
1 

 

Θέμα:  «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών.  Νεώτερες 

Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι» 

Συντάκτης: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Μc Χρηματοοικονομικών 



2 

 

 
 
 
 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 
 

 Η αντιμετώπιση των διαφόρων διακυμάνσεων διαφέρει ανάλογα με την φάση του οικονομικού κύ-

κλου και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες της κάθε οικονομίας. 

 Το μέγεθος της πρώτης φάσης εξαρτάται από την ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να προσφέ-

ρει ομαλή προσγείωση και μείωση των πληθωριστικών πιέσεων της οικονομίας. 

 Το μέγεθος της δεύτερης φάσης εξαρτάται γενικά από την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας 

(προστασία του εργαζόμενου) και το μέγεθος της προηγούμενης φάσης Όσο μεγαλύτερη η πρώτη και όσο 

μικρότερη η δεύτερη τόσο πιο σύντομή θα είναι η τρίτη φάση. Οι σπειροειδείς δυνάμεις τιμών-μισθών τόσο 

από την πλευρά των εργαζομένων να περνάν την αύξηση των αμοιβών τους όσο και των επιχειρήσεων να 

περνάν στον καταναλωτή τις αυξήσεις του εργατικού κόστους, καθορίζουν το μέγεθος της δεύτερης φάσης. 

Τα εξωγενή σοκ π.χ. αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχουν μικρότερη επίδραση στο μέγεθος της δεύτε-

ρης φάσης από ότι στο μέγεθος της πρώτης φάσης. 

 Το μέγεθος της τρίτης φάσης είναι το μικρότερο του κύκλου συνήθως διαρκεί λιγότερο από ένα 

χρόνο. 

 Η τέταρτη φάση έχει μεγάλο μέγεθος και είναι ασταθής. Τα πάντα εξαρτώνται από το βάθος και την 

διάρκεια της ύφεσης που είχε προηγηθεί, καθώς όσο μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη από την αύ-

ξηση της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους ανά εργαζόμενο και της πτώσης του πληθωρι-

σμού. Αν η ανάκαμψη είναι αναιμική τότε οι επιχειρηματίες τρέφουν τις αμφιβολίες τους για την διατήρηση 

της ανάκαμψης και καθυστερούν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό.  

Στην περίπτωση ενός εξωγενούς σοκ σε αυτήν την φάση π.χ. αύξηση της τιμής του πετρελαίου τότε οι ερ-

γαζόμενοι είναι προετοιμασμένοι να δεχθούν μείωση των πραγματικών αμοιβών τους. 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 
 

 Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το άριστο μείγμα πολιτικής εξαρτάται: 

1. Από την αρχική κατάσταση της οικονομίας δηλαδή αν βρίσκεται σε υπερθέρμανση ή έχει διαθέσιμες 

παραγωγικές ικανότητες. 

2. Από τον τύπο του σοκ που χτυπά την οικονομία δηλαδή αν είναι μόνιμο ή παροδικό, αν είναι από την 

πλευρά της ζήτησης, της προσφοράς ή το εξωτερικό ή αν είναι ανάλογο (συμμετρικό) με σοκ που συνα-

ντούν οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας.  

3. Από το βαθμό με τον οποίο είναι συγχρονισμένη η οικονομία με τις οικονομίες των κυριότερων εμπορι-

κών εταίρων της χώρας και  
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4. Από την πολιτική αντίδραση των κυριότερων εμπορικών εταίρων στο σοκ. 

 Όταν στόχος είναι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού σε μια οικονομία που δέχεται σοκ από την 

πλευρά της ζήτησης και μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικά μεγάλες επεκτατικές πολιτικές, χαμηλή φορο-

λογία, χαμηλά επιτόκια, άρση πιστωτικών περιορισμών κλπ, τότε το προϊόν της οικονομίας αυξάνεται πολύ 

περισσότερο από το δυνητικό και σίγουρα βρίσκεται κοντά στην κορυφή του επιχειρηματικού κύκλου και η 

ανεργία βρίσκεται κοντά στο επίπεδο του φυσικού ποσοστού ανεργίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο 

χρονικό διάστημα η οικονομία αυξάνεται περισσότερο από το δυνητικό προϊόν της, και πόσο ευέλικτη είναι 

η αγορά εργασίας. Με δεδομένο ότι το σοκ αυτό είναι ασύμμετρο δηλαδή δεν επιδρά και στις οικονομίες 

των κυριότερών της εμπορικών εταίρων η άριστη πολιτική είναι η σφιχτή νομισματική και δημοσιονομική 

πολιτική. 

Σε μια οικονομία με υψηλό πληθωρισμό και υψηλή ανεργία άριστη οικονομική πολιτική είναι η σφιχτή 
νομισματική και δημοσιονομική πολιτική η οποία σε βραχυπρόθεσμο διάστημα θα αυξήσει τα επιτόκια 

και την ανεργία, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων αλλά θα οδηγήσει μέσω της 

πίεσης των μισθών και των επιχειρηματικών κερδών σε μείωση του πληθωρισμού. Αν σε αυτήν την οικο-

νομία δεν υπάρξει περιστολή των κρατικών δαπανών, το βάρος μείωσης του πληθωρισμού το σηκώνει ο 

εμπορευματικός τομέας επειδή η περιστολή μόνο της νομισματικής ρευστότητας μέσω υψηλών επιτοκίων 

και ανατίμησης του νομίσματος της χώρας οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 

χώρας. 

 Αν το σοκ ύφεσης που χτυπά την οικονομία είναι συμμετρικό τότε ο βαθμός της σφιχτής νομισμα-

τικής πολιτικής της χώρας είναι μικρότερος επειδή η νομισματική πολιτική που μπορεί να αποφασίσουν οι 

εμπορικοί εταίροι π.χ. υψηλών επιτοκίων θα οδηγήσει σε διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος. 

 Αν έχουμε συμμετρικό σοκ υπερθέρμανσης των οικονομιών ο απαιτούμενος βαθμός σφιχτής νο-

μισματικής πολιτικής είναι τώρα μεγαλύτερος για να εισάγει την ανατίμηση των εγχώριων νομισμάτων που 

θα μειώσει τη ζήτηση για εγχώρια προϊόντα και θα αποθερμάνει την οικονομία. Η μη-συνεργασία σε αυτό 

το παιχνίδι πολιτικής θα οδηγήσει σε εντονότερη ύφεση. 

  Σε περίπτωση ενός μόνιμου σοκ από την πλευρά της προσφοράς όπως αύξηση του κόστους 
παραγωγής των αγαθών είτε από εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου είτε από ενδυνάμωση των 
συνδικαλιστικών πιέσεων ωθεί την οικονομία σε επίπεδο πάνω από το δυνητικό προϊόν παραγωγής. Όσο 
υψηλότερη είναι η πραγματική αύξηση του κόστους τόσο πιο έντονη η αύξηση του πληθωρισμού. Σε περί-
πτωση ασύμμετρου σοκ στο εσωτερικό της οικονομίας τότε η άριστη πολιτική είναι αυτή της σφιχτής νο-
μισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής γιατί πρώτιστος στόχος είναι η μείωση του πληθωρι-
σμού. Σε περίπτωση διεθνούς συμμετρικού σοκ η άριστη πολιτική είναι η σφιχτότερη νομισματική πολιτική 
από αυτήν των εμπορικών εταίρων η οποία όμως συνδέεται με χαλαρή ή ουδέτερη δημοσιονομική πο-
λιτική για να μην εισάγει το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού στην οικονομία. Η σφιχτή νομισμα-
τική πολιτική είναι προτιμότερη από την σφιχτή δημοσιονομική πολιτική επειδή η πρώτη οδηγεί σε ανατί-
μηση του νομίσματος ενώ η δεύτερη σε διολίσθηση που ενέχει τον κίνδυνο του εισαγόμενου πληθωρισμού 
ο οποίος είναι η αιτία του πληθωρισμού. Αν εκτός από σφιχτή νομισματική ασκηθεί και σφιχτή δημο-
σιονομική πολιτική τότε η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη που δεν είναι απαραίτητο εκτός αν η το πετρελα-
ϊκό σοκ είναι τεράστιο. Σε περίπτωση που το πετρελαϊκό σοκ χτυπήσει μια οικονομία σε περίοδο ύφεσης 
τότε η άριστη οικονομική πολιτική είναι σφιχτή νομισματική και χαλαρή δημοσιονομική πολιτική έτσι 
ώστε η πρώτη να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και η δεύτερη την ύφεση. 

 Όταν στόχος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η οικονομία αναρρώνει από κάποια ύφεση 

τότε απαιτούμενη πολιτική είναι αυτή της χαλαρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και η 

αντιστροφή της καθώς μειώνεται το παραγωγικό κενό. Έτσι στο πρώτο στάδιο έχουμε δημιουργία καινού-
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ριων θέσεων απασχόλησης χωρίς πληθωριστικές πιέσεις. Όσο μεγαλύτερο το παραγωγικό κενό και πιο 

βραδεία η αντίδραση της οικονομίας στις αλλαγές της οικονομικής πολιτικής τόσο περισσότερο η οικονομι-

κή αυτή πολιτική μπορεί να παραμείνει επεκτατική. Αν η ακολουθούμενη πολιτική παραμείνει επεκτατική 

και πέρα από το επίπεδο των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας τότε ακολουθεί ανταγωνιστική 

αύξηση τιμών-μισθών και ακαμψίες στην αγορά εργασίας. Τότε απαιτείται χαλαρή δημοσιονομική πολιτική 

που θα μειώσει την ανεργία και σφιχτή νομισματική πολιτική που θα στοχεύει τον περιορισμό του πληθω-

ρισμού. 

 Από καθαρή στατιστική άποψη οι κύκλοι προκαλούνται από σοκ (shocks) που χτυπούν την οικονο-

μία. Τα σοκ αυτά προκαλούν μια πρόσκαιρη αλλά επίμονη παρεκτροπή από του προϊόντος της οικονομίας 

από το επίπεδο των ικανοτήτων της.  

 Σύμφωνα με την θεωρία του Keynes τα σοκ προέρχονται είτε από την πλευρά της προσφοράς, είτε 

από την πλευρά της ζήτησης και της διανομής, είτε από διαρθρωτικές μεταβολές. 

 Μια άλλη διάκριση είναι ανάλογα με το χώρο προέλευσης τους. Έτσι χωρίζονται σε εγχώριας προέ-

λευσης και εξωτερικής από κάποια χώρα του εξωτερικού. 

 Οι τυπικοί εγχώριοι κύκλοι μπορούν να οφείλονται σε αλλαγές της ακολουθούμενης οικονομικής 

(δημοσιονομικής ή νομισματικής) πολιτικής αλλά και της συμπεριφοράς του ιδιωτικού τομέα (ροπή προς 

αποταμίευση και επενδύσεις). 

 
 

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ 
 

 Η θεωρία του Keynes για την ανάλυση του φαινόμενου των κυκλικών διακυμάνσεων χρησιμοποιεί 

τις αγορές αγαθών και χρήματος και εξηγεί το φαινόμενο με τις καμπύλες IS-LM καθώς και των καμπύλων 

AD και AS της συνολικής ζήτησης και προσφοράς. Τόσο τα βραχυχρόνια όσο και τα μακροχρόνια σημεία 

ισορροπίας βρίσκονται στα σημεία τομής των καμπυλών AS-AD. Βραχυχρόνια είναι δυνατή η παραγωγή 

οποιονδήποτε ποσοτήτων στο δεδομένο επίπεδο τιμών. Το επίπεδο τιμών όμως μακροχρονίως προσαρ-

μόζεται στις συνθήκες της αγοράς και η οικονομία προσεγγίζει την μακροχρόνια ισορροπία της στην οποία 

η AS είναι κάθετη και επικρατεί πλήρης απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών. Κατά συνέπεια οι 

κύκλοι της οικονομικής δραστηριότητας οφείλονται στις μεταβολές της AD. Η σταθεροποιητική πολιτική βα-

σίζεται στη διαχείριση της συνολικής ζήτησης με τη χρήση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 

για την αντιμετώπιση των κάμψεων της παραγωγικής δραστηριότητας και της διατήρησης πλήρους απα-

σχόλησης. 

 Η μεταβολή των δημοσίων δαπανών προκαλεί μεταβολή της συνολικής ζήτησης (κατανάλωση 

και επένδυση) και μετατόπιση της IS και η μεταβολή της προσφοράς της ποσότητας του χρήματος προκα-

λεί μετατόπιση της LM με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεταβολές του πραγματικού προϊόντος της οικο-

νομίας στη βραχυχρόνια περίοδο. Μακροχρόνια το προϊόν επιστρέφει στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης 

και το πραγματικό επιτόκιο αυξάνει. Κατά συνέπεια η δημοσιονομική πολιτική είναι ουδέτερη μακροχρόνια 

διότι δεν επηρεάζει τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας (παραγωγή, απασχόληση, κατανάλωση, επέν-

δυση). 
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 Η ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση με 

την μεταβολή του πραγματικού προϊόντος της οικονομίας (προκυκλικά). Αύξηση της προσφοράς χρήματος 

προκαλεί την οικονομική άνθηση και η μείωση την ύφεση στην οικονομία. Βασιζόμενοι στην αργή προσαρ-

μογή των τιμών και των μισθών και την ακαμψία των μισθών προς τα κάτω εξαιτίας των συλλογικών συμ-

βάσεων εργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τα εργατικά συνδικάτα, εκφράζουν την άποψη της αδυνα-

μίας της αγοράς να εκκαθαρίσει και να επιστρέψει στην πλήρη απασχόληση άμεσα και μπορεί να διατηρεί-

ται εκτός ισορροπίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για αυτό οι νομισματικές αρχές και οι δημόσιοι φορείς 

οφείλουν να παρέμβουν ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της εκτενούς ανεργίας και να επιστρέψει η αγορά 

όσο το δυνατό συντομότερα σε επίπεδο προϊόντος πλήρους απασχόλησης. 

 Αντίθετα στο βασικό κλασικό υπόδειγμα το χρήμα θεωρείται ουδέτερο, που σημαίνει ότι οι διαφο-

ροποιήσεις της ονομαστικής προσφοράς χρήματος μεταβάλλουν αναλογικά το επίπεδο των τιμών και δεν 

επηρεάζουν τις πραγματικές μεταβλητές δηλαδή το προϊόν, την απασχόληση, τους πραγματικούς μισθούς 

και τα πραγματικά επιτόκια. Στο κλασικό υπόδειγμα η προκυκλική και προπορευόμενη συμπεριφορά του 

χρήματος δικαιολογείται μέσα από την ύπαρξη αντίστροφης αιτιότητας. Σε αυτή οι αναμενόμενες μεταβολές 

του προϊόντος οδηγούν σε μεταβολές της προσφοράς του χρήματος προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή οι 

επιχειρήσεις αυξάνουν τη ζήτησή τους για χρήμα καθώς προβλέπουν αύξηση ζήτησης του προϊόντος τους 

και η κεντρική τράπεζα προσφέρει αρκετό επιπλέον χρήμα για να ικανοποιήσει την αύξηση της ζήτησης του 

χρήματος. Με αυτό τον τρόπο η αύξηση της προσφοράς του χρήματος προκαλεί μεταβολή των τιμών και 

όχι μεταβολή του προϊόντος της οικονομίας. 
 Η Μονεταριστική θεωρία του Milton Friedman στηρίζεται στην υπόθεση της ατελούς πληροφό-
ρησης των εργαζομένων για τις μεταβολές του επιπέδου τιμών. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή εξαιτί-

ας της ελλιπούς πληροφόρησης η καμπύλης βραχυχρόνιας προσφοράς έχει θετική κλίση και είναι ανερχό-

μενη όταν αυξάνεται το επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος. Αλλά η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς 

είναι ανεξάρτητη του επιπέδου των τιμών και εμφανίζεται κατακόρυφη προς τον άξονα του προϊόντος.  

 Στην βραχυχρόνια περίοδο το παραγόμενο προϊόν εξαρτάται από τις αυξομειώσεις της προσφοράς 

χρήματος και την πληροφόρηση των εργαζομένων και την αδυναμία τους να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές 

των τιμών. Όταν το επίπεδο των παρατηρούμενων τιμών είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο οι εργαζό-

μενοι, επειδή έχουν ατελή πληροφόρηση δεν γνωρίζουν τις μεταβολές των σχετικών τιμών των αγαθών και 

προσφέρουν την εργασία τους με χαμηλότερους πραγματικούς μισθούς και κατά συνέπεια προσφέρεται 

μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος στην αγορά. Όταν το επίπεδο των παρατηρούμενων τιμών είναι μικρότε-

ρο από το αναμενόμενο οι εργαζόμενοι επειδή προσφέρουν την εργασία τους με υψηλότερους πραγματι-

κούς μισθούς, προσφέρεται μικρότερη ποσότητα προϊόντος στην αγορά και η καμπύλη της βραχυχρόνια 

προσφοράς είναι με θετική κλίση. Η προσφερόμενη ποσότητα προϊόντος ισούται με το προϊόν πλήρους 

απασχόλησης μόνο όταν οι εργαζόμενοι δεν σφάλουν στις προβλέψεις τους και το αναμενόμενο επίπεδο 

των τιμών ισούται με το εμφανιζόμενο. Σε αυτή την περίπτωση η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι 

τελείως ανελαστική ως προς τις τιμές. 

 Στη θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών τα άτομα χρησιμοποιούν το σύνολο της πληροφορίας 

για να προσδιορίσουν τη συμπεριφορά τους. Οι επιχειρηματίες βλέποντας τη μεταβολή της προσφοράς 

χρήματος αντιλαμβάνονται ότι επίκειται άνοδος του γενικού επιπέδου τιμών και δεν μεταβάλλουν την πα-
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ραγόμενη ποσότητα προϊόντος. Μόνο αν το εφαρμοζόμενο μέτρο οικονομικής πολιτικής δεν είναι αναμενό-

μενο θα έχει αποτέλεσμα και θα συμβάλει στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. 

 Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία μία απροσδόκητη μεταβολή της προσφοράς του χρήματος μεταβάλει 

τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος προς την ίδια κατεύθυνση και κατά συνέπεια η καμπύλη της συ-

νολικής προσφοράς είναι θετική βραχυχρόνια. Αλλά στη συνέχεια μέσα από τις μεταβολές του γενικού επι-

πέδου των τιμών και την προσαρμογή των τιμών και των μισθών οι αγορές εκκαθαρίζουν. Εφόσον το προ-

ϊόν χαρακτηρίζεται ως πλήρους απασχόλησης η απροσδόκητη μεταβολή της προσφοράς του χρήματος δεν 

μεταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και κατά συνέπεια η καμπύλη της συνολικής προσφο-

ράς είναι κάθετη μακροχρόνια. Αντίθετα μια αναμενόμενη μεταβολή της προσφοράς του χρήματος δεν με-

ταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και η αύξηση της προσφοράς του χρήματος είναι ουδέ-

τερη τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, επειδή οι προσδοκίες των ατόμων προσαρμόζονται άμεσα 

και για να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές των τιμών που απειλούν τα πραγματικά τους διαθέσιμα δρομολο-

γούν συμπεριφορά έτσι ώστε να προστατευτούν από αυτές τις επιλογές της νομισματικής αρχής. 

 Το διευρυμένο κλασικό υπόδειγμα βασίζεται στη μονεταριστική θεωρία αλλά και των ορθολογι-

κών προσδοκιών. Σύμφωνα με αυτό μόνο οι αιφνιδιαστικές μεταβολές της προσφοράς του χρήματος μπο-

ρούν να επηρεάσουν το προϊόν για βραχυχρόνιο διάστημα (η καμπύλη της συνολικής προσφοράς έχει θε-

τική κλίση βραχυχρόνια). Με τη χρήση των ορθολογικών προσδοκιών το κοινό δεν μπορεί να αιφνιδιάζεται 

συστηματικά από τις νομισματικές αρχές με αποτέλεσμα η μεταβολή της προσφοράς χρήματος να είναι ου-

δέτερη και να μην επηρεάζεται το προϊόν της οικονομίας (η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι κάθε-

τη μακροχρόνια). 

 Στη θεωρία των πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων οι μεταβολές του φυσικού προϊόντος 

οφείλονται σε πραγματικές και όχι σε νομισματικές μεταβολές, που προέρχονται από τη πλευρά της προ-

σφοράς. Οι νομισματικές μεταβολές αφορούν διαταραχές της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος. Οι 

πραγματικές μεταβολές, είναι διαταραχές της “πραγματικής” πλευράς της οικονομίας, επηρεάζουν τη συ-

νάρτηση παραγωγής, το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, τις πραγματικές δημόσιες δαπάνες και τις απο-

ταμιευτικές και καταναλωτικές αποφάσεις των νοικοκυριών. Οι πραγματικές μεταβολές (διαταραχές-shock) 

σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οφείλονται στην μεταβολή της παραγωγικότητας είτε στην τεχνολογική 
πρόοδο. Οι ευεργετικές διαταραχές της παραγωγικότητας προκαλούν οικονομική ανάπτυξη και οι δυσμε-

νείς προκαλούν οικονομικές υφέσεις. Οι μεταβολές της παραγωγικότητας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων ή νέων μεθόδων παραγωγής, την εισαγωγή νέων τεχνικών διοίκησης, τις μεταβολές της 

ποιότητας του κεφαλαίου ή της εργασίας, τις αλλαγές των διαθέσιμων πρώτων υλών ή των ενεργειακών 

πηγών, τον ασυνήθιστα καλό ή κακό καιρό που προκαλεί αντίστοιχα καλές ή κακές συγκομιδές, τις αλλαγές 

των κρατικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν την παραγωγή και κάθε άλλο παράγοντα που επηρεάζει την 

παραγωγικότητα. Άλλες αιτίες για την ύπαρξη των πραγματικών κύκλων είναι οι μεταβολές των σχετικών 

τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας (τιμή πετρελαίου), οι μεταβολές των 

φορολογικών συντελεστών και γενικότερα της φορολογίας αλλά και των επιλογών των συντελεστών παρα-

γωγής για τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε εργασία και ανάπαυση. Η αύξηση της παραγωγικότητας 

των συντελεστών παραγωγής, αυξάνει το οριακό προϊόν των συντελεστών παραγωγής, αυξάνει τη ζήτηση 

για απασχόληση προκαλεί την άνοδο των πραγματικών αμοιβών και συνεπώς μέσα από την αύξηση της 
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ζήτησης όσο και της προσφοράς εργασίας αυξάνεται η απασχόληση και η ποσότητα του πραγματικού πα-

ραγόμενου προϊόντος της οικονομίας, με αποτέλεσμα η οικονομία να μπαίνει στη φάση της ανάπτυξης. Με 

παρόμοιο τρόπο μία δυσμενής διαταραχή προκαλεί οικονομική ύφεση στην παραγωγική διαδικασία. Δυ-

σμενείς διαταραχές της προσφοράς έχουμε όταν μειώνεται το οριακό προϊόν της εργασίας, ή μειώνεται η 

ζήτηση για απασχόληση σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού. Το πιο γνωστό μέτρο των διαταραχών της 

παραγωγικότητας είναι το κατάλοιπο του Solow που αποτελεί ένα εμπειρικό μέτρο της συνολικής παραγω-

γικότητας των συντελεστών. Η μεταβολή της παραγωγικότητας διαφέρει από το μέγεθος της εντατικής 

χρήσης των συντελεστών. Ο ρυθμός χρήσης των συντελεστών διαφέρει ανάμεσα σε διάφορες χρονικές 

περιόδους. Οι παραγωγικοί συντελεστές σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης χρησιμοποιούνται πιο έντο-

να από ότι σε περιόδους ύφεσης. 

 Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η οικονομία πλήττεται διαρκώς από διαταραχές της παραγωγικότητας. 

Η απασχόληση, η μέση παραγωγικότητα της εργασίας, οι πραγματικοί μισθοί και οι τιμές κινούνται προς 

την ίδια κατεύθυνση με την ποσότητα του πραγματικού παραγόμενου προϊόντος (προκυκλικά). Αυξάνονται 

την περίοδο της οικονομικής άνθησης και μειώνονται την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Επίσης σύμφω-

να με αποτελέσματα ερευνών απέδειξαν ότι οι μεταβολές της δημοσιονομικής πολιτικής μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των κυκλικών διακυμάνσεων και τη σταθεροποίηση του προϊόντος και 

της απασχόλησης.  

 Στις θεωρίες αυτές η ευκαμψία των τιμών και των αμοιβών προς τα κάτω είναι το θεμέλιο 
στοιχείο για την επίτευξη σημείου μακροχρόνιας ισορροπίας πλήρους απασχόλησης. Η μη ύπαρξη 

αυτής της ευκαμψίας οδηγούν στην εμφάνιση του σταδίου της οικονομικής ύφεσης έτσι ώστε να αναπρο-

σαρμοστεί ο επιχειρηματικός τομέας στο νέο υψηλότερο κόστος παραγωγής που προκαλείται από την ά-

νοδο των πραγματικών αμοιβών των συντελεστών παραγωγής. 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 
 

 Η αρχική εξήγηση του όρου πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι δείχνει την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα 
στις εκλογές και τις κυκλικές διακυμάνσεις του προϊόντος της οικονομίας. Μέσα σε αυτόν τον όρο 

(πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι) περιλαμβάνονται επίσης και μεταβολές βασικών οικονομικών μεταβλητών  

όπως ο πληθωρισμός και τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής σε προεκλογικές και μετεκλογικές περιό-

δους. 

 Η συνηθισμένη μορφή των μοντέλων των πολιτικών επιχειρηματικών κύκλων περιλαμβάνει δύο τύ-

πους κύκλων: τους οπορτουνιστικούς ή καιροσκοπικούς και τους δικομματικούς ή ιδεολογικούς πολιτικούς 

κύκλους. Οι πρώτοι είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας επανεκλογής της υπάρχουσας κυβέρνησης, η ο-

ποία στην προσπάθειά της να κερδίσει στην άμεση εκλογική αναμέτρηση ασκεί μικροκομματική φιλολαϊ-
κή πολιτική στην προεκλογική περίοδο σε αυτούς τους κύκλους τα δύο κόμματα υπόσχονται το ίδιο 
σχέδιο δράσης και ότι θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική αν εκλεγούν ανεξάρτητα των προτιμήσεων των 

ψηφοφόρων και έχουν κοινή πληροφόρηση για τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τους. Οι δεύτεροι είναι το 

αποτέλεσμα των κομματικών διαφορών δηλαδή υπάρχει ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στα κόμματα και 
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το κάθε κόμμα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα διαφορετικών ψηφοφόρων δηλαδή τα διαφορετικά κόμματα 

έχουν διαφορετικές προτιμήσεις αναφορικά με τις ιδιαίτερές τους αξιώσεις περί της οικονομικής πολιτικής. 

 Ο ψηφοφόρος προσπαθεί να κρίνει ποια διοίκηση προτιμά βασισμένος στην παλαιότερη πολιτική 

συμπεριφορά (ή φήμη). Κάτω από αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση έχει το κίνητρο να φαίνεται ότι ασκεί 

σκληρή πολιτική τα πρώτα χρόνια της θητείας της και στη συνέχεια πριν την προεκλογική περίοδο να χα-

λαρώνει. Επειδή όμως το εκλογικό σώμα αντιλαμβάνεται τέτοια συμπεριφορά οι πολιτικοί επιχειρηματι-
κοί κύκλοι δεν συμβαίνουν συστηματικά αλλά για τυχαίους λόγους. 

 Κάθε πολιτικός επιχειρηματικός κύκλος υποθέτει κυβερνητική χειραγώγηση της καμπύλης Phillips. 

Η οικονομική θεωρία πρεσβεύει ότι οι σοσιαλιστικές-αριστερές κυβερνήσεις προτιμούν χαμηλότερη 
ανεργία και υψηλότερη ανάπτυξη από τις δεξιές. Οι φιλελεύθερες-δεξιές με τη σειρά τους προτιμούν 
χαμηλότερο πληθωρισμό από τις αριστερές. 

 Ο πολιτικός καιροσκοπικός κύκλος προβλέπει στην προεκλογική περίοδο υψηλή ανάπτυξη και 

χαμηλή ανεργία, αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο των εκλογών ενώ μετεκλογικά ύφεση που το μέγε-

θός της εξαρτάται από τον πολιτικό προσανατολισμό της υφιστάμενης κυβέρνησης. Αντίθετα οι πολιτικοί 

επιχειρηματικοί με κυβερνήσεις που βασίζονται σε μία ιδεολογία πρεσβεύουν συστηματικές και μόνιμες δι-

αφορές στη επιλεγμένη σχέση πληθωρισμού και ανεργίας ανάλογα με τα κόμματα που κυβερνούν. Η πιο 

σύγχρονη ανάλυση χρησιμοποιεί ως μέθοδο προσέγγισης τη θεωρία των παιγνίων. 

 Ένα καιροσκοπικό κόμμα προτιμά να ακολουθεί στην αρχή της άσκησης εξουσίας αντιπληθωριστι-

κή πολιτική και πολιτική υψηλής απασχόλησης στο τέλος της περιόδου διακυβέρνησης. Οι κύκλοι αυτοί 

συνδέονται και με την χειραγώγηση της ανάπτυξης της οικονομίας. Οι καιροσκοπικοί κύκλοι υποθέτουν την 

ατελή πληροφόρηση των ψηφοφόρων και ανέπτυξαν βραχυχρόνιους πολιτικούς επιχειρηματικούς κύκλους 

και μέσω των καιροσκοπικών μοντέλων. 

 Η ύπαρξη των ορθολογικών προσδοκιών προστατεύει την οικονομία συστηματικά από την 
κυβερνητική χειραγώγηση γιατί κάτι τέτοιο θα γίνονταν ορατό από τους ψηφοφόρους και δεν θα επανε-

κλέγανε την κυβέρνηση. Τα μοντέλα βασίζονται σε δύο υποθέσεις: την υπόθεση ύπαρξης ορθολογικότη-
τας των ατόμων της οικονομίας και επηρεάζονται λιγότερο από ότι πιστεύεται από την νομισματική πολιτι-

κή και του ότι ορθολογικότητα συνεπάγεται ότι είναι αδύνατο οι ψηφοφόροι να εξαπατώνται συστημα-
τικά. Επιπλέον εξηγούν την αντίδραση του εκλογικού σώματος μέσω των ορθολογικών αντί των προσαρ-

μοζόμενων προσδοκιών. Η αύξηση των μισθών και των τιμών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 

επηρεάζει τα συμφέροντα της κοινωνικής και οικονομικής ελίτ που ελέγχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία 

με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση του κυβερνώντος κόμματος στο μέλλον 

 Ακόμα και μέσα στην ανάλυση των πολιτικών επιχειρηματικών κύκλων υπάρχουν διαφοροποιήσεις. 

Η προσέγγιση μπορεί να είναι Κεϋνσιανής, ή κλασικής ισορροπίας. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στην ανάλυ-

ση της ανισορροπίας και της ισορροπίας επικεντρώνεται στη πιθανότητα κυκλικής επιμονής ασχέτως της 

πολιτικής ή του οικονομικού χαρακτήρα της πηγής του οικονομικού κύκλου. 

 Το θέμα της επιμονής απασχολεί επίσης την αντιπαράθεση ανάμεσα στην επίμονη ανισορροπία 

των καιροσκοπικών κύκλων και των προσωρινών ισορροπιών των κομματικών κύκλων. Έτσι υπερθεματί-

ζονται οι οικονομικοί κύκλοι καθώς η χειραγώγηση της οικονομίας μπορεί να σε οδηγήσει σε εκλογική νίκη 

επειδή θα θεωρηθεί ότι η οποιαδήποτε πολιτική επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παροδικά. Όπως 
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το θέτει και η rèal politique ο καθαρός καιροσκοπισμός και αγνός ιδεολογικός αγώνας μπορεί να 
συμβεί όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση και δεν έχει εξουσία. 

 Σε μια μελέτη του με δεδομένα για τις χώρες του ΟΟΣΑ σχετικά με το αν η δυναμική συμπεριφο-

ρά του πληθωρισμού, της ανεργίας και της ανάπτυξης του ΑΕΠ επηρεάζεται συστηματικά από χρόνο των 

εκλογών και των κυβερνητικών αλλαγών με δεδομένα την βραδύτητα της προσαρμογής των μισθών και της 

σύνδεσης των αλλαγών του πληθωρισμού ανάλογα με τις αλλαγές των κυβερνήσεων προκαλούν προσω-

ρινές αποκλίσεις από το φυσικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: 

• στο ξεκίνημα μιας δεξιάς (αριστερής) κυβέρνησης το προϊόν βρίσκεται κάτω (πάνω) από το φυσικό 

επίπεδο και η ανεργία είναι υψηλότερη (χαμηλότερη) και μέσω των προσδοκιών τιμές και μισθοί προσαρ-

μόζονται, προϊόν και ανεργία επιστρέφει στο φυσικό επίπεδο και το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότη-

τας εξαρτάται από το κόμμα που εξουσιάζει. 

 Κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:  

• Ο πληθωρισμός τείνει να αυξάνεται αμέσως μετά τις εκλογές πιθανώς ως αποτέλεσμα της προε-

κλογικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. 

• Υπάρχει ένδειξη προσωρινών διαφορών των δυο κομμάτων στο ΑΕΠ και στην ανεργία μακροχρό-

νια διαφορά στον πληθωρισμό. 

• Δεν βρήκαν σχεδόν καμία ένδειξη ύπαρξης μόνιμων δικομματικών διαφορών σε προϊόν και ανεργία. 

Όλα τα κοινοβουλευτικά συστήματα κυβερνήσεων με ευρείς συνασπισμούς κομμάτων δείχνουν μικρή έν-

δειξη ύπαρξης καιροσκοπικών πολιτικών κύκλων, ειδικά για τον πληθωρισμό. 

 Σε αρκετές χώρες οι πολιτικοί κύκλοι σχετικά συνεπείς με τη θεωρεία ότι οι αριστερές κυβερνήσεις 

ασκούν επεκτατική πολιτική τα δύο πρώτα χρόνια της εξουσίας τους (περίπου 2 χρόνια), επιτυγχάνουν 

στόχους και στη συνέχεια μέσω της προσαρμογής των πληθωριστικών προσδοκιών η οικονομία επιστρέ-

φει στο φυσικό επίπεδο ανάπτυξης. Οι κυβερνήσεις αυτές κινδυνεύουν να παγιδευτούν στο χρονοδιάγραμ-

μα επίτευξης στόχων και προσαρμογής του πληθωρισμού], και προσπαθούν να τον μειώσουν όταν θεω-

ρείται ως το κύριο οικονομικό πρόβλημα. Οι οποιεσδήποτε μετεκλογικές αυξήσεις του πληθωρισμού απο-

τελούν σήμα προεκλογικών καιροσκοπικών δημοσιονομικών πολιτικών. Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ πα-

ρατηρούνται αυξήσεις του δημόσιου χρέους και της νομισματικής ρευστότητας τις χρονιές των εκλογών. 

Επίσης οι προεκλογικές δημοσιονομικές «προτιμήσεις» σε ψηφοφόρους «κλειδιά» μπορεί να αποδειχθούν 

εκλογικά πολύ χρήσιμοι και επιπλέον να βοηθήσουν να αυξηθεί το επίπεδο ανάπτυξης του ΑΕΠ. Παρόλα 

αυτά οι καιροσκοπικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν να συνυπάρχουν με τους δι-

κομματικούς κύκλους που βρέθηκαν από τα δεδομένα, επειδή όλοι οι πολιτικοί επιθυμούν να εξουσιάζουν, 

να επιβάλουν τους στόχους τους με αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμες προεκλογικές και-

ροσκοπικές πολιτικές αν αυξάνουν τις πιθανότητες για να επανεκλεγούν.  

 Ο βαθμός επιτυχίας των δικομματικών πολιτικών μπορεί να εξαρτάται από τα θεσμικά χαρακτηρι-

στικά της αγοράς εργασίας και της συμπεριφοράς των σωματείων. Όταν η κυβέρνηση είναι ασφαλής τα πι-

θανά κέρδη είναι περιορισμένα και τα κόστη είναι μεγάλα ενώ, όταν δεν είναι δημοφιλής τα κόστη μειώνο-

νται πάρα πολύ. Έτσι αναπτύσσεται μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην πιθανότητα επανεκλογής της κυ-

βέρνησης και στο βαθμό που η κυβέρνηση προχωρεί σε προεκλογική χειραγώγηση της οικονομίας. Η δη-

μοτικότητα της κυβέρνησης προσδιορίζει την υιοθέτηση πολιτικής χειραγώγησης της οικονομίας ή την επι-
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δίωξη ιδεολογικών στόχων, υπόθεση που συμφωνεί με την ορθολογική forward-looking ψηφοφορίας. Οι 

καιροσκοπικοί νομισματικοί κύκλοι εμφανίζονται όταν η πιθανότητα επανεκλογής βρίσκεται κάτω του 80-

85%. 
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