
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

25. Διαχρονικές 
Επιπτώσεις της 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

1412 Μακροοικονομική Θεωρία 
ΙΙ

Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης



Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Η Διαχρονική Προσέγγιση και η Δημοσιονομική 
Πολιτική

Μέχρι αυτό το σημείο, στα διαχρονικά υποδείγματα που αναλύσαμε, είτε με 
τη μορφή του υποδείγματος του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, είτε με τη 
μορφή του υποδείγματος των επαλλήλων γενεών, δεν έχουμε επιτρέψει την 
ύπαρξη κρατικών δαπανών και φόρων. Σε αυτήν την διάλεξει εισάγουμε 
την κυβέρνηση και εξετάζουμε πώς η δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή οι 
κρατικές δαπάνες, οι φόροι και το δημόσιο χρέος, επηρεάζουν την οικονομία 
σε υποδείγματα που βασίζονται στη διαχρονική προσέγγιση.

Πρώτος στόχος μας είναι να εξετάσουμε τις διαχρονικές πτυχές της 
δημοσιονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο ενός υποδείγματος 
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού δύο περιόδων. Ωστόσο, ως σύγκριση, είναι 
χρήσιμο να εξετάσουμε πρώτα τη δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας μιας περιόδου.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Δημόσιες Δαπάνες και Φόροι σε Ένα Ανταγωνιστικό 
Υπόδειγμα Μιας Περιόδου

Ας υποθέσουμε μια οικονομία μιας περιόδου στην οποία το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό είναι προικισμένο με 
μία μονάδα κεφαλαίου και μία μονάδα εργασίας. Το κεφάλαιο και η εργασία μπορούν να ενοικιαστούν σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ανταγωνιστική τιμή ενοικίασης κεφαλαίου και σε ανταγωνιστικό πραγματικό μισθό . 
Το κεφάλαιο και το εργατικό δυναμικό χρησιμοποιούνται από ανταγωνιστικές εταιρείες για την παραγωγή ενός 
μόνο αγαθού . Το νοικοκυριό μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα από την εκμίσθωση του κεφαλαίου και της 
εργασίας του για κατανάλωση, και μπορεί επίσης να καταναλώσει το κεφάλαιο του στο τέλος της περιόδου.

Η κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό και να χρησιμοποιήσει τα φορολογικά 
έσοδα για την αγορά του ίδιου αγαθού . Οι δημόσιες δαπάνες υποδηλώνονται με . ∆εδομένου ότι πρόκειται για 
οικονομία η οποία παράγει ένα μόνο αγαθό, οι κρατικές δαπάνες προορίζονται για αγαθά που αποφέρουν 
χρησιμότητα στο αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό και αποτελούν τέλεια υποκατάστατα της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πληρώνει για κρατικές δαπάνες επιβάλλοντας ένα κατά κεφαλήν φόρο στο 
αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό, ο οποίος υποδηλώνεται με .

∆εδομένου ότι η οικονομία διαρκεί μόνο μία περίοδο, η αξία των φόρων πρέπει να είναι ίση με τις κρατικές 
δαπάνες. Σε αυτό το υπόδειγμα μιας περιόδου, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δαπανήσει περισσότερα από τα 
φορολογικά της έσοδα, καθώς δεν θα είχε τη δυνατότητα να πληρώσει και δεν θα δαπανήσει λιγότερα, καθώς 
αυτό θα σήμαινε σπατάλη πόρων. Κατά συνέπεια, ο εισοδηματικό περιορισμός της κυβέρνησης δίνεται από:
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Η Ανταγωνιστική Ισορροπία με Δημόσιες Δαπάνες και 
Φόρους σε Ένα Υπόδειγμα Μίας Περιόδου

Το πρόβλημα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού είναι η μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας του , η οποία 
εξαρτάται από τον όγκο τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας κατανάλωσης, με την επιφύλαξη του εισοδηματικού του 
περιορισμού και της επιλογής των κρατικών δαπανών και φόρων από την κυβέρνηση. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό 
επιλέγει την ιδιωτική κατανάλωση  προκειμένου να μεγιστοποιήσει,

 

υπό τον περιορισμό,

 

Η τελευταία ισότητα είναι το αποτέλεσμα της επιβολής ότι το νοικοκυριό επιλέγει να παρέχει το σύνολο του κεφαλαίου και 
της εργασίας που έχει στη διάθεσή του, καθένα από τα οποία υποτίθεται ότι είναι ίσο με μία μονάδα. Αυτό, όπως έχουμε ήδη 
δείξει, προκύπτει από την υπόθεση του μη κορεσμού.

Από τις συνθήκες πρώτης τάξης για ένα μέγιστο, και αφού ληφθεί υπόψη η βέλτιστη συμπεριφορά της αντιπροσωπευτικής 
επιχείρησης, και ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης, η ιδιωτική κατανάλωση ισορροπίας δίνεται από ,

 

όπου  υποδηλώνει τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών.

Στη μακροοικονομική ισορροπία, επειδή οι φόροι είναι ίσοι με τις δημόσιες δαπάνες, οι δημόσιες δαπάνες εκτοπίζουν την 
ιδιωτική κατανάλωση κατά το ίδιο ακριβώς ποσό, χωρίς να επηρεάζουν άλλες πραγματικές μεταβλητές, πλην της ιδιωτικής 
κατανάλωσης του νοικοκυριού. Η δε συνολική κατανάλωση, άθροισμα ιδιωτικής και δημόσιας είναι ακριβώς η ίδια όπως και η 
ιδιωτική κατανάλωση χωρίς δημόσιες δαπάνες και το ίδιο συμβαίνει με τη χρησιμότητα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού.

u

c

u(c + cg)

c = 1 + rk + wl − τ = 1 + r + w − τ

c̄ = 1 + ȳ − τ = 1 + A − cg
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4



Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Οι Επιπτώσεις Ενός Φόρου Εισοδήματος στο Υπόδειγμα 
της Μίας Περιόδου

Ως εκ τούτου, η μόνη πραγματική επίδραση των κρατικών δαπανών και φόρων σε αυτήν την οικονομία θα 
ήταν μια για μια υποκατάσταση της δημόσιας για την ιδιωτική κατανάλωση, χωρίς άλλα πραγματικά 
αποτελέσματα. Η συνολική παραγωγή και η απασχόληση είναι τα ίδια όπως στην περίπτωση όπου οι 
κρατικές δαπάνες και οι φόροι είναι μηδέν.

Το ίδιο θα ίσχυε σε αυτό το υπόδειγμα εάν οι φόροι δεν ήταν κατά κεφαλήν, αλλά ανάλογοι με το εισόδημα 
των νοικοκυριών. Ας υποθέσουμε ότι οι φόροι για το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό δίνονται από,

 

όπου  είναι ο συντελεστής φόρου εισοδήματος.

∆εδομένου ότι τόσο η προσφορά κεφαλαίου και εργασίας είναι ανελαστική, οι φόροι εισοδήματος δεν θα 
είχαν καμία επίδραση στη απασχόληση κεφαλαίου ή εργασίας. Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό θα 
εξακολουθούσε να παρέχει πλήρως τους πόρους που έχει στη διάθεσή του για παραγωγή εισοδήματος. 
Επομένως, οι φόροι εισοδήματος δεν συνεπάγονται στρεβλώσεις σε αυτήν την περίπτωση. Η συνολική 
κατανάλωση και παραγωγή ισορροπίας θα είναι η ίδια με την απουσία κρατικών δαπανών και φορολογίας 
εισοδήματος. Θα δίνονται και πάλι όπως και στην περίπτωση των κατά κεφαλήν φόρων.

Η ιδιωτική κατανάλωση θα ήταν ίση με το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, συν το κεφάλαιο που 
διαθέτει, αλλά δεν θα υπήρχαν άλλες πραγματικές επιπτώσεις από τις κρατικές δαπάνες και τους φόρους.

τ = ty(rk + wl) = ty(r + w)

0 < ty < 1
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Δημόσιες Δαπάνες, Φόροι και Χρέος σε Ένα Υπόδειγμα 
Δύο Περιόδων

Στη συνέχεια στρέφουμε την προσοχή μας σε μια ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής στο υπόδειγμα 
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού δύο περιόδων. 

Σε αυτό το υπόδειγμα η προσφορά εργασίας είναι εξωγενής, αλλά η απόφαση αποταμίευσης και συσσώρευσης κεφαλαίου 
είναι ενδογενής. Τόσο το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό όσο και η κυβέρνηση πρέπει να λάβουν διαχρονικές αποφάσεις. 
Όπως έχουμε δει, η πιο σημαντική τέτοια απόφαση για το νοικοκυριό είναι η απόφαση αποταμίευσης και επένδυσης κατά 
την πρώτη περίοδο. Για την κυβέρνηση, η πιο σημαντική διαχρονική απόφαση είναι αν οι δημόσιες δαπάνες της πρώτης 
περιόδου θα χρηματοδοτηθούν μέσω φόρων ή δανεισμού (δημόσιο χρέος).

Υποθέτουμε μια κυβέρνηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει μια ροή πρωτογενών κυβερνητικών δαπανών ,  για δύο 
περιόδους. Η ακολουθία των δημοσιονομικών περιορισμών έχει ως εξής:

 

 

είναι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της περιόδου 1. Στο βαθμό που οι κρατικές δαπάνες είναι υψηλότερες από τους 
φόρους κατά την πρώτη περίοδο, η κυβέρνηση έχει έλλειμμα προϋπολογισμού ίσο με . Αυτό το έλλειμμα χρηματοδοτείται 
από ένα ομόλογο μίας περιόδου, αξίας ίσης με .

Η δεύτερη εξίσωση είναι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της περιόδου 2. Εάν η κυβέρνηση έχει έλλειμμα κατά την πρώτη 
περίοδο, στη δεύτερη περίοδο πρέπει να έχει πλεόνασμα, ίσο με το έλλειμμα της πρώτης περιόδου, καθώς η δεύτερη είναι η 
τελευταία περίοδος και η κυβέρνηση πρέπει να εξοφλήσει το χρέος της. Συνεπώς, τα φορολογικά έσοδα  πρέπει να είναι 
επαρκή για να καλύψουν τις δημόσιες δαπάνες της περιόδου 2 και την αποπληρωμή του χρέους. Οι δημόσιες δαπάνες της 
δεύτερης περιόδου αποτελούνται από δύο στοιχεία. Πρώτον, πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος της περιόδου 1, συν τις 
πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες της περιόδου 2.

cG
1 cG

2

d1 = cG
1 − τ1

−d1 = cG
2 + r2d1 − τ2
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d1

d1

τ2
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Ο Εισοδηματικός Περιορισμός της Κυβέρνησης σε Ένα 
Υπόδειγμα Δύο Περιόδων

Όπως στην περίπτωση του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, η ακολουθία των δημοσιονομικών 
περιορισμών της κάθε περιόδου, μπορεί να συνδυαστεί σε έναν ενιαίο διαχρονικό περιορισμό 
της κυβέρνησης. Χρησιμοποιώντας την δεύτερη εξίσωση για να αντικαταστήσουμε το δημόσιο 
χρέος στην πρώτη εξίσωσης, μετά από μια απλή αναδιάταξη, παίρνουμε,

 

H εξίσωση αυτή είναι ο διαχρονικός εισοδηματικό περιορισμός της κυβέρνησης. Έχει μια 
ερμηνεία παρόμοια με τον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό του αντιπροσωπευτικού 
νοικοκυριού. Η παρούσα αξία των πρωτογενών δαπανών για τις δύο περιόδους, πρέπει να είναι 
ίση με την παρούσα αξία των φορολογικών εσόδων στις δύο περιόδους. Έτσι, σε μία οικονομία η 
οποία διαρκεί για περισσότερες από μία περιόδους, η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να εξισορροπεί 
τον κρατικό προϋπολογισμό σε κάθε περίοδο, αρκεί να ικανοποιείται ο διαχρονικός 
εισοδηματικός περιορισμός της. Μπορεί να παρουσιάσει δημόσιο έλλειμμα ή πλεόνασμα κατά 
την πρώτη περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αντιστρέφεται στη δεύτερη περίοδο.

cG
1 +

cG
2

1 + r2
= τ1 +

τ2

1 + r2
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Η Ρικαρδιανή Ισοδυναμία μεταξύ Χρηματοδότησης με 
Φόρους και με Δημόσιο Χρέος

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του διαχρονικού εισοδηματικού περιορισμού της κυβέρνησης στη συμπεριφορά της οικονομίας. Έχει σημασία 
η μέθοδος χρηματοδότησης των πρωτογενών δαπανών της πρώτης περιόδου, αν θα είναι δηλαδή μέσω χρέους η μέσω της φορολογίας;

Για να εξετάσουμε αυτό το ερώτημα, ας εξετάσουμε τον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού σε 
αυτήν την περίπτωση. Παρουσία δημοσίων δαπανών και φόρων, ο διαχρονικός εισοδηματικός περιορισμός του αντιπροσωπευτικού 
νοικοκυριού επηρεάζεται από τους φόρους που πρέπει να καταβληθούν και δίνεται από,

 

Αντικαθιστώντας την παρούσα αξία των φόρων από τον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης, ο διαχρονικός 
εισοδηματικός περιορισμός του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, δίνεται από,

 

Mόνο η παρούσα αξία των πρωτογενών δημοσίων δαπανών επηρεάζει τον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό, άρα και τις επιλογές, 
του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. Η μέθοδος χρηματοδότησης των πρωτογενών δημοσίων δαπανών, δηλ. φόροι έναντι χρέους, δεν 
έχει καμία επίδραση στον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό, άρα και στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού.

Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται Ρικαρδιανή Ισοδυναμία μεταξύ φόρων και χρέους, διότι ο πρώτος οικονομολόγος ο οποίος την επισήμανε 
ήταν ο David Ricardo. Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό συνειδητοποιεί ότι η χρηματοδότηση μέσω χρέους δεν είναι παρά μια αναβολή 
των φόρων για το μέλλον. Οι χαμηλότεροι τρέχοντες φόροι θα οδηγήσουν σε υψηλότερους μελλοντικούς φόρους με την ίδια παρούσα 
αξία. Ως εκ τούτου, το μόνο πράγμα που έχει σημασία για τις βέλτιστες αποφάσεις αποταμιεύσεων και επενδύσεων του 
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού είναι η παρούσα αξία των πρωτογενών δημοσίων δαπανών που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και όχι η 
κατανομή της χρηματοδότησής τους μεταξύ των δύο περιόδων. 

c1 +
1

1 + r2
c2 = 1 + (r1 + w1 − τ1) +

1
1 + r2

(w2 − τ2)

c1 +
1

1 + r2
c2 = 1 + (r1 + w1 − cG

1 ) +
1

1 + r2
(w2 − cG

2 )
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Ο David Ricardo, ο Robert Barro και η Ρικαρδιανή 
Ισοδυναμία

Ο David Ricardo (1772-1823), ένας από τους πιο 
σπουδαίους κλασικούς οικονομολόγους, ήταν ο πρώτος 
που διατύπωσε τη λογική της ισοδυναμίας μεταξύ 
χρέους και μελλοντικών φόρων, χωρίς όμως και να την 
υιοθετεί. 

Το επιχείρημά του αναπτύχθηκε περαιτέρω και 
αναδείχθηκε στα πλαίσια ενός δυναμικού 
υποδείγματος επαλλήλων γενεών, στη δεκαετία του 
1970 από τον Robert Barro (1944-), τότε Καθηγητή 
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Chicago) και τώρα 
στο Πανεπιστήμιο του Harvard.* 

Για τους λόγους αυτούς, το επιχείρημα είναι γνωστό 
και ως Ρικαρδιανή ισοδυναμία, ή η άποψη Ricardo-
Barro.

_______________

Βλ. Barro, R.J., (1974), ‘Are Government Bonds Net 
Wealth?’, Journal of Political Economy, 82 (6), pp. 1095-117.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Γενίκευση της Ρικαρδιανής Ισοδυναμίας σε ένα 
Υπόδειγμα με Άπειρο Χρονικό Ορίζοντα

Εισοδηματικός Περιορισμός Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

 

όπου 

Εισοδηματικός Περιορισμός της Κυβέρνησης

 

Αντικαθιστώντας τον εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης στον εισοδηματικό περιορισμό του αντιπροσωπευτικού 
νοικοκυριού.

 

Mόνο η παρούσα αξία των πρωτογενών δημοσίων δαπανών επηρεάζει τον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό, άρα και τις 
επιλογές, του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. Η μέθοδος χρηματοδότησης των πρωτογενών δημοσίων δαπανών, δηλ. 
φόροι έναντι χρέους, δεν έχει καμία επίδραση στον διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό, άρα και στις επιλογές του 
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού.

∑
∞

t=0
Rtct = k0 + d0 + ∑

∞

t=0
Rt (wt − τt)

Rt =
1

1 + rt
Rt−1

∑
∞

t=0
RtcG

t = − d0 + ∑
∞

t=0
Rtτt

∑
∞

t=0
Rtct = k0 + ∑

∞

t=0
Rt (wt − cG

t )
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Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

Οι Επιπτώσεις των Δημοσίων Δαπανών σε ένα Υπόδειγμα 
Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Δύο Περιόδων

Τι επιπτώσεις έχει όμως η επιλογή των πρωτογενών δημοσίων δαπανών για τη διαχρονική συνάρτηση χρησιμότητας του 
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού; Παρουσία κρατικών δαπανών, αυτή δίνεται από,

 

Υποθέτουμε ότι οι πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες συνίστανται από αγορές του μοναδικού παραγόμενου προϊόντος από την 
κυβέρνηση, οι οποίες παρέχονται στο αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό. Άρα επηρεάζουν τη χρησιμότητα του 
αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού με τον ίδιο τρόπο όπως η ιδιωτική κατανάλωση. 

Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό επιλέγει την ιδιωτική κατανάλωση, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη διαχρονική του 
συνάρτηση χρησιμότητας, υπό τον διαχρονικό εισοδηματικό του περιορισμό.

 

Σημειώστε ότι η μέθοδος χρηματοδότησης των πρωτογενών δημόσιων δαπανών δεν εμφανίζεται ούτε στη συνάρτηση 
χρησιμότητας του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού ούτε στον διαχρονικό εισοδηματικό του περιορισμό Ως εκ τούτου, οι 
μόνες παράμετροι δημοσιονομικής πολιτικής που μπορούν να επηρεάσουν τις βέλτιστες αποφάσεις του αντιπροσωπευτικού 
νοικοκυριού και τη συμπεριφορά της οικονομίας σχετίζονται με την πορεία των πρωτογενών δημοσίων δαπανών. Η 
μέθοδος χρηματοδότησης της πορείας των κρατικών δαπανών δεν μπορεί να επηρεάσει τις βέλτιστες αποφάσεις 
εξοικονόμησης και επένδυσης του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. Η χρηματοδότηση μέσω χρέους και φόρων είναι 
ισοδύναμη.

U = (c1 + cG
1 )1−θ

1 − θ
+

1
1 + ρ

(c2 + cG
2 )1−θ

1 − θ

c1 +
1

1 + r2
c2 = 1 + (r1 + w1 − cG

1 ) +
1

1 + r2
(w2 − cG

2 )
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Η Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας του 
Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

Οι συνθήκες πρώτης τάξεως για τη μεγιστοποίηση της διαχρονικής συνάρτησης 
χρησιμότητας του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, υπό τον διαχρονικό εισοδηματικό του 
περιορισμό δίνονται από,

 ,   

όπου το  είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange, που μετρά την οριακή αξία του πλούτου. 
Εξαλείφοντας  μεταξύ των δύο συνθηκών πρώτης τάξεως έχουμε την οικεία εξίσωση 
Euler για την κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι τώρα το άθροισμα της ιδιωτικής και 
δημόσιας κατανάλωσης, καθώς το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό υποκαθιστά την 
ιδιωτική από την δημόσια κατανάλωση.

 

(c1 + cG
1 )−θ = λ

1
1 + ρ (c2 + cG

2 )−θ =
λ

1 + r2

λ
λ

1
1 + ρ ( c2 + cG

2

c1 + cG
1 )

−θ

=
1

1 + r2
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Η Ανταγωνιστική Ισορροπία σε ένα Υπόδειγμα 
Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Δύο Περιόδων

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης, η οποία δεν επηρεάζεται από τις κρατικές δαπάνες και τους 
φόρους, οι συνθήκες ισορροπίας της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών στις δύο περιόδους απαιτούν ότι η παραγωγή ισούται με το άθροισμα 
της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης συν τις επενδύσεις σε κάθε περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι,

 ,   

Επιπλέον, από την συνθήκη ότι το πραγματικό επιτόκιο της δεύτερης περιόδου ισούται με την οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου της 
δεύτερης περιόδου, θα έχουμε ότι,

 

Χρησιμοποιώντας τις τρεις τελευταίες εξισώσεις για να αντικαταστήσουμε το άθροισμα της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης στις δύο 
περιόδους, και το πραγματικό επιτόκιο περιόδου 2 στην εξίσωση Euler, λαμβάνουμε ότι το κεφάλαιο ισορροπίας της περιόδου 2 το απόθεμα 
θα καθοριστεί από την επίλυση της,

 

Αυτή είναι ακριβώς η ίδια εξίσωση με το υπόδειγμα των δύο περιόδων χωρίς κρατικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, οι αποταμιεύσεις και 
επενδύσεις ισορροπίας και το απόθεμα κεφαλαίου της περιόδου 2 δεν επηρεάζονται ούτε από τις δημόσιες δαπάνες ούτε από τη μέθοδο 
χρηματοδότησής της. Η εξέλιξη της πραγματικής παραγωγής, των συνολικών αποταμιεύσεων και των επενδύσεων θα είναι ακριβώς η ίδια 
με την περίπτωση που δεν υπήρχαν κρατικές δαπάνες, κρατικά χρέη ή φόροι.

Το μόνο αποτέλεσμα της πορείας των δημόσιων δαπανών σε αυτό το υπόδειγμα είναι η ισόποση μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.Αυτό 
είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Οφείλεται στην υπόθεση ότι οι κρατικές δαπάνες είναι τέλειο υποκατάστατο της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και ότι οι φόροι δεν στρεβλώνουν τις αποφάσεις αποταμίευσης και επένδυσης των νοικοκυριών. Αυτό το αποτέλεσμα δεν θα 
ίσχυε αν οι δημόσιες δαπάνες ήταν ατελές υποκατάστατο της ιδιωτικής κατανάλωσης ή εάν οι φόροι προκαλούσαν στρεβλώσεις.

y1 = A = c1 + cG
1 + (k2 − 1) y2 = A(1 + g)k α

2 = c2 + cG
2 − k2

r2 = αAk α−1
2

1
1 + ρ ( 1 + A − k̄2

k̄2 + A(1 + g)k̄α
2 )

θ

=
1

1 + αA(1 + g)k̄α−1
2
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Οι Επιπτώσεις του Δημοσίου Χρέους σε Ένα Υπόδειγμα 
Επαλλήλων Γενεών

Ας υποθέσουμε τώρα ένα υπόδειγμα επαλλήλων γενεών, στο οποίο η κάθε γενεά ζει για δύο περιόδους, όπως στο υπόδειγμα του Diamond, 
αλλά η κυβέρνηση ζει για μεγαλύτερο, ενδεχομένως άπειρο, αριθμό περιόδων. 

Ο διαχρονικός εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης για τις δύο περιόδους  και  δίνεται από,

 

όπου  είναι η αξία ενός θετικoύ επίπεδου χρέους στο τέλος της περιόδου , το οποίο έχει συσσωρεύσει η κυβέρνηση κατά τις δύο 
αυτές περιόδους, και σκοπεύει να χρηματοδοτήσει από φόρους στις μελλοντικές γενεές.

Ο διαχρονικός εισοδηματικός περιορισμός του νοικοκυριού που έχει γεννηθεί στην περίοδο , δίνεται από,

 

Αντικαθιστώντας το διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης στο διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό του νέου νοικοκυριού 
που έχει γεννηθεί στην περίοδο , έχουμε ότι,

 

Όσο υψηλότερο είναι το ύψος του χρέους που θα χρηματοδοτηθεί από φόρους στις μελλοντικές γενεές, τόσο υψηλότερος είναι ο πλούτος 
του νοικοκυριού που έχει γεννηθεί στην περίοδο , άρα και η ιδιωτική κατανάλωσή του. Η κατανάλωση του νέου νοικοκυριού στην περίοδο 
, με λογαριθμικές προτιμήσεις εξαρτάται από το δημόσιο χρέος (τη μέθοδο χρηματοδότησης των δημοσίων δαπανών), και δίνεται από,
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Συμπεράσματα για τις Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής 
Πολιτικής σε Διαχρονικά Υποδείγματα

Το διαχρονικό υπόδειγμα της δημοσιονομικής πολιτικής των δύο περιόδων που αναλύσαμε σε αυτήν την ενότητα 
ενσωματώνει πολλές από τις ιδιότητες των γενικότερων διαχρονικών υποδειγμάτων της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η Ρικαρδιανή ισοδυναμία είναι επίσης μια ιδιότητα των υποδειγμάτων αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού με άπειρο 
χρονικό ορίζοντα. Ωστόσο, η Ρικαρδιανή ισοδυναμία δεν ισχύει σε υποδείγματα επαλλήλων γενεών, στα οποία οι 
τρέχουσες γενεές δεν εσωτερικεύουν την ευημερία των μελλοντικών γενεών. Αυτό αποδεικνύεται με την εισαγωγή 
δημοσίων δαπανών, φόρων και χρέους στο υπόδειγμα επαλλήλων γενεών του Diamond. Tόσο το ύψος του χρέους 
όσο και η πορεία των πρωτογενών δημοσίων δαπανών επηρεάζουν τις αποταμιεύσεις και τη συσσώρευση 
κεφαλαίου. 

Γενικότερα, και άλλες στρεβλώσεις της αγοράς, εκτός από την απουσία τέλειων αγορών για την ευημερία των 
μελλοντικών γενεών, όπως οι στρεβλωτικοί φόροι ή οι οικονομικές στρεβλώσεις από τις δημόσιες δαπάνες οδηγούν 
σε απόρριψη της καθαρής ρικαρδιανής ισοδυναμίας και συνεπάγονται πιθανές διαφορές στις επιπτώσεις της 
χρηματοδότησης των πρωτογενών δημοσίων δαπανών μέσω της φορολογίας ή μέσω δημοσίου χρέους. Για 
παράδειγμα, οι στρεβλωτικοί φόροι, όπως οι φόροι εισοδήματος, κατανάλωσης, κεφαλαίου και εργασίας έχουν ως 
αποτέλεσμα πραγματικές επιπτώσεις από τη δημοσιονομική πολιτική σε όλα τα υποδείγματα με ενδογενείς 
αποταμιεύσεις ή ενδογενή προσφορά εργασίας.

Η υπόθεση της Ρικαρδιανής ισοδυναμίας, παρότι ακραία, είναι μία χρήσιμη υπενθύμιση των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ της βέλτιστης αποταμιευτικής συμπεριφοράς των νοικοκυριών και των δημοσιονομικών πολιτικών των 
κυβερνήσεων, και του πως τα νοικοκυριά προσαρμόζουν τη διαχρονική συμπεριφορά τους ώστε να αντιμετωπίσουν 
τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής.
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