόν ϊδιο 

ρυθμό. Ειδικότερα, κατά τήν περίοδο 1964:4 μέχρι τό 1975:3, οί μέσες κατα

βαλλόμενες αμοιβές αυξήθηκαν κατά 255,2% καί στίς δύο περιπτώσεις τών 

εργαζομένων. Μόνο κατά τά τελευταία δύο χρόνια οί μέσες αμοιβές τών 

ημερομίσθιων εργατών εξελίχθηκαν μέ ψηλότερο ρυθμό, λόγω τής έξισώ-

σεως τών βασικών μισθών ανδρών καί γυναικών σ' αυτή τήν κατηγορία 

εργαζομένων. 

Στην περίπτωση, ωστόσο, τής αναλύσεως του μέσου επιπέδου τών 

αμοιβών ή εμπειρική ανάλυση άφορα τους μισθούς καί τά ημερομίσθια 

χωριστά, γιατί πιστεύουμε οτι ή αντίδραση τών αμοιβών τών εργατών παρα

γωγής (ημερομίσθιοι εργάτες) έναντι τών παραγόντων πού περιλαμβάνονται 

στά υποδείγματα (6.50) καί (6.51) διαφέρει τής αντιδράσεως τών αμοιβών του 

μόνιμου προσωπικού (μισθωτοί υπάλληλοι). Πιό συγκεκριμένα οί αμοιβές 

τών εργατών παραγωγής επηρεάζονται άπό τίς τρέχουσες οικονομικές συν

θήκες τής αγοράς περισσότερο άπ' δσο επηρεάζονται οί αμοιβές τών μισθω

τών υπαλλήλων, πού προτιμούν νά απολαμβάνουν ενα σταθερά αυξανόμενο 

επίπεδο μισθών αντί νά εκτίθενται στον κίνδυνο τών διακυμάνσεων τής 

οικονομίας. 
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Τά στατιστικά στοιχεία των αμοιβών των εργατών, πού μας δίνει ή 

τριμηνιαία έρευνα της εργασίας της ΕΣΥΕ έχουν μετασχηματιστεί σέ δεί

κτη μέ βάση τήν περίοδο 1964:4, ενώ τά στοιχεία της ετήσιας έρευνας της 

βιομηχανίας έχουν μετασχηματιστεί σέ δείκτη μέ βάση τό έτος 1970. 

2.2. Παραγωγικότητα 

Ή κατεύθυνση των επιδράσεων τών μεταβολών της παραγωγικότητας 

στους μισθούς καί στίς τιμές έχει αναπτυχθεί στό Κεφάλαιο 6, τμήματα 1.1 

καί 1.2. 'Εντούτοις τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία σχετικά μέ τήν παραγω

γικότητα δέν υπάρχουν. Γι' αυτό στά υποδείγματα (6.43) καί (6.45) ή επί

δραση της παραγωγικότητας στους μισθούς καί στίς τιμές θά ληφθεί από τό 

σταθερό ορο τών σχέσεων αυτών. 'Επειδή όμως ô όρος αυτός ενσωματώνει 

καί τίς αυτόνομες αυξήσεις τών μισθών καί τών τιμών, ή διάκριση της 

επιδράσεως της παραγωγικότητας στους μισθούς καί στίς τιμές τελικά δέν 

είναι δυνατή. Αυτό ισχύει Ιδιαίτερα στην περίπτωση τών υποδειγμάτων τών 

σχετικών μέ τους μισθούς, γιατί ή επίδραση της παραγωγικότητας καί τών 

αυτόνομων παραγόντων στους μισθούς είναι προς τήν αυτή κατεύθυνση1. 

Στην περίπτωση τών υποδειγμάτων τών σχετικών μέ τίς τιμές ή επίδραση 

τών αυτόνομων παραγόντων καί της παραγωγικότητας είναι προς τήν αντί

θετη κατεύθυνση. Γι' αυτό μπορούμε νά πούμε, οτι ή υπεροχή τών επιδρά

σεων της παραγωγικότητας έναντι τών επιδράσεων τών αυτόνομων παρα

γόντων στίς τιμές θά δώσει αρνητικό σταθερό ορο. "Αν συμβαίνει τό αντίθε

το, τότε ô σταθερός όρος θά έχει θετικό πρόσημο. Κατά τήν εκτίμηση όμως 

του υποδείγματος τών τιμών (6.45) - όταν αυτό περιέχει τή μεταβλητή της 

τάσεως - ή επίδραση της παραγωγικότητας στίς τιμές αναμένεται νά ληφθεί 

από τή μεταβλητή της τάσεως, της οποίας ή παράμετρος αναμένεται νά είναι 

αρνητική. 

Κατά τήν εκτίμηση τών υποδειγμάτων (6.50) καί (6.51) τών σχετικών μέ 

τό επίπεδο τών αμοιβών, θά χρησιμοποιηθεί ή μέση ακαθάριστη προστιθέ

μενη αξία στή μεγάλη βιομηχανία σάν μιά μεταβλητή της μέσης παραγωγι-

1. 'Εκτίμηση του ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας είναι δυνατό νά προκύ
ψει άπό τά στοιχεία της απασχολήσεως στή μεγάλη βιομηχανία καί του δείκτη 
βιομηχανικής παραγωγής. Ή διαφορά ανάμεσα στό ρυθμό ανόδου της παραγωγικό
τητας καί στό ρυθμό ανόδου τών μισθών πού ερμηνεύεται άπό τό σταθερό ορο 
υποδηλώνει αύξηση τών μισθών λόγω της επιδράσεως αυτόνομων παραγόντων. 
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κότητας στη βιομηχανία, ενώ γιά την εκτίμηση των υποδειγμάτων (6.39) καί 

(6.40) των σχετικών μέ τίς τιμές, ή επίδραση της παραγωγικότητας θά εμφα

νιστεί στό σταθερό ορο τών σχέσεων αυτών. Γιατί ή παράλληλη χρησιμο

ποίηση της μεταβλητής της μέσης παραγωγικότητας καί τών μισθών, ώς 

ανεξάρτητων μεταβλητών, σέ υπόδειγμα πού οί χρονολογικές σειρές του 

είναι ετήσια στοιχεία, υπάρχει ενδεχόμενο νά δημιουργήσει σημαντικό 

πρόβλημα συμπολυγραμμικότητας, μέ αποτέλεσμα νά μή μπορούμε νά πά

ρουμε στατιστικά σημαντικές παραμέτρους τών ανεξάρτητων μεταβλητών. 

2.3. Ό Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

Ό δείκτης τιμών καταναλωτή αποτελεί κριτήριο γιά τήν άσκηση της 

εισοδηματικής πολιτικής. Γι' αυτό χρησιμοποιείται σάν εξαρτημένη μετα

βλητή στά υποδείγματα (6.45) καί (6.46) καί σάν ανεξάρτητη μεταβλητή στά 

υποδείγματα προσδιορισμού τών μισθών (6.43) καί (6.44). 'Ακόμη ή μετα

βλητή αυτή χρησιμοποιείται στά υποδείγματα, τά όποια διερευνούν τους 

παράγοντες προσδιορισμού του επιπέδου τών μισθών καί ημερομισθίων. Ό 

δείκτης τιμών καταναλωτή επέχει θέση παράγοντα κόστους στά υποδεί

γματα τών αμοιβών, γιατί απεικονίζει τίς μεταβολές τών πραγματικών χρη

ματικών αμοιβών. Ή μεταβλητή τών τιμών στά υποδείγματα διερευνήσεως 

του επιπέδου τών αμοιβών αναμένεται νά δώσει μεγαλύτερη παράμετρο, σέ 

σχέση μέ τήν παράμετρο τής 'ίδιας μεταβλητής, στά υποδείγματα τά όποια 

διερευνούν τους παράγοντες προσδιορισμού τών μεταβολών τών αμοιβών μέ 

τριμηνιαία στοιχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί, αν ό χρόνος πού απαιτείται γιά 

τήν πλήρη προσαρμογή τών μισθών στίς μεταβολές τοΰ αναμενόμενου πλη

θωρισμού είναι μεγαλύτερος από ενα έτος, τότε τό μέσο επίπεδο τών μισθών 

περιέχει τό συσσωρευτικό αποτέλεσμα τών επιδράσεων τών μεταβολών τών 

τιμών παρελθόντων ετών, μέ αποτέλεσμα νά ωθεί τήν παράμετρο τής μετα

βλητής τών τιμών προς τά πάνω. 'Επίσης οικονομετρικά προβλήματα, τά 

όποια πηγάζουν άπό τήν ταυτόχρονη εξέλιξη τών μισθών, τών τιμών καί τής 

παραγωγικότητας, οδηγούν σέ αύξηση τής σημασίας τής μεταβλητής τών 

τιμών στην ερμηνεία τοΰ επιπέδου τών μέσων αποδοχών. 

2.4. Ή Μεταβλητή τής Υπερβάλλουσας Ζητήσεως 'Εργασίας 

Τά στατιστικά στοιχεία τά σχετικά μέ τους παράγοντες, οί όποιοι 

προσδιορίζουν τήν υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας καί προϊ-
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όντος, είναι πολύ περιορισμένα. Ειδικότερα στοιχεία γιά τόν αριθμό των 

κενών θέσεων στη βιομηχανία είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 'Επίσης, στατι

στικά στοιχεία σχετικά μέ τό εργατικό δυναμικό γιά τό σύνολο καί τους 

κλάδους της οικονομίας, γιά τόν υπολογισμό του ποσοστού τού εργατικού 

δυναμικού τό όποιο μένει άνεργο, δέν υπάρχουν. Έτσι τά διαθέσιμα στοι

χεία, τά σχετικά μέ την ανεργία, περιορίζονται στον αριθμό των εργατών 

βιομηχανίας καί βιοτεχνίας πού μένουν άνεργοι, μολονότι καί αυτά δέν 

εϊναι απαλλαγμένα μειονεκτημάτων. Αυτά τά στατιστικά στοιχεία μετατρέ

ψαμε σέ δείκτη μέ βάση τήν περίοδο 1964:4, ώστε νά χρησιμοποιηθούν γιά 

τήν εκτίμηση τών σχέσεων (6.43) καί (6.44). Μολονότι ή χρησιμοποίηση 

αυτών τών στοιχείων γιά τήν απεικόνιση της μεταβλητής τής υπερβάλλου

σας ζητήσεως θά επικριθεί, λόγω τών πολλών μειονεκτημάτων πού παρου

σιάζουν, νομίζουμε ότι απεικονίζουν σέ κάποια έκταση τίς μεταβολές στην 

κατάσταση τής αγοράς εργασίας βραχυχρόνια καί συνεπώς μπορούν νά 

χρησιμοποιηθούν σάν εμπειρικό υποκατάστατο τής μεταβλητής τής υπερ

βάλλουσας ζητήσεως. Ή σχετική εμπιστοσύνη μας έναντι τής μεταβλητής 

τής ανεργίας πηγάζει από τό γεγονός, ότι δέν προβαίνουμε στην ανάλυση 

τών μεταβολών τών μισθών σέ ολόκληρη τήν οικονομία αλλά περιοριζόμα

στε στην ανάλυση τών μεταβολών τών μισθών μόνο στή βιομηχανία. Ή 

χρησιμοποίηση τών διαθέσιμων στοιχείων τής ανεργίας γιά τήν απεικόνιση 

τής μεταβλητής τής υπερβάλλουσας ζητήσεως στην αγορά εργασίας γιά τό 

σύνολο τής οικονομίας θά ήταν λάθος. 

Παρατήρηση, οτι ή χρησιμοποίηση τής ανεργίας στον τομέα τής βι

ομηχανίας γιά τήν (έμμεση) ερμηνεία τού δείκτη τιμών καταναλωτή, ό 

όποιος υπολογίζεται σέ εθνικό επίπεδο παραβιάζει τήν αμέσως παραπάνω 

άποψη μας δέν είναι ορθή. Γιατί, πρώτο, τό μέρος εκείνο τών ανέργων πού 

αποκλείεται από τή μεταβλητή τής ανεργίας συμβάλλει ελάχιστα στην 

παραγωγή τών αγαθών καί υπηρεσιών πού περιλαμβάνονται στό δείκτη τι

μών καταναλωτή, καί, δεύτερο, οι εργάτες βιομηχανίας καί βιοτεχνίας, πού 

εϊναι άνεργοι, αποτελούν τό 60% περίπου τού αριθμού τών εγγεγραμμένων 

γιά εργασία. Εϊναι, συνεπώς, φανερό, δτι ή ανεργία στον τομέα τής βιομη

χανίας μπορεί νά θεωρηθεί ώς αντιπροσωπευτική μεταβλητή τής υπερβάλ

λουσας ζητήσεως γιά τήν ερμηνεία τού δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Ούτε όμως οί εργάτες βιομηχανίας καί βιοτεχνίας πού μένουν άνεργοι 

απεικονίζουν επαρκώς τήν υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Γιατί ή υπερβάλλουσα ζήτηση ισούται μέ τή διαφορά τού αριθμού τών 

άνεργων εργατών καί τών κενών θέσεων. Δεδομένου όμως οτι στοιχεία γιά 

τίς κενές θέσεις δέν υπάρχουν, αποφασίσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τή 
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μεταβλητή τών ωρών απασχολήσεως σάν εμπειρικό υποκατάστατο των κε

νών θέσεων. Γιατί ή αύξηση τών ωρών απασχολήσεως συνεπάγεται αύξηση 

του άριθμοΰ τών κενών θέσεων καί, αντίστροφα, μείωση τών ωρών απασχο

λήσεως σημαίνει μείωση τών κενών θέσεων. Πιστεύουμε λοιπόν δτι, όταν ή 

μεταβλητή της ανεργίας συμπληρώνεται μέ τή μεταβλητή τών ωρών απα

σχολήσεως, παίρνουμε ενα μέτρο της υπερβάλλουσας ζητήσεως στην αγορά 

εργασίας. Πρέπει ωστόσο νά υπογραμμιστεί, δτι ή μεταβλητή τών ωρών 

απασχολήσεως επέχει θέση καί μεταβλητής διαπραγματεύσεων, γιατί οί 

εργαζόμενοι δέν δέχονται νά υποστούν ολο τό βάρος (μετρούμενο σέ ορούς 

μισθών) της μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως. "Ετσι, ενώ ή παράμετρος 

της μεταβλητής τών ωρών απασχολήσεως σέ μιά συνάρτηση, ή οποία απει

κονίζει τή σχέση μεταξύ ωρών απασχολήσεως καί κενών θέσεων, θά ήταν 

περίπου ϊση μέ τή μονάδα, ή παράμετρος της μεταβλητής τών ωρών απα

σχολήσεως στό υπόδειγμα τών μισθών θά είναι μικρότερη της μονάδας. 

Αυτό όμως δέν εμποδίζει τή μεταβλητή τών ωρών απασχολήσεως νά θεωρεί

ται σάν εμπειρικό υποκατάστατο τών κενών θέσεων στή συνάρτηση 

μισθών-άνεργίας. 

2.5. Ή 'Απασχόληση καί oi Μεταβολές της 

Ή σημασία τής απασχολήσεως καί τών μεταβολών της στή διαμόρ

φωση τοΰ μέσου επιπέδου τών μισθών εξετάστηκε αναλυτικά στό Κεφάλαιο 

2, τμήμα 1.2. Έκεϊ υποστηρίχθηκε, οτι σέ χώρα ή οποία παρουσιάζει στα

θερή καί χωρίς μεγάλες διαταραχές διαδικασία οικονομικής επεκτάσεως οί 

μισθοί δέν εξαρτώνται τόσο άπό τό τμήμα τοΰ εργατικού δυναμικού πού 

μένει άνεργο οσο άπό τή μακροχρόνια τάση τοΰ ρυθμού ανόδου τής οικονο

μίας. "Οταν ή οικονομία επεκτείνεται κατά μήκος μιας μακροχρόνιας τάσε

ως, οί μισθοί ανεβαίνουν. Ή προσπάθεια γιά παραπέρα οικονομική επέ

κταση ενθαρρύνεται άπό τήν ύπαρξη τής δυνατότητας μεταφοράς ανειδίκευ

του εργατικού δυναμικού άπό τόν αγροτικό στό μή αγροτικό τομέα. Οί 

ανειδίκευτοι αυτοί εργάτες ασκούν αντιπληθωριστική επίδραση στό μέσο 

επίπεδο τών αμοιβών λόγω τοΰ ότι αντιπροσωπεύουν οριακούς εργάτες, οί 

όποιοι αμείβονται μέ τό χαμηλότερο μισθό. Βαθμιαία, όμως, οί αντιπληθω

ριστικές επιδράσεις τών εργατών, οί όποιοι εισέρχονται γιά πρώτη φορά 

στην παραγωγική διαδικασία τοΰ μή γεωργικού τομέα, εξασθενούν λόγω τής 

ειδικεύσεως πού αποκτούν κατά τήν άσκηση τοΰ επαγγέλματος τους καί τής 

ανόδου τής παραγωγικότητας άπό τό λόγο αυτό. 
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Ή επιθυμία γιά ενα ακόμη άλμα προς τά εμπρός ενθαρρύνει την αύξηση 

της ζητήσεως μέ συνέπεια τήν αύξηση του αριθμού των ευκαιριών απασχο

λήσεως. Τό εργατικό δυναμικό, τό όποιο αφήνει τόν αγροτικό τομέα, απορ

ροφάται στό μή αγροτικό τομέα. Έ τ σ ι γιά χώρες πού αναπτύσσονται μέ 

βάση τό πιό πάνω πρότυπο τό επίπεδο τών μισθών αναμένεται νά ερμηνεύ

εται άπό τό επίπεδο της απασχολήσεως (Nt) καί τών μεταβολών της (N t). Ή 

πρώτη μεταβλητή ερμηνεύει τήν επίδραση της οικονομικής επεκτάσεως 

κατά μήκος τής μακροχρόνιας τάσεως στό μέσο επίπεδο τών μισθών, ενώ ή 

δεύτερη τίς αποκλίσεις από τή μακροχρόνια τάση, οΐ όποιες απεικονίζονται 

άπό τους οριακούς εργάτες πού εισέρχονται γιά πρώτη φορά στην παραγω

γική διαδικασία. 

2.6. Τό Μερίδιο τής Εργασίας 

Στό Κεφάλαιο 3, τμήμα 1.1 αναφέρθηκαν οι λόγοι, γιά τους οποίους 

απαιτείται ή χρησιμοποίηση του μεριδίου τής εργασίας στην αξία του 

παραγόμενου προϊόντος γιά τόν προσδιορισμό του επιπέδου τών μισθών. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε,ότι ή αναπροσαρμογή τών (πραγματικών) εισοδη

μάτων σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τής μέσης παραγωγικότητας συντελεί στή 

σταθερότητα του μεριδίου τών διάφορων κοινωνικών ομάδων στό εθνικό 

εισόδημα. 'Εντούτοις αύξηση τών μισθών καί του μεριδίου μιας ομάδας 

εργαζομένων είναι δυνατό νά έχουμε λόγω τής μετακινήσεως τών εργαζομέ

νων άπό απασχολήσεις μέ χαμηλή παραγωγικότητα σέ απασχολήσεις μέ 

ψηλή παραγωγικότητα. "Ετσι ή αύξηση τοΰ μέσου επιπέδου τών αμοιβών 

πού πραγματοποιείται λόγω τών διαρθρωτικών μεταβολών πού γίνονται 

στην οικονομία δέν δικαιολογείται άπό τίς μεταβολές τής μέσης παραγωγι

κότητας, τής απασχολήσεως ή τών μεταβολών της, αλλά άπό τήν εξέλιξη 

του μεριδίου τών εργαζομένων στην αξία τής παραγωγής. Γι' αυτό καί απο

φασίσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τό μερίδιο τών μισθών στην αξία του 

παραγόμενου προϊόντος στή βιομηχανία, κατά τήν εκτίμηση τοΰ υποδεί

γματος τών ημερομισθίων καί τών μισθών. Ή χρησιμοποίηση αυτής τής 

μεταβλητής διορθώνει τά σφάλματα τά όποια δημιουργούνται άπό τή χρη

σιμοποίηση τής μέσης παραγωγικότητας στό υπόδειγμα προσδιορισμού τοϋ 

μέσου επιπέδου τών μισθών καί τών ημερομισθίων. 

Ωστόσο ή χρησιμοποίηση τής μεταβλητής του μεριδίου τής εργασίας 

στην αξία τής παραγωγής είναι δυνατό νά δημιουργήσει προβλήματα ύπο-

εκτιμήσεως τοΰ μεγέθους τών παραμέτρων τών ανεξάρτητων μεταβλητών, 
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λόγω του ταυτόχρονου προσδιορισμού τοϋ επιπέδου των μισθών καί του 

μεριδίου της εργασίας στην αξία του προϊόντος της βιομηχανίας. Ειδικό

τερα ή απαίτηση των εργαζομένων νά απολαύσουν ενα ψηλότερο μερίδιο 

στην αξία του προϊόντος καί ή άσκηση πολιτικής αναδιανομής του εισοδή

ματος μέσω αυξήσεως του μεριδίου μιας ομάδας εργαζομένων πού συνεπάγε

ται αύξηση των μισθών, δημιουργεί πρόβλημα ταυτόχρονου προσδιορισμού 

τοΰ επιπέδου τών μισθών καί τοΰ μεριδίου τής εργασίας. 'Από τήν προηγού

μενη βέβαια ανάλυση προκύπτει, δτι τό μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό 

εισόδημα μέχρι σήμερα δέν έχει συστηματικά χρησιμοποιηθεί γιά τήν 

άσκηση τής πολιτικής μισθών. 'Αντίθετα ή τυχόν άνοδος τοΰ μεριδίου τής 

εργασίας, ή οποία δέν οφείλεται στην αύξηση τών μισθωτών στό σύνολο 

τής απασχολήσεως, ήταν μάλλον αποτέλεσμα διαρθρωτικών μεταβολών τής 

οικονομίας καί βελτιώσεως του ανθρώπινου παράγοντα. Γι' αυτό πιστεύου

με, ότι ή χρησιμοποίηση τού μεριδίου τής εργασίας στην αξία του προϊόν

τος τοΰ τομέα τής βιομηχανίας δέν προκαλεί υποεκτίμηση τών παραμέτρων 

τών ανεξάρτητων μεταβλητών λόγω τοΰ ταυτόχρονου προσδιορισμού τών 

μισθών καί τοΰ μεριδίου τής εργασίας. 

2.7. Ό Μηχανισμός Μεταδόσεως τών Αυξήσεων 

Ό μηχανισμός μεταδόσεως τών εξελίξεων τών μισθών καί ημερομι

σθίων στό υπόδειγμα (6.39) ερμηνεύεται μέ τό λόγο τών μισθών ή τών ημε

ρομισθίων στους κλάδους ψηλής παραγωγικότητας (Wt ) προς τό μέσο επί

πεδο τών μισθών ή ημερομισθίων τοΰ συνόλου τής βιομηχανίας (Wt). Ό 

λόγος (W /W)t λαμβάνεται μέ χρονική υστέρηση μιας περιόδου, 

(W /W)t_v Στους κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα περιλαμβάνουμε τους 

κλάδους παραγωγής διαρκών καταναλωτικών αγαθών ή αγαθών επενδύσεως, 

πού τά προϊόντα τους χρησιμοποιούνται σάν εισροές στους λοιπούς κλά

δους τής βιομηχανίας. 'Ακόμη οί κλάδοι αυτοί είναι όλιγοπωλιακά οργανω

μένοι. Λόγω αυτών τών χαρακτηριστικών οί εργαζόμενοι στους κλάδους 

αυτούς απολαμβάνουν ψηλότερες αμοιβές σέ σχέση μέ τους εργαζομένους 

στους κλάδους παραγωγής αγαθών τελικής καταναλώσεως, πράγμα τό όποιο 

διαταράσσει τους σχετικούς μισθούς. Οί διαπραγματεύσεις γιά τή σύναψη 

τών νέων συλλογικών συμβάσεων γίνονται συνήθως μέ τήν έναρξη τοΰ 

έτους, μερικές φορές πρίν ακόμη εκφραστεί ή κυβερνητική πολιτική έναντι 

τών ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων. "Ετσι αυτές οί συλλο

γικές συμβάσεις, κατά ενα μεγάλο μέρος, αποτελούν τό πρότυπο γιά τους 
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εργαζομένους σε κλάδους μέ χαμηλή παραγωγικότητα. 

Οί εργαζόμενοι σε κλάδους μέ χαμηλή παραγωγικότητα προβάλλουν 

αιτήματα γιά σημαντική αύξηση των αμοιβών τους, γιά νά μή διαταραχθούν 

οί σχετικοί μισθοί, πράγμα τό όποιο επιτυγχάνουν, δεδομένου δτι ή αγορά 

εργασίας λειτουργεί κάτω άπό πιέσεις τουλάχιστον γιά ενα σημαντικό αρι

θμό ειδικοτήτων. 'Επίσης τό ακολουθούμενο σύστημα της προσφυγής στην 

υποχρεωτική διαιτησία επιτρέπει τήν αύξηση των αμοιβών σέ κλάδους μέ 

χαμηλή παραγωγικότητα μέ ρυθμό 'ίσο προς τό ρυθμό ανόδου των μισθών σέ 

κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα, γιατί τά Διαιτητικά Δικαστήρια έχουν 

σάν πρότυπο συλλογικές συμβάσεις, οί οποίες υπογράφονται στό στάδιο 

της διαιτησίας. Μέ άλλα λόγια τό θεσμικό πλαίσιο της ακολουθούμενης 

πολιτικής εισοδημάτων, άλλα καί οί δυνάμεις της αγοράς, επιτρέπουν τή 

λειτουργία ενός μηχανισμού μεταδόσεως τών εξελίξεων των χρηματικών 

μισθών καί ημερομισθίων άπό τους κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα 

στους κλάδους μέ χαμηλή παραγωγικότητα. Ό μηχανισμός αυτός επιδρά 

πληθωριστικά στό μέσο επίπεδο τών αμοιβών. Αυτήν τήν επίδραση περιμέ

νουμε νά ερμηνεύσει ή μεταβλητή (W /W) t-1 

3. Οί Μεταβλητές τών Συναρτήσεων τών Τιμών 

3.1. Ή Μεταβλητή της 'Υπερβάλλουσας Ζητήσεως 

Γιά τόν υπολογισμό της μεταβλητής της υπερβάλλουσας ζητήσεως 

στην αγορά προϊόντος, ή οποία περιλαμβάνεται στό υπόδειγμα τών τιμών 

(6.45), προχωρήσαμε στην εκτίμηση της σχέσεως 

I = a 0 + a 1 t + a 2 t 2 + a 3 D 0 - l - u (7.1) 

όπου Ι είναι ό δείκτης τής βιομηχανικής παραγωγής, t ή τάση, πού λαμβά

νεται καί σάν t2, γιά νά απεικονίσει τό ρυθμό επιταχύνσεως τής αυξήσεως 

τής βιομηχανικής παραγωγής,καί D 0 ψευδομεταβλητή,ή οποία παίρνει τήν 

τιμή τής μονάδας άπό τό Μάιο του 1974 καί έπειτα καί μηδέν γιά τήν 

υπόλοιπη περίοδο. Ή χρησιμοποίηση τής μεταβλητής αυτής υπαγορεύτηκε 

άπό τή γενική οικονομική ύφεση πού επικρατεί άπό τό 1974 καί έπειτα. Ή 

σχέση αυτή εκτιμήθηκε γιά τήν περίοδο 1964 μέχρι 1976. Στή συνέχεια 

υπολογίσαμε τό λόγο τών πραγματικών παρατηρήσεων προς τίς παρατηρή-
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σεις (DI t), πού προκύπτουν από τήν εκτίμηση της σχέσεως (7.1). 'Εναλλα

κτικά χρησιμοποιήθηκε ή μεταβλητή AI t, ή οποία όμως αντιπροσωπεύει 

περισσότερο παράγοντες κόστους παρά τόν παράγοντα της υπερβάλλουσας 

ζητήσεως. 

Γιά τόν υπολογισμό της μεταβλητής της υπερβάλλουσας ζητήσεως μέ 

ετήσια στατιστικά στοιχεία, ή οποία θά χρησιμοποιηθεί γιά τήν εκτίμηση 

των σχέσεων (6.39) καί (6.40) υπολογίσαμε τή σχέση 

TC=ß 0 +ß 1 t+ß 2 t 2 +u (7.2) 

οπού TC είναι ή ιδιωτική ή ή συνολική κατανάλωση άπό τά έθνικολογι-

στικά στοιχεία καί t ό χρόνος. 

Στή συνέχεια υπολογίσαμε τό λόγο των πραγματικών παρατηρήσεων 

προς τίς παρατηρήσεις (DE t), οί όποιες προκύπτουν άπό τήν εκτίμηση της 

σχέσεως (7.2). 'Υπονοείται, δτι ή επίδραση της μεταβλητής t 2 λαμβάνεται 

υπόψη, μόνον όταν ή παράμετρος της είναι στατιστικά σημαντική σέ ψηλό 

επίπεδο σημαντικότητας2. 

Ή επίδραση, στίς τιμές, των μεταβλητών της υπερβάλλουσας ζητήσεως 

1. Ή σχέση πού προέκυψε δίνεται σέ υποσημείωση στό κεφάλαιο 8, σελ.299. 

2. Οί συναρτήσεις πού προέκυψαν άπό τήν εκτίμηση της σχέσεως (7.2) γιά τή 
συνολική καί τήν ιδιωτική κατανάλωση, αντίστοιχα, γιά τήν περίοδο 1958-1977 
είναι οί ακόλουθες 

α. TPC= 83,075 + 6,2258 t + 0,2251t2 

(7,6750) (6,2846) 

R2 =0,994 DW=1,37 SE=5,363 

ß. TC = 102,308 + 6,6648 t + 0,3077 t2 

(12,4124) (12,9817) 

R2 =0,998 DW=1,37 SE=3,550 

Οί σχέσεις αυτές δείχνουν καθαρά, δτι ή κατανάλωση αυξάνεται μέ έπιταχυνόμενο 
ρυθμό. 
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στην αγορά προϊόντος αναμένεται νά είναι θετική. Ωστόσο ή αρνητική 

παράμετρος της μεταβλητής της υπερβάλλουσας ζητήσεως στίς τιμές δέν 

πρέπει νά απορρίπτεται, γιατί είναι δυνατό νά σημαίνει, οτι οί τιμές δέν 

αυξάνονται, όταν επικρατεί κατάσταση προσωρινής ευφορίας χωρίς αισι

όδοξες προοπτικές οτι ή άνοδος τής οικονομίας θά συνεχιστεί. 'Ακόμη ή 

αρνητική παράμετρος τής μεταβλητής τής υπερβάλλουσας ζητήσεως είναι 

δυνατό νά οφείλεται στό οτι παράγοντες κόστους επιδρούν στίς τιμές μέ 

χρονική υστέρηση1. Γιά νά διερευνηθεί ή υπόθεση, οτι ή υπερβάλλουσα 

ζήτηση δέν προκαλεί άνοδο των τιμών, λόγω του οτι ή επίδραση στοιχείων 

κόστους στίς τιμές πραγματοποιείται μέ κάποια χρονική υστέρηση, ή μετα

βλητή τής υπερβάλλουσας ζητήσεως χρησιμοποιείται μέ χρονική υστέρη

ση. 'Επίσης προς χάρη τής παραπέρα διερευνήσεως των επιδράσεων αυτής 

τής μεταβλητής στίς τιμές, ή μεταβλητή τής υπερβάλλουσας ζητήσεως δια

σπάται σέ δύο μεταβλητές. Ή πρώτη παίρνει τίς τιμές πού είναι μεγαλύτερες 

άπό τό 100,0 καί 100,0 γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις, ενώ ή δεύτερη παίρνει 

τίς τιμές πού είναι μικρότερες άπό 100,0 καί 100,0 γιά τίς λοιπές παρατηρή

σεις. "Ετσι ή πρώτη περιλαμβάνει τίς παρατηρήσεις τής υπερβάλλουσας 

ζητήσεως μόνο, ενώ ή δεύτερη περιλαμβάνει τίς παρατηρήσεις τής ελλιπούς 

ζητήσεως (υπερβάλλουσας προσφοράς) αγαθών, καί μέ αυτό τόν τρόπο μας 

παρέχεται ή ευχέρεια νά διερευνήσουμε τίς καταστάσεις δυσκαμψίας τών 

τιμών όταν υπάρχει κατάσταση ελλιπούς ζητήσεως. 

3.2. Τιμές τών Εισαγόμενων 'Αγαθών 

Γιά τή μέτρηση τών επιδράσεων του εισαγόμενου πληθωρισμού στον 

εγχώριο πληθωρισμό τά ύπό εκτίμηση υποδείγματα τιμών (6.39), (6.40) καί 

(6.45) περιλαμβάνουν τίς τιμές τών εισαγόμενων αγαθών μεταξύ τών ανεξάρ

τητων μεταβλητών. Τά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά μέ τίς τιμές τών εισαγό

μενων αγαθών είναι οί δείκτες μέσης αξίας χωρίς δασμούς καί έμμεσους 

φόρους γιά τό σύνολο καί τίς κυριότερες κατηγορίες τών εισαγόμενων αγα

θών. Καί είναι γνωστό, οτι ή άνοδος τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών 

προκαλεί άνοδο τών τιμών τών εγχώριων αγαθών γιά δύο λόγους: (α) ή 

αύξηση τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών αποτελεί στοιχείο κόστους στή 

1. Brechling, F.P.R., «Some Empirical Evidence on the Effectiveness of Prices 
and Incomes Policies», στό βιβλίο του M. Parkin, Incomes Policy and Inflation, 
Manchester University Press, 1972, σελ. 30-47. 
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διαμόρφωση των εγχώριων τιμών καί (β) ή άνοδος τών εισαγόμενων τελικών 

αγαθών προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα τών εγχώριων αγαθών. Ειδι

κότερα, όταν οί τιμές τών εισαγόμενων αγαθών είναι χαμηλότερες άπό τίς 

τιμές τών εγχώριων, τότε ό εισαγόμενος πληθωρισμός άσκεΐ αντιπληθωρι

στικές επιδράσεις στίς εγχώριες τιμές. Ό τ α ν , όμως, οί τιμές τών εισαγόμε

νων αγαθών είναι ψηλότερες άπό τίς τιμές τών εγχώριων, τότε τά εγχώρια 

αγαθά δέν ανταγωνίζονται τά εισαγόμενα μέσω τών τιμών, αλλά οί τιμές τών 

εγχώριων αγαθών αναπροσαρμόζονται στό επίπεδο τών εισαγόμενων. Αυτό 

συμβαίνει λόγω της ατελούς οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της διακι

νήσεως τών αγαθών, πού έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση τών ορίων τών 

κερδών, όταν οί τιμές τών εισαγόμενων αγαθών αυξάνονται. 

Τά αγαθά καταναλωτή είναι τελικά αγαθά καί οί τιμές τους αγοραίες 

τιμές. Συνεπώς οί τιμές τών εισαγόμενων αγαθών, προς τά όποια ανταγωνί

ζονται τά εγχώρια αγαθά καταναλωτή, πρέπει νά είναι αυξημένες κατά τους 

έμμεσους φόρους γιά νά αποτελούν αγοραίες τιμές, γιατί τότε μόνον ερμη

νεύουν τό βαθμό τής ανταγωνιστικότητας τών δύο αυτών κατηγοριών αγα

θών. 'Εντούτοις, επειδή κατά τήν περίοδο τής αναλύσεως ή αύξηση τών 

έμμεσων φόρων αντισταθμίστηκε περίπου άπό τή μείωση τών δασμών, ή 

συνολική επιβάρυνση άπό έμμεσους φόρους καί δασμούς εκτιμάται οτι απο

τελεί σταθερό ποσοστό τής αξίας τών εισαγόμενων αγαθών. Επομένως ή 

χρησιμοποίηση τοΰ δείκτη μέσης αξίας τών εισαγόμενων αγαθών στή συν

άρτηση προσδιορισμού τών μεταβολών τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή (6.45) 

δέν αναμένεται νά επηρεάσει τίς παραμέτρους τών μεταβλητών, λόγω ανε

παρκούς εξειδικεύσεως τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών. 

'Ακόμη, επειδή τά αγαθά καταναλωτή συνίστανται στό μεγαλύτερο 

τους μέρος σέ τρόφιμα, σάν αντιπροσωπευτική μεταβλητή τών εισαγόμενων 

αγαθών αποφασίσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τό δείκτη τιμών τών εισαγόμε

νων τροφίμων. 'Αλλά, όταν ή ανάλυση άφορα τόν άποπληθωριστή τής συν

ολικής καταναλώσεως, σάν μεταβλητή τοΰ εισαγόμενου πληθωρισμού χρη

σιμοποιούμε τόν άποπληθωριστή τού συνόλου τών εισαγωγών. 

3.3. Έμμεσοι Φόροι 

Ή έλλειψη τριμηνιαίων στατιστικών δεδομένων γιά τή συνολική ιδι

ωτική κατανάλωση μας αφαιρεί τή δυνατότητα νά διερευνήσουμε τήν επί

δραση τών μεταβολών τών έμμεσων φόρων στό δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Γι' αυτό τό λόγο οί έμμεσοι φόροι χρησιμοποιοΰνται μόνο στην εκτίμηση 
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του υποδείγματος (6.39), τό όποιο διερευνά τό επίπεδο των τιμών μέ ετήσια 

στοιχεία. 

Ή μεταβλητή των έμμεσων φόρων, πού χρησιμοποιείται στά υποδεί

γματα αυτά, είναι οί έμμεσοι φόροι άνά μονάδα ιδιωτικής καταναλώσεως σέ 

τρέχουσες ή σέ σταθερές τιμές. 

'Επίσης, άν καί πιστεύουμε ότι οί επιδοτήσεις (αρνητικοί έμμεσοι φό

ροι) δέν συντελούν στή συγκράτηση τών τιμών οσο τίς αυξάνουν οί έμμεσοι 

φόροι, γιατί οί επιδοτήσεις ενισχύουν τήν αγοραστική δύναμη τών κατανα

λωτών, εντούτοις, εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε τή μεταβλητή τών έμμε

σων φόρων μείον τίς επιδοτήσεις. 

4. Ό Έλεγχος της 'Αποτελεσματικότητας 

της Πολιτικής Τιμών καί Εισοδημάτων 

Ά π ό τήν ανάλυση τών Κεφαλαίων 1 καί 5 προκύπτει, δτι κατά τά 

τελευταία χρόνια ακολουθείται πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, ή οποία 

απέβλεπε στην ενίσχυση της διανομής τοΰ εισοδήματος υπέρ τών μισθωτών 

καί στον έλεγχο τοΰ ρυθμού ανόδου τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή. Οί μετα

βολές τοΰ μεριδίου της εργασίας στό εθνικό εισόδημα επιβεβαιώνουν τήν 

επιτυχία αυτής της πολιτικής. Ή εμπειρική επιβεβαίωση τών μεταβολών 

αυτών γίνεται μέσω τοΰ ελέγχου τών αποτελεσμάτων τής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων πάνω στίς συναρτήσεις μισθών καί τιμών. Ό έλεγχος γίνε

ται μέ δύο τρόπους: (α) Μέ βάση τίς εκτιμώμενες συναρτήσεις μισθών καί 

τιμών κατά τήν περίοδο πού δέν ϊσχυε ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων 

προβαίνουμε σέ υπολογισμό τοΰ προβλεπόμενου ρυθμού ανόδου τών μισθών 

καί τών τιμών κατά τά χρόνια πού εφαρμόστηκε ή πολιτική τιμών καί εισ

οδημάτων. Ή απόκλιση τών προβλέψεων άπό τίς πραγματικές εξελίξεις τών 

μισθών καί τών τιμών είναι φυσικό νά αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα 

τής πολιτικής, (β) Γιά νά λάβουμε τό ακριβές μέγεθος τών μεταβολών στους 

μισθούς καί στίς τιμές, οί όποιες οφείλονται στην πολιτική, χρησιμοποι

ούμε ψευδομεταβλητές. "Ετσι στην περίπτωση τών μισθών χρησιμοποιούμε 

δύο ψευδομεταβλητές, δηλαδή τήν D I P 1 t , ή οποία παίρνει τήν τιμή τής 

μονάδας γιά τήν περίοδο 1973:4 κ.ε. καί μηδέν γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις, 

καί τήν DIP 2 t , ή οποία παίρνει τήν τιμή τής μονάδας γιά τήν περίοδο 1975:4 

κ.έ. καί μηδέν γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις. Ή πρώτη μεταβλητή ερμηνεύει 

τή μετατόπιση τής συναρτήσεως τών μισθών, πού οφείλεται στην πολιτική 

αποκαταστάσεως τής αγοραστικής δυνάμεως τών αμοιβών τών μισθωτών, ή 
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οποία μειώθηκε απότομα λόγω της αιφνίδιας επιταχύνσεως του πληθωρι

σμού, ενώ ή δεύτερη ψευδομεταβλητή μπορούμε νά πούμε οτι συλλαμβάνει 

την επίδραση της πολιτικής γιά παραπέρα άνοδο τοΰ μεριδίου της εργασίας 

στό εθνικό εισόδημα1. Συνεπώς περιμένουμε καί οί δύο ψευδομεταβλητές νά 

έχουν θετική παράμετρο2. 

Παρόμοια στή συνάρτηση τών τιμών (6.45) χρησιμοποιούμε δύο ψευ

δομεταβλητές. Ή D P P 1 t παίρνει τήν τιμή της μονάδας γιά τήν περίοδο 

1973:3 κ.ε. καί μηδέν γιά τίς υπόλοιπες παρατηρήσεις, ενώ ή DPP 2 t παίρνει 

τήν τιμή της μονάδας γιά τήν περίοδο 1975:4 κ.έ. καί μηδέν γιά τίς λοιπές 

παρατηρήσεις. Ή ψευδομεταβλητή DPP 1 t αναμένεται νά πάρει τό αποτέλε

σμα της γρήγορης αναπροσαρμογής τών τιμών τών αγροτικών προϊόντων 

καί τό αποτέλεσμα της ανοικτής εκδηλώσεως τοΰ συμπιεσμένου πληθωρι

σμού, πού υπήρχε μέ τήν αποκατάσταση τών συνθηκών τής ελεύθερης λει

τουργίας της αγοράς μετά τήν κατάργηση τοΰ ΝΔ 918/1972, ενώ ή δεύτερη 

ψευδομεταβλητή αναμένεται νά πάρει τίς επιδράσεις τοΰ αυστηρού αγορα

νομικού ελέγχου τών τιμών μετά τήν περίοδο 1975:4. Έτσι περιμένουμε, ή 

παράμετρος τής μεταβλητής DPP 1 t νά είναι θετική ενώ ή παράμετρος τής 

DPP 2 t νά είναι αρνητική. 

Γνωρίζουμε οτι ô τρόπος αυτός μετρήσεως τών αποτελεσμάτων τής 

ακολουθούμενης πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων κατά τά τελευταία χρό

νια παρουσιάζει μειονεκτήματα, γιατί είναι ενδεχόμενο, οί συναρτήσεις 

προσαρμογής τών μισθών καί τών τιμών νά έχουν μεταβάλει θέση καί κλίση 

λόγω τής ακολουθούμενης πολιτικής. Ή μεταβολή στην κλίση τής καμπύ

λης μισθών ή τιμών είναι δυνατό νά μετρηθεί μόνο μέ τήν εκτίμηση συναρ

τήσεων προσαρμογής μισθών καί τιμών γιά διάφορες περιόδους, άλλα οί πιό 

πάνω χρονικές περίοδοι είναι τόσο μικρές, ώστε δέν μας επιτρέπουν νά 

προβούμε σέ τέτοιαν ανάλυση. Νομίζουμε, ωστόσο, πώς ή χρησιμοποίηση 

ψευδομεταβλητών στά πιό πάνω υποδείγματα μας επιτρέπει νά δούμε οχι 

μόνο τήν κατεύθυνση, αλλά καί νά μετρήσουμε τό μεγαλύτερο μέρος τών 

επιδράσεων τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 

1. Υπενθυμίζεται, οτι ή γρηγορότερη αναπροσαρμογή τών αμοιβών τών μισθω
τών σέ σχέση μέ τό παρελθόν άρχισε άπό τό 1973:4 καί δτι τό 1975 τό μερίδιο τής 
εργασίας στό εθνικό εισόδημα ήταν (40%), όσο ήταν καί τό 1972. Άπό τό 1976 τό 
μερίδιο τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα αυξανόταν κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα 
περίπου, ετησίως, αύξηση πού δέν δικαιολογείται άπό τήν αύξηση τής συμμετοχής 
τών μισθωτών στό σύνολο τής απασχολήσεως. 

2. Γιά τήν αδυναμία αυτών τών μεθόδων ελέγχου τής αποτελεσματικότητας τής 
πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων βλ. σελ. 45. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Οί Έκτιμηθεΐσες Σχέσεις Μισθών - Ημερομισθίων 

1.1. Ή 'Υπόθεση της Καμπύλης Μισθών-Άνεργίας 

1.1.1. Ή Βραχυχρόνια Συνάρτηση Προσαρμογής των Μισθών 

Γιά τή διερεύνηση της υποθέσεως, σύμφωνα μέ τήν οποία οί μισθοί 

προσδιορίζονται άπό τήν κατάσταση της αγοράς εργασίας βραχυχρόνια, 

χρησιμοποιήθηκε ή σχέση (6.43). Παράλληλα διερευνήθηκε ένας αριθμός 

συμπληρωματικών υποθέσεων γιά νά δειχθεί, κατά πόσον άλλοι παράγοντες 

μεταβάλλουν τή θέση ή/καί τήν κλίση της καμπύλης μισθών-άνεργίας. Γιά 

τόν ϊδιο σκοπό οί σχέσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί γιά επικαλυπτόμενες χρο

νικές περιόδους1. Ά π ό τίς συναρτήσεις μισθών, πού έχουν εκτιμηθεί, προ

κύπτει, ότι οί μισθοί προσδιορίζονται από παράγοντες κόστους (δείκτης 

τιμών καταναλωτή) άλλα καί άπό παράγοντες ζητήσεως (ανεργία καί ώρες 

απασχολήσεως). Ά π ό τίς ϊδιες συναρτήσεις προκύπτει επίσης, οτι οί αμοι

βές τών εργαζομένων επηρεάζονται άπό τό επίπεδο της ανεργίας μέ χρονική 

υστέρηση τεσσάρων τριμήνων. Μερικές σχέσεις έχουν δώσει αποτελέσμα

τα, τά όποια δείχνουν οτι απαιτείται μικρότερη χρονική υστέρηση γιά τήν 

προσαρμογή τών αμοιβών στίς μεταβολές της ανεργίας, άλλα αν κριθούν τά 

αποτελέσματα αυτά μέ βάση τά παραδεκτά οικονομετρικά κριτήρια, δέν 

φαίνονται νά είναι καλύτερα άπό εκείνα πού περικλείουν τή μεταβλητή 

\J't-A· 'Εξάλλου τά εμπειρικά αποτελέσματα ενισχύουν τήν άποψη, οτι ή 

πολιτική εισοδημάτων της περιόδου 1975-1978 άσκησε πληθωριστικές επι

δράσεις στους μισθούς, καί επιπλέον επιβεβαιώνουν τήν ύπαρξη σημαντι-

1. Τό πιό σωστό είναι νά εκτιμηθούν χωριστές συναρτήσεις ημερομισθίων γιά 
τίς διάφορες χρονικές περιόδους πού ίσχυσε ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων, γιά 
νά δοΰμε κατά πόσον οί μεταβολές στίς παραμέτρους προκαλούν μεταβολή της 
θέσεως καί της κλίσεως της καμπύλης μισθών-άνεργίας. Τά στατιστικά δεδομένα, 
όμως, δέν επιτρέπουν τέτοια προσέγγιση τοϋ προβλήματος. 
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κής αυτόνομης αυξήσεως των αμοιβών, πράγμα πού συνηγορεί υπέρ της 

υίοθετήσεως αυστηρής εισοδηματικής πολιτικής γιά τήν αποκλιμάκωση 

του πληθωρισμού μισθών. Ειδικότερα οί συναρτήσεις μισθών τής περιόδου 

1966:1 μέχρι 1975:3 είναι οί ακόλουθες: 

AWt=16,834 + 0,4373 AP t -0,0418Ui_ 4 +l,1897AH t +28, l0 l4DIP 1 t 

(2,8015) (-2,1493) (4,2426) (6,2597) 

(B.l) 

R2=0,941 DW=1,68 SE=4,588 

AW t=18,540+0,5385AP t+l,3774AH t-0,0533U't_4+23,5420DIP1 ,-4,1512D2 t 

(2,2137) (3,1524) (-1,7583) (3,3649) (-1,3025) 
(B.2) 

R2=0,864 DW=1,87 SE=7,150 

AW t=20,490+0,4855AP t+l,402lAH t-0,0624U' t_4+24,5l75DIP1 t-3,4284D3 t 

(1,9799) (3,2295) (-2,0125) (3,5079) (-1,2298) 

(B.3) 

R2=0,866 DW=1,81 SE=7,097 

AW t=24,6796+l,1564AP t+l,5545AH t-0,0834Ui_4-5,7576D2 t-6,0746D3 t 

(7,1564) (3,7733) (-1,9458) (-1,3739) (-1,4897) 

-6,9446D 4 t (B.4) 

(-1,6141) 

R 2 =0,824 DW=1,22 SE=8,12 

Σημείωση: 1. Οί αριθμοί μέσα σέ παρένθεση υποδηλώνουν τίς τιμές του t. 
2. Τό γράμμα Β υποδηλώνει βραχυχρόνια συνάρτηση. 
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Οί σχέσεις αυτές, oi όποιες απεικονίζουν την εξέλιξη των μέσων εβδο

μαδιαίων αποδοχών των εργατών στη μεγάλη βιομηχανία, δείχνουν, οτι οί 

μισθοί άπό την περίοδο 1973:4 κ.έ. αυξήθηκαν μέ γρηγορότερο ρυθμό άπό 

όσο υπαγορεύουν οί δυνάμεις της αγοράς. Ωστόσο, πιό ακριβής απεικόνιση 

της καταστάσεως πού επικράτησε στον τομέα τών αμοιβών, προκύπτει άπό 

τό μετασχηματισμό τών πιό πάνω εξισώσεων σέ σχέση τύπου καμπύλης 

Phillips. Ειδικότερα άπό τίς εξελίξεις του δείκτη τών αμοιβών, τών τιμών 

καταναλωτή καί τής απασχολήσεως στή μεγάλη βιομηχανία καί βάσει της 

υποθέσεως οτι κατά τήν περίοδο 1964:4 (περίοδος κατά τήν οποία αρχίζει ή 

τριμηνιαία έρευνα γιά τίς αμοιβές καί τήν απασχόληση στή μεγάλη βιομη

χανία) ή ανεργία στον τομέα τής μεταποιήσεως ήταν 7% στό σύνολο τοϋ 

βιομηχανικού εργατικού δυναμικού, προβαίνουμε στον υπολογισμό τής 

σχέσεως μισθών ανεργίας 1 ' 2. 

Περίοδος 1972:2 

w t=8,91+0,283pt+0,412h t-0,377u t_4 (Β. Ια) 

w t=9,81+0,349p t+0,729h-0,481u t_4 (Β.2α) 

w t = 10,84+0,314p t+0,742h-0,562u t_4 (Β.3α) 

w t = 10,01 +0,749p t+0,822h t-0,716u t_4 (Β.4α) 

Περίοδος 1975:3 

w t=5,81 +0,274p t+0,388h t-0,278u t_4+9,71 (Β. 1 β) 

w t=6,40+0,337p t+0,449h-0,256u t_4+8,13 (Β.2β) 

w t=5,89+0,304p t+0,557h-0,417u t_4+8,47 (Β.3β) 

w t=6,42+0,723p t+0,507h-0,556u t_4 (Β.4β) 

1. Γιά τόν υπολογισμό τών συναρτήσεων προσαρμογής τών μισθών-άνεργίας 
υποθέσαμε, οτι ό δείκτης τοϋ εργατικού δυναμικού στον τομέα τής μεταποιήσεως 
ταυτίζεται μέ τό δείκτη τής απασχολήσεως. Όλοι οί δείκτες έχουν μετασχηματιστεί 
μέ βάση τήν περίοδο 1964:4. 

2. Κατά τήν απογραφή τοϋ 1961 ή ανεργία στον τομέα τής βιομηχανίας ήταν 
7,4%, άλλα οί εξελίξεις τών αμέσως επόμενων χρόνων υποδηλώνουν, οτι ή ανεργία 
δέν μειώθηκε σημαντικά. 
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Τά Διαγράμματα (8.1) καί (8.2) δείχνουν τήν προβλεπτική Ικανότητα 

των συναρτήσεων προσαρμογής των αμοιβών (Β.1) καί (Β.4). Ή υπεροχή 

τής σχέσεως πού περικλείει τή μεταβλητή της εισοδηματικής πολιτικής 

DIPT , απέναντι σ' εκείνη πού δέν περικλείει αυτή τή μεταβλητή είναι φανε

ρή. Ή εξίσωση (Β.1) μπορεί νά προβλέψει με σημαντική ακρίβεια τίς εξελί

ξεις των αμοιβών κατά τήν περίοδο του έντονου πληθωρισμού. 'Εντούτοις οί 

σχέσεις δείχνουν, οτι ενα σημαντικό μέρος τής αυξήσεως τών αμοιβών στή 

βιομηχανία ήταν αποτέλεσμα αυτόνομων παραγόντων. Ειδικότερα ή άνοδος 

τών αμοιβών τών εργατών κατά 8,9-10,8 ποσοστιαίες μονάδες (σταθερός 

όρος) κατά τήν περίοδο 1972:2 οφείλεται, κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες 

στην αύξηση τής παραγωγικότητας καί κατά 1,8-3,7 ποσοστιαίες μονάδες 

σέ αυτόνομους παράγοντες. Κι' αυτό, παρά τήν έλλειψη συνδικαλιστικής 

οργανώσεως κατά τήν παραπάνω περίοδο1. Ή παράμετρος τής μεταβλητής 

τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή υποδηλώνει, οτι ό ρυθμός ανόδου τών τιμών 

δέν αποτελούσε τόν κύριο παράγοντα προσδιορισμού τών χρηματικών μι

σθών. Συγκεκριμένα οί μισθωτοί δέν αποζημιώνονταν πλήρως άπό τήν 

άνοδο τών τιμών, πράγμα πού αποκαλύπτει οτι υπήρχε σημαντική αυταπάτη 

γύρω άπό τήν αγοραστική αξία τοΰ χρήματος. Μόνο τό υπόδειγμα (Β.4) 

δίνει παράμετρο, γιά τή μεταβλητή τών τιμών, πού προσεγγίζει τή μονάδα, 

άλλα αυτό τό υπόδειγμα δέν υπερέχει τού υποδείγματος (Β.1). 

'Αντίθετα τά εμπειρικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν, οτι οί μισθωτοί 

είναι Ιδιαίτερα ευαίσθητοι στή μείωση τών ωρών απασχολήσεως καί αντι

δρούν, γιά νά αποφύγουν νά φέρουν όλο τό κόστος (μετρούμενο σέ ορούς 

μισθών) άπό τή μείωση τών ωρών απασχολήσεως. "Ετσι ή μείωση τών ωρών 

απασχολήσεως κατά 10% προκαλεί μείωση τών μέσων αποδοχών κατά 

4,1-8,2%. 'Ακόμη ο βαθμός τής χαλαρότητας στην αγορά εργασίας δέν φαί

νεται οτι άσκεΐ έντονη επίδραση στίς αποδοχές τών εργαζομένων. Ή σχέση 

μισθών-άνεργίας φαίνεται οτι έχει μικρή κλίση, πράγμα πού υποδηλώνει, 

δτι γιά νά μειωθεί ό ρυθμός ανόδου τών αποδοχών τών μισθωτών χρειάζεται 

σημαντική αύξηση τής ανεργίας. 

Ένώ ή κατάσταση δέν μοιάζει νά μεταβλήθηκε σημαντικά κατά τήν 

περίοδο 1975:3, σέ ο,τι άφορα τήν επίδραση τών παραγόντων τοΰ δείκτη 

κόστους ζωής, τών ωρών απασχολήσεως καί τής ανεργίας, .οί ,πιό πάνω 

1. Ό ρυθμός αυτός αυξήσεως τής παραγωγικότητας προκύπτει άπό τήν εξέλιξη 
του δείκτη τής βιομηχανικής παραγωγής καί τής απασχολήσεως στή μεγάλη βιομη
χανία κατά τήν περίοδο 1966-1972. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής των 'Αμοιβών 
στή Μεγάλη Βιομηχανία κατά την Περίοδο 

1966:1 μέχρι 1975:3 

AWt = 16,8384 + 0,4373ΔΡ- 0,0418U,'.4 

(2,8015) (-2,1493) 

+ l,1897AH t+28,1024DIPl t 

(4,2426) (6,2597) 
'! i 

R =0,941 DW=1,68 SE=4,588 

Πραγματικές παρατηρήσεις 
Προβλέψεις 

V 
ν 7 

/^L/ y 

ι l ι Ι ι ι ι Ι ι I " ι I ι Ι ι Ι • • • ι J Ι Ι Ι Ι _ Ι 1_Ι Ι Ι L Ι ι •. • Ι -L_L 

1 9 6 6 1967 1 9 6 8 1969 1 9 7 0 1971 1 9 7 2 1973 1974 1 9 7 5 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής των 'Αμοιβών 
στη Μεγάλη Βιομηχανία κατά τήν Περίοδο 

1966:1 μέχρι 1975:3 

Δ Wt = 24,6796+1,1564 ΔΡ(+1,5545 AH t 

(7,7733) (3,1109) 

- 0,0834U[-4 -5,7576 D2 t-6,0746 D 3 t 

(-1,9458) (-1,3739) (-1,4897) 

-6,9446 D 4 t 

(-1,6141) 

R 2 =0,825 DW=1,22 SE=8,18 

Πραγματικές παρατηρήσεις 

Προβλέψεις 

( 

/ , 

\ / 

\ 
V ^ 

V-. 

ι ι ι ι l I • ι • 1 J I I I L_l L J I I L_J I L I I I 
1966 1967 1968 1969 1 9 7 0 1971 1972 1973 1974 1! 
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εκτιμήσεις υποδηλώνουν τη σημαντική επίδραση της εισοδηματικής πολι

τικής στίς αποδοχές των εργαζομένων. Ή μείωση τής παραγωγικότητας, 

εξαιτίας τής χαλαρότητας πού παρατηρήθηκε στον τομέα τής μεταποιήσε

ως, ή οποία ήταν αποτέλεσμα τής γενικότερης οικονομικής ύφέσεως, επέ

δρασε μέν πτωτικά στην αμοιβή τής εργασίας, αλλά ή πληθωριστική εισ

οδηματική πολιτική οχι μόνο αναπλήρωσε τή μείωση των αποδοχών, λόγω 

μειώσεως τής παραγωγικότητας (ό σταθερός όρος τής περιόδου 1972:2 μει

ώθηκε άπό 8,9-10,8 σέ 5,8-6,4 γιά τήν περίοδο 1975:3). άλλα ενίσχυσε 

παραπέρα τους μισθούς. "Ετσι ή καμπύλη μισθών-άνεργίας μετατοπίστηκε 

προς τά πάνω καί δεξιά κατά 8,1-9,7 ποσοστιαίες μονάδες, μετατόπιση ή 

οποία αντιπροσωπεύει τό 42% περίπου τής συνολικής αυξήσεως των χρημα

τικών αμοιβών στή βιομηχανία κατά τήν περίοδο εκείνη. 

Ή σημασία αυτής τής πληθωριστικής εισοδηματικής πολιτικής γιά 

τους μισθούς φαίνεται στον Πίνακα 8.1 καί τό Διάγραμμα 8.3. Ειδικότερα ό 

Πίνακας 8.1. απεικονίζει τίς αναμενόμενες εξελίξεις τών αμοιβών στή βι

ομηχανία στά διάφορα επίπεδα ανεργίας, μέ δύο υποθέσεις: (α) ότι οί τιμές 

καταναλωτή καί οί ώρες απασχολήσεως μένουν σταθερές καί (β) δτι οί τιμές 

καταναλωτή αυξάνουν κατά 8%, ενώ οί ώρες απασχολήσεως μειώνονται 

κατά 5%. Κατά τήν περίοδο 1972:2 καί χωρίς καμιά επίδραση άπό τίς τιμές 

καί τίς ώρες απασχολήσεως, οί μισθοί ήταν πιό ευαίσθητοι στίς μεταβολές 

τής ανεργίας. "Ετσι ή αύξηση τής ανεργίας άπό 3% σέ 6% θά εϊχε σάν 

αποτέλεσμα τή μείωση του ρυθμού ανόδου τών αμοιβών άπό 8,36% σέ 6,91%. 

Γιά τήν περίοδο 1975:3 καί κάτω άπό τίς ϊδιες υποθέσεις, ή αύξηση τής 

ανεργίας άπό 3% σέ 6% θά περιόριζε τό ρυθμό ανόδου τών αμοιβών στή 

βιομηχανία άπό 13,41% σέ 12,39%. Μέ άλλα λόγια κατά τήν περίοδο 1975:3 

ή αντιπληθωριστική επίδραση μιας συσταλτικής νομισματικής καί δημοσι

ονομικής πολιτικής στους μισθούς θά ήταν σημαντικά μικρότερη άπό τήν 

επίδραση τής ϊδιας πολιτικής κατά τήν περίοδο 1972:2. Τό ϊδιο συμπέρασμα 

προκύπτει καί άπό τήν εφαρμογή τής δεύτερης υποθέσεως, οτι δηλαδή ό 

δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται κατά 8% καί οί ώρες απασχολήσεως 

μειώνονται κατά 5%. Ή αύξηση τής ανεργίας άπό 3% σέ 6% κατά τήν 

περίοδο 1972:2 θά περιόριζε τό ρυθμό ανόδου τών αμοιβών κατά 1,5 ποσο

στιαία μονάδα, ενώ κατά τήν περίοδο 1975:3 οί 'ίδιες υποθέσεις συνεπάγον

ται μείωση του ρυθμού ανόδου τών αμοιβών κατά 1,07 ποσοστιαία μονάδα. 

'Ακριβέστερα, γιά τή μείωση τοΰ πληθωρισμού απαιτείται μεγαλύτερη 

προσπάθεια κατά τή μετά τό 1975:3 περίοδο άπό οση απαιτείτο κατά τήν 

περίοδο 1972:2. Καλύτερη απεικόνιση τών αποτελεσμάτων αυτών γίνεται 

στό Διάγραμμα 8.3, οπού παρουσιάζονται οί συναρτήσεις προσαρμογής τών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής των Μισθών στη Βιομηχανία 
μέ 'Αμετάβλητες τίς Τιμές καί τίς Ώρες 'Απασχολήσεως 

'Ανεργία 

3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

(Β. Ια) 

7,78 
7,40 
7,03 
6,65 
6,25 
5,89 
5,52 

'Εξίσωση 

Περίοδος 1972:2 

(Β.2α) 

8,36 
7,88 
7,40 
6,91 
6,43 
5,95 
5,47 

(Β. 3α) 

9,15 
8,59 
8,03 
7,47 
6,91 
6,34 
5,78 

(Β.ΐβ) 

14,69 
14,41 
14,13 
13,85 
13,57 
13,30 
13,02 

Περίοδος 1975:3 

(Β.2β) 

13,41 
13,11 
12,75 
12,39 
12,04 
11,68 
11,33 

(Β.3β) 

13,11 
12,69 
12,28 
11,86 
11,44 
11,02 
10,61 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής των Μισθών στη Βιομηχανία 
μέ Αύξηση των Τιμών 8% καί Μείωση τών Ωρών 'Απασχολήσεως 5% 

'Ανεργία 

3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

Περίοδος : 

(Β. Ια) 

7,88 
7,47 
7,05 
6,64 
6,23 
5,82 
5,41 

(Β.2α) 

7,50 
7,02 
6,54 
6,05 
5,57 
5,09 
4,61 

'Εξίσωση 

1972:2 

(Β.3α) 

7,95 
7,39 
6,83 
6,27 
5,71 
5,14 
4,58 

(Β.ΐβ) 

14,59 
14,22 
13,84 
13,46 
13,01 
12,71 
12,33 

Γϊερίοδος 1975:3 

(Β.2β) 

13,91 

13,56 
13,20 
12,84 
12,49 
12,13 
11,78 

(Β.3β) 

12,75 

12,33 
11,92 
11,50 
11,08 
10,66 
10,25 
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αμοιβών στη βιομηχανία γιά τίς περιόδους 1972:2 (εξίσωση Β.2α) καί 1975:3 

(εξίσωση Β.2β) με τίς δύο πιό πάνω εναλλακτικές υποθέσεις. Ή καμπύλη 

προσαρμογής των μισθών μετατοπίστηκε σημαντικά προς τά πάνω καί δε

ξιά, χωρίς νά μειωθεί σημαντικά ή κλίση της, μέ συνέπεια νά απαιτείται 

εξίσου αυστηρή συσταλτική οικονομική πολιτική γιά τή μείωση του πλη

θωρισμού μισθών. 

Ή συνέχιση της αναδιανεμητικής εισοδηματικής πολιτικής καί κατά 

τά επόμενα χρόνια οδήγησε σέ παραπέρα μετατόπιση τής συναρτήσεως 

προσαρμογής τών μισθών-άνεργίας προς τά πάνω καί δεξιά. Γι' αυτό, γιά 

τόν εντοπισμό τής συναρτήσεως μισθών-άνεργίας χρειάστηκε νά συμπλη

ρώσουμε τό υπόδειγμα (6.43) μέ δεύτερη ψευδομεταβλητή, τήν DIP 2 t . Τά 

στατιστικά αποτελέσματα φανερώνουν σημαντική υποστήριξη τών υποθέ

σεων του πιό πάνω υποδείγματος καί κάνουν εντονότερη τήν επιβεβαίωση, 

ότι ή εισοδηματική πολιτική πού ακολουθείται άπό τό 1974 κ.έ. είναι έντονα 

πληθωριστική. Οί συναρτήσεις τών αμοιβών γιά τους εργάτες στή βιομηχα

νία, πού εκτιμήθηκαν, έχουν ψηλή προβλεπτική ικανότητα, πράγμα πού μας 

επιτρέπει νά κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις γιά τήν εξέλιξη τών αμοιβών 

στή βιομηχανία. Οί συναρτήσεις τών αμοιβών γιά τήν περίοδο 1966:1 μέχρι 

1978:2 είναι οί εξής: 

AW t=2l,50l7+0,5l5lAP t+l,6539AH-0,0659U t '_4-0,4225D1 t 

(4,5039) (2,2233) (4,3209) (-1,8747) (-0,4255) 

-3,0729D 3 t-6,4700D 4 t+24,2562DIP 1 t+4l,3706DIP 2 t (Β.5) 

(-1,0782) (-2,3132) (3,7459) (12,5429) 

R2=0,961 DW=1,32 SE=6,432 

AW t=21,0793+0,5151AP t+l,6539AH-0,0659Ui_4+0,4225D2t 

(5,7557) (2,2233) (4,3209) (-1,8747) (0,1455) 

-2,6504D3 t-6,0474D4 t+24,2562DIP 1 t+4l,3706DIP2 t (B.6) 

(-0,7930) (-1,8937) (3,7459) (12,5429) 

R2=0,961 DW=1,32 SE=6,435 
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AWt=18,4288+0,5151AP,+ l,6539AHt-0,0659Ut'-4+3,0729D2t 

(4,4842) (2,2233) (4,3209) (-1,8747) (1,0781) 

-3,3970D4 t+2,6504D1 t+24,2562DIP1 t+4l,3706DIP2 t (B.7) 

(-1,2061) (0,7930) (3,7459) (12,5429) 

R2=0,961 DW=1,32 SE=6,492 

AW t=l5,03l8+0,5l5lAP,+ l,6539AH-0,0659Ui-4+6,0474D1 t 

(3,4916) (2,2233) (4,3209) (-1,8747) (1,8937) 

+6,4699D2 t+3,3970D3,+24,2562DIP1 t+4l,3706DIP2 t (B.8) 

(2,3132) (1,2061) (3,7459) (12,5429) 

R2=0,961 DW=1,32 SE=6,484 

Oi πιό πάνω εξισώσεις είναι μιά εφαρμογή του ϊδιου υποδείγματος. 

Διαφέρουν μόνο ώς προς τίς μεταβλητές της εποχικότητας, οί όποιες χρη

σιμοποιούνται σάν ανεξάρτητες μεταβλητές, ή εναλλακτικά ώς προς τη 

μεταβλητή της εποχικότητας ή οποία ενσωματώνεται στό σταθερό όρο. Γι' 

αυτό οί παράμετροι των κύριων ανεξάρτητων μεταβλητών έχουν τό ϊδιο 

μέγεθος σέ δλα τά υποδείγματα. 'Επίσης ή προβλεπτική ικανότητα είναι ή 

ϊδια καί στά τέσσερα υποδείγματα. Έ τ σ ι δέν υπάρχει ανάγκη νά εκτιμηθούν 

οί εξισώσεις προσαρμογής τών μισθών γιά καθένα άπό τά υποδείγματα αυτά. 

Παρουσιάζουμε μόνο τήν εξίσωση (Β.5), ή οποία απεικονίζεται στό Διά

γραμμα 8.4 σάν καμπύλη μισθών-ανεργίας γιά τίς περιόδους 1976:1, 1977:1 

καί 1978:1. 

Περίοδος 1976:1 

w=6,53+0,307p t+0,589h-0,284u t_4+7,36+12,56 (Β.5α) 

Περίοδος 1977:1 

w t=5,10+0,274p t+0,444h t-0,304u t_4+5,75+9,81 (Β.5β) 
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Περίοδος 1978:1 

w t=4,30+0,275p t+0,303h-0,268u t_4+4,85+8,28 (β.5γ) 

Σύγκριση των εξισώσεων αυτών προσαρμογής τών αμοιβών μέ τίς προ

ηγούμενες φανερώνει, οτι ή επίδραση τών παραγόντων ζητήσεως (ανεργία 

καί ώρες απασχολήσεως) καί του παράγοντα κόστους (δείκτης τιμών κατα

ναλωτή) δέν μεταβλήθηκε σημαντικά. 'Ωστόσο ή συνάρτηση προσαρμογής 

τών αμοιβών μετατοπίστηκε προς τά πάνω καί δεξιά από τό 1975:4 κ.ε. 

εντονότερα, σέ σχέση μέ τή μετατόπιση τής περιόδου 1973:4 κ.έ. 'Αποτέλε

σμα τής πολιτικής τής αναδιανομής του εισοδήματος ήταν ή ενίσχυση του 

πληθωρισμού μισθών. Ή συνάρτηση προσαρμογής τών αμοιβών στή βι

ομηχανία κατά τίς περιόδους 1976Π, 1977:1 καί 1978:1, αν λάβουμε υπόψη 

τίς πραγματικές εξελίξεις τών τιμών καί τών ωρών απασχολήσεως, είναι οί 

ακόλουθες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής τών 'Αμοιβών 'Εργατών Βιομηχανίας 

νεργία 

3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

1976:1 
ρ » 14,19% 
h = - 3 , 5 2 % 

27,94 
27,64 
27,35 
27,07 
26,77 
26,50 
26,22 

1977:1 
6=11,04% 
U-4,41% 

20,81 
20,51 
20,21 
19,90 
19,60 
19,29 
18,99 

1978:1 
ρ=13,2? 
h = - 0 , 0 

20,01 
19,74 
19,47 
19,21 
18,94 
18,67 
18,40 

Δεδομένου οτι οί πραγματικές εξελίξεις τών αμοιβών ημερομίσθιων 

εργατών στή μεγάλη βιομηχανία κατά τό αντίστοιχο τρίμηνο τών πιό πάνω 

ετών ήταν τό 1976:27,97%, 1977:18,5% καί 1978:21,14%, προκύπτει, οτι τό 

επίπεδο τής ανεργίας στον τομέα τής μεταποιήσεως κατά τά τελευταία τρία 

χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 2,5-3%. 'Ακόμη πρέπει νά υπογραμμιστεί ή με-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.4 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής των Αμοιβών 
στή Μεγάλη Βιομηχανία κατά τήν Περίοδο 

1966:1 μέχρι 1978:2 

AWt=21,5017+0,5151 AP t+l,6539AH t-0,0659U' t-4 

(4,5039) (2,2233) (4,3209) (-1,8747) 

0,4225D1t-3,0729D3t-6,4700D4, 

(-0,4255) (-1,0782) (-2,3132) 

+ 24,2562DIP1t+41,3706 D I P 2 t 

(3,7459) (12,5429) 

R2=0,961 DW=1,32 SE=6.432 

Πραγματικές παρατηρήσεις 
Προβλέψεις 

/\ 

if \ 

1 ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
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γάλη προβλεπτική ικανότητα τοΰ υποδείγματος (6.43). Σύμφωνα, λοιπόν, με 

τήν υπόθεση, ότι ή ανεργία στή βιομηχανία είναι 3%, ό προβλεπόμενος 

ρυθμός ανόδου τών αμοιβών υπολογιζόμενος μέ βάση τίς πραγματικές εξ

ελίξεις των λοιπών παραγόντων, πού περικλείονται στό υπόδειγμα, σχεδόν 

ταυτίζεται μέ τόν πραγματοποιηθέντα ρυθμό ανόδου τών αποδοχών: 

1976:1 1977:1 1978:1 
1. Πραγματικός ρυθμός ανόδου 

των εβδομαδιαίων αποδοχών 27,97% 18,50% 21,14% 
2. Προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου 

τών αποδοχών 27,88% 20,81% 20,01% 

Στό Διάγραμμα 8.5 παρουσιάζονται οί προβλεπόμενες τιμές τοϋ AWt 

του υποδείγματος (Β. 5) καί ή συμβολή τών κύριων επιμέρους παραγόντων, 

οί όποιοι συμβάλλουν στή διαμόρφωση αυτών τών τιμών. Είναι φανερό, οτι 

κατά τήν περίοδο του ήπιου πληθωρισμού οι αντιπληθωριστικές επιδράσεις 

της μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως καί της ανεργίας ξεπερνούσαν τήν 

επίδραση τών μεταβολών τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή, μέ αποτέλεσμα τή 

μείωση τοΰ ρυθμού ανόδου της αμοιβής της εργασίας κάτω από τό επίπεδο 

πού δικαιολογούσε ή παραγωγικότητα (σταθερός όρος), ενώ κατά τήν περί

οδο 1974:2 κ.ε. ή επίδραση τών παραγόντων (δείκτης τιμών καταναλωτή καί 

εισοδηματική πολιτική) κόστους στους μισθούς υπερακόντιζε τήν αντιπλη

θωριστική επίδραση τών παραγόντων ζητήσεως. Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά, 

οτι ή υιοθέτηση συσταλτικής οικονομικής πολιτικής μέσω τοΰ νομισματι

κού καί τοΰ δημόσιου τομέα ελάχιστα θά συμβάλει στή μείωση τοΰ πληθω

ρισμού μισθών. 'Αντίθετα ή υπεροχή τών παραγόντων κόστους έναντι τών 

παραγόντων ζητήσεως συνηγορεί υπέρ της υίοθετήσεως μέτρων άμεσου 

ελέγχου τών χρηματικών αμοιβών. 

Συμπληρωματικά παρουσιάζονται τά υποδείγματα τών αμοιβών εργα

τών στή βιομηχανία στον Πίνακα 8.3, στά όποια ή μεταβλητή της ανεργίας 

έχει υιοθετηθεί μέ υστέρηση διάφορων χρονικών περιόδων, γιά νά διερευ

νηθεί ή υπόθεση τοΰ μεγέθους της χρονικής ύστερήσεως τών επιδράσεων 

τών μεταβολών τής ανεργίας στους μισθούς. Τά υποδείγματα αυτά, κρινό

μενα μέ βάση τά παραδεγμένα οικονομετρικά κριτήρια, δείχνουν οτι ή χρο

νική υστέρηση τών επιδράσεων τής ανεργίας στους μισθούς πρέπει νά κυ

μαίνεται μεταξύ 3-4 τριμήνων. 'Ακόμη στά υποδείγματα (4) καί (5) έχει 

χρησιμοποιηθεί σάν ανεξάρτητη μεταβλητή ή A(Y/N)t, πού ερμηνεύει τίς 

μεταβολές τής παραγωγικότητας καί πού μετριέται ώς ό λόγος τοΰ δείκτη 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.5 

Ή Συμβολή των επιμέρους Παραγόντων 

στή Διαμόρφωση των 'Αμοιβών στη Μεγάλη Βιομηχανία 

ϊ 
ö 
ί
ο. 

»ω 

> 

ο 
to 
ο 
ti 

> 
3 

t o 
Ö 
du 
Ο 

t o 
CO. 
-co 

£T 

ο 

Ο 

Ö 

Προβλεπόμενες τιμές τοϋ Διαγράμματος 8.3 

Σταθερός όρος 

ΘΟ 

DIP, 

-40 

D I R 

Επίδραση της 

Δ\ν{=21,5017+0,515ΔΡι+1,6539ΔΗ, 

- 0,0659U;_4 -0,42250! t -3,0729D 3 t 

-6,4700D4 t 

ι ' • Ι ι ι ι I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 . 1974 1975 1976 1977 1978 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3 

Ή Συνάρτηση Προσαρμογής τον 'Αμοιβών Ημερομίσθιων 'Εργατών 
στή Μεγάλη Βιομηχανία 

(AWt είναι εξαρτημένη μεταβλητή) 

Σταθερός 
όρος 

ΔΡ, 

ÄHt 

u t_2 

Ut-3 

Ut-4 

DIP t 

D 1 t 

D 2 t 

D 3 t 

D 4 t 

Δ(Υ/Ν), 

A(Y/NH)t 

R 2 

DW 
SE 

(1) 

16,8790 

0,4027 
(2,4722) 

1,1716 
(4,2033) 

-0,0426 
(-2,1549) 

29,3056 
(6-4079) 

0,941 
1,61 
4,587 

(2) 

20,3887 

0,3791 
(2,2983) 

1,2084 
(4,2350) 

-0,0563 
(-2,2886) 

28,8461 
(6,3252) 

-1,9109 
(-0,8679) 

-1,4710 
(-0,5834) 
-3,6666 

(-1,4873) 

0,940 
1,70 
4,625 

(3) 

19,8387 

0,3907 
(2,2004) 

1,1503 
(3,9503) 

-0,0423 
(-1,7510) 

29,9391 
(6,1597) 

-4,2142 
(-1,6621) 

-4,0100 
(-1,6666) 

-4,0632 
(-1,7338) 

0,942 
1,50 
4,556 

(4) 

15,9426 

0,3780 
(2,1627) 

-0,0429 
(-1,8829) 

30,0956 
(5,6809) 

4.2427 
(2,1288) 

0,6209 
(2,9187) 

-0,60051 

(-4.1730) 

0,940 
1,50 
4,607 

(5) 

17,5382 

0,3912 
(2,3451) 

-0,0452 
(-2,2891) 

29,0775 
(5,6365) 

0,6102 
(2,9152) 

-0,6117 
(-4,2780) 

0,942 
1,55 
4,556 

1. Τό αρνητικό πρόσημο της μεταβλητής Δ(Υ/ΝΗ){ οφείλεται, στό ότι ή μετα
βλητή τών ωρών απασχολήσεως έχει υιοθετηθεί ώς(Η — 1 ) ( 

-294-



βιομηχανικής παραγωγής καί τής απασχολήσεως μισθωτών καί ημερομί

σθιων εργατών ή ως ό λόγος του δείκτη τής βιομηχανικής παραγωγής καί 

του γινομένου τοϋ δείκτη τής απασχολήσεως μετρούμενης σέ ώρες απασχο

λήσεως Δ(Υ/ΝΗ). Οί εξισώσεις αυτές αποκαλύπτουν, οτι ή θετική επί

δραση τής παραγωγικότητας A(Y/N)t αντισταθμίζεται από τήν αρνητική 

επίδραση τής μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως. Λεπτομερής ανάλυση 

τών αποτελεσμάτων δείχνει, οτι ενδεχόμενα υπάρχουν άλλοι παράγοντες, οί 

όποιοι επηρεάζουν τή θέση ή/καί τήν κλίση τής συναρτήσεως προσαρμογής 

τών αμοιβών στή βιομηχανία. 

1.1.2. Ή Μακροχρόνια Συνάρτηση Προσαρμογής τών Μισθών 

Ή επίδοση του μακροχρόνιου υποδείγματος προσαρμογής τών αμοι

βών στή βιομηχανία (6.44), κρινόμενη μέ βάση τά γενικά παραδεκτά κριτή

ρια, θεωρείται ικανοποιητική. Αυτό Ισχύει καί γιά τίς δύο περιόδους πού 

αναλύσαμε, δηλαδή τήν περίοδο 1966:1 μέχρι 1975:3 καί τήν περίοδο 1966:1 

μέχρι 1978:2. Ειδικότερα οί συναρτήσεις προσαρμογής τών μισθών κατά 

τήν πρώτη περίοδο είναι οί ακόλουθες: 

AW t=l2,4852+0,4567AP t+l,l700AH-0,0303U,'_4+l9,9952DIP1 t 

(3,1761) (4,5335) (-1,6459) (3,9046) 

+0,2208AWt_1 ( Μ 1 ) 

(2,6779) 

R2=0,950 DW=1,72 SE=4,22 

AWt=13,6716+0,43 l3APt + l,l825AH-0,0352U;_4+20,9982DIP1 t 

(2,9389) (4,5649) (-1,8324) (4,0012) 

+0,2055AW t_1-l,5572D4 t

 ( M 

(2,4384) (-0,9186) 

R2 =0,950 DW=1,72 SE=4,23 

Σημεκοση: 1. To γράμμα Μ υποδηλώνει μακροχρόνια συνάρτηση προσαρμο
γής τών αμοιβών. 

2. Οι αριθμοί μέσα σέ παρένθεση υποδηλώνουν τίς τιμές του t. 
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AWt = l 3,4748+0,4240APt + l,1821AH t-0,0413U' t_4 + 20,5558DIPt 

(2,8578) (4,5643) (-1,8803) (3,9773) 

+0,2113AW t_.,+l, 7091DU (M.3) 

(2,5372) (0,9230) 

R2=0,950 DW=1,72 SE=4,23 

AWt = 13,6438 + 0,4198APt + l,1441AH t-0,0361U;_4+20,9650DIP t 

(2,7778) (4,4652) (-1,8255) (3,9596) 

+0,2183AW t-,-l,9939D2 t (M.4) 

(2,6213) (-1,2211) 

R2=0,950 DW=1,68 SE4,27 

Σύγκριση των πιό πάνω συναρτήσεων μέ τίς βραχυχρόνιες συναρτήσεις 

των μισθών δείχνει, δτι ή χρησιμοποίηση της ενδογενούς μεταβλητής, μέ 

χρονική υστέρηση μιας περιόδου, ώς ανεξάρτητης μεταβλητής επηρέασε 

ελαφρά τή στατιστική σημαντικότητα τής μεταβλητής τής ανεργίας. 'Επί

σης τό μέγεθος τών παραμέτρων των λοιπών μεταβλητών μειώθηκε ελαφρά. 

Τέτοιες επιδράσεις αναμένονται, γιατί ή μεταβλητή AWt_-, απορροφά ση

μαντικό μέρος τής εξαρτημένης μεταβλητής, αλλά είναι χωρίς μεγάλη ση

μασία. 'Ιδιαίτερη σημασία γιά τήν άσκηση οικονομικής πολιτικής καί πο

λιτικής αμοιβών έχει τό μέγεθος τής παραμέτρου τής μεταβλητής AWt-,, τό 

όποιο είναι περίπου 0,22 καί τό όποιο υποδηλώνει, δτι ό συντελεστής προσ

αρμογής τών μισθών στό επίπεδο τών μισθών ισορροπίας είναι 0,78, παρά

μετρος ή οποία σημαίνει, ότι ή υστέρηση τών μισθών άπό τό μακροχρόνιο 

μισθό, πού προσδιορίζεται άπό τήν άνοδο τών τιμών καί τής παραγωγικότη

τας ή άπό τόν αναμενόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών, εξαλείφεται μέσα σέ 

δύο χρόνια. 

Οί συναρτήσεις προσαρμογής τών αμοιβών τύπου καμπύλης Phillips 

κατά τήν περίοδο 1975:3 είναι οί ακόλουθες: 

-296-



wt =4,31 +0,286pt + 0,381h t-0,202u t_4+0,221w t_i +6,90 (M.la) 

w, = 4,72 + 0,270pt + 0,385ht-0,234ut_4-f 0 , 2 0 5 ^ ^ +7,25 (M.2a) 

wt = 4,65+0,265pt + 0,385h t-0,276u t_ 4+0,221w t-,+7,10 (M.3a) 

wt = 4,7l + 0,263p t+0,373h t-0,28lu t_ 4 + 0,2llw t_1+7,24 (M.4a) 

ΟΙ αντίστοιχες συναρτήσεις μισθών γιά τήν περίοδο 1966:1 μέχρι 

1978:2 είναι: 

AWt=16,3137+0,5249APt+1,6418ΔΗ-0,0513Ut'_4 +0,2307AW,_1 

(2,2481) (4,5645) (-1,6307) (2,2481) 

-2,8387D 3 t -5,l l35D 4 t+l6,l578DIP 1 t +32,73l3DIP 2 t ( Μ 5 ) 

(-1,1159) (-2,0400) (2,2786) (6,6114) 

R2=0,966 DW=1,37 SE=6,437 

AWt=l2,2575+0,533lAPt+l,6457AHt-0,0528Ut'_4+0,2467AWt-1 

(2,4188) (4,5167) (-1,5523) (2,4197) 

+4,07970! t+3,9654D2 t+15,1821DIP, t+32,0938DIP2 t 

(1,4518) (1,6825) (2,1496) (6,5018) 

R =0,965 DW=1,37 SE=6,492 

(M.6) 

οί όποιες, μετατρεπόμενες σέ καμπύλη Phillips, γίνονται: 

w ^ ^ + O ^ ó p ^ + O ^ O l h - O ^ O S u ^ + O ^ S w t - ! +3,23+6,55 (Μ.5α) 

w t=3,27+0,266p t+0,302h-0,2l4u t_4+0,238w t_1+3,04+6,42 (Μ.6α) 

Ή μικρή βελτίωση του R , μαζί μέ τό γεγονός οτι ή κλίση της μακρο-
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χρόνιας καμπύλης δέν διαφέρει από τήν κλίση της βραχυχρόνιας καμπύλης, 
υποδηλώνουν, οτι ή χρονική υστέρηση δέν μεταβλήθηκε σημαντικά γιά τήν 
εκδήλωση των επιδράσεων των μεταβολών της καταστάσεως της αγοράς 
στους μισθούς. 'Ακόμη οί σχέσεις (Μ.5α) καί (Μ.6α) δείχνουν, οτι ή μακρο
χρόνια συνάρτηση προσαρμογής των χρηματικών μισθών στή βιομηχανία 
κατά τήν περίοδο του έντονου πληθωρισμού μετατοπίζεται συνεχώς προς τα 
δεξιά. Επίσης ή ευαισθησία τών μεταβολών τών χρηματικών μισθών στίς 
μεταβολές του επιπέδου της ανεργίας είναι μικρή. 'Εξάλλου τό αποτέλεσμα 
της αυταπάτης σχετικά μέ τήν αξία τού χρήματος στον προσδιορισμό τών 
μισθών αντισταθμίζεται άπό τήν άρνηση τών μισθωτών νά φέρουν ολό
κληρο τό βάρος της μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως. Γιά τους λόγους 
αυτούς τά εμπειρικά αποτελέσματα αποδεικνύουν, δτι οί δυνάμεις πού επη
ρεάζουν τους χρηματικούς μισθούς μακροχρόνια δέν προσφέρονται γιά τήν 
άσκηση πολιτικής ελέγχου τών πληθωριστικών πιέσεων μέσω της νομισμα
τικής καί δημοσιονομικής πολιτικής. 'Αντίθετα ή ύπαρξη σημαντικής αυ
τόνομης ανόδου τών χρηματικών μισθών υποδηλώνει, οτι οί χρηματικοί 
μισθοί μπορούν νά ελεγχθούν, κυρίως μέ τήν εφαρμογή κανόνων, οί όποιοι 
θά συμβάλουν στή μείωση τών δυνάμεων πού προκαλούν τίς αυτόνομες 
αυξήσεις τών αμοιβών. 

Τέλος πρέπει νά υπογραμμιστεί, πώς οί προσπάθειες γιά τήν εκτίμηση 
της συναρτήσεως προσαρμογής τών μισθών (3.14) δέν έδωσαν ικανο
ποιητικά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη τών μετα
βλητών της ανεργίας καί τών ωρών απασχολήσεως μέ διαδοχικές χρονικές 
υστερήσεις, πράγμα πού δημιουργεί προβλήματα συμπολυγραμμικότητας μέ 
αποτέλεσμα, ή παράμετρος τής μεταβλητής της ανεργίας νά καταστεί 
στατιστικά μή σημαντική. 

1.2. Oi Έκτιμηθεΐσες Συναρτήσεις Τιμών 

1.2.1. Ή Βραχυχρόνια Συνάρτηση Τιμών 

Βάση γιά τήν εκτίμηση τής βραχυχρόνιας συναρτήσεως τών τιμών μέ 
τριμηνιαία στοιχεία αποτέλεσε ή σχέση (6.45). Μικρές μόνο τροποποιήσεις 
αυτού τού υποδείγματος έγιναν, οί όποιες αναφέρονται στή μεταβλητή τής 
υπερβάλλουσας ζητήσεως στην αγορά προϊόντος. 'Επειδή δέν υπάρχουν 
τριμηνιαία στοιχεία τής καταναλώσεως γιά τόν υπολογισμό τής υπερβάλ
λουσας ζητήσεως, σάν εμπειρικό υποκατάστατο τής μεταβλητής αυτής 
χρησιμοποιήθηκε εϊτε ή μεταβολή τού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής 
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(AIt) εϊτε oî αποκλίσεις του ϊδιου δείκτη άπό τίς παρατηρήσεις της τάσεως 

(Dit)1· ö l μεταβλητές αυτές χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά στό υπόδειγμα 

(6.45). Σημαντική διαφορά, όσον άφορα τή συμβολή των δύο αυτών μετα

βλητών γιά τήν εξήγηση της εξαρτημένης μεταβλητής, δέν υπάρχει. Κατά 

τόν υπολογισμό της συναρτήσεως προσαρμογής τών τιμών ή επίδραση της 

μεταβλητής DI t θά ενσωματώνεται στό σταθερό ορο, ενώ ή επίδραση τής 

μεταβλητής AIt θά εμφανίζεται σάν ένας ανεξάρτητος παράγοντας, ό όποιος 

μετατοπίζει τή συνάρτηση προσαρμογής τών τιμών προς τά πάνω δεξιά. 

Ωστόσο ή ερμηνεία τών επιδράσεων τής μεταβλητής τής υπερβάλλου

σας ζητήσεως είναι ενδεχόμενο νά δημιουργεί αμφισβητήσεις· γιατί αν οί 

μεταβλητές ΔΙ { καί D I t αποτελούν εμπειρικό υποκατάστατο τής υπερβάλλου

σας ζητήσεως, τότε τό θετικό πρόσημο τους προκύπτει άπό τή θεωρία τής 

ισορροπίας τής αγοράς προϊόντος. Είναι όμως πιθανό, ή μεταβλητή DI t νά 

ερμηνεύει τό βαθμό απασχολήσεως τής παραγωγικής δυναμικότητας του 

τομέα τής μεταποιήσεως, γι' αυτό τό θετικό πρόσημο αυτής τής μεταβλητής 

αιτιολογείται άπό τή θεωρία τής συμπεριφοράς τής επιχειρήσεως. Κατά τήν 

άποψη μας ή μεταβλητή DI t αποτελεί παράγοντα ζητήσεως, ενώ ή μεταβλητή 

1. Γιά τόν υπολογισμό των παρατηρήσεων τής τάσεως χρησιμοποιήθηκε ή 
σχέση 

It=149,6261+0,4915t+0,0H26t2-48,9869Dot 

(2,6291) (7,6940) (- 6,2212) 

R2=0,944 DW=0,55 SE=18,59 

οπού I t είναι ό δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατά τήν περίοδο 1964-1975 καί t ό 
χρόνος, μεταβλητή ή οποία ελήφθη καί σάν t2, γιά νά απεικονίσει τόν έπιταχυνό-
μενο ρυθμό ανόδου τής βιομηχανικής παραγωγής, καί Do ψευδομεταβλητή, ή οποία 
έλαβε τήν τιμή τής μονάδας άπό τό Μάιο τοΰ 1974 κ.έ. (περίοδος εκδηλώσεως τής 
οικονομικής ύφέσεως) καί μηδέν γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις. Μέ βάση αυτή τή 
σχέση υπολογίσαμε τίς παρατηρήσεις τής περιόδου 1976:1 μέχρι 1978:2. Ή πιό πάνω 
σχέση παρουσιάζει αύτοσυσχέτιση στον ορο τοΰ σφάλματος, λόγω τής εποχικότη
τας τής βιομηχανικής παραγωγής. Ή εποχικότητα απαλείφεται μέ τή χρησιμοποί
ηση δύο ψευδομεταβλητών, οί όποιες θά αντιπροσωπεύουν τους θερινούς καί τους 
χειμερινούς μήνες αντίστοιχα (βλ. υποσημείωση σελίδας 53), άλλα τότε ή σχέση πού 
προκύπτει ερμηνεύει τό σύνολο τών μεταβολών τής εξαρτημένης μεταβλητής, μέ 
αποτέλεσμα ή μεταβλητή DI t νά χάνει τή σημασία της στην ερμηνεία τών μεταβολών 
του βαθμού απασχολήσεως τής παραγωγικής δυναμικότητας στή βιομηχανία. 
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AIt αποτελεί παράγοντα προσφοράς (κόστους). Τά υποδείγματα των συναρ

τήσεων προσαρμογής του δείκτη τιμών καταναλωτή, τά όποια προέκυψαν 

άπό τά τριμηνιαία στοιχεία, είναι τά εξής: 

Περίοδος από 1966:1 μέχρι 1975:3 

AP t= 14,6196+0,4745AW,+0,1143APmt+0,1135AIt—0,2220t 

(6,5758) (1,9797) (3,2060) (-2,4057) 

+ 12,1142DPPn (P.l) 

(4,1035) 

R2=0,930 DW=1,42 SE=3,358 

AP t=-33,0272+0,3342AW t+0,ll58APm t+0,3l65DI t+ll,36l6DPP 1 t 

(3,7961) (2,7092) (3,1888) (3,7961) 

-3,0000D 3 t 

-2,3199) 

R2=0,928 DW=1,38 SE=3,413 

Περίοδος από 1966:1 μέχρι 1978:2 

AP t=-2l,8l88+0,2902AW t+0,0505APm t+0,2088DI t + l4,5060DPP1t 

(5,0890) (1,7841) (2,1805) (4,9385) 

- l l ,2619DPP 2 t (P3) 

( - 3,7634) 

R2=0,925 DW=1,37 SE=3,845 

AP t=-26,59l5+0,305lAW t+0,0586APm t+0,265lDI t + l3,7836DPP1t 

(5,0963) (2,0234) (2,5076) (4,4845) 

- 1 l,5429DPP 2 t-l,9965D 2 t-2,2676D 3-0,6119D 4 t 

(-3,7763) (-1,1821) (-1,3901) (-0,3800) (P.4) 

R2=0,924 DW=1,36 SE=3,864 
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Οί πιό πάνω συναρτήσεις τιμών, κρινόμενες με βάση τά παραδεκτά 

οικονομετρικά κριτήρια, θεωρούνται ικανοποιητικές καί συγχρόνως δεί

χνουν οτι οί μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή μπορούν νά ερμηνευ

θούν άπό τίς μεταβολές τών μισθών, τών τιμών τών εισαγόμενων καταναλω

τικών αγαθών, άπό τό βαθμό απασχολήσεως της παραγωγικής δυναμικότη

τας (ή τίς μεταβολές τής βιομηχανικής παραγωγής), από τήν ακολουθού

μενη πολιτική τιμών, καθώς καί άπό εποχικούς παράγοντες. Ε π ί σ η ς είναι 

σημαντικό νά υπογραμμιστεί, οτι oi μεταβολές τοΰ δείκτη τιμών κατανα

λωτή άπό τό 1973:3 κ.έ. ενισχύθηκαν, λόγω τής πολιτικής πού ακολουθήθη

κε, καί οτι ό εντονότερος έλεγχος τών τιμών πού ακολουθείται άπό τό τέλος 

του 1975 κ.έ. συντέλεσε στή μείωση του πληθωρισμού. Ειδικότερα άπό τά 

υποδείγματα τής περιόδου 1966:1 μέχρι 1978:2 φαίνεται, πώς αυτόνομοι 

παράγοντες προκαλούν άνοδο τού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 14 περί

που μονάδες, άλλα παράλληλα ό έλεγχος τών τιμών κατά τά πρόσφατα 

χρόνια συνέβαλε στή μείωση τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 11,5 μονά

δες. Έ τ σ ι υπολογίζεται, δτι κατά μέσον όρο στην περίοδο 1975:3 μέχρι 

1978:2 οί αυτόνομοι παράγοντες προκάλεσαν άνοδο τού δείκτη τιμών κατα

ναλωτή κατά 5,61 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οί επιδράσεις τού ελέγχου τών 

τιμών επέφεραν μείωση τών τιμών καταναλωτή κατά 4,61 ποσοστιαίες μονά

δες. Τό καθαρό αποτέλεσμα τών δύο επιδράσεων ήταν ή άνοδος τού δείκτη 

τιμών καταναλωτή κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα1. 

Μέ άλλα λόγια τό πρακτικό αποτέλεσμα τής ακολουθούμενης πολιτι

κής ελέγχου τών τιμών δέν ήταν ή μείωση τοΰ πληθωρισμού, άλλα ò περι

ορισμός τών επιδράσεων τών αυτόνομων παραγόντων στό μέσο επίπεδο τών 

τιμών. Γιά νά αντιληφθούμε τή σημασία τής πολιτικής αυτής, μετασχηματί

ζουμε τή σχέση (Ρ.3), ώστε νά ερμηνεύει ρυθμούς μεταβολής σέ συγκεκρι

μένη χρονική περίοδο: 

1. 'Επίσης χρησιμοποιήσαμε τίς σχέσεις (Ρ.1) καί (Ρ.2) καί τίς πραγματικές 
εξελίξεις τών ανεξάρτητων μεταβλητών καί κάναμε προβλέψεις γιά τήν περίοδο 
1975:4 μέχρι 1982:2. Ό ρυθμός ανόδου τών τιμών πού προέκυψε ήταν ψηλότερος άπό 
τόν πραγματικό, πράγμα πού σημαίνει, οτι ή πολιτική ελέγχου τών τιμών, πού ακο
λουθήθηκε κατά τήν προαναφερθείσα περίοδο, συνέβαλε στή μείωση τοΰ πληθωρι
σμού. 
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Περίοδος 1976:1 

p=-3,38+0,512w+0,062pm+7,38-5,73 (Ρ.3α) 

Περίοδος 1977:1 

p=-l,27+0,545w t+0,050pm+6,45-5,02 (Ρ.3β) 

Περίοδος 1978:1 

p=-l,36+0,582w t+0,059pm+5,82-4,52 (Ρ.3γ) 

Λαμβάνοντας υπόψη τίς μεταβολές στους μισθούς καί στίς τιμές των 

εισαγόμενων αγαθών, βρίσκουμε οτι ό προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου των 

τιμών καταναλωτή υπερεκτιμά τόν πληθωρισμό κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα 

περίπου στην περίοδο 1977:1, ενώ υποεκτιμά τόν πληθωρισμό κατά 1,0 πο

σοστιαία μονάδα στίς άλλες δύο περιόδους. Ειδικότερα έχουμε τίς έξης 

εξελίξεις: 

1976:1 1977:1 1978:1 

1. Προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου 

τών τιμών 12,97% 12,12% 12,14% 

2. Πραγματικός ρυθμός ανόδου 

τών τιμών 14,19% 10,87% 13,18% 

Τά υποδείγματα (Ρ.3) καί (Ρ.4) δείχνουν μικρή εξάρτηση του ρυθμού 

μεταβολής τοΰ δείκτη τιμών καταναλωτή άπό τό ρυθμό μεταβολής τών τι

μών τών εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών. Μάλιστα ή επίδραση είναι 

μικρότερη άπό εκείνη πού αναμένεται βάσει a priori προσδοκιών, πράγμα 

πού ενδεχόμενα ερμηνεύει, οτι ό δείκτης τιμών τών εισαγόμενων τροφίμων 

δέν αποτελεί τήν κατάλληλη μεταβλητή γιά τή μέτρηση τών επιδράσεων 
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του εισαγόμενου πληθωρισμού στό δείκτη τιμών καταναλωτή. Καί άλλοι 

παράγοντες κόστους προελεύσεως εξωτερικού ενδέχεται νά ασκούν σημαν

τική επίδραση. 

'Αντίθετα τά υποδείγματα αυτά δείχνουν σημαντική εξάρτηση των τι

μών καταναλωτή άπό τίς μεταβολές τών μισθών. Εντούτοις πρέπει νά ση

μειωθεί, οτι τό σύστημα προσδιορισμού τής σπειροειδούς εξελίξεως τών 

τιμών καί τών μισθών [υποδείγματα (Ρ.3) καί (Ρ.4) γιά τίς τιμές καί (Β.5α) 

μέχρι (Β.5γ) γιά τους μισθούς] δέν οδηγούν σέ έκρηξη τών τιμών καί τών 

μισθών. Ειδικότερα, αν απαλειφθεί ή επίδραση τών αυτόνομων αυξήσεων 

τών μισθών καί τών τιμών, οί όποιες οφείλονται στίς επιδράσεις τής εισ

οδηματικής πολιτικής, καί τά μεγέθη αυτά αφεθούν νά προσδιορίζονται άπό 

τίς δυνάμεις τής αγοράς, τότε τό σύστημα τοΰ ταυτόχρονου προσδιορισμού 

τών μισθών καί τών τιμών οδηγεί σέ αποκλιμάκωση τοΰ πληθωρισμού. 

1.2.2. Ή Μακροχρόνια Συνάρτηση Τιμών 

Οί μακροχρόνιες συναρτήσεις τών τιμών επιβεβαιώνουν τίς βασικές 

υποθέσεις τοΰ υποδείγματος (6.45). Ειδικότερα ή μακροχρόνια συνάρτηση 

τών τιμών τής περιόδου 1966:1 μέχρι 1982:2 (ΜΡ.1) δείχνει οτι πέρα άπό τίς 

επιδράσεις τών μεταβολών τών μισθών, τών τιμών τών εισαγόμενων κατανα

λωτικών αγαθών καί τής αυτόνομης αυξήσεως τών τιμών, οί τιμές κατανα

λωτή προσδιορίστηκαν άπό τήν άνοδο τής παραγωγικότητας (ή παράμετρος 

τής μεταβλητής τής τάσεως είναι αρνητική καί στατιστικά σημαντική) καί 

άπό τίς μεταβολές τής βιομηχανικής παραγωγής. Ό τ α ν , όμως, ή χρονολο

γική σειρά επεκτείνεται, ώστε νά καλύπτει τήν περίοδο 1975:4 μέχρι 1978:2 

ή επίδραση τής παραγωγικότητας ώς ανεξάρτητου παράγοντα μειώσεως τών 

τιμών χάνεται1. Ά π ό τή σύγκριση, εντούτοις, τών δύο υποδειγμάτων φαίνε

ται, οτι ό σταθερός (αρνητικός) ορός είναι μεγαλύτερος στό υπόδειγμα 

(ΜΡ.2), πράγμα πού ερμηνεύει τήν ύπαρξη μικρής μέν, άλλα αρνητικής 

επιδράσεως τής παραγωγικότητας στίς τιμές καί κατά τή μετά τό 1975 περί

οδο. 

1. Τό υπόδειγμα (ΜΡ.1), πού συμπληρώθηκε μέ τή μεταβλητή DIP2t, έδωσε 
αρνητική άλλα στατιστικά μή σημαντική παράμετρο γιά τή μεταβλητή τής τάσεως. 
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Περίοδος 1966:1 μέχρι 1975:3 

AP t=-ll,9455+0,2915AW t+0,1138APm t+0,0990AI-0,2192t 

(3,2536) (2,1920) (3,0710) (-2,2999) 

+8,6l24DPP1 t+0,3736AP t_1 

(2,9320) (2,9641) 

R 2 = O , 9 4 4 DW=1,52 SE=3,021 

(MP.l) 

Περίοδος 1966:1 μέχρι 1978:2 

AP t=-l6,3527+0,l854AW t+0,05l8APm t+0,l634DI t+0,3676AP t_1 

(2,6237) (1,9190) (1,5530) (2,7451) 

+9,0l6 lDPP 1 t -7, l36lDPP 2 t - l ,02l7D 2 l - l ,4579D 3 I -0,2523D 4 l (MP.2) 

(2,6983) (-2,1881) (-0,6353) (-0,7945) (-0,1681) 

R2=0,934 DW=1,40 SE=3,589 

Ή σχέση (MP.2) μετασχηματίζαμενη έτσι, ώστε νά ερμηνεύει ρυθμούς 

μεταβολής γιά τήν περίοδο 1978:2, γίνεται 

p=-0,77+0,37lw+0,06lpm+0,737p_ 1 +3,62-2,86 (ΜΡ.2α) 

Ή σχέση αυτή μετατρεπόμενη σέ μακροχρόνια σχέση προσδιορισμού των 

τιμών γίνεται 

p=-0,04+l,41w+0,232pm (ΜΡ.2β) 

ή οποία δείχνει, οτι ή αύξηση τών χρηματικών μισθών κατά 10% προκαλεί 

μακροχρόνια αύξηση τών τιμών κατά 14,1%. Ό συντελεστής προσαρμογής 

τών τιμών είναι λ=0,263, πράγμα πού σημαίνει, ότι απαιτούνται 4 χρόνια 

περίπου γιά νά ολοκληρωθεί ή επίδραση τών μεταβολών τών μισθών στίς 

τιμές. Μέ δεδομένη, λοιπόν, τήν υστέρηση της προσαρμογής τών τιμών στίς 

μεταβολές τών στοιχείων κόστους, περιμένουμε πώς οί επιχειρηματίες δέν 
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αναπροσαρμόζουν πλήρως τίς τιμές των προϊόντων τους, δταν οί συνθήκες 

τής αγοράς τό επιτρέπουν. Αυτό προκύπτει καί άπό τό μέγεθος τής παραμέ

τρου τής μεταβλητής AIt στό υπόδειγμα (ΜΡ.1), ή οποία είναι πολύ μικρή. 

'Ακόμη ή επίδραση τής μεταβλητής των τιμών των εισαγόμενων αγαθών στό 

δείκτη τιμών καταναλωτή τόσο μακροχρόνια οσο καί βραχυχρόνια είναι 

μικρότερη άπό τήν αύξηση των τιμών τών εισαγόμενων, πράγμα πού ερμη

νεύει, ότι ενα μέρος αύτου του κόστους απορροφάται άπό τήν αύξηση τής 

παραγωγικότητας ή/καί άπό τά κέρδη. 

1.3. Ταυτόχρονος Προσδιορισμός τών Μισθών καί τών Τιμών 

Τά μακροχρόνια δυναμικά υποδείγματα μισθών καί τιμών επιτρέπουν 

τήν εκτίμηση τής συνολικής επιδράσεως τών τιμών στους μισθούς καί αντί

στροφα. Ό μ ω ς τά υποδείγματα αυτά υποθέτουν, οτι τά μεγέθη w καί ρ δίνον

ται εξωγενώς. Ή υπόθεση αυτή δέν ευσταθεί, ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε τίς 

μακροχρόνιες επιπτώσεις τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Γιατί τό ρ 

επηρεάζεται άπό τό w (ενδεχόμενα μέ χρονική υστέρηση ορισμένων περι

όδων) καί συνεπώς άπό τό επίπεδο τής ανεργίας. Πράγματι μιά κοινή καμ

πύλη Phillips, ή οποία περιλαμβάνει τή μεταβλητή ρ είναι μιά βραχυχρόνια 

καμπύλη, δηλαδή μιά συνάρτηση πού συσχετίζει τους μισθούς μέ τό επίπεδο 

τής ανεργίας. Γιά νά εκτιμήσουμε τή μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στους 

μισθούς καί τήν ανεργία πρέπει νά εκφράσουμε τό ρ σάν συνάρτηση του u. 

Μέ άλλα λόγια οί συναρτήσεις τών μισθών καί τών τιμών πρέπει νά λυθούν 

σάν σύστημα ταυτόχρονα προσδιοριζόμενων σχέσεων1, ώστε οί εξαρτημέ

νες μεταβλητές w καί ρ νά εξαρτώνται άπό τό επίπεδο τής ανεργίας u. 

Γιά τους σκοπούς τής αναλύσεως μας παίρνουμε τίς σχέσεις μισθών καί 

τιμών τής περιόδου 1966:1 μέχρι 1978:2 (Β.5γ) καί (Ρ.3γ), πού άπλοποιούμε-

νες γράφονται ως 

1. Τά υποδείγματα μισθών καί τιμών, πού αναφέρθηκαν στά προηγούμενα, 
έχουν εκτιμηθεί σάν ανεξάρτητες σχέσεις. Γιά τό λόγο αυτό οί παράμετροι τών 
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ελαφρά ύποεκτιμημένες. Γιά νά απαλειφθεί αυτό τό 
μειονέκτημα, θά έπρεπε τά υποδείγματα μισθών καί τιμών (Β.5γ) καί (Ρ.3γ) ή νά 
εκτιμηθούν σάν σύστημα δύο εξισώσεων ή νά υπολογισθούν σέ δύο στάδια (two-
stage least squares analysis). Έχει όμως, γενικά παρατηρηθεί, οτι τό μέγεθος τής 
ύποεκτιμήσεως τών παραμέτρων, όταν τά υποδείγματα εκτιμώνται σάν ανεξάρτητες 
σχέσεις, είναι πολύ μικρό. Γιά τό λόγο αυτό δέν προχωρούμε στην ταυτόχρονη 
εκτίμηση τών σχέσεων (Β.5γ) καί (Ρ.3γ). 
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p=-0,06+0,582w+0,059pm (Ρ.3δ) 

w=17,43+0,257p+0,303h-0,268u t_4 (Β.5δ) 

'Αντικαθιστώντας τό ρ άπό τη σχέση (Ρ.3δ) στη σχέση (Β.5δ) καί αντί

στροφα καί τό w άπό τή σχέση (Β.5δ) στή σχέση Ρ.3δ), παίρνουμε τίς 

σχέσεις μισθών καί τιμών 

p=ll,86+0,207h+0,069pm-0,184ut-4 (Ρ·3ε) 

wt=20,48+0,3.56h+0,018pm-0,315ut_4 (β. 5ε) 

Οί σχέσεις (Ρ.3ε) καί (Β.5ε) αποτελούν μακροχρόνιες συναρτήσεις μι

σθών καί τιμών. Ή κλίση της συναρτήσεως προσαρμογής τών μισθών είναι 

μεγαλύτερη άπό τήν κλίση της συναρτήσεως τών τιμών, πράγμα πού σημαί

νει, οτι γιά νά μειωθεί ό ρυθμός ανόδου τών τιμών κατά ενα ποσοστό απαι

τείται ψηλότερο επίπεδο ανεργίας άπό οσο απαιτείται γιά νά μειωθεί ό 

ρυθμός ανόδου τών μισθών μέ τό ϊδιο ποσοστό. 'Ακόμη, δίνοντας ορισμένες 

τιμές γιά τίς μεταβλητές h καί pm βλέπουμε, οτι οί πιό πάνω σχέσεις μισθών 

καί τιμών τέμνονται σέ ενα πολύ ψηλό επίπεδο ανεργίας. Αυτό υποδηλώνει, 

οτι ή επιδίωξη της μειώσεως τοΰ πληθωρισμού μισθών καί τιμών μακροχρό

νια, μέσω της συσταλτικής νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής 

(πού σημαίνει αύξηση τής ανεργίας), θά πραγματοποιηθεί σέ τόσο ψηλό 

επίπεδο ανεργίας, ώστε πολιτικά καί κοινωνικά νά μήν είναι αποδεκτό. 

2. Εναλλακτική 'Υπόθεση 

2.1. Τό 'Υπόδειγμα τών Μισθών 

Τά εμπειρικά αποτελέσματα άπό τήν εφαρμογή τοΰ υποδείγματος (6.50) 

κρινόμενα μέ βάση τά γενικά παραδεκτά οικονομετρικά κριτήρια, θεωρούν

ται ικανοποιητικά. Γιατί, πρώτο, τό υπόδειγμα (6.50) ερμηνεύει ψηλό ποσο

στό τών μεταβολών τοΰ επιπέδου τών αμοιβών τών εργαζομένων καί, δεύτε

ρο, οί παράμετροι τών ανεξάρτητων μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντι

κές σέ ψηλό επίπεδο σημαντικότητας.1 

1. Ή ύπαρξη αρνητικών τιμών γιά τή μεταβλητή τών μεταβολών τής άπασχο-
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Τό μέγεθος τών παραμέτρων πού είναι καί έλαστικότητες των ανεξάρ

τητων μεταβλητών δείχνει τά ακόλουθα: 

Πρώτο, ή παράμετρος της μεταβλητής του δείκτη τιμών καταναλωτή 

είναι περίπου Ιση μέ τή μονάδα, πράγμα πού υποδηλώνει οτι οι μισθωτοί 

αποζημιώνονται πλήρως λόγω του πληθωρισμού. Αυτό τό συμπέρασμα, μο

λονότι φαίνεται νά ισχύει ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο μετά τό 1972, έρχεται 

σέ αντίθεση μέ τά αποτελέσματα τής αναλύσεως του προηγούμενου τμήμα

τος, δπου ή παράμετρος τής μεταβλητής τών τιμών στίς συναρτήσεις τών 

μισθών βρέθηκε πώς είναι σημαντικά μικρότερη άπό τή μονάδα. Νομίζουμε 

ότι ή παράμετρος τής μεταβλητής Pt στό υπόδειγμα αυτό ύπερεκτιμάται, γιά 

τό λόγο οτι ή μεταβλητή τών τιμών ακολουθεί τήν ϊδια περίπου τάση πού 

ακολουθεί ή μεταβλητή τών μισθών, μέ αποτέλεσμα νά απορροφά σημαν

τικό μέρος τών μεταβολών τής εξαρτημένης μεταβλητής. Γενικά, άλλωστε, 

οί παράμετροι τής μεταβλητής τών τιμών, πού προκύπτουν άπό ετήσιες 

χρονολογικές σειρές, είναι μεγαλύτερες άπό τίς παραμέτρους τής ϊδιας 

μεταβλητής πού προκύπτουν άπό χρονολογικές σειρές μέ τριμηνιαία στοι

χεία. Όμως οί παράμετροι τής μεταβλητής Pt είναι 0,94 καί 0,93 αντίστοιχα, 

γιά τά υποδείγματα (2) καί (3), πράγμα τό οποίο, μαζί μέ τήν τυχόν υπερεκτί

μηση τής παραμέτρου τής μεταβλητής αυτής, υποδηλώνει οτι υπάρχει κά

ποια αυταπάτη σχετικά μέ τήν αγοραστική αξία του χρήματος κατά τήν 

υποβολή αιτημάτων γιά αύξηση τών αμοιβών. 

Συναρτήσεις ετήσιων αποδοχών 

ημερομίσθιων εργατών βιομηχανίας 

log W t=-3,4411+0,9739 logPt+0,4308 logN-0,1788 AlogN, 

(11,5745) (2,8118) (-3,9710) 

+0,7634 logYt+0,7114 log mt_., , χ >. 

(26,6839) (5,5747) 

R2=0,998 DW=1,37 SE=0,0097 

λήσεως δεν επιτρέπει εκτίμηση τής συναρτήσεως των μισθών (6.50) μέ λογαριθμική 
μορφή. Γιά νά ξεπεράσουμε αυτή τήν αδυναμία, αντί τής μεταβλητής 

N t = χρησιμοποιήσαμε τή μεταβλητή Δ log Nt. 
dt Ν 
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log W t=-1,8186+0,9448 log pt +0,1720 logN t - 0,1350 AlogNt 

(19,4990) (2,2227) (-1,4628) 

+0,8616 logY,+0,8886 logm^,-0,5895 log(WA/W)t_1 (2) 

(39,6304) (9,5625) (-2,2291) 

R2=0,999 DW=2,38 SE=0,006 

Συνάρτηση ετήσιων αποδοχών 

μισθωτών υπαλλήλων βιομηχανίας 

log Wt=-2,4842 +0,9264 logPt+0,2223 logNt-0,2833 AlogNt 

(12,9271) (2,3343) (-2,0767) 

+0,4295 logYt+0,6558 log(WA/W)t_1 (3) 

(6,2435) (3,5912) 

R2=0,998 DW=2,09 SE=0,0077 

Δεύτερο, ή παράμετρος της μεταβλητής της απασχολήσεως είναι θετι

κή, ή παράμετρος της μεταβλητής των μεταβολών τής απασχολήσεως είναι 

αρνητική; ενώ καί οί δύο είναι σημαντικά μικρότερες άπό τή μονάδα. Τά δύο 

αυτά αποτελέσματα συνεπάγονται, οτι τό επίπεδο τής ζητήσεως στην αγορά 

εργασίας άσκεΐ πληθωριστικές πιέσεις στους μισθούς, ένώ οί μεταβολές του 

επιπέδου τής ζητήσεως ασκούν αντιπληθωριστικές πιέσεις. Τό δεύτερο αυτό 

συμπέρασμα επιβεβαιώνεται άπό τήν παρατήρηση, οτι οί νεοπροσλαμβανό

μενοι μισθωτοί είναι οριακοί εργάτες, οί όποιοι αμείβονται μέ τά ελάχιστα 

όρια τών μισθών καί ημερομισθίων. Μέ τήν πάροδο όμως του χρόνου απο

κτούν ειδίκευση, γεγονός πού τους επιτρέπει νά απολαμβάνουν ψηλές απο

δοχές. 

Τρίτο, ή παράμετρος τής μεταβλητής τής παραγωγικότητας καί στίς 

δύο περιπτώσεις είναι μικρότερη άπό τή μονάδα. 'Επίσης, ή παράμετρος τής 

μεταβλητής τής παραγωγικότητας είναι μεγαλύτερη στό υπόδειγμα τών 

αμοιβών τών ημερομίσθιων εργατών άπό τήν παράμετρο τής ϊδιας μεταβλη-
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της στό υπόδειγμα της αμοιβής των μισθωτών υπαλλήλων. Ά π ό τά δύο αυτά 

αποτελέσματα βγαίνει αντίστοιχα τό συμπέρασμα οτι ή αύξηση της παρα

γωγικότητας προκαλεί αντιπληθωριστικές επιδράσεις στίς αμοιβές τών ερ

γαζομένων καί οτι ή αμοιβή της εργασίας στην περίπτωση τών εργατών 

παραγωγής επηρεάζεται άπό τίς μεταβολές τής παραγωγικότητας περισσό

τερο άπ' οσο επηρεάζονται οί αμοιβές τών μισθωτών υπαλλήλων, οί όποιοι 

αποτελούν μόνιμο προσωπικό. 

Τέταρτο, βρέθηκε οτι οί μεταβλητές του μεριδίου τής εργασίας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τών αμοιβών τών εργατών παραγωγής, 

ενώ στην περίπτωση τών αμοιβών τών μισθωτών υπαλλήλων δέν επηρεάζον

ται άπό τή μεταβλητή πι^1 . Αυτό συνεπάγεται, οτι μέ δεδομένη τήν παρα

γωγικότητα οί αμοιβές καί τό μερίδιο τών εργατών αυξάνονται λόγω μετακι

νήσεως τους άπό απασχολήσεις μέ χαμηλή παραγωγικότητα σέ απασχολή

σεις μέ ψηλή παραγωγικότητα. 

Πέμπτο, ή μεταβλητή (W /W)t_i βρέθηκε ότι συμβάλλει στην ερμη

νεία τών μεταβολών του επιπέδου τών μισθών καί ημερομισθίων καί οτι ή 

επίδραση αύτου του παράγοντα στην περίπτωση τών αμοιβών τών μισθωτών 

είναι θετική, ενώ στην περίπτωση τών αμοιβών τών εργατών είναι αρνητική. 

Αυτό σημαίνει, οτι ή αύξηση τών αποδοχών τών μισθωτών στους κλάδους 

μέ ψηλή παραγωγικότητα απλώς ωθεί τό μέσο επίπεδο τών αμοιβών προς τά 

πάνω, ενώ στην περίπτωση τών αμοιβών τών εργατών ή αΰξηση τών μισθών 

στους κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση 

τών μισθών στους λοιπούς κλάδους μέ γρηγορότερο μάλιστα ρυθμό. Τό πιό 

πάνω αποτέλεσμα θεμελιώνει τήν παρατήρηση, οτι στον τομέα τής μεταποι

ήσεως λειτουργεί μηχανισμός, ό όποιος συντελεί στή μετάδοση τών αυξή

σεων τών μισθών. Συνεπώς ή γρήγορη αύξηση τών αμοιβών τών εργατών σέ 

κλάδους μέ ψηλή παραγωγικότητα, λόγω αυξήσεως τής παραγωγικότητας, 

συντελεί στην αΰξηση τών αμοιβών καί στους κλάδους μέ χαμηλή παραγω

γικότητα, γεγονός πού αποτελεί επίτευγμα τής προσπάθειας τών εργαζομέ

νων νά διατηρήσουν τους σχετικούς μισθούς σταθερούς. Μέ σημαντικές 

διαφορές στους ρυθμούς ανόδου τής παραγωγικότητας, μεταξύ τών διάφο

ρων κλάδων του τομέα τής μεταποιήσεως, καί ομοιόμορφη εξέλιξη τών 

αμοιβών τών εργαζομένων έχουμε μιά μόνιμη άσκηση πληθωριστικών πι-

1. Συναρτήσεις γιά τίς αμοιβές τών μισθωτών υπαλλήλων έδειξαν, οτι ή παρά
μετρος τής μεταβλητής του μεριδίου τής εργασίας δέν ήταν στατιστικά σημαντική. 
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έσεων στό μέσο επίπεδο των τιμών τοΰ τομέα της μεταποιήσεως1 '2. 

Τά Διαγράμματα 8.6 καί 8.7 παρουσιάζουν τη δυνατότητα των συναρ

τήσεων (2) καί (3) νά ερμηνεύσουν τήν εξέλιξη του επιπέδου των αποδοχών 

των ημερομίσθιων εργατών καί των μισθωτών υπαλλήλων αντίστοιχα. Είναι 

φανερό οτι ή προβλεπτική ικανότητα τών υποδειγμάτων αυτών είναι πολύ 

ψηλή. 

Τέλος τό υπόδειγμα (6.51) έδωσε αποτελέσματα, τά όποια επιβεβαι

ώνουν τίς βασικές υποθέσεις πού περιλαμβάνονται σ' αυτό, άλλα ή προβλε

πτική του ικανότητα δέν θεωρήθηκε ικανοποιητική. 

2.2. Τό 'Υπόδειγμα Τιμών 

Τά εμπειρικά αποτελέσματα άπό τήν εφαρμογή του υποδείγματος (6.39) 

γιά τή διερεύνηση τών παραγόντων πού προσδιορίζουν τό επίπεδο τών τι

μών κατά τήν περίοδο 1958-1977 θεωρούνται ικανοποιητικά. Πιό κάτω πα

ρουσιάζουμε δύο από τίς σχέσεις πού εκτιμήσαμε, οί οποίες αφορούν τόν 

άποπληθωριστή της ιδιωτικής καταναλώσεως. Ή διερεύνηση αυτού του 

δείκτη τιμών θεωρήθηκε αναγκαία, γιατί είναι δυνατό νά χρησιμοποιηθεί 

σάν κριτήριο γιά τήν άσκηση της πολιτικής εισοδημάτων. Κατά τήν περί

οδο τών έντονων πληθωριστικών πιέσεων ό δείκτης τιμών καταναλωτή καί ό 

άποπληθωριστήςτής ιδιωτικής καταναλώσεως ακολουθούν τήν ϊδια περίπου 

τάση 3 . Τό πρώτο υπόδειγμα είναι γραμμικής καί τό δεύτερο λογαριθμικής 

μορφής. Τά υποδείγματα αυτά είναι: 

P t=76,2034+0,2447W t+0,3479Pm t+0,8605(Ti/PC)-0,5238ED t 

(5,3810) (6,9674) (1,9778) (-4,2213) (ΕΡ.1) 

£ 2 =0,998 DW=1,57 SE= 1,841 

1. Οί πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται καί άπό τό οτι οί κλάδοι μέ χαμηλή 
παραγωγικότητα παράγουν αγαθά, τά όποια έχουν ψηλή εισοδηματική ελαστικό
τητα καί μικρή ελαστικότητα τιμών. 

2. Frish, Η., «Inflation Theory 1963-1975: A Second Generation Survey», 
Journal of Economic Literature, 1977, σελ. 1304. 

3. Κατά τήν τριετία 1975-1977 ό άποπληθωριστής της ιδιωτικής καταναλώσεως 
αυξήθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 12,5% καί ό δείκτης τιμών καταναλωτή μέ μέσο 
ετήσιο ρυθμό 12,9%. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.6 

Συνάρτηση Ετήσιων 'Αποδοχών 
Ημερομίσθιων 'Εργατών ('Υπόδειγμα 2) 

200-

150-

Πραγματικές τιμές 
Προβλεπόμενες τιμές 

100-

50-

— Ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Γ 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.7 

Συνάρτηση 'Ετήσιων 'Αποδοχών 
Μισθωτών 'Υπαλλήλων Βιομηχανίας 

Πραγματικές τιμές 

Προβλεπόμενες τιμές 

1959 6 0 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Pl = l,8292+0,1230Wt+0,4193Pmt+0,2042(Ti/PC)-0,5914EDi 

(2,7788) (2,9228) ( 2 ? 7 7 8 8 ) (-3,3014) (EP.2) 

R2=0,997 DW=1,62 SE=0,007 

Οί μεταβλητές W, καί Pm t είναι κοινές στά δύο αυτά υποδείγματα καί 

άφοροϋν τίς μέσες ετήσιες αμοιβές των εργατών στή μεγάλη βιομηχανία1 

καί τόν άποπληθωριστή των εισαγωγών αντίστοιχα. Οί μεταβλητές των φό

ρων έχουν προκύψει διά του αποπληθωρισμού των έμμεσων φόρων μέ την 

ιδιωτική κατανάλωση σέ τρέχουσες (PC) καί σέ σταθερές τιμές (PC). 'Εξ

άλλου ή μεταβλητή της υπερβάλλουσας ζητήσεως στό υπόδειγμα (ΕΡ.1) 

έχει προκύψει άπό τήν εκτίμηση του λόγου των πραγματικών παρατηρή

σεων διά τών παρατηρήσεων πού προκύπτουν άπό τήν τάση της ιδιωτικής 

καταναλώσεως(ΕΌι)2.'Αντίθετα στό υπόδειγμα (ΕΡ.2) ή μεταβλητή ED'f πε

ριλαμβάνει μόνο τίς παρατηρήσεις, οί όποιες αντιπροσωπεύουν ελλιπή ζήτη

ση 3 . Αυτό έγινε, γιατί από τή διερεύνηση της υποθέσεως του προσδιορισμού 

τών τιμών άπό τήν υπερβάλλουσα ζήτηση, κατά τά χρόνια του έντονου 

πληθωρισμού, βρέθηκε οτι οί τιμές επηρεάζονται περισσότερο άπό τίς 

καταστάσεις ελλιπούς ζητήσεως παρά άπό τίς καταστάσεις υπερβάλλουσας 

ζητήσεως4. Αυτό ενδεχόμενα οφείλεται στό οτι υπάρχει κάποια χρονική 

υστέρηση στην εμφάνιση τών πληθωριστικών πιέσεων τών στοιχείων κό

στους στίς τιμές, πράγμα πού ωθεί τους επιχειρηματίες στό νά μήν έκμεταλ-

1. Στοιχεία γιά τή μέση αμοιβή των εργατών προκύπτουν άπό τήν ετήσια 
έρευνα στή μεγάλη βιομηχανία γιά τήν περίοδο 1958-1975. Ή χρονολογική σειρά 
αυτών τών στοιχείων επεκτάθηκε, ώστε νά καλύπτει τά χρόνια 1976 καί 1977, ύστερα 
άπό εκτίμηση της σχέσεως της αμοιβής τών εργατών, πού προκύπτει άπό τήν ετήσια 
καί τήν τριμηνιαία έρευνα στή μεγάλη βιομηχανία γιά τήν περίοδο 1965-1975. 

2. Βλέπε υποσημείωση 1, σελίς 272 
3. Ή μεταβλητή ED', έλαβε τίς τιμές της ED t. πού είναι μικρότερες άπό τό 

100,0, καί 100,0 γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις. 
4. Μιά εκτίμηση της σχέσεως (ΕΡ.1) γιά τήν περίοδο 1958-1973, στην οποία ή 

μεταβλητή της υπερβάλλουσας ζητήσεως έλαβε τίς τιμές πού απεικονίζουν μόνο τήν 
υπερβάλλουσα ζήτηση καί 100,0 γιά τίς λοιπές παρατηρήσεις, έδωσε αποτελέσματα 
πού δείχνουν πώς κατά τήν περίοδο εκείνη οί τιμές προσδιορίζονταν άπό τήν έκταση 
της υπερβάλλουσας ζητήσεως. 
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λεύονται πλήρως τίς συνθήκες πού ευνοούν τήν άνοδο των τιμών1. Ειδικό

τερα τά εμπειρικά αποτελέσματα του υποδείγματος (ΕΡ.1) δείχνουν δτι: 

α. Ό ρυθμός ανόδου των τιμών του 1977 ύπερεκτιμάται κατά 1,8 ποσοστι

αίες μονάδες (ό προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου είναι 14,3% έναντι 12,5%, 

πού ήταν ό ρυθμός ανόδου του άποπληθωριστή της ιδιωτικής κατα

ναλώσεως), πράγμα τό όποιο ενδεχόμενα ερμηνεύει τήν αποτελεσματι

κότητα του ελέγχου των τιμών κατά τήν περίοδο αυτή. 

β. ! Η ελαστικότητα τών τιμών ως προς τους μισθούς κατά τό 1977, ή οποία 

προκύπτει άπό ϊδιο υπόδειγμα, είναι 0,362, μέγεθος πού δείχνει, οτι ή 

αύξηση της αμοιβής της εργασίας κατά 10% οδηγεί σέ άνοδο τών τιμών 

κατά 3,6%. Ή επίδραση αυτή δείχνει οτι ό πληθωρισμός κόστους, πού 

οφείλεται στην άνοδο της αμοιβής της εργασίας, δέν είναι σημαντικός καί 

οτι τό σύστημα προσδιορισμού τών μισθών καί τών τιμών δέν οδηγεί σέ 

σπειροειδή εξέλιξη τους. 'Εντούτοις, επειδή οί χρηματικοί μισθοί κατά 

τήν παραπάνω περίοδο αυξήθηκαν κατά 20%, υπολογίζεται ότι ή αμοιβή 

της εργασίας ερμηνεύει ποσοστό 50% περίπου του πληθωρισμού. 

γ. CH ελαστικότητα τών τιμών ώς προς τίς τιμές τών εισαγόμενων αγαθών 

κατά τόν ϊδιο χρόνο υπολογίζεται σέ 0,43, σημαντικά δηλαδή ψηλότερη 

από τή συμμετοχή τών εισαγόμενων αγαθών στό εθνικό προϊόν. 'Εντού

τοις, λόγω του χαμηλού ρυθμού ανόδου τών τιμών τών εισαγόμενων αγα

θών, ή αύξηση του δείκτη τιμών της ιδιωτικής καταναλώσεως, πού οφεί

λεται στίς τιμές τών εισαγόμενων αγαθών, υπολογίζεται σέ 18%. 

δ. Ή ελαστικότητα τών τιμών σέ σχέση μέ τους φόρους είναι 0,20· τό μέγε

θος αυτό της ελαστικότητας, μαζί μέ τή μεταβολή τών φόρων, δίνει επί

δραση τών φόρων καί προκύπτει οτι οί μεταβολές τών φόρων ερμηνεύουν 

ποσοστό 7,8% του προβλεπόμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών, 

ε. Ό σταθερός ορός, πού υποτίθεται πώς ερμηνεύει τήν επίδραση τών ακα

θάριστων κερδών στίς τιμές, δείχνει δτι οί τιμές κατά τό 1977 ωθήθηκαν 

προς τά πάνω κατά 3,89 ποσοστιαίες μονάδες καί ερμηνεύει ποσοστό 

27,2% του προβλεπόμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών. 'Εντούτοις, λαμβα

νομένης υπόψη τής επιδράσεως τής καταστάσεως τής αγοράς πού ερμη

νεύεται άπό τή μεταβλητή τής υπερβάλλουσας ζητήσεως καί πού υπολο

γίζεται σέ 3%, ή συμβολή τών κερδών στον πληθωρισμό περιορίζεται 

στό 24,2%. 

1. Παρόμοιο αποτέλεσμα βρέθηκε στην περίπτωση τών ΗΠΑ.Βλ. F.P.R. Brech
ung, «Some Empirical Evidence on the Effectiveness of Prices and Incomes Policies», 
στό βιβλίο τών M. Parkin and M. Sumner, Incomes Policy and Inflation, Manchester 
University Press, 1972, σελ. 30-47. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.8 

Άποπληθωριστής 'Ιδιωτικής Καταναλώσεως 

('Υπόδειγμα ΕΡ.1) 
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Ή προβλεπτική ικανότητα τοϋ υποδείγματος (ΕΡ.1) εμφανίζεται στό 

Διάγραμμα 8.8. Ή παράλληλη εξέλιξη των πραγματικών καί των προβλεπό

μενων παρατηρήσεων, καθώς καί ή υστέρηση τών πραγματικών έναντι τών 

προβλεπόμενων παρατηρήσεων κατά τήν περίοδο 1975-1977, δείχνει τήν 

ψηλή προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος καί υπονοεί οτι οί έλεγχοι 

τών τιμών κατά τά τελευταία χρόνια συνέβαλαν στή μείωση τους. 

Έξαλλου τό υπόδειγμα (ΕΡ.2) έχει ψηλή προβλεπτική ικανότητα καί 

ερμηνεύει τό σύνολο τών μεταβολών τών τιμών. 'Ωστόσο αν ληφθούν οί 

πραγματικές μεταβολές τών ανεξάρτητων μεταβλητών καί οί παράμετροι 

των, πού είναι έλαστικότητες, υπολογίζεται ρυθμός ανόδου τών τιμών πού 

υστερεί σημαντικά τοϋ πραγματικού ρυθμού ανόδου τών τιμών. Ή αδυναμία 

του υποδείγματος αύτοϋ νά προβλέψει τό ρυθμό ανόδου τών τιμών μέ σχε

τική ακρίβεια, ιδίως κατά τά τελευταία χρόνια, οφείλεται στό οτι ή επί

δραση τών μισθών καί τών αυτόνομων παραγόντων στίς τιμές ύποεκτιμάται 

σημαντικά. 'Εξαιτίας της αδυναμίας αυτής δέν ενδείκνυται ή χρησιμοποί

ηση τοϋ υποδείγματος (ΕΡ.2) γιά τήν άσκηση πολιτικής. 

Τέλος τό υπόδειγμα (6.40) έδωσε αποτελέσματα, τά όποια επιβεβαι

ώνουν τίς βασικές υποθέσεις προσδιορισμού τών τιμών πού περιλαμβάνον

ται σ' αυτό, άλλα ή προβλεπτική ικανότητα της συναρτήσεως ήταν μικρή. 

3. 'Ανακεφαλαίωση: Συμπεράσματα άπό τήν Εμπειρική 

Διερεύνηση τοδ Πληθωρισμού Μισθών καί Τιμών 

Ή εμπειρική ανάλυση τών μισθών έδειξε, οτι μεγάλο μέρος τών αυξή

σεων τών αμοιβών τών εργαζομένων στή βιομηχανία ήταν αποτέλεσμα της 

αναδιανεμητικής εισοδηματικής πολιτικής πού ακολουθήθηκε κατά τά τε

λευταία χρόνια. 'Επίσης αυτόνομοι παράγοντες συντέλεσαν στην άνοδο τών 

αποδοχών τών εργαζομένων, βραχυχρόνια, μέ ρυθμό ψηλότερο άπό τήν αύ

ξηση της παραγωγικότητας. 'Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής ήταν ή 

αύξηση τών πιέσεων στίς τιμές. 'Αντίθετα ή επίδραση τών παραγόντων 

ζητήσεως (ώρες απασχολήσεως καί ανεργία) στους μισθούς δέν φαίνεται νά 

είναι τόσο ψηλή, ώστε νά συνηγορεί υπέρ της υίοθετήσεως μιας πολιτικής 

πού οδηγεί σε μείωση τοϋ ρυθμού ανόδου της οικονομίας καί σε χαλαρό

τητα στην αγορά εργασίας προς τό σκοπό ελέγχου τοϋ πληθωρισμοΰ. 

Χωρίς αμφιβολία ή ύπαρξη κάποιας χαλαρότητας στην αγορά εργασίας 

θά συμβάλει στή μείωση τών πιέσεων άπό τήν πλευρά τών εργαζομένων γιά 

τήν άνοδο τών μισθών, άλλα τό ϊδιο αποτέλεσμα μπορεί νά επιτευχθεί μέ τήν 

εφαρμογή μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 

Ειδικότερα τά εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν, οτι υπάρχει κάποια 
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αυταπάτη σχετικά μέ τήν αξία του χρήματος. Οί μισθοί αναπροσαρμόζονται 

μέ ρυθμό χαμηλότερο άπό οσο αυξάνεται ό δείκτης τιμών καταναλωτή 

(βραχυχρόνια καί μακροχρόνια), άλλα ή υστέρηση των μισθών στίς μετα

βολές τών τιμών αναπληρώνεται άπό τήν αυτόνομη άνοδο τών αμοιβών. 

Αυτό τό αποτέλεσμα βρίσκεται σέ αντίθεση μέ τό μέγεθος της επιδράσεως 

τών τιμών στους μισθούς, ή οποία προκύπτει άπό τήν ανάλυση του επιπέδου 

τών αμοιβών στή βιομηχανία, δπου βρέθηκε πώς οί μισθοί αναπροσαρμό

ζονται σχεδόν πλήρως λόγω τών μεταβολών τοϋ δείκτη κόστους ζωής. Ή 

διαφορά ανάμεσα στά δύο αυτά αποτελέσματα ενδεχόμενα οφείλεται στό 

οτι, βραχυχρόνια, οί μισθωτοί δείχνουν μικρότερη εμπιστοσύνη, όσον 

άφορα τή δυνατότητα του δείκτη τιμών καταναλωτή νά ερμηνεύσει τήν 

έκταση του πληθωρισμού. 'Εξάλλου τά εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν 

τήν άσκηση πληθωριστικών πιέσεων άπό τή μείωση τών ωρών απασχολή

σεως, πράγμα πού οφείλεται στην άρνηση τών εργαζομένων νά φέρουν μέ

ρος του κόστους της μειώσεως τών ωρών απασχολήσεως. 

Ή μικρή επίδραση τών μεταβολών της ανεργίας καί ή επιβεβαίωση της 

υποθέσεως, οτι οί νεοπροσλαμβανόμενοι εργάτες (υποδείγματα επιπέδου μι

σθών) ασκούν αρνητική επίδραση στην αμοιβή της εργασίας, καθώς καί ή 

αρνητική συσχέτιση πού υπάρχει ανάμεσα στίς δύο αυτές μεταβλητές1, υπο

δηλώνουν οτι τό εργατικό δυναμικό πού μετακινείται άπό τόν αγροτικό στό 

μή αγροτικό τομέα άσκεΐ αντιπληθωριστική επίδραση στους μισθούς. 

'Ακόμη ή επίδραση της παραγωγικότητας στό μέσο επίπεδο τών αμοιβών 

τών εργαζομένων βραχυχρόνια είναι μικρότερη άπό τήν αυτόνομη αύξηση 

τών αμοιβών, πράγμα πού υποδηλώνει αύξηση τών μισθών, λόγω ασκήσεως 

πιέσεων άπό τήν πλευρά της προσφοράς εργασίας. 

Τέλος τά υποδείγματα του επιπέδου τών αποδοχών τών ημερομίσθιων 

εργατών καί μισθωτών υπαλλήλων επιβεβαιώνουν τήν υπόθεση, οτι δέν εί

ναι δυνατή ή άσκηση διακριτικής πολιτικής υπέρ τών εργαζομένων σέ κλά

δους μέ ψηλή παραγωγικότητα χωρίς νά υπάρχουν οί ϊδιες επιπτώσεις στό 

επίπεδο τών αμοιβών τών λοιπών εργαζομένων. 

Παρόμοια ή ανάλυση του δείκτη τιμών καταναλωτή έδειξε, οτι ενα 

μεγάλο μέρος της αυξήσεως τών τιμών καταναλωτή ήταν αποτέλεσμα αυτό

νομων αποφάσεων τών επιχειρηματιών, γεγονός πού συνηγορεί υπέρ τής 

υίοθετήσεως πολιτικής τιμών. Πράγματι ή εμπειρική ανάλυση φανερώνει, 

1. Συσχέτιση τής μεταβλητής τής ανεργίας μέ τίς νέες προσλήψεις στή βιομη
χανία έδειξε, οτι ή μεταξύ τους εξάρτηση είναι τύπου καμπύλης Phillips. 

-317-



οτι οί έλεγχοι των τιμών κατά τά πρόσφατα χρόνια συμπίεσαν τό ρυθμό 

ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή. Τό αποτέλεσμα αυτό καί ή ένδειξη 

οτι ή αλληλεξάρτηση των μισθών καί τών τιμών δέν προκαλεί τή σπειρο

ειδή εξέλιξη τους σέ σημείο πού νά επιφέρει επιτάχυνση του πληθωρισμού, 

όδηγοΰν στό συμπέρασμα οτι ή υιοθέτηση μιας πολιτικής τιμών καί εισ

οδημάτων μπορεί νά συμβάλει στή μείωση του πληθωρισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

1. Είναι Δυνατή ή Εφαρμογή Πολιτικής 
Τιμών καί Εισοδημάτων στην Ελλάδα; 

Άπό τά προηγούμενα προκύπτει, οτι τό κεντρικό σημείο της εργασίας 
αυτής είναι ή εξέταση των θεμάτων πού συνδέονται μέ τήν πολιτική τιμών 
καί εισοδημάτων, οί προϋποθέσεις πού απαιτούνται γιά νά συμβάλει ή πολι
τική αυτή στον έλεγχο τοΰ πληθωρισμού, ή διερεύνηση της δυνατότητας νά 
εφαρμοσθεί πολιτική τιμών καί εισοδημάτων στην Ελλάδα, όπως εννοείται 
καί εφαρμόζεται σέ άλλες χώρες, ή εισήγηση γιά τή χάραξη πολιτικής 
τιμών καί εισοδημάτων σταθεροποιήσεως καί τή δημιουργία του απαραίτη
του θεσμικού πλαισίου γιά τήν εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Στην ερ
γασία αυτή δέν αναλύσαμε τό θεσμικό πλαίσιο πού διέπει τήν αγορά εργα
σίας. Ή ανάλυση του θέματος αυτού είναι σκόπιμο νά αποτελέσει τό κεν
τρικό σημείο άλλης μελέτης. 'Αναφέρθηκαν μόνο τά κεντρικότερα σημεία 
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου πού σχετίζονται μέ τήν πολιτική μι
σθών καί ημερομισθίων. Στην εργασία αυτή επισημάνθηκαν επίσης τά ση
μεία εκείνα πού αναμένεται νά επηρεάσουν τήν αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 

Άπό τήν προηγούμενη ανάλυση προέκυψε επίσης, οτι τό υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο εμποδίζει τήν εφαρμογή πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. 
Οί επιχειρήσεις μπορούν νά χορηγούν αυξήσεις στους μισθούς καί τά ημε
ρομίσθια καί νά επιρρίπτουν τό πρόσθετο κόστος στίς τιμές.'Εξάλλου τό υφι
στάμενο θεσμικό πλαίσιο καλύπτει κυρίως τους μισθούς καί τά ημερομί
σθια, γι' αυτό καί οί επιχειρήσεις μπορούν νά αναπροσαρμόζουν τίς τιμές 
τών προϊόντων τους, όταν οί συνθήκες τής αγοράς τό επιτρέπουν. Συνεπώς, 
γιά νά εφαρμοσθεί μιά πολιτική τιμών καί εισοδημάτων πού θά συμβάλλει 
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στη μείωση του πληθωρισμού, είναι απαραίτητο όχι μόνο νά συμβάλει στή 

σταθεροποίηση της οικονομίας αλλά καί νά δημιουργεί τό κατάλληλο όρ

γανο, τό όποιο θά παρακολουθεί τήν εφαρμογή της πολιτικής. 

Τά εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν, δτι ενα σημαντικό μέρος τής αυ

ξήσεως των μισθών καί των τιμών είναι αποτέλεσμα μεταβολών τών αυτόνο

μων παραγόντων τής προσφοράς. "Επεται συνεπώς, οτι ή τιθάσσευση τοΰ 

πληθωρισμού απαιτεί τή λήψη μέτρων πού νά επηρεάζουν τή συμπεριφορά 

τών μισθωτών καί τών επιχειρήσεων. 'Εντούτοις ή εμπειρία άλλων χωρών 

έδειξε, οτι άπό τήν εφαρμογή τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων προκύ

πτουν οφέλη άλλα καί κόστος. Ή υπεροχή τοΰ οφέλους έναντι τοΰ κόστους 

εξαρτάται άπό τή μορφή τής πολιτικής, άλλα καί άπό τή δυνατότητα τής 

κυβερνήσεως νά τήν εφαρμόσει. 'Επίσης ή προσπάθεια νά αποφευχθεί τό 

κόστος άπό τήν εφαρμογή τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων μειώνει 

τήν αποτελεσματικότητα της. 

Ή αποτελεσματικότητα τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στην 

Ελλάδα αναμένεται νά επηρεασθεί άπό τους παράγοντες πού ακολουθούν. 

Πρώτο, τό αποκεντρωτικό σύστημα πού ισχύει στην οργάνωση τής 

αγοράς εργασίας καθιστά δύσκολη τήν εξασφάλιση πνεύματος συνεργασίας 

μεταξύ τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών, σέ εθνική κλίμακα, γιά τήν 

εξειδίκευση τών κριτηρίων, πάνω στά όποια θά στηριχτεί ή πολιτική τιμών 

καί εισοδημάτων, καί τή διάρθρωση τών αμοιβών. 'Επίσης ή αποκέντρωση 

αυτή περιορίζει τό ρόλο τών ηγετών τών οργανώσεων καί τών δύο πλευρών 

τής αγοράς εργασίας γιά τήν υιοθέτηση μιας πολιτικής τιμών καί εισοδημά

των σταθεροποιήσεως. 

Δεύτερο, ή εξάρτηση τής οικονομίας σέ μεγάλο βαθμό άπό τό εξωτε

ρικό καί ή προσχώρηση τής Ελλάδος στην Κοινή 'Αγορά είναι δυνατό νά 

αποτελέσουν εμπόδιο γιά τήν εφαρμογή πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων, 

δεδομένου οτι ή επίδραση άπό τήν εναρμόνιση τών τιμών τών αγροτικών 

προϊόντων μέ τό καθεστώς τής ΕΟΚ αναμένεται οτι, τουλάχιστο κατά τήν 

περίοδο τής προσαρμογής τών τιμών, θά ασκήσει έντονες πληθωριστικές 

επιδράσεις. 'Εντούτοις, μετά τήν ολοκλήρωση τής προσαρμογής τών τιμών 

στίς κοινοτικές τιμές, οί επιδράσεις τής Κοινής αγροτικής πολιτικής πάνω 

στον εγχώριο πληθωρισμό θά είναι μικρές. 'Εξάλλου ή κινητικότητα τής 

εργασίας μεταξύ τής Ελλάδος καί τών χωρών τής ΕΟΚ καί ή μεταβολή, 

στίς αντιλήψεις τών εργαζομένων, πού θά επέλθει λόγω τής εντάξεως (οί 

εργαζόμενοι θά απαιτήσουν νά μειωθούν οί ώρες απασχολήσεως στό επί

πεδο τών ωρών απασχολήσεως πού ισχύει στίς χώρες τής ΕΟΚ καί νά 

απολαύσουν μερίδιο τής εργασίας ϊδιο μέ εκείνο πού απολαμβάνουν οί ερ-
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γαζόμενοι στίς χώρες της ΕΟΚ), δυνατό νά επηρεάσουν τόν ανεξάρτητο 

ρόλο της πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων. Πρέπει όμως νά αναγνωρισθεί, 

οτι οΐ επιδράσεις της πολιτικής τής ΕΟΚ καί ή κινητικότητα τής εργασίας 

μεταξύ τής 'Ολλανδίας καί των γειτονικών χωρών δέν εμπόδισαν τη χώρα 

αυτή νά εφαρμόσει μιαν επιτυχή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων. 

Τρίτο, ή επιβολή μέτρων ελέγχου στους μισθούς καί τίς τιμές γιά βραχύ 

χρονικό διάστημα είναι δυνατή, χωρίς νά δημιουργηθεί ένταση μεταξύ τών 

ενδιαφερόμενων μερών, αν γίνει κατανοητό, οτι άλλα μέτρα οικονομικής 

πολιτικής, πού θά ληφθούν, θά οδηγήσουν στή σταθεροποίηση τών προϋ

ποθέσεων ικανοποιήσεως τής ζητήσεως χρήματος καί στή μείωση τών πλη

θωριστικών πιέσεων άπό τό δημόσιο τομέα, μέ αποτέλεσμα τήν αποκατά

σταση τών συνθηκών σταθεροποιήσεως τής οικονομίας. 

Τέταρτο, ή ένταξη τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στά πλαίσια 

τών γενικότερων επιδιώξεων του 5ετοϋς Προγράμματος Οικονομικής 'Ανα

πτύξεως, διευκολύνει τήν επέμβαση τής κυβερνήσεως στίς αγορές εργασίας 

καί προϊόντος. Γιατί ό προσανατολισμός τής οικονομικής πολιτικής στίς 

επιδιώξεις του οικονομικού προγράμματος επηρεάζει τά χρηματικά εισοδή

ματα. 

Πέμπτο, ή αβεβαιότητα πού επικρατεί στίς διεθνείς αγορές πρώτων 

υλών καί πετρελαίου αυξάνει τήν ευαισθησία τών κοινωνικών ομάδων γιά 

εξασφάλιση τής οικονομίας άπό τους κλονισμούς πού υφίσταται λόγω τών 

συχνών ανατιμήσεων τών πρώτων υλών. Ή επιθυμία νά είναι ή οικονομία 

προετοιμασμένη, ώστε νά αντέξει στίς συχνές αυξήσεις τών τιμών τών εισ

αγόμενων αγαθών, είναι δυνατό νά μεταφρασθεί σέ αποδοχή τής πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων σταθεροποιήσεως. 

Τέλος ή μείωση τοΰ ρυθμού αυξήσεως τής παραγωγικής δυναμικότητας 

τής χώρας, λόγω μειώσεως τών επενδύσεων σέ μηχανήματα καί λοιπό εξ

οπλισμό γιά τέταρτο χρόνο, πού είναι αποτέλεσμα τής συνεχιζόμενης αβε

βαιότητας λόγω του ψηλού πληθωρισμού, καί ή φυσική απειλή γιά αύξηση 

τής ανεργίας, ευνοεί τή λήψη μέτρων άμεσου ελέγχου γιά τίς τιμές καί τά 

χρηματικά εισοδήματα. "Ετσι ή εφαρμογή κανόνων, πού θά επηρεάζουν τή 

συμπεριφορά τής προσφοράς, είναι πιθανό νά γίνει δεκτή χωρίς μεγάλη 

αντίδραση άπό τά ενδιαφερόμενα μέρη. 'Επιπλέον είναι πιθανό, οί δύο 

πλευρές τής αγοράς εργασίας νά θεωρήσουν τόν εκπαιδευτικό ρόλο τής 

πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων ενδιαφέροντα καί νά θελήσουν νά επωφε

ληθούν άπό τήν ευκαιρία, γιά νά μελετήσουν τή σχέση πού υπάρχει ανά

μεσα στους μισθούς, τά κέρδη, τήν παραγωγικότητα καί τίς τιμές, καθώς καί 

τό ρόλο τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων στή διανομή τοΰ εισοδήμα

τος καί τόν έλεγχο τοΰ πληθωρισμού. 

21 
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2. Προτάσεις γιά τήν "Ασκηση Πολιτικής 
Τιμών καί Εισοδημάτων Σταθεροποιήσεως 

Άπό τήν ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων έγινε φανερό οτι: (α) 
ή αναδιανεμητική εισοδηματική πολιτική πού ακολουθήθηκε κατά τά τε
λευταία χρόνια άσκησε πληθωριστικές πιέσεις στους μισθούς καί στή συν
έχεια στίς τιμές· (β) αυτόνομοι παράγοντες προσφοράς πιέζουν προς τά 
πάνω τους μισθούς καί τίς τιμές* (γ) ή παραγωγικότητα χρησιμοποιήθηκε 
πιό πολύ γιά τήν αύξηση των χρηματικών εισοδημάτων παρά γιά τή μείωση 
τοϋ πληθωρισμού- (δ) οί εργαζόμενοι αντιδρούν στίς αυξήσεις τών μισθών 
πού διαταράσσουν τους σχετικούς μισθούς. Ή ανάγκη, συνεπώς, νά διατυ
πωθούν κανόνες γιά τήν άσκηση πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων γιά τήν 
ενίσχυση τών συνθηκών σταθεροποιήσεως της οικονομίας είναι φανερή. 
Μέ βάση τά πιό πάνω ή πολιτική τιμών καί εισοδημάτων μπορεί νά στηρι
χτεί στίς ακόλουθες υποθέσεις 

w=a 0+aip+a2h+a 3y+a 4S (9.1) 

p=b0+b1w+b2h—b3y+b4pm (9.2) 

Οί μεταβλητές w,p,y, καί h διατηρούν τό χαρακτηρισμό πού τους δόθηκε 
στά προηγούμενα, ενώ ή μεταβλητή S είναι ενα μέτρο τής διαταραχής στή 
διάρθρωση τών αμοιβών. Σύμφωνα μέ τή σχέση (9.1) βασικός κανόνας γιά 
τήν άσκηση πολιτικής εισοδημάτων είναι ή αναπροσαρμογή τών μισθών 
σύμφωνα μέ τήν αύξηση τών τιμών καί τής μέσης παραγωγικότητας τής 
οικονομίας. Ό κανόνας αυτός αναμένεται οτι θά προκαλέσει σταθερότητα 
τοΰ μεριδίου τής εργασίας στό εθνικό εισόδημα καί ομοιόμορφη αύξηση 
τών μισθών σέ όλους τους κλάδους τής οικονομίας, μέ αποτέλεσμα οί κλά
δοι, στους οποίους ή παραγωγικότητα αυξάνει μέ ρυθμό χαμηλότερο άπό 
εκείνον τής μέσης παραγωγικότητας ολόκληρης τής οικονομίας, νά αυξά
νουν τίς τιμές τών προϊόντων τους. Καί επειδή κάτω άπό τίς σημερινές 
συνθήκες οί κλάδοι μέ ψηλή παραγωγικότητα δέν μειώνουν τίς τιμές τους, 
τό μέσο επίπεδο τών τιμών ανέρχεται. Ή αύξηση αυτή ερμηνεύεται άπό τό 
σταθερό ορο b0. 'Εξάλλου ή αύξηση τών μισθών πού ερμηνεύεται άπό τό 
σταθερό ορο α0 είναι αποτέλεσμα τής αυτόνομης αυξήσεως τών μισθών, 
λόγω ασκήσεως κάποιας δυνάμεως πάνω στην αγορά εργασίας ή λόγω τής 
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μακράς παραμονής των εργαζομένων στην ϊδια απασχόληση. Ή προαναφε-

θείσα πολιτική υπονοεί, οτι τό μέγεθος των παραμέτρων των μεταβλητών 

πού θά προσδιορίσουν τό ρυθμό αυξήσεως τών μισθών καί των τιμών είναι: 

α ο >0, α! = 1, α 2 < 1 , α 3 = 1 , α 4 = 0 , b o >0, b-|<l, b 2 < l , b 3 = 0 καί b 4 < l 

Ή πολιτική, όμως, αυτή δέν είναι αντιπληθωριστική, δπως φαίνεται 

από μιά πρώτη άποψη γιά τό λόγο οτι: 

Πρώτο, ή αυτόνομη αΰξηση τών μισθών καί ή άρνηση τών εργαζομέ

νων νά φέρουν ολο τό βάρος άπό τή μείωση τών ωρών απασχολήσεως, 

παράλληλα μέ τήν αναπροσαρμογή τών μισθών σύμφωνα μέ τήν άνοδο τών 

τιμών καί της παραγωγικότητας, συνεπάγεται αΰξηση του μεριδίου της ερ

γασίας σέ βάρος τών εισοδημάτων τών άλλων κοινωνικών ομάδων. 

Γιά νά αποφευχθούν οί πληθωριστικές επιδράσεις πού θά προέλθουν 

άπό τήν αντίδραση τών ομάδων σέ βάρος τών οποίων γίνεται ή αναδιανομή 

του εισοδήματος ενδείκνυται ή εισοδηματική πολιτική νά συμβάλλει στην 

ελαχιστοποίηση του παράγοντα α 0 καί νά οδηγεί σέ α 2 = 1 όταν μειώνονται 

οί ώρες απασχολήσεως καί σέ α 2 < 1 δταν αυξάνονται οί ώρες απασχολήσε

ως1. 

Δεύτερο, ή προσπάθεια πού έγινε κατά τά τελευταία χρόνια, στά πλαί

σια της αναδιανεμητικής εισοδηματικής πολιτικής, οί ψηλοί μισθοί νά 

απορροφήσουν μέρος της αυξήσεως τών χαμηλών μισθών είχε σάν αποτέ

λεσμα τή διαταραχή τών σχετικών μισθών. Γιά τό λόγο αυτό υπάρχει κά

ποια πίεση γιά αναπροσαρμογή τών μισθών, λόγω μεταβολών, τοϋ παρά

γοντα S. Αυτό σημαίνει ότι ή παράμετρος της μεταβλητής S είναι α 4 >0. 

Ή αναπροσαρμογή τών μισθών λόγω μεταβολής της διαρθρώσεως τών 

αποδοχών τών μισθωτών θά έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση του μέσου 

επιπέδου τών μισθών. Τό βασικό ερώτημα πού δημιουργείται άπό τήν ανα

προσαρμογή αυτή είναι, πώς θά ελαχιστοποιήσουμε τήν αύξηση του μέσου 

επιπέδου τών μισθών, όταν μεταβάλλεται τό S. Αυτό μπορεί νά γίνει μέ τήν 

ελαχιστοποίηση τών παραγόντων πού επηρεάζουν τους σχετικούς μισθούς. 

1. Ή αύξηση τών μισθών μέ χαμηλότερο ρυθμό άπό οσο αυξάνονται οί ώρες 
απασχολήσεως ενδείκνυται γιατί στην περίπτωση τής υπερωριακής απασχολήσεως 
καταβάλλεται πρόσθετη, πέραν τής κανονικής, αμοιβή. 
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Έτσι μπορούμε νά επιτρέψουμε τήν αναπροσαρμογή των μισθών, δταν 

υπάρχουν σημαντικές ανισότητες στίς αποδοχές των εργαζομένων, ενώ 

μπορούμε, παράλληλα, νά αποτρέψουμε τή δημιουργία μεγάλων ανισοτή

των. Αυτό θά έχει σάν αποτέλεσμα, ή επίδραση της αναπροσαρμογής τών 

μισθών, λόγω μεταβολών τών σχετικών μισθών πάνω στό μέσο επίπεδο τών 

μισθών, νά είναι ή μικρότερη δυνατή. 

Τρίτο, ή αύξηση τών τιμών τών εισαγόμενων αγαθών προκαλεί διαρροή 

εισοδήματος προς τό εξωτερικό, ενα βάρος πού πρέπει νά φέρουν δλοι οί 

εργαζόμενοι. Παρόμοια οί επιβαρύνσεις πού θά επιβάλλονται γιά τήν εφαρ

μογή ειδικών προγραμμάτων προς ενίσχυση ορισμένων κοινωνικών ομά

δων, πρέπει νά εκπίπτονται άπό τό ρυθμό αναπροσαρμογής τών αμοιβών. 

Έ τ σ ι οί παράμετροι τής σχέσεως (9.1) γίνονται α ο >0, α·,<1, α 3 < 1 ' α 4 > 0 

α 2 = 1 όταν μειώνονται οί ώρες απασχολήσεως καί α 2 < 1 όταν αυξάνονται οί 

ώρες απασχολήσεως. Εξυπακούεται, οτι δ περιορισμός του ρυθμού ανόδου 

τών μισθών, λόγω τής μή πλήρους αναπροσαρμογής τους στίς μεταβολές 

τών τιμών καί τής παραγωγικότητας, πρέπει νά αντισταθμίζει τήν άνοδο τών 

μισθών λόγω τής αυτόνομης ανόδου τών αμοιβών τών εργαζομένων (α0) καί 

τών μεταβολών στη διάρθρωση τών μισθών (a4S). 

Γιά νά γίνει κατανοητή ή πιό πάνω πολιτική υποθέτουμε, δτι α 0 = ] % , 

a 4 S=2%,p=12%, h = — 2 % καί y=2%. Μέ αύξηση του μέσου επιπέδου τών 

μισθών κατά 3%, λόγω ασκήσεως κάποιας δυνάμεως, άπό τους μισθωτούς, 

πάνω στην αγορά ή λόγω τής μακράς παραμονής τών εργαζομένων στην ϊδια 

απασχόληση (1%) καί λόγω μεταβολής τής διαρθρώσεως τών μισθών (2%), 

προκύπτει δτι ή αύξηση πού δικαιολογείται νά δοθεί βάσει τής εισοδηματι

κής πολιτικής είναι a 1 p + a 2 h + a 3 y = w + 3 % ή w=9%. Γιά τίςτιμές ή πιό πάνω 

πολιτική συνεπάγεται, δτι b 0 >0, ο Ί < 1 , b 2 < l καί b 3 < l . Έτσι οί τιμές δέν 

μειώνονται λόγω τής αυξήσεως τής παραγωγικότητας. 

Εντούτοις, κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες τής οικονομίας, απαιτεί

ται ή χρησιμοποίηση ενός μέρους, τουλάχιστον, τής παραγωγικότητας γιά 

τή μείωση του πληθωρισμού. Μιά τέτοια πολιτική προϋποθέτει, δτι ή πολι

τική τιμών θά υπαγορεύει μείωση του ρυθμού ανόδου τών τιμών. Σύμφωνα, 

λοιπόν, μέ τό παράδειγμα αυτό οί χρηματικοί μισθοί αυξάνονται κατά α^Η-

a 2 h + a 3 y < 9%, ενώ γιά τίς τιμές ή παράμετρος τής παραγωγικότητας 

γίνεται αρνητική, b 3 <0. 

Συμπληρωματικά, σέ σχέση μέ τήν πιό πάνω πολιτική, πρέπει νά ειπω

θεί, δτι τρεις παραλλαγές του κανόνα αύτου μπορούν νά εφαρμοσθούν. 

Πρώτο, ή αναπροσαρμογή τών μισθών σύμφωνα μέ τόν υπολογιζόμενο 

ρυθμό ανόδου τών τιμών καί τής παραγωγικότητας. Βάσει του κανόνα αύτου 
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οί μισθοί, οι τιμές καί ή παραγωγικότητα αυξάνονται ταυτόχρονα. Τά πρα

κτικά προβλήματα πού δημιουργούνται άπό τήν εφαρμογή του εΐναι ό υπο

λογισμός του ρυθμού ανόδου των τιμών καί της παραγωγικότητας πού θά 

πραγματοποιηθεί καί ή πιθανότητα, οί εργαζόμενοι νά θεωρήσουν πώς οί 

αμοιβές τους θά έπρεπε νά αυξάνουν σύμφωνα μέ τόν προσδοκώμενο ρυθμό 

ανόδου τών τιμών (όχι τόν πραγματικό) καί της παραγωγικότητας καί, συν

επώς, νά κρίνουν ότι δέν αποζημιώνονται σύμφωνα μέ τόν κανόνα. 

Δεύτερο, ή αναπροσαρμογή τών αμοιβών σύμφωνα μέ τόν επιδιωκόμενο 

(επιθυμητό) ρυθμό ανόδου τών τιμών σύν τό ρυθμό ανόδου της παραγωγικό

τητας. Ή εφαρμογή αυτού του κανόνα προσκρούει στην αδυναμία δτι ή 

επίτευξη του επιδιωκόμενου ρυθμού ανόδου τών τιμών εξαρτάται άπό τίς 

αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις. 'Ωστόσο σέ περιόδους απότομης 

μεταβολής τών πληθωριστικών πιέσεων άπό τό εξωτερικό ή επίτευξη του 

επιθυμητού ρυθμού ανόδου τών τιμών γίνεται πολύ δυσχερής. Ό επιθυμητός 

ρυθμός ανόδου τών τιμών επιλέγεται άπό τήν κυβέρνηση, ενώ ο ρυθμός 

ανόδου της παραγωγικότητας υπολογίζεται μέ βάση τόν προβλεπόμενο ρυ

θμό ανόδου της οικονομίας. 

Παρόλα αυτά άλλοι παράγοντες εΐναι δυνατό νά ωθήσουν τίς τιμές προς 

τά πάνω περισσότερο άπό όσο επιδιώκει ή οικονομική πολιτική της κυβερ

νήσεως. 'Επίσης ό υπολογιζόμενος ρυθμός ανόδου της παραγωγικότητας 

της οικονομίας είναι δυνατό νά διαφέρει άπό τό ρυθμό πού τελικά θά πρα

γματοποιηθεί. Έτσι, ex post, ό ρυθμός μέ τόν όποιο αναπροσαρμόστηκαν οί 

μισθοί θά διαφέρει άπό εκείνο μέ τόν όποιο θά έπρεπε νά αναπροσαρμο

σθούν. "Αν ό ρυθμός ανόδου τών μισθών υστερεί άπό αυτόν πού προκύπτει 

άπό τόν κανόνα, τότε οί εργαζόμενοι θά πιέσουν, γιά νά πετύχουν συμπλη

ρωματική άνοδο. 'Αντίθετα, αν οί μισθοί αυξηθούν μέ ψηλότερο ρυθμό σέ 

σχέση μέ τό ρυθμό πού προκύπτει άπό τήν άνοδο τών τιμών καί της παραγω

γικότητας, τότε οί επιχειρηματίες θά ζητήσουν αύξηση τών τιμών κατά τόν 

επόμενο χρόνο. Συνεπώς, ή εφαρμογή του πιό πάνω κανόνα είναι δυνατό νά 

προκαλέσει προστριβές ανάμεσα στίς δύο πλευρές καί τό όργανο πού είναι 

επιφορτισμένο μέ τήν εφαρμογή της πολιτικής. Επιπλέον ή συμπληρωμα

τική αναπροσαρμογή τών μισθών ή τών τιμών θά ενισχύσει τόν πληθωρι

σμό. Γι' αυτό στην πράξη ή υπεροχή ή ή υστέρηση τού ρυθμού ανόδου τών 

μισθών έναντι τού ρυθμού, πού προκύπτει άπό τόν κανόνα, δέν πρέπει νά 

αποτελεί βάση γιά τή διατύπωση αιτημάτων γιά γρηγορότερη αύξηση τών 

τιμών ή τών μισθών, άλλα ή διαφορά νά λαμβάνεται υπόψη κατά τόν υπολο

γισμό τού ρυθμού ανόδου τών μισθών γιά τόν επόμενο χρόνο. Μέ τόν τρόπο 

αυτό υπεροχή τού ρυθμού ανόδου τών μισθών έναντι τού ρυθμού ανόδου τών 
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μισθών του κανόνα δέν ενδείκνυται νά αποτελεί αιτία γιά ψηλότερη ανα
προσαρμογή των τιμών, άλλα λόγο γιά χαμηλότερο ρυθμό ανόδου τών μι
σθών κατά τόν επόμενο χρόνο. 

Τρίτο, ή αναπροσαρμογή τών μισθών σύμφωνα μέ τόν επιδιωκόμενο 

ρυθμό ανόδου τών τιμών καί τό μακροχρόνιο ρυθμό ανόδου τής παραγωγι

κότητας. Τά προβλήματα πού δημιουργούνται από τήν εφαρμογή αυτού τού 

κανόνα είναι τά ϊδια μέ εκείνα τής αμέσως προηγουμένης περιπτώσεως. 

Πέρα, δμως, από αυτά τά προβλήματα δημιουργείται καί κάποιο πρόβλημα 

ασυνέπειας. Γιατί, αν οί τιμές βραχυχρόνια συνδέονται μέ τήν αύξηση τού 

κόστους εργασίας άνά μονάδα προϊόντος, τότε τό βασικό συστατικό τού 

κανόνα τών μισθών είναι ô βραχυχρόνιος ρυθμός ανόδου τής παραγωγικό

τητας καί όχι ô μακροχρόνιος. Τό άθροισμα τού μακροχρόνιου ρυθμού 

ανόδου τής παραγωγικότητας μέ τόν επιδιωκόμενο ρυθμό ανόδου τών τιμών 

προέκυψε άπό τήν πρόσθεση δύο πραγμάτων πού δέν συγκρίνονται, εκτός 

καί αν ό μακροχρόνιος ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας συμπίπτει μέ 

τό βραχυχρόνιο (σύμπτωση πού ταυτίζει αυτόν τόν τρίτο κανόνα μέ τόν 

προηγούμενο). Ό τ α ν ό μακροχρόνιος ρυθμός ανόδου τής παραγωγικότητας 

δέν συμπίπτει μέ τό βραχυχρόνιο, τότε ή χρησιμοποίηση του μακροχρόνιου 

ρυθμού ως κριτηρίου γιά τόν προσδιορισμό τών μισθών δέν σχετίζεται μέ τή 

βραχυχρόνια πολιτική τιμών. 

Ή ανάλυση γιά τά προβλήματα πού είναι δυνατό νά δημιουργηθούν 

στην ελληνική οικονομία άπό τήν εφαρμογή τού κανόνα προσδιορισμού 

τών αμοιβών σύμφωνα μέ τό ρυθμό ανόδου τού δείκτη τιμών καταναλωτή καί 

τής παραγωγικότητας μας οδηγεί στό συμπέρασμα, πώς ό κανόνας αυτός δέν 

μας απαλλάσσει τελείως άπό τά προβλήματα τού σχεδιασμού τής πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων. Εντούτοις υπαγορεύει αύξηση τών μισθών σύμ

φωνα μέ τό μακροχρόνιο ρυθμό ανόδου τής παραγωγικότητας καί μέρους 

μόνο τού αναμενόμενου πληθωρισμού, πράγμα πού συμβάλλει στον περι

ορισμό τού ρυθμού τών πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Καί 

επειδή ό κανόνας αυτός είναι ενδεχόμενο νά μή γίνει δεκτός άπό τήν πλευρά 

τής προσφοράς εργασίας, πρέπει απαραίτητα νά συνοδεύεται άπό ελέγχους 

τών λοιπών στοιχείων κόστους, άπό αναπροσαρμογές στην οικονομική πο

λιτική καί άπό άλλα μέτρα, πού συμβάλλουν στην κατανομή του βάρους σε 

όλες τίς κοινωνικές ομάδες. Έτσι, μετριάζεται ό βαθμός εξαρτήσεως τών 

μισθών άπό τό ρυθμό ανόδου τών τιμών. 
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3. Τό 'Αναγκαίο Θεσμικό Πλαίσιο 

'Από οσα ειπώθηκαν στά προηγούμενα προέκυψε, οτι τό υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο δέν επαρκεί γιά τήν εφαρμογή πολιτικής τιμών καί εισ
οδημάτων όπως εννοείται καί εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Ειδικότερα ή 
δυνατότητα γιά τήν άσκηση αναδιανεμητικής εισοδηματικής πολιτικής 
υπέρ τών χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων μέ τήν αύξηση τών κατώτα
των ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων είναι περιορισμένη. Γιατί ό ρυθμός 
αυξήσεως τών ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων αποτελεί 
πρότυπο γιά τίς διεκδικήσεις τών εργαζομένων, πού οί μισθοί τους καθορί
ζονται μέ τίς ειδικές συλλογικές συμβάσεις. Ή προστασία τών ανειδίκευτων 
εργατών πρέπει νά εξασφαλιστεί μέ τό ελάχιστο όριο της αμοιβής πού αντι
στοιχεί στον κλάδο πού εργάζονται. Είναι δηλαδή σκόπιμο, τό σημερινό 
σύστημα τών ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων νά εγκαταλει
φθεί καί νά αντικατασταθεί μέ τό σύστημα προστασίας τών αμοιβών τών 
εργαζομένων μέ χαμηλούς μισθούς στά πλαίσια τών ειδικών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας. Ό αυτόνομος καθορισμός, από τήν κυβέρνηση, τών 
ελάχιστων ορίων τών μισθών καί ημερομισθίων καί οχι άπό τίς διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ εργατών καί εργοδοτών μπορεί νά αποτελέσει μιαν εναλλα
κτική λύση στό πρόβλημα. "Ετσι ο ρυθμός ανόδου τών ελάχιστων ορίων τών 
αποδοχών τών εργαζομένων δέν θά θεωρείται οτι είναι αποτέλεσμα τής 
καταστάσεως τής αγοράς καί τής διαπραγματευτικής ικανότητας τών δύο 
πλευρών τής αγοράς εργασίας. 

'Ωστόσο, επειδή μέ τήν εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμί
ζονται θέματα πού αφορούν σχέσεις εργασίας, είναι σκόπιμο νά επιδιώκεται 
ή υπογραφή ενός κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ τών εργαζομένων, τών 
εργοδοτών καί του κράτους, στό όποΐο νά περιγράφονται οί γενικές κατευ
θυντήριες οδηγίες τής πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων καί ό διακανονι
σμός θεμάτων εργασιακών σχέσεων. 

Οί γενικές κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής δέν τηρούνται σέ 
περιπτώσεις, πού ή αμοιβή τής εργασίας καθορίζεται μέ τίς ειδικές συλλο
γικές συμβάσεις (σέ εθνικό ή τοπικό επίπεδο). Γιατί όταν οί συνθήκες τής 
αγοράς ευνοούν τήν άνοδο τών μισθών καί τών τιμών, οί επιχειρηματίες 
προχωρούν στην υπογραφή συμφωνιών μέ τους εργαζομένους, οί όποιες 
χορηγούν σημαντικές αυξήσεις. Ό έλεγχος τών χορηγούμενων αυξήσεων 
στό στάδιο αυτό δέν είναι δυνατός, δεδομένου οτι δέν είναι δυνατή ή παρα
κολούθηση τής εφαρμογής τής εισοδηματικής πολιτικής λόγω ελλείψεως 
ενός οργάνου στό όποΐο έχει ανατεθεί τό έργο αυτό. 'Αλλά ούτε γιά τίς 
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περιπτώσεις πού παραπέμπονται στά Διαιτητικά Δικαστήρια εΐναι δυνατή ή 

εξασφάλιση της εφαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής. Οΐ απόψεις σχε

τικά μέ τίς γενικές κατευθύνσεις της εισοδηματικής πολιτικής μεταφέρονται 

στή διαιτησία μέσω των παραγόντων τής δίκης. 'Αλλά οί αποκλίσεις άπό τίς 

γενικές κατευθύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής είναι πολύ συχνές καί 

μερικές φορές αρκετά σημαντικές. 

Ή αδυναμία γιά την παρακολούθηση τής εφαρμογής τής πολιτικής 

τιμών καί εισοδημάτων στον τομέα τών τιμών είναι περισότερο εμφανής. 

Κατά τόν υπολογισμό του ρυθμού ανόδου τών τιμών λόγω αυξήσεως τών 

στοιχείων κόστους κατά κανόνα δέν λαμβάνεται υπόψη ή αύξηση τής παρα

γωγικότητας. Οί τιμές αναπροσαρμόζονται χωρίς τήν ύπαρξη γενικών κα

τευθύνσεων ή χωρίς τή συσχέτιση τών επιμέρους περιπτώσεων μέ τίς γενι

κές κατευθύνσεις τής πολιτικής τιμών πού τυχόν υπάρχουν. 'Αποτέλεσμα 

τής αδυναμίας αυτής είναι ή απομάκρυνση άπό τίς αρχές του ανταγωνισμού 

καί ή ενίσχυση τής αδυναμίας τής προσφοράς νά ανταποκριθεί στή ζήτηση, 

πράγμα πού καθιστά τό κόστος άπό τήν εφαρμογή τής πολιτικής τιμών 

σημαντικό. 

Γιά νά εξαλειφθούν οί αδυναμίες αυτές, είναι απαραίτητη ή δημιουργία 

ενός οργάνου, κατά τό πρότυπο τοΰ Συμβουλίου Τιμών καί Εισοδημάτων 

στην 'Αγγλία, τό όποιο θά ενισχυθεί μέ ομάδα οικονομικών αναλυτών. Στό 

Συμβούλιο θά ανατίθεται ή χάραξη τών γενικών κατευθύνσεων τής πολιτι

κής τιμών καί εισοδημάτων, τίς όποιες θά υποβάλλει προς τήν κυβέρνηση. 

Στή συνέχεια ή κυβέρνηση θά επεξεργάζεται τίς γενικές αυτές κατευθύνσεις 

μέ τους εκπροσώπους τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών γιά τήν επίτευξη 

μιας συμφωνίας πάνω στους μισθούς, τίς τιμές καί τά κέρδη σε εθνική κλί

μακα, καθώς καί τίς επιμέρους περιπτώσεις αναπροσαρμογής τών μισθών 

καί τών τιμών. Ή παρακολούθηση τής εφαρμογής τών τελικών κατευθυντή

ριων οδηγιών σέ θέματα πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων θά ανατίθεται 

στό Συμβούλιο. 

Τό Συμβούλιο πρέπει νά συμμετέχει στή διαδικασία τής συνάψεως τών 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, νά μπορεί δηλαδή νά τίς αξιολογεί καί νά 

ενημερώνει τήν κυβέρνηση γιά τυχόν σημαντικές αποκλίσεις άπό τίς κατευ

θύνσεις τής εισοδηματικής πολιτικής σταθεροποιήσεως. Γιά τίς συλλογικές 

διαφορές πού παραπέμπονται στην υποχρεωτική διαιτησία είναι ενδεδει

γμένο τό Συμβούλιο νά υποβάλλει εκθέσεις γιά τή σχετική θέση τών μισθω

τών, οί όποιοι έχουν εγείρει συλλογική διαφορά, τις δυνατότητες του κλά

δου, στον όποιο εργάζονται, γιά χορηγήσεις αυξήσεων στους μισθούς καί 

τίς επιπτώσεις στίς τιμές. Στον τομέα τών τιμών τό Συμβούλιο θά μπορεί νά 
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υποβάλλει προτάσεις, στά αρμόδια όργανα πού απασχολούνται μέ τήν επο

πτεία τών τιμών, σχετικά μέ τήν εξέλιξη του κόστους, της παραγωγικότητας 

καί του ενδεδειγμένου ρυθμού αναπροσαρμογής τών τιμών. 

4. Μή Οικονομικοί Παράγοντες πού συνηγορούν 
υπέρ της Πολιτικής Τιμών και Εισοδημάτων 

Ή υιοθέτηση πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων σταθεροποιήσεως 

στην Ελλάδα μπορεί νά υποστηριχθεί καί γιά κοινωνικούς καί πολιτικούς 

λόγους. Γιατί τά προβλήματα του πληθωρισμού καί τής διανομής τοΰ εισ

οδήματος είναι θέματα μέ πολιτικές καί κοινωνικές προεκτάσεις. Ή σωστή 

αντιμετώπιση αυτών τών θεμάτων αποτελεί ευκαιρία γιά τίς κυβερνήσεις, νά 

αποκομίσουν οφέλη. 'Αντίθετα ή επιτάχυνση τοΰ πληθωρισμού καί ή εξ

έλιξη τής διανομής τοΰ εισοδήματος σέ βάρος ορισμένων κοινωνικών ομά

δων, αποτελούν απειλή κατά τής δημοτικότητας τής κυβερνήσεως. 

Ή αντιμετώπιση τών προβλημάτων αυτών προϋποθέτει συμφωνημένη 

δράση όλων τών κοινωνικών εταίρων. Καί είναι προς τό συμφέρον τών 

κυβερνήσεων νά αναμείξουν τού εκπροσώπους τών κοινωνικών ομάδων 

στην προσπάθεια τής τιθασσεύσεως τοΰ πληθωρισμού καί στή διατύπωση 

τών άρχων πού θά διέπουν τή διανομή τοΰ εισοδήματος. Κατά τόν ϊδιο 

τρόπο ή ηγεσία τών διάφορων κοινωνικών ομάδων είναι δυνατό νά θεωρή

σει, ότι ή ανάμειξη της σέ θέματα πολιτικής τιμών καί εισοδημάτων αποτε

λεί μιαν ευκαιρία, γιά νά επεκτείνει τό ρόλο της στή διαμόρφωση τής πολι

τικής καί σέ άλλα οικονομικά θέματα. 

'Υπάρχει, εντούτοις, κίνδυνος νά μή τηρηθούν οί κανόνες τής πολιτι

κής τιμών καί εισοδημάτων, παρά τή σύμπραξη τών κοινωνικών ομάδων στή 

διατύπωση τους. Στην περίπτωση αυτή οί κυβερνήσεις θά υφίστανται κά

ποια μείωση τής δημοτικότητας τους χωρίς νά εισπράξουν τά αναμενόμενα 

οφέλη άπό τή μείωση τοΰ πληθωρισμού. Γιατί κατά τίς συζητήσεις γιά τόν 

προσδιορισμό τής κατάλληλης σχέσεως μεταξύ τών μισθών, τών κερδών καί 

τών λοιπών εισοδημάτων οί κυβερνήσεις αναμειγνύονται ενεργά στίς δια

φορές τών απόψεων γύρω άπό τό ενδεδειγμένο μερίδιο, στό εθνικό εισόδη

μα, τών διάφορων κοινωνικών ομάδων καί τους κανόνες τής πολιτικής τιμών 

καί εισοδημάτων, χωρίς τελικά νά εφαρμόζονται οί κανόνες πού συμβάλ

λουν στή μείωση τοΰ πληθωρισμού. 

'Εξάλλου τό σημερινό πρόβλημα τοΰ πληθωρισμού εϊναι σέ σημαντικό 

βαθμό κοινωνικό καί ψυχολογικό. Ό ανταγωνισμός ανάμεσα στίς διάφορες 

κοινωνικές ομάδες γιά τή βελτίωση τής σχετικής τους θέσεως στή διανομή 
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του εισοδήματος έχει λάβει επικίνδυνη έκταση. Οί κοινωνικές ομάδες ανέ
χονται τίς ψηλές τιμές, γιατί μπορούν νά αναπροσαρμόσουν τά χρηματικά 
τους εισοδήματα καί νά επιρρίψουν τό πρόσθετο κόστος στίς τιμές. Δηλαδή 
ό πληθωρισμός έχει καταστεί σέ σημαντική έκταση επιτρεπτός καί ή κατα
πολέμηση του είναι δυνατή μόνο μέ τή συμφωνημένη δράση όλων των κοι
νωνικών ομάδων. Ή διατύπωση διεκδικήσεων άπό μιά κοινωνική ομάδα, 
επειδή άλλες κοινωνικές ομάδες έλαβαν σημαντικές αυξήσεις, ή τό ενδεχό
μενο προβολής αιτημάτων γιά αυξήσεις, τροφοδοτούν τήν ανατιμητική ψυ
χολογία. 

Στά πλαίσια αυτά πρέπει νά ενταχθεί καί ή επίδραση, στον πληθωρι
σμό, της αναπροσαρμογής των τιμών των γεωργικών προϊόντων λόγω της 
εναρμονίσεως της αγροτικής πολιτικής μέ τήν πολιτική της ΕΟΚ. Ό βέ
βαιος πληθωρισμός πού αναμένεται άπό τήν πολιτική αυτή δέν πρέπει νά 
αποτελέσει τή βάση γιά τή διατύπωση αιτημάτων γιά αύξηση τών χρηματι
κών εισοδημάτων στον αστικό τομέα τής οικονομίας, γιατί αυτό θά σήμαινε 
ένταση τοϋ πληθωρισμού. 'Αντίθετα είναι προς τό συμφέρον τοϋ κοινωνικού 
συνόλου νά απορροφηθεί ή επίδραση στον πληθωρισμό, ή οποία θά προέλ
θει άπό τήν εναρμόνιση τών τιμών τών αγροτικών προϊόντων μέ τίς κοινοτι
κές τιμές. Ή αναπροσαρμογή τών χρηματικών εισοδημάτων στό μή γεωρ
γικό τομέα τής οικονομίας ενδείκνυται νά γίνει, όταν οί πληθωριστικές 
επιδράσεις άπό τήν πιό πάνω πολιτική θά έχουν εξασθενήσει. Μιά τέτοια 
αντιμετώπιση, όμως, του προβλήματος του πληθωρισμού προϋποθέτει τήν 
ύπαρξη κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ τών διάφορων κοινωνικών ομάδων 
καί τοΰ κράτους. Οί δυσμενείς εξελίξεις πού μέ σχετική βεβαιότητα αναμέ
νονται νά συμβούν στό άμεσο μέλλον στον πληθωρισμό καί τό ρυθμό οικο
νομικής επεκτάσεως καί ό αναπόφευκτος κίνδυνος γιά αύξηση τής ανεργίας 
ευνοούν τήν υπογραφή ενός κοινωνικού συμβολαίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 





ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1 

Εβδομαδιαίες τΩρες 'Απασχολήσεως Εργατών στή Μεγάλη Βιομηχανία 
("Ανδρες καί Γυναίκες) 

Α' τρίμηνο Β' τρίμηνο Γ' τρίμηνο Δ' τρίμηνο Μέσος ορός 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

-
44,02 

43,85 

43,71 

44,26 

43,55 

44,91 

44,67 

44,85 

45,31 

44,62 

44,88 

43,30 

41,39 

41,38 

-
43,74 

43,54 

42,87 

43,79 

43,53 

45,67 

45,19 

46,50 

43,09 

44,33 

41,22 

41,90 

41,20 

41,80 

-
43,26 

42,06 

43,13 

42,70 

43,68 

43,31 

42,32 

43,28 

40,02 

42,66 

41,70 

40,20 

40,40 

39,59 

45,19 

44,08 

43,66 

44,46 

44,02 

44,37 

44,59 

44,29 

43,62 

44,92 

43,75 

42,91 

41,89 

41,23 

42,21 

-
43,77 

43,28 

43,54 

43,69 

43,78 

44,62 

44,11 

44,56 

43,35 

43,84 

42,70 

41,82 

41,06 

41,25 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1965-1978. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

Εβδομαδιαίες 'Αμοιβές 'Εργατών στη Μεγάλη Βιομηχανία 
("Ανδρες καί Γυναίκες) 

(Σέ δραχμές) 

Α' τρίμηνο Β' τρίμηνο Γ' τρίμηνο Δ' τρίμηνο Μέσο επίπεδο 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

-
427,8 

475,1 

533,7 

588,9 

629,2 

701,6 

748,1 

814,0 

921,2 

1.170,9 

1.375,0 

1.759,6 

2.085,2 

2.526,0 

-
435,4 

490,1 

538,7 

591,6 

659,7 

713,9 

788,8 

863,6 

922,6 

1.206,2 

1.385,0 

1.833,0 

2.208,3 

2.745,4 

-
451,2 

487,7 

562,2 

586,5 

664,4 

691,4 

735,8 

833,5 

902,2 

1.208,5 

1.498,0 

1.860,0 

2.234,1 

2.741,6 

417,3 

458,6 

520,9 

584,9 

621,8 

683,3 

740,3 

788,3 

863,1 

1.072,9 

1.294,0 

1.667,0 

2.013,6 

2.336,7 

2.996,3 

-
443,2 

473,2 

554,8 

597,2 

659,1 

711,8 

765,2 

843,5 

954,7 

1.219,9 

1.481,3 

1.866,5 

2.216,1 

2.752,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1965-1978. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 

"Ανεργοι Τεχνίτες καί 'Εργάτες Βιομηχανίας καί Βιοτεχνίας 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Φεβρουάριος 

55.181 

57.877 

54.847 

66.679 

70.714 

62.996 

51.909 

36.048 

26.425 

23.442 

23.167 

33.639 

30.928 

25.273 

29.940 

Μάιος 

49.045 

46.472 

40.776 

60.991 

54.899 

49.562 

36.419 

20.445 

13.308 

11.547 

16.188 

24.811 

13.495 

10.974 

12.999 

Αύγουστος 

37.046 

32.452 

33.987 

56.131 

37.835 

31.404 

20.087 

9.516 

7.885 

8.485 

13.045 

16.274 

11.423 

12.470 

12.314 

Νοέμβριος 

37.045 

37.000 

42.031 

56.012 

37.054 

31.638 

20.960 

12.757 

9.756 

10.163 

16.107 

18.482 

15.016 

17.719 

19.195 

Μ έ σ ο επίπεδο 

έτους 

44.315 

43.226 

42.878 

59.719 

51.260 

45.154 

32.643 

20.064 

15.737 

13.983 

17.652 

23.728 

18.343 

17.512 

-

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, 1965-1978. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 

Μεγάλη Βιομηχανία: 'Ακαθάριστη 'Αξία Παραγωγής 

Κωδι 
κός 

Αριθ
μός 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Κλάδος βιομηχανίας 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 
Βιομηχανία ξύλου καί φελλοΰ 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα άπό ελαστικό καί 
πλαστική ύλη 
Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 
ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

Σύνολο 

1963 

9.118 
1.435 
4.092 

7.424 
1.248 

627 
502 

1.177 

1.019 
737 

1.000 
2.352 

1.653 

2.290 
1.259 

1.976 

835 

1.442 
1.459 

161 

41.805 

1964 

9.797 
1.597 
4.277 
7.754 
1.374 

690 
567 

1.277 

1.072 
738 

1.138 
2.649 

1.596 

2.634 
1.296 

2.570 

954 

1.856 
1.498 

178 

45.418 

1965 

10.942 

2.007 
5.144 

8.766 
1.628 

894 
644 

1.584 

1.155 
770 

1.395 
3.530 

1.580 

3.292 
1.541 

3.076 

1.056 

2.071 
1.893 

211 

53.181 

1966 

12.116 

2.351 
5.153 
9.937 
1.794 

1.064 
702 

1.803 

1.387 
901 

1.648 
4.040 

2.159 

3.624 
2.488 

3.496 

1.153 

2.515 
1.893 

242 

60.467 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1975. 

Σημείωση: Τά^τατιστικά δεδομένα των ετών 1959-1962 γιύ τους Πίνακες Π.1-
Π.9 είναι δημοσιευμένα στην εργασία του συγγραφέα: 'Εμπειρική 'Α
νάλυση των Παραγόντων Διαμορφώσεως των 'Ημερομισθίων, Μισθών 
καί των Τιμών εις τήν Έλληνικήν Βιομηχανίαν, ΚΕΠΕ, 'Αθήναι 1975. 
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(Σέ εκατ. δραχμές) 

(Σέ τρέχουσες τιμές) 

1967 1968 1969 

12.405 
2.543 
4.836 

10.327 

2.119 

1.176 
720 

1.898 
1.376 

866 

13.181 
2.782 
4.829 

10.484 

2,326 

1.267 
795 

2.162 
1.473 

914 

14.671 
2.922 
4.358 

11.347 

2.505 

1.412 
875 

2.431 
1.677 
1.031 

1.892 2.169 2.655 

4.763 5.512 6.399 

2.726 3.080 3.438 

3.941 4.398 5.133 

2.976 3.877 5.864 

3.352 3.662 4.277 

1.235 1.276 1.591 

3.249 3.558 4.314 

1.640 1.765 2.416 

268 310 365 

1970 1971 1972 

17.654 
3.732 
4.573 

13.985 

3.317 

1.949 
1.137 
2.873 
2.166 
1.098 

19.113 
4.299 
4.594 

16.254 

3.903 

2.263 
1.257 
3.019 
2.339 
1.177 

21.676 
5.248 
4.660 

19.669 

4.794 

2.714 
1.350 
3.260 
2.678 
1.278 

2.814 3.276 3.939 

7.139 8.231 9.902 

4.340 4.675 4.970 

5.862 6.386 6.890 

8.378 8.330 9.580 

5.291 5.819 7.209 

1.834 2.096 2.327 

6.266 7.488 9.289 
3.678 4.891 5.107 
490 535 660 

1973 1974 1975 

28.467 
7.915 
5.605 

27.028 
6.436 

4.243 
1.843 
4.323 
3.182 
1.660 

40.666 
8.518 
7.281 

35.873 

10.104 

4.863 
2.288 
6.720 
4.545 
2.041 

48.112 
10.112 
9.498 

40.967 

13.112 

5.289 
2.744 
6.537 
5.115 
2.370 

5.457 7.580 8.703 

12.428 19.255 23.728 

11.023 23.827 28.461 

9.093 13.482 15.591 

15.201 19.795 23.810 

10.771 14.523 15.620 

3.559 4.492 6.139; 

11.570 12.729 12.339 

6.847 10.517 12.436 

1.050 1.199 1.532 

64.310 69.822 79.682 98.576 109.943 127.203 177.705 250.308 292.216 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5 

Μεγάλη Βιομηχανία: 'Ακαθάριστη Προστιθέμενη 'Αξία Παραγωγής 

Κωδι
κός 

'Αριθ
μός 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Κλάδος βιομηχανίας 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
'Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 
Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα από ελαστικό 
καί πλαστική υλη 
Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 
ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 

εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
έκτος ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές. 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

1963 

1.746,0 
382,3 
799,1 

2.552,6 

439,0 
232,3 
220,2 
333,0 
660,3 
208,0 

403,7 
792,4 

468,0 

1.080,7 
338,0 

728,3 

395,5 

613,8 
735,3 

87,0 

1964 

2.001,9 
473,5 
972,0 

2.680,0 

511,2 
231,0 
235,1 
362,5 
602,0 
212,1 

458,0 
912,7 

422,8 

1.298,4 
378,6 

859,6 

443,4 

832,6 
856,1 

99,2 

1965 

2.296,8 

627,0 
1.166,0 
3.126,3 

621,8 
326,0 
263,3 
442,0 

630,0 
245,2 

549,3 
1.376,3 

392,6 

1.697,4 
384,6 

1.080,1 

500,4 

859,0 
995,2 
172,2 

1966 

2.729,0 
688,4 

1.313,4 
3.517,4 

671,2 
400,6 
309,6 
522,4 

750,8 
282,0 

660,6 
1.520,0 

385,0 

1.766,4 
856,8 

1.293,3 

550,4 

1.008,1 

1.047,3 
136,1 

1967 

2.851,0 

741,0 
1.203,0 
3.690,0 

790,0 
488,1 
338,1 
522,5 
792,6 
282,2 

850,2 
1.816,4 

434,0 

1.970,0 

1.127,3 

1.270,4 

602,7 

1.311,8 

932,7 
154,6 

Σύνολο 13.214,8 14.840,5 17.695,3 20.580,3 22.108,1 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1975. 
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(Σέ εκατ. δραχμές) 
(Σε τρέχουσες τιμές) 

1968 1969 

3.193,0 
789,0 

1.244,0 
3.922,0 

863,0 
536,0 
368,0 
661,0 
862,0 
316,0 

1.059,0 
2.013,0 

416,0 

2.204,0 
1.476,3 

1.377,7 

643,3 

1.391,4 

1.011,9 
178,1 

3.542,0 
868,0 

1.205,0 
4.507,0 

958,0 
638,0 
413,0 
760,0 
974,0 
339,0 

1.224,0 
2.672,0 

823,0 

2.612,0 
2.420,2 

1.654,6 

808,6 

1.638,7 
1.315,5 

208,1 

24.523,3 29.582,7 

1970 1971 

4.525.2 5.060,9 

1.401.0 1.598,2 

1.224,9 1.279,6 

5.493.8 6.620,2 

1.287.3 1.521,9 

823,8 950,1 

560,5 598,4 

902,8 929,1 

1.259,2 1.273,1 

363.0 417,7 

1.365.9 1.640,0 

3.247.6 3.870,5 

1.169.8 1.369,7 

3.246.7 3.531,5 

3.838.9 3.351,8 

1.964.4 2.176,6 

870.1 985,6 

2.227.5 2.908,8 

2.024.1 2.727,9 

255,1 283,4 

38.052,4 43.096,7 

1972 1973 

5.647,2 7.316,5 

1.943.4 2.581,7 

1.261.1 1.390,8 

7.698,9 11.011,4 

1.866.5 2.517,4 

1.097.7 1.769,4 

635,2 833,9 

1.104.2 1.701,7 

1.431,2 1.627,3 

420,1 484,8 

1.961,9 2.684,2 

4.616.5 5.602,1 

823,6 3.030,8 

3.498.8 4.736,9 

3.368,5 6.287,8 

2.827,5 4.413,6 

1.109,7 1.521,3 

3.388,4 4.309,1 

2.794,1 3.776,4 

332,7 493,9 

47.827,6 68.091,6 

1974 1975 

10.014,6 11.388,3 

2.694.8 3.143,4 

1.635,2 1.921,9 

12.976,6 15.552,8 

3.736.6 4.888,9 

1.676.9 1.739,9 

1.004,2 1.199,5 

2.539.1 1.879,1 

2.152.7 2.315,6 

654,4 679,5 

3.387.2 3.671,6 

7.437.0 8.849,5 

5.956.1 2.998,8 

6.213,1 6.773,0 

7.267.5 6.201,7 

5.331.8 5.300,9 

1.931.6 2.321,0 

4.446,5 4.497,8 

5.639,4 7.065,7 

580,4 719,8 

87.276,0 93.108,7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6 

Μεγάλη Βιομηχανία: 'Ακαθάριστη Προστιθέμενη 'Αξία Παραγωγής 
_____ _________ 

κός 
Α ρ ι θ . Κλάδος βιομηχανίας 1963 1964 1965 1966 1967 

μός 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
'Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 
Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα από ελαστικό καί 
πλαστική ύλη 
Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα από μή μεταλλικά 
ορυκτά 

Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

1.936 
400 
717 

2.876 

478 
280 
244 
345 
684 
268 

403 
831 

413 

1.272 
391 

943 

509 

740 
1.065 

89 

2.081 
480 
932 

2.953 

544 
277 
259 
368 
736 
277 

456 
949 

390 

1.479 

415 

1.090 

571 

983 
1.187 

103 

2.327 
634 

1.113 
3.369 

663 
368 
274 
426 
753 
313 

546 
1.414 

385 

1.884 

415 

1.349 

632 

1.003 
1.305 

121 

2.727 
685 

1.252 
3.633 

677 
431 
310 
502 
894 
295 

630 
1.514 

379 

1.867 
964 

1.589 

668 

1.114 
1.272 

138 

2.901 
739 

1.107 
3.768 

789 
513 
334 
500 
956 
306 

809 

1.801 

426 

1.954 
1.268 

1.563 

685 

1.454 
1.086 

158 

Σύνολο 14.884 16.530 19.294 21.551 23.117 

Πηγή: Πίνακας Π.2. 

Σημείωση: Ό αποπληθωρισμός έγινε μέ τόν άποπληθωριστή τοΰ προϊόντος. 
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(Σέ εκατ. δραχμές) 

(Σέ τιμές 1970) 

3.264 3.494 

779 847 

1.219 1.178 

4.008 4.493 

876 959 

566 669 

363 407 

639 736 

1.044 1.172 

351 314 

1.027 1.181 

2.021 2.673 

441 819 

2.234 2.608 

1.736 2.634 

1.696 1.871 

726 879 

1.510 1.698 

1.176 1.434 

182 212 
25.828 30.278 

4.296 4.975 

1.254 1.412 

1.141 1.205 

5.320 6.227 

1.239 1.434 

827 895 

532 555 

816 799 

1.069 1.055 
347 415 

1.239 1.502 

2.925 3.239 

1.153 1.181 

3.119 3.362 

3.704 3.307 

1.881 2.068 

870 932 

2.070 2.814 
1.969 2.577 

246 268 

36.017 40.224 

5.321 6.248 
1.676 1.923 
1.154 1.214 
6.813 8.075 

1.681 1.999 
1.007 1.205 
578 622 

927 1.228 

1.145 1.142 

384 352 

1.777 2.180 

3.794 4.430 

641 1.786 

3.264 4.102 

3.274 4.678 

2.682 3.027 

988 1.075 

3.176 3.535 

2.483 2.664 
313 429 

43.078 51.914 

5.936 6.185 
1.938 1.922 
1.287 1.252 
8.083 9.570 

2.251 2.546 
1.038 1.329 

487 526 
1.140 1.056 
1.125 1.136 

367 412 

1.988 2.370 

4.479 4.860 

1.704 1.736 

4.151 4.367 

4.729 4.606 

2.637 2.550 

1.232 1.302 

3.047 2.630 

2.760 2.641 

448 518 
50.827 53.514 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.7 

Μεγάλη Βιομηχανία: Καταβληθέντα Ποσά γιά Ημερομίσθια 

Κωδι

κός 
Άρι( 
μός 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Ι_ Κλάδος βιομηχανίας 

Εί'δη διατροφής εκτός ποτών 

Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
'Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 
Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
Εκτυπώσεις καί ί κδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα άπό ελαστικό 
καί πλαστική ύλη 

Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 
ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 

'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

Σύνολο 

1963 

412,7 

60,9 
248,6 
748,4 

163,1 
79,3 
78,2 
96,4 

161,4 
85,6 

99,6 

168,4 

25,2 

343,4 

84,2 

252,9 

126,1 

133,4 
241,6 

23,0 

3.632,5 

1964 

265,8 
65,7 

257,6 
834,4 

189,9 
86,5 
80,0 

106,6 
165,7 
86,4 

121,9 

190,3 

21,5 

393,9 
92,2 

295,0 

144,4 

165,7 
289,2 

27,6 

4.080,3 

1965 

521,8 
87,6 

322,6 
939,3 

221,5 
108,9 
89,9 

142,9 
183,0 
95,1 

137,7 

271,3 

24,0 

476,4 
124,6 

332,4 

173,4 

188,3 
368,7 

33,4 

4.842,8 

1966 

624,8 
112,0 
332,8 

1.110,5 

254,1 
127,5 
103,0 
164,6 
214,3 
104,5 

175,8 

303,1 

21,1 

538,3 
177,5 

381,8 

201,4 

217,8 
378,7 

40,1 

5.583,7 

1967 

711,7 
130,6 
336,7 

1.230,4 

301,8 
148,3 
117,6 
177,2 
219,6 
114,9 

214,8 

315,0 

23,6 

561,0 
191,9 

407,8 

220,6 

261,5 
383,2 
44,9 

6.113,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1975. 
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(Σέ εκατ. δραχμές) 

1968 1969 1970 1971 

736,3 
129,5 
322,3 

1.211,2 

340,1 
152,8 
128,3 
188,9 
222,9 
115,9 

233,5 
326,8 

25,7 

533,8 
211,1 

429,9 

220,6 

276,9 
378,9 

50,1 

787,9 
134,3 
297,8 

1.304,5 

364,4 
171,1 
133,9 
193,3 
248,5 
117,1 

295,4 
345,3 

27,8 

583,5 
255,9 

472,8 

267,4 

322,4 
463,9 

53,8 

917,6 
166,8 
305,9 

1.485,1 

474,4 
211,0 
178,7 
196,6 
287,3 
131,1 

271,9 
374,2 

40,9 

654,3 
348,8 

563,4 

306,6 

419,1 
657,5 

83,5 

996,2 
193,7 
308,4 

1.707,1 

547,8 
245,0 
197,1 
216,7 
320,7 
141,0 

312,8 
388,7 

39,8 

734,0 
384,9 

625,5 

330,9 

517,0 
859,2 

88,3 

1972 1973 1974 1975 

1.106,0 
220,5 
296,3 

1.985,7 

668,1 
295,3 
224,0 
238,4 
355,4 
124,3 

371,3 
452,2 

43,4 

799,0 
463,8 

758,4 

374,3 

629,1 
1.050,6 

101,1 

1.337,3 
290,8 
337,8 

2.483,7 

890,7 
392,7 
273,4 
297,4 
417,7 
144,7 

478,8 
601,0 

50,3 

939,0 
658,3 

966,7 

509,8 

836,6 
1.377,7 

131,7 

1.817,6 
381,5 
439,7 

3.223,6 

1.432,6 
495,6 
372,8 
403,4 
514,2 
243,3 

607,3 
757,0 

91,2 

1.275,7 
833,6 

1.307,2 

659,9 

998,6 
2.081,8 

168,9 

2.428,6 
454,9 
540,5 

4.268,5 

2.011,2 
584,8 
452,6 
496,2 
689,9 
279,8 

830,4 
923,3 

95,4 

1.512,7 
1.086,0 

1.585,9 

769,7 

1.010,5 
2.471,6 

217,6 

6.235,3 6.841,1 8.074,6 9.154,6 10.557,3 13.415,6 18.105,5 22.710,0 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π.8 

Μεγάλη Βιομηχανία: Καταβληθέντα Ποσά γιά Μισθούς 

Κωδι-

Αριθ- κ λ ά δ ° ς βιομηχανίας 

μός 

20. Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 

21. Βιομηχανία ποτών 
22. Καπνοβιομηχανία 
23. Υφαντικές βιομηχανίες 
24. 'Υποδηματοποιία καί ραπτική 

υφασμάτων 
25. Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
26. 'Επιπλοποιία 
27. Χαρτοβιομηχανία 
28. 'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
29. Δέρματα καί γούνες 
30. Προϊόντα άπό ελαστικό 

καί πλαστική ύλη 

31. Χημικές βιομηχανίες 
32. 'Επεξεργασία πετρελαίου 

καί άνθρακα 
33. Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 

ορυκτά 
34. Βασικές μεταλλουργικές 
35. Μεταλλικά προϊόντα, 

εκτός μηχανών 

36. Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 

37. 'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 

38. Μεταφορικά μέσα 
39. Λοιπές βιομηχανίες 

Σύνολο 

1963 

251,4 

76,4 
59,4 

223,4 

27,5 
14,1 
13,0 
39,8 

105,0 
11,6 

39,9 

178,9 

43,0 

114,1 
37,9 

64,6 

30,9 

81,9 
105.1 

5,3 

1.523,2 

1964 

301,1 

83,4 
66,7 

247,3 

33,3 
16,8 
19,1 
46,5 

117,9 
12,5 

53,7 
214,7 

45,6 

139,2 
40,3 

85,5 

36,9 

105,2 
158,1 

6,4 

1.830,2 

1965 

341,6 

102,9 
74,8 

265,2 

39,4 
20,1 
22,2 
59,2 

132,7 
15,8 

69,8 
296,1 

73,1 

171,3 
51,8 

106,9 

45,0 

132,9 
196,5 

10,1 

2.227,4 

1966 

414,7 

131,3 
86,9 

326,0 

49,6 
26,2 
27,1 
75,9 

162,3 
17,2 

79,3 
351,0 

77,4 

205,4 
120,4 

124,3 

56,6 

157,0 
225,0 

14,1 

2.727,9 

1967 

459,6 

154,6 
94,5 

351,0 

60,3 
31,4 
31,3 
81,0 

1.158,6 
20,8 

95,7 
418,7 

88,4 

230,9 
132,5 

130,9 

69,9 

181,0 
240,2 

14,7 

3.046,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1975. 
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(Σέ εκατ. δραχμές) 

1968 1969 1970 19
7
1 

490,5 
151,5 

96,6 
379,5 

71,1 
38,6 
34,5 
92,3 

172,5 
22,3 

110,5 
457,5 

98,1 

283,4 
157,8 

159,2 

81,0 

199,1 
283,3 

23,4 

571,2 
166,5 
104,2 
412,7 

83,2 
37,4 
39,2 

101,3 
203,2 

26,0 

158,3 
515,5 

105,8 

307,5 
191,2 

178,1 

99,9 

218,1 
316,1 

29,3 

646,8 
223,1 
121,9 
491,6 

88,7 
62,7 
33,6 

132,2 
210,3 

25,9 

163,0 
623,3 

141,0 

366,0 
263,6 

217,0 

99,2 

323,9 
360,5 

29,0 

729,0 
256,7 
122,9 
581,3 

99,1 
75,1 
42,8 

148,6 
266,8 

26,9 

194,1 
700,1 

144,1 

408,4 
306,8 

244,7 

126,5 

374,2 
463,5 

33,1 

3.402,6 3.864,6 4.623,0 5.344,5 

1972 1973 1974 1975 

812,1 
299,8 
124,2 
685,7 

122,4 
100,4 
50,3 

155,8 
282,9 

28,9 

236,0 
843,0 

182,9 

485,1 
318,7 

293,6 

146,9 

452,9 
574,5 
40,8 

987,2 
390,6 
125,4 
882,0 

167,7 
140,3 

72,1 
194,6 
364,6 

36,9 

294,6 
1.049,0 

296,2 

597,9 
434,3 

378,5 

186,3 

576,2 
793,9 
62,4 

1.290,3 
486,2. 
153,0 

1.132,0 

248,9 
173,0 
84,7 

259,3 
446,9 

39,2 

376,6 
1.377,0 

468,5 

889,2 
546,6 

575,7 

260,8 

826,0 
1.045,0 

51,9 

1.640,6 
617,3 
185,1 

1.444,3 

349,3 
209,6 
105,2 
329,6 
555,9 

53,0 

475,9 
1.775,9 

515,2 

1.116,6 
705,0 

715,2 

360,5 

970,7 
1.376,1 

79,6 

6.237,0 8.030,4 10.731,0 13.582,7 

23 -345-



ΠΙΝΑΚΑΣ Π.9 

Μεγάλη Βιομηχανία: Μέση 'Ετήσια Απασχόληση 'Εργατών 

Κωδ 
KÓC 

ΆριΟ 
μός 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

ι-

Κλάδος βιομηχανίας 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
'Υφαντικές βιομηχανίες 
Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 
Βιομηχανία ξύλου καί φελλοϋ 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα άπό ελαστικό 
καί πλαστική ΰλη 
Χημικές βιομηχανίες 

'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 
ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

1963 

20.860 
2.489 

13.858 
38.608 

9.840 
4.457 
4.006 
4.519 
4.770 
4.181 

4.730 
6.776 

690 

13.639 
2.379 

12.091 

5.862 

6.352 
9.465 
1.233 

1964 

21.503 
2.513 

12.611 
39.324 

10.273 

4.353 
3.856 
4.437 
4.665 
3.772 

5.268 
6.980 

539 

12.775 
2.194 

12.571 

6.197 

7.273 
10.078 
1.314 

1965 

21.845 
2.755 

13.580 
39.637 

10.736 

5.021 
3.931 
5.136 
4.628 
3.692 

5.422 

8.338 

555 

14.661 
2.725 

12.808 

6.491 

7.369 
10.609 
1.491 

1966 

23.259 
3.268 

12.812 
40.318 

11.122 

5.190 
3.973 
5.416 
4.803 
3.480 

5.943 
8.459 

423 

14.922 
3.365 

12.789 

6.651 

7.132 
10.617 
1.593 

1967 

23.128 
3.662 

10.877 

38.431 

11.560 

5.281 
3.966 
5.348 
4.813 
3.467 

6.114 

7.951 

445 

14.443 
3.355 

11.977 

6.634 

7.834 
9.633 
1.633 

Σύνολο 170.805 173.496 181.430 185.535 180.552 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1975. 
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1968 1969 

22.405 23.247 
3.371 3.274 
9.908 8.537 
35.655 34.760 

11.571 
5.055 
3.986 
5.252 
4.596 
3.253 

11.521 
5.355 
3.828 
5.047 
4.609 
3.177 

6.270 7.098 

7.793 8.073 

473 471 

13.441 13.167 

3.388 4.086 

12.030 12.234 

6.224 6.661 

7.848 8.637 
9.147 10.494 
1.642 1.648 

173.308 175.924 

1970 1971 

26.749 28.089 
3.985 4.488 
8.539 8.305 
37.626 40.039 

14.189 15.579 
6.033 6.362 
4.807 4.812 
4.876 4.993 
5.247 5.245 
3.207 3.186 

6.429 6.875 

7.876 7.817 

749 668 

14.178 14.964 

4.502 4.819 

13.459 13.968 

7.148 7.267 

10.035 11.856 

12.998 15.672 
2.214 2.342 

194.846 207.351 

1972 1973 

28.222 29.038 
4.737 4.919 
7.471 7.368 
42.453 45.705 

17.294 19.384 
6.972 7.595 
5.015 5.120 
5.055 5.034 
5.347 5.500 
2.761 2.776 

7.530 8.030 

8.543 9.182 

694 676 

14.846 15.205 

5.353 6.175 

15.095 15.994 

7.353 8.176 

13.061 14.438 
16.786 17.913 
2.495 2.777 

217.083 230.945 

1974 1975 

31.944 33.220 
5.416 5.212 
7.482 6.965 

48.453 50.947 

26.754 28.906 
8.057 7.269 
6.337 6.082 
5.302 5.285 
5.724 5.625 
3.548 3.324 

8.536 9.468 

9.792 9.424 

900 988 

16.060 15.326 

6.159 6.568 

17.426 17.527 

8.858 8.388 

14.027 12.034 

21.389 21.103 
2.953 3.091 255.117 256.752 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 10 

Μεγάλη Βιομηχανία: Μέση 'Ετήσια 'Απασχόληση Μισθωτών 'Υπαλλήλων 

Κωδι
κός 

Αριθ 
μός 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Κλάδος βιομηχανίας 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
'Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 
Βιομηχανία ξύλου καί φελλοϋ 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα από ελαστικό 
καί πλαστική ΰλη 
Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 

ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
έκτος μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

Σύνολο 

1963 

6.091 
1.441 
1.007 
4.425 

845 
411 
346 
732 

2.342 
258 

775 

3.153 

585 

2.128 
529 

1.327 

685 

1.678 
1.880 

124 

30.762 

1964 

6.583 
1.484 
1.055 
4.597 

908 
453 
478 
779 

2.619 
244 

1.004 
3.409 

556 

2.345 
455 

1.585 
" 

745 

2.054 
2.680 

148 

34.181 

1965 

6.817 
1.647 
1.128 
4.715 

1.011 
446 
540 
918 

2.709 
275 

1.146 
4.054 

777 

2.584 
555 

1.782 

860 

2.310 
3.027 

207 

37.508 

1966 

7.385 
1.995 
1.170 
5.058 

1.083 
481 
595 

1.138 
3.002 

280 

1.208 
4.417 

955 

2.927 
1.133 

1.960 

997 

2.358 
3.274 

231 

41.655 

1967 

7.556 
2.253 
1.199 
5.198 

1.297 
525 
605 

1.205 
2.693 

322 

1.275 
5.079 

967 

3.017 
1.252 

1.938 

1.137 

2.538 
3.437 

212 

43.703 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική "Ερευνα Βιομηχανίας, 1963-1975. 
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1968 1969 

7.961 8.270 
2.071 2.159 
1.165 1.155 
5.163 5.083 

1.370 1.500 
632 613 
614 621 

1.367 1.198 
2.688 2.917 
321 343 

1.429 1.818 

5.147 5.512 

1.102 1.025 

3.547 3.658 

1.550 1.746 

2.138 2.212 

1.304 1.446 

2.629 2.769 

3.667 3.779 
331 358 46.196 48.182 

1970 1971 

8.860 9.237 
2.694 2.896 
1.277 1.204 
5.870 6.261 

1.532 1.545 
760 846 
572 638 

1.694 1.731 
2.649 3.109 
337 339 

1.706 1.966 

6.381 6.764 

1.339 1.346 

4.257 4.358 

2.083 2.260 
2.638 2.781 

1.348 1.511 

3.799 4.017 
3.899 4.684 
351 376 

54.046 57.869 

1972 1973 

9.346 10.016 
3.128 3.353 
1.123 1.074 
6.785 7.545 

1.711 1.987 
994 1.177 
683 794 

1.730 1.812 
3.052 3.254 
307 324 

2.180 2.303 

7.584 8.620 

1.627 2.420 

4.670 5.310 

2.222 2.500 

3.037 3.394 

1.594 1.769 

4.492 4.946 

5.266 6.199 
431 567 

61.962 69.364 

1974 1975 

10.986 10.482 
3.724 3.753 
1.092 1.086 
8.196 8.711 

2.412 2.676 
1.366 1.374 
791 788 

1.895 2.025 
3.222 3.214 
292 329 

2.521 2.756 

9.109 9.463 

2.783 2.671 

6.290 6.558 

2.689 2.902 

4.208 4.426 

2.030 2.200 

5.887 5.670 
6.876 7.507 

419 510 
76.878 79.101 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 11 

Μεγάλη Βιομηχανία: Σύνολο 'Απασχολήσεως 

Κωδι
κός 

Άριθ- Κλάδος βιομηχανίας 
μός 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 

Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
'Επιπλοποιία 
Χα ρτο βιομη χανία 
'Εκτυπώσεις καί εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα άπό ελαστικό 
καί πλαστική ύλη 
Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 
Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 
ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

1963 

28.357 
4.074 

14.972 
44.004 

11.829 
5.353 
4.735 
5.379 
7.425 
4.774 

5.729 

10.067 

1.287 

16.659 
2.915 

13.998 

7.052 

8.268 
11.674 
1.502 

1964 

29.607 
4.138 

13.761 
44.885 

12.288 
5.295 
4.676 
5.340 
7.589 
4.328 

6.470 
10.527 

1.107 

17.003 
2.654 

14.748 

7.420 

9.571 
13.089 
1.617 

1965 

30.280 
4.546 

14.791 
45.348 

12.865 
5.964 
4.829 
6.186 
7.618 
4.312 

6.800 
12.520 

1.343 

18.251 
3.286 

15.233 

7.873 

9.943 
13.986 

1.876 

1966 

32.181 
5.411 

14.068 
46.373 

13.399 
6.175 
4.940 
6.677 
8.100 
4.115 

7.365 
13.018 

1.386 

18.892 
4.506 

15.383 

8.169 

9.735 
14.268 
2.000 

1967 

32.292 
6.065 

12.158 
44.666 

14.003 
6.330 
4.985 
6.689 
7.793 
4.126 

7.614 
13.196 

1.422 

18.513 
4.615 

14.575 

8.300 

10.616 
13.440 
2.024 

Σύνολο 210.053 216.116 227.850 236.161 233.422 

Σημείωση: Μισθωτοί + ημερομίσθιοι + μή αμειβόμενοι. 
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31.949 33.038 
5.618 5.585 

11.155 9.774 
41.837 40.924 

14.128 14.253 
6.206 6.523 
5.019 4.876 
6.755 6.380 
7.579 7.821 
3.952 3.883 

7.918 9.134 

13.105 13.759 

1.582 1.504 

18.004 17.852 

4.943 5.837 

14.848 15.134 

8.056 8.659 

10.720 11.649 
13.165 14.638 
2.148 2.169 

36.944 38.703 
6.857 7.548 
9.906 9.574 

44.496 47.351 

16.899 18.255 
7.267 7.743 
5.859 5.910 
6.700 6.866 
8.226 8.659 
3.877 3.903 

8.391 9.093 

14.395 14.704 

2.106 2.028 

19.239 20.152 

6.596 7.089 

16.674 17.426 

9.007 9.303 

14.076 16.136 

17.222 20.728 
2.745 2.892 

39.052 40.527 
8.021 8.429 
8.656 8.494 
50.293 54.309 

20.190 22.624 
8.530 9.263 
6.146 6.383 
6.938 6.978 
8.690 9.047 
3.428 3.427 

9.980 10.611 

16.256 17.935 

2.337 3.124 

20.337 21.347 

7.587 8.688 

18.806 20.083 

9.466 10.572 

17.821 19.671 

22.406 24.479 
3.116 3.525 

44.547 45.152 
9.200 9.187 
8.342 8.086 
57.636 60.886 

30.832 33.366 
9.978 9.113 
7.513 7.453 
7.293 7.471 
9.330 9.244 
4.293 4.029 

11.426 12.614 

19.083 19.018 

3.694 3.679 

23.186 22.772 

8.911 9.487 

2.224 22.768 

11.551 11.232 

19.945 18.034 

28.578 29.058 
3.899 3.847 

228.687 233.392 257.482 274.060 288.056 309.406 321.861 346.496 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 12 

Δείκτης Τιμών (Άποπληθωριστής) Προστιθέμενης 'Αξίας Παραγωγής 

Κωδι 
κός 

Αριθ 
μός 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

Κλάδος βιομηχανίας 

Εϊδη διατροφής εκτός ποτών 
Βιομηχανία ποτών 
Καπνοβιομηχανία 
Υφαντικές βιομηχανίες 
'Υποδηματοποιία καί ραπτική 
υφασμάτων 

Βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
'Επιπλοποιία 
Χαρτοβιομηχανία 
'Εκτυπώσεις καί 'Εκδόσεις 
Δέρματα καί γούνες 
Προϊόντα άπό ελαστικό 
καί πλαστική ύλη 
Χημικές βιομηχανίες 
'Επεξεργασία πετρελαίου 
καί άνθρακα 

Προϊόντα άπό μή μεταλλικά 

ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μεταλλικά προϊόντα, 
εκτός μηχανών 
Μηχανές καί συσκευές, 
εκτός ηλεκτρικών 
'Ηλεκτρικές μηχανές, 
συσκευές καί λοιπά εϊδη 

Μεταφορικά μέσα 
Λοιπές βιομηχανίες 

1963 

91.472 

93.000 
106.276 
86.613 

89.749 
80.713 
86.065 
88.695 
69.649 
75.373 

96.526 
93.983 

111.380 

83.412 
84.399 

75.928 

76.031 

84.459 
70.516 
96.629 

1964 

92.119 

95.625 
99.356 
88.486 

91.544 
81.588 
87.258 
64.130 
69.565 
74.368 

93.859 
94.310 

106.923 

86.410 
88.434 

76.972 

76.600 

86.979 
73.209 
97.087 

1965 

94.800 

96.530 
99.371 
90.413 

91.403 
84.511 
91.606 
96.009 
70.784 

76.677 

95.970 
96.888 

100.779 

88.800 
88.434 

78.280 

77.690 

87.537 
77.088 
97.521 

1966 

96.663 

97.226 
100.719 
94.192 

96.750 
89.095 
96.412 
96.414 
70.805 
93.559 

100.317 
99.472 

99.472 

93.090 
86.411 

79.798 

81.293 

92.280 
83.569 
98.551 

1967 

95.208 

97.023 
104.426 
95.488 

97.465 
90.059 
97.904 
96.400 
70.920 

90.196 

101.854 
100.000 

99.295 

96.110 
86.830 

79.974 

86.861 

92.022 
87.661 
98.101 

Σύνολο 86.207 87.163 89.100 92.061 98.195 

Πηγή: 'Υπουργείο Συντονισμού, Γενική Διεύθυνση 'Εθνικών Λογαριασμών, 
1974. 
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1968 1969 

95.006 98.311 
97.561 99.410 
98.105 9.660 
95.908 98.509 

95.776 
89.576 
97.796 
96.557 
70.785 
88.604 

97.289 
89.835 
98.034 
96.603 
70.990 
105.734 

100.685 100.677 

98.219 100.112 

91.383 98.656 

97.180 98.696 

83.007 90.015 

79.894 86.799 

87.603 89.533 

93.907 98.174 

87.670 92.887 
98.352 98.585 92.644 95.522 

1970 1971 

100.000 96.663 
100.000 101.133 
100.000 99.502 
100.000 103.003 

100.000 102.092 
100.000 106.927 
100.000 101.982 
100.000 104.881 
100.000 101.327 
100.000 96.627 

100.000 99.401 

100.000 107.996 

100.000 114.479 

100.000 100.892 

100.000 100.333 

100.000 100.919 

100.000 106.009 

100.000 96.695 

100.000 106.863 
100.000 102.239 
100.000 101.469 

1972 1973 

100.601 112.196 
103.520 115.497 
102.340 108.889 
109.100 130.303 

106.722 121.261 
109.136 143.340 
103.979 123.473 
108.414 126.791 
104.367 118.398 
104.421 130.398 

100.393 111.881 

120.348 116.410 

125.273 158.959 

102.604 110.702 

98.198 129.692 

101.006 134.390 

112.349 137.767 

99.307 114.200 

109.182 139.114 
102.555 104.895 
104.738 123.575 

1974 1975 

147.743 165.335 
132.250 160.498 
129.837 168.291 
158.159 161.923 

135.762 151.964 
168.593 172.009 
154.620 161.787 
204.912 209.091 
154.755 197.359 
170.027 166.505 

143.058 153.713 

147.488 167.325 

340.434 388.652 

137.172 149.164 

146.923 152.801 

173.568 174.628 

178.977 195.084 

146.537 149.239 

180.181 196.970 
121.052 119.498 
158.709 171.643 
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