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               Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

 

 

                                                                          Του Αλέκου χαραλαµπόπουλου
1
 

 

                                        ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ίσως από την επιχειρηµατολογία του Μαρξ, οι πολιτικοί και οι  οικονοµολόγοι 

θεώρησαν σαν αναπόφευκτο τον οικονοµικό κύκλο και εγγενές του συστήµατος 

µειονέκτηµα, µάλιστα αστοί οικονοµολόγοι θεώρησαν ότι οι κρίσεις εξυγιαίνουν την 

οικονοµία , µε το να κλείνουν οι ασθενέστερες και αναποτελεσµατικές επιχειρήσεις. 

Εδώ θα δούµε το δραµατικά αναληθές τούτο και την δυνατότητα της ισορροπίας και 

ακόµη και σταθερής οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

            ΟΙ ∆ΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

 

     Το εθνικό προϊόν µίας χώρας (National Product) παριστάνεται µε Ρ και το εθνικό 

εισόδηµα (National Income) , παριστάνεται µε Ε.  

      Το εθνικό προϊόν είναι :                      P= Ζ+Ι     (1) 

όπου   Ζ= η εθνική κατανάλωση των προϊόντων και υπηρεσιών και Ι= οι επενδύσεις 

για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρήσεων και κράτους. 

      Το εθνικό εισόδηµα είναι :                  E= Ζ+A   (2) 

όπου  το Α= η εθνική αποταµίευση νοικοκυριών ,επιχειρήσεων και κράτους. 

      Όπως  αντιλαµβάνεστε, αν Ι =Α, τότε υπάρχει ισορροπία.  

 

                              Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

        Μια οικονοµία κάποιας χώρας ιδανικής, χωρίς καµία παρέµβαση και κλειστή, θα 

υπόκειται στον κύκλο , αρχικά για το εισόδηµα: 

                                      E= a + b .cos(w .t+ f)          (3)  

Όπου a= αρχική συνθήκη εθνικού εισοδήµατος της εξεταζόµενης οικονοµίας, b= 

πλάτος ταλάντωσης του οικονοµικού κύκλου,  w=γωνιακή ταχύτητα του κύκλου, 
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f=αρχική συνθήκη γωνίας του κύκλου και t=ο χρόνος, η µονάδα του οποίου πρέπει να 

επιλεγεί κατάλληλα, για να περιγραφεί η δεδοµένη οικονοµία. 

     Το εθνικό προϊόν θα έχει την ίδια ταλάντωση µε διαφορά φάσης και θα δούµε 

γιατί πάρα κάτω : 

                                       P=a΄+b΄.cos( w .t+ f+ π/g)     (4) 

Όπου π/g=η διαφορά  φάσης από το Ε και η g πρέπει να προσδιοριστεί κατάλληλα. H 

a΄= η αρχική σταθερά  του Ρ και b΄ το πλάτος ταλάντωσης. 

     Τότε η αποταµίευση του έθνους θα είναι :  

                                        A= c + e. b .cos( w .t +f΄)     (5)  

Όπου η σταθερά e<1 και το πλάτος ταλάντωσης των αποταµιεύσεων είναι πολύ 

µικρότερο από το πλάτος b του εθνικού εισοδήµατος. 

     Οι επενδύσεις θα είναι: 

                                        I= c΄+e΄.b΄.cos(w.t+f+π/g΄)  (6)  

Όπου  c΄ είναι η αρχική σταθερά, διαφορετική από την σταθερά της αποταµίευσης και 

οι σταθερές  e΄ και π/g΄ το ίδιο. Οι λόγοι που αυτές οι δύο είναι διαφορετικές, είναι 

γιατί υπάρχουν οι οικονοµίες των εξωτερικών χωρών, που τις επηρεάζουν, αλλά και 

οι αποφάσεις των επενδύσεων και η πραγµατοποίησή τους είναι χρονοβόρες. 

 

                                          Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 

 

     Η αποταµίευση πραγµατοποιείται από τα νοικοκυριά (Α_pr), το κράτος (A_na) , 

τις επιχειρήσεις (A_c), τα νοικοκυριά του εξωτερικού (A_pr_out), τα κράτη του 

εξωτερικού A_na_out) και τις επιχειρήσεις του εξωτερικού (A_c_out), σε ανοικτή 

οικονοµία . Οι κερδοσκόποι µπορούν να είναι και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Έχουµε: 

 

     A=A_pr+ A_c + A_na+ A_pr_out+ A_c_out+ A_na_out=A_in +A_out  (7)              

 

     Τότε η A_in θα έχει την διακύµανση της (5) και η A_out θα ακολουθεί πολύπλοκη 

διακύµανση , επειδή τα κράτη του εξωτερικού έχουν πιθανόν διαφορετικούς κύκλους.  

     Ένα µέρος της αποταµίευσης από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κράτος , 

πηγαίνει σε αποταµίευση σε κράτη του εξωτερικού. Η κερδοσκοπία παίζει σηµαντικό 

ρόλο και συνεπώς θα έχουµε : 
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         A_in= {(E_initial- E_export) –(Ζ_in+ Ζ_inport)} cos(w.t+f)  (8) 

 

Και E_export είναι το εισόδηµα που εξάγεται για αποταµίευση στο εξωτερικό και   

Ζ_inport είναι η κατανάλωση προϊόντων χωρών του εξωτερικού.  

     Εξυπακούεται ότι µπορούν να υπάρξουν αρνητικές αποταµιεύσεις. 

     Η αποταµίευση γίνεται σε καταθέσεις χρηµάτων σε τράπεζες, σε οµόλογα και 

έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου ή επιχειρήσεων και σε χρυσό ή άλλα µεταλλεύµατα , 

αλλά και σε µετοχές επιχειρήσεων. Μπορεί να γίνει αποταµίευση των χρηµάτων και 

σε σεντούκια των αποταµιευτών ή σε τράπεζες της Ελβετίας κ.α. . Αυτή η 

αποταµίευση είναι µαύρη τρύπα που αφαιρεί την ποσότητα χρήµατος που κυκλοφορεί 

και συνεπώς ενδιαφέρει η ποσότητα αυτή για να αντικατασταθεί . Αλλά αποταµίευση 

σε είδος είναι και οι ποσότητες καυσίµων που διατηρεί το κράτος και µερικές 

επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αλλά και άλλων ειδών όπως σιτηρά κ.α. 

 

                                           ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 

     Οι επενδύσεις γίνονται από το κράτος (I_na) και τις επιχειρήσεις του εσωτερικού 

(I_c_in). Αλλά και επιχειρήσεις του εξωτερικού µπορεί να επενδύσουν στην χώρα, 

οπότε θα έχουµε την εξίσωση : 

 

                          I= (I_na+ I_c_in -I_c_export+ Ι_c_inport) cos(w .t+ f+ p/g)      (9) 

 

     Αλλά επενδύσεις στο εξωτερικό κάνουν και µερικές επιχειρήσεις εντόπιες 

(I_c_export) , και αυτό  ενδιαφέρει και οι επενδύσεις επιχειρήσεων από το εξωτερικό 

στην χώρα (Ι_c_inport) . Η «επένδυση» σε οµόλογα και άλλα χρεόγραφα , στην 

πραγµατικότητα είναι αποταµίευση. 

              

       ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

      

      ΄Oταν η αποταµίευση είναι A= c + e.b.cos(w.t+f) και c=5, e=0.3, b=0.8,   

w=5 c/sec,  f= ¼ (σηµαίνει ότι η Α αρχίζει  στο ¼ του κύκλου), 

και              I=c΄+e΄.b.cos(w.t+f+π/g)                      



 4

µε  c΄=4.5, e΄=0.28, και g= ½  (σηµαίνει ότι η επενδύσεις αρχίζουν στον µισό του 

κύκλου επιπλέον του ¼ , τότε δείτε τις διακυµάνσεις, για να δοθεί εξήγηση, πριν την 

διακύµανση της κατανάλωσης): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Όταν στον ένα άξονα παριστάνουµε τις τιµές του Α (οριζόντιος άξονας) και 

στον κάθετο το Ι, τότε βλέπετε σε µία µη αναπτυσσόµενη οικονοµία, σχηµατίζεται ο 

κύκλος που εµφανίζει τις διαφορές, αν από τον οριζόντιο αφαιρέσουµε την 

αντίστοιχη τιµή του καθέτου άξονα. 

4.75 4.8 4.85 4.9 4.95 5 5.05 5.1 5.15 5.2 5.25
4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75



 5

     Στο παρακάτω διάγραµµα ,το σχήµα παριστάνει το z=Α-Ι 
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       ∆ιαπιστώνετε ότι υπάρχει µία διακύµανση του εθνικού εισοδήµατος, αν υπήρχε 

σταθερά κατανάλωση  Ζ που θα προστίθετο. 

      

                                 Η ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

  

     Όµως η κατανάλωση Ζ διακυµαίνεται και έχει την ίδια συχνότητα µε την του 

εισοδήµατος και µάλιστα αρχίζει σε π/8 του κύκλου ,οπότε: 

                         Z= d+ b.cos(w.t + π/8)         (10) 

      Και b=0.8 µε d=15, δείτε το στατικά διακυµαινόµενο εισόδηµα πως έχει, όταν  

                                             Ε =Ζ+ Α: 
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        ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

     Πέραν των φορολογηµένων µακροοικονοµικών µεγεθών, υπάρχουν η 

φοροδιαφυγή, τα ναρκωτικά, το λαθρεµπόριο, η πορνεία , ο τζόγος , οι µίζες, η 

δασµοφυγή και τελοφυγή, εµπόριο οργάνων κλπ. Επίσης υπάρχει η 

λαθροµετανάστευση που επηρεάζει τα µεγέθη αυτά.  

     Όλα τα ανωτέρω µεγέθη πρέπει να εκτιµηθούν και να µπουν στις εξισώσεις , 

µάλιστα να εκτιµηθούν οι αρχικές συνθήκες. Η λαθροµετανάστευση αυξάνει την 

προσφορά εργασίας και καθηλώνει τους µισθούς και αυξάνει το επίπεδο 

κατανάλωσης, αφού τα χαµηλά εισοδήµατα καταναλώνουν µεγαλύτερο ποσοστό από 

το εισόδηµά τους.  

      Την οικονοµία επηρεάζουν τα εµβάσµατα από το εξωτερικό και τα εµβάσµατα 

προς το εξωτερικό από τους  µετανάστες ή τους ναυτικούς.  

       Όλα τα µεγέθη πρέπει να υπολογίζονται σε αποπληθωρισµένες τιµές προϊόντων, 

µε κατάλληλη απάλειψη  του πληθωρισµού και για το εισόδηµα.                
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          ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

     Η ποσότητα χρήµατος  και η ταχύτητα κυκλοφορίας χρήµατος, επηρεάζουν την 

γωνιακή ταχύτητα. 

      Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος, είναι ο όγκος του χρήµατος που αλλάζει 

χέρια σε µία χρονική περίοδο. Οι οικονοµικές πράξεις, είτε στην κατανάλωση που 

πολλές φορές γίνονται γρήγορα, είτε στις επενδύσεις που γίνονται αργά, 

διαµορφώνουν την γωνιακή ταχύτητα. Μπορεί οικονοµικές πράξεις, όπως αγορά 

ψωµιού, να έχουν µεγάλη ταχύτητα, όµως η ποσότητα χρήµατος που χρειάζεται είναι 

µικρή, ενώ οι επενδύσεις δηµοσίων έργων, έχουν µικρή ταχύτητα, αλλά µεγάλο όγκο 

χρηµάτων.  

     Η γωνιακή ταχύτητα θα είναι :    w= (O 1 .x1 +O 2 .x 2 +….+O
n

.x
n

)/Ο .∆ t 

     Το O 1  µπορεί να είναι ο χρηµατικός όγκος των ειδών διατροφής του πληθυσµού 

που πολλαπλασιάζεται µε τις x 1  φορές που καταβάλλεται στο χρονικό διάστηµα ∆t 

κλπ και ο όγκος Ο είναι ο µέσος όρος του συνολικού που τρέχει κάθε χρονική στιγµή 

του ∆t. 

     Η χρονική µονάδα πρέπει να έχει µικρότερο του µεγέθους του sec ή ίσως πολύ 

µικρότερο , για την καλύτερη διακύµανση και το µήκος της διακύµανσης του κύκλου 

πρέπει να προσδιορίσει τα x 1 , x 2 ,… , x
n

 και ∆t.  

 

                          ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΡΡΟΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ 

 

     Θεωρούµε ότι οι παραπάνω βασικές εξισώσεις έχουν την ίδια σχεδόν συχνότητα 

σε όλο τον κόσµο, αλλά µε διαφορετικές φάσεις λόγω καθυστέρησης στην αντίδραση 

προς την στρατηγική οικονοµία των ΗΠΑ, που πιθανόν αυτή πρώτη να δίνει το 

σύνθηµα της διακύµανσης, άλλως θα προηγείται η ΕΟΚ , ή µε µικρή πιθανότητα 

άλλη όπως η Κίνα.  Έτσι η αποταµίευση ενός έθνους, θα επηρεάζεται από την 

διακύµανση της A_out της Κίνας και άλλων χωρών , που µπορούν να επηρεάζουν την 

εθνική αποταµίευσή τους. Παράλληλα εκτιµάται και η διακύµανση της A_out της 

εθνικής οικονοµίας. Παράλληλα εκτιµώνται και τα αντίστοιχα µεγέθη της επένδυσης 

Ι.  
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     Το ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, εξαρτάται από την εσωτερική κατανάλωση , 

την  αποταµίευση - επένδυση του εσωτερικού συν τις προερχόµενες από το εξωτερικό 

αυτές , µείον αυτές που αναχωρούν για το εξωτερικό και µε την σηµείωση που πρέπει 

να γίνει άξιο προσοχής, αν οι επενδύσεις προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, 

καταναλώνουν αγαθά της εγχώριας ή της αλλοδαπής παραγωγής.   

 

                             ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 

     Μία εξίσωση της εθνικής αποταµίευσης και των επενδύσεων στο εσωτερικό, είναι 

µία προϋπόθεση αναγκαία για την ισορροπία και την απάλειψη των διακυµάνσεων. 

Επαναφέρουµε τις εξισώσεις: 

A=A_pr+ A_c + A_na+ A_pr_out+ A_c_out+ A_na_out=A_in +A_out      (7)              

A_in= c + e. b .cos( w .t +f΄)                                                                           (5) 

I= (I_na+ I_c_in -I_c_export+ Ι_c_inport)                                                    (9) 

I= c΄+e΄.b΄.cos(w.t+f+π/g΄)                                                                             (6) 

I= (I_in- Ι_out)= c΄+e΄.b΄. cos( w .t+ f+π/g΄)                                                   (11) 

       Θέλουµε σε µία πρώτη προσέγγιση  (5)=(11), και  

       (c-c΄)= e. b. cos( w. t +f ΄)- e΄.b΄.cos( w .t +f΄+π/g΄)                                (12) 

Οπότε θεωρώντας µε ικανοποιητική προσέγγιση e.b=e΄.b΄: 

        (c-c΄)= 2.e.b.sin ½ {2(w.t+f΄) +π/g΄}sin ½ ( π/g΄)}               

Όµως  π/g΄ είναι µία σταθερά  sin ½ ( π/g΄)=h οπότε 

       (c-c΄)= 2.e.b.h.sin ½ {2(w.t+f΄)+π/g΄}     οπότε 

        sin 1− {(c-c)/2.e.b.h}= (w.t +f΄) +π/2.g΄   και 

                       t= [sin 1− {(c-c)/2.e.b.h}-(f΄+π/2.g΄)}]  / w                               (13)  

     Αυτός ο χρόνος δείχνει την ισορροπία που επιτυγχάνεται για να εξισωθούν οι 

επενδύσεις και η αποταµίευση και είναι ο κατάλληλος για να φανεί πόσο το κράτος 

θα αυξοµειώνει τις επενδύσεις για να εξασφαλίσει αυτή την ισορροπία. Σε περίπτωση 

υπερβαλλόντων αποταµιεύσεων , πρέπει να αυξάνει την ρευστότητα των δικών του 

αποταµιεύσεων σε κρατικές επενδύσεις και σε περίπτωση που οι αποταµιεύσεις 

υπολείπονται, πρέπει να αυξήσει τον όγκο χρήµατος που κυκλοφορεί. Παράλληλα 

µέτρα είναι η αύξηση ή µείωση της ρευστότητας, που επηρεάζονται από το ποσοστό 

ρευστών διαθεσίµων των τραπεζών (και ο όγκος επηρεάζεται) και που επηρεάζονται 

και τα διατραπεζικά επιτόκια. Η αυξοµείωση του κρατικού επιτοκίου δανεισµού των 
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τραπεζών, επηρεάζει ανάλογα και τις επενδύσεις µε την αύξηση του δανεισµού των 

επιχειρήσεων και την κατανάλωση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.  

       Στο σηµείο ισορροπίας την χρονική στιγµή t , πρέπει να σταθεροποιηθεί και η 

κατανάλωση  και το επιτόκιο χορηγήσεων της κεντρικής τράπεζας και η κρατική 

κατανάλωση πρέπει να αυξοµειώνονται κατάλληλα για αυτό.  

       Επειδή οι τράπεζες ακολουθούν ίδια πολιτική που δεν ευθυγραµµίζεται µε την 

πολιτική του κράτους, πρέπει η κεντρική τράπεζα να αυξοµειώνει το επιτόκιο για να 

αντισταθµίζει την ποσότητα και την ρευστότητα χρήµατος. Η ποσότητα χρήµατος 

είναι γνωστή και θα δώσουµε παράγοντες που επηρεάζουν την ρευστότητα. 

 

                       Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

     Η γωνιακή ταχύτητα   w= (O 1 .x1 +O 2 .x 2 +….+O
n

.x
n

)/Ο .∆ t     επηρεάζεται από 

τον αριθµό πράξεων x και αυτές µε την σειρά τους από την ευκολία δανεισµού που 

εξαρτάται από τα επιτόκια , αλλά και την ποσότητα δανεισµού των επιχειρήσεων και 

των νοικοκυριών. Έτσι θα έχουµε:    

                                                        x
n

=1/k .i + 1/∆Ο
n

 

και k είναι συντελεστής σταθερός επί του επιτοκίου i και  ∆Ο
n
είναι ο όγκος 

δανεισµού κάθε οµάδας οµοειδούς (νοικοκυριά, επιχειρήσεις). 

     Προχωρούµε στην αλληλοσυσχέτιση  των οικονοµιών.  

 

                                    Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

     Η κατανάλωση προϊόντων της χώρας παραγωγής των, µπορεί να πραγµατοποιείται 

από  χώρες του εξωτερικού µέσω των εξαγωγών. Την ανάλυση της Z_in την δώσαµε 

ήδη και µένει η Z_out . Και : 

                  Z_out= m1 . E 1 _out + m 2 . E 2 _out +….+ m
n

. E
n

_out 

 

        Ο προσδιορισµός των συντελεστών m και οι σταθερές αρχικών τιµών και 

φάσεων , και αποδεχόµενοι ίδιο µήκος κύκλου  αν και όχι πάντα αναγκαίο, οι χώρες 

που επηρεάζουν την κατανάλωση και πόσες , θα προσδιορίσουν την κατανάλωση από 

αυτές τις χώρες, προϊόντων της χώρας (Z_out).  
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      Αλλά και επενδυτικά αγαθά θα αγορασθούν από το εξωτερικό και θα έχουµε: 

               I_out= l 1 . E 1 _out + l 2 . E 2 _out +….+ l
n

. E
n

_out 

 

     Αλλά και αποταµίευση από την χώρα από νοικοκυριά και επιχειρήσεις ή το κράτος 

θα εκρέει από την χώρα: 

               A_out= z 1 . E 1 _out + z 2 . E 2 _out +….+ z
n
. E

n
_out 

 

      Αντίστοιχα , η χώρα θα καταναλώνει προϊόντα από τις χώρες εξωτερικού, θα 

εισάγει και επενδυτικά προϊόντα και θα εισρέει αποταµίευση (αγορά οµολόγων , 

µετοχών κλπ ), όπως αναφέρφηκε.  

 

                                          Η ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑ 

 

     Οι προσδοκίες σε κάθε χώρα , όπως και το εθνικό εισόδηµα , αλλά και το 

διαθέσιµο εισόδηµα, προσδιορίζουν την αξία των µετοχών και παράλληλα οι 

κερδοσκόποι επηρεάζουν το κλίµα και µετακινούνται σε µικρό χρόνο τεράστια ποσά 

ανά τον κόσµο ανάλογα µε τις ευκαιρίες κέρδους. Η κερδοσκοπία πρέπει να 

αντιµετωπισθεί µε ακαριαίες αγορές από το κράτος µετοχών σε καλές τιµές , όταν οι 

κερδοσκόποι µεταφέρουν στο εξωτερικό χρήµατα από πωλήσεις µετοχών και η κοπή 

χρήµατος είναι αναγκαία πολιτική για αυτό. Παράλληλα η αντικατάσταση παλαιών 

χαρτονοµισµάτων ή η κοπή χρηµάτων για αντιµετώπιση του πληθωρισµού, πρέπει να 

αποφεύγεται αν ποσότητα µετοχών πωλείται από το κράτος που τις κατέχει και έτσι 

να αντισταθµιστεί η εκρεόµενη ποσότητα χρήµατος.   

      Η κερδοσκοπία υπάρχει και στην ισοτιµία του νοµίσµατος. Ιδίως διεθνή 

νοµίσµατα, υποβάλλονται στην δοκιµασία των κερδοσκόπων και των κρατών που 

έχουν συνάλλαγµα, αν αυτά ρίξουν ποσότητα στην αγορά, διεθνώς ή στην χώρα. Στο 

σηµείο αυτό τονίζουµε, ότι χώρες µε ίδια κεντρική τράπεζα, µπορούν να κόβουν 

χρήµα για να ξεχρεωθούν τα οµόλογά τους που είναι αγορασµένα, και οι χώρες που 

έχουν το πλεόνασµα να αναγκασθούν να αυξήσουν τις εισαγωγές από την εν λόγω 

οικονοµία που έτσι θα ανελίσσεται. Πιθανή αύξηση αγοράς ξένου νοµίσµατος από 

χώρες που κατέχουν το εξεταζόµενο νόµισµα που πιέζεται, για να πιεσθεί η τιµή 

αυτού του νοµίσµατος της χώρας, αν δεν αντιµετωπισθεί µε πώληση από την χώρα 
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ποσότητας του νοµίσµατος που αγόρασαν οι εκβιάστριες χώρες , µπορεί να 

αντιµετωπισθεί µε πώληση χρεογράφων µικρής απόδοσης. Επίσης η χώρα µπορεί να 

προσδιορίσει τις εισαγωγές ιδίως των καυσίµων, από συνεργαζόµενες χώρες και 

αποφυγή των εκβιαστών , κάνοντας ευέλικτο το πλαίσιο και επηρεάζοντας την 

πολιτική των επιχειρήσεων ενέργειας.  

 

                                   ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

 

     Όπως θυµάστε δόθηκε µία χρονική στιγµή, όπου οι επενδύσεις και η αποταµίευση 

εξισώνονται και πρέπει να επιδιωχθεί η ισορροπία. Θα θυµάστε όµως την διακύµανση 

της κατανάλωσης, που είναι : 

 

               Z= d+ b.cos(w.t + π/8)         (10) 

 

     Στον χρόνο ισορροπίας πρέπει να γίνει παρεµβατική κρατική πολιτική, 

σταθεροποίησης της κατανάλωσης. Έτσι το κράτος είτε θα µειώνει ,είτε θα αυξάνει 

την κατανάλωση. Κοινωνικές πολιτικές αυξάνουν την κατανάλωση , ενώ µπορεί και 

να µειωθεί η κρατική κατανάλωση, ή αύξηση της έµµεσης φορολογίας πάλι το 

επιτυγχάνει αυτό.  

 

                ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

                          ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

      Ήδη διαφάνηκε ο ρόλος της δηµοσιονοµικής ή νοµισµατικής πολιτικής, το κράτος 

πρέπει να είναι ισχυρό για να τις ασκεί. Όπως όµως θα αντιληφθήκατε, υπάρχουν 

αυξητικές τάσεις ανόδου του ΑΕΠ και πρέπει να δοθεί το κατάλληλο µοντέλο 

ανάπτυξης.   

       Θεωρείστε ότι υπάρχει µία αναπτυσσόµενη οικονοµία. Τότε η κατανάλωση 

µπορεί να υπακούει στο µοντέλο: 

      

            Z=e^(2.5+0.1*x)+cos(w*t+f)  

 

 (x=0  έως  4 , f=π/4, w=10^-4, t=0 έως 10^5 ώρες (hours))     

 ∆είτε το σχέδιο: 
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     Παράλληλα και η αποταµίευση ή οι επενδύσεις θα έχουν όµοιες συναρτήσεις 

ανάπτυξης και εσείς πρέπει να δείτε τις συνθήκες ισορροπίας όπως ήδη τις 

αναπτύξαµε, όµως  σε δυναµική ανοδική πορεία που υποδεικνύει η συνάρτηση χωρίς 

την διακύµανση του συνηµίτονου.                            


