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Αβστραχτ
Ιν τηισ παπερ, ωε αναλψζε τηε Ιντερνατιοναλ Γρεατ Dεπρεσσιον ιν τηε
ΥΣ ανδ Wεστερν Ευροπε υσινγ τηε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ mετηοδ α
λα Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (ΧΚΜ 2007). Wε εξτενδ τηε βυσινεσσ
χψχλε αχχουντινγ mοδελ βψ ινχορπορατινγ ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζατιον
ωηιχη τυρνσ ουτ το βε αν ιmπορταντ τρανσmισσιον mεχηανισm οφ τηε
διστυρβανχεσ ιν τηε εχονοmψ. Ουρ mαιν …νδινγσ αρε τηατ ιν τηε Υ.Σ.
λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ ρουγηλψ ηαλφ οφ τηε δροπ ιν ουτπυτ ωηιλε ε′−
χιενχψ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ εαχη αχχουντ φορ α θυαρτερ οφ ιτ δυρινγ
τηε 1929−1933 περιοδ ωηιλε ιν Wεστερν Ευροπε λαβορ ωεδγεσ αχχουντ
φορ mορε τηαν ονε−τηιρδ οφ τηε ουτπυτ δροπ ανδ ε′χιενχψ, γοϖερνmεντ
ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ αρε ρεσπονσιβλε φορ τηε ρεmαινινγ δυρινγ τηε
1929−1932 περιοδ. Ουρ …νδινγσ αρε χονσιστεντ ωιτη σεϖεραλ στρανδσ
οφ εξιστινγ δεσχριπτιϖε ανδ εmπιριχαλ λιτερατυρε ον τηε Ιντερνατιοναλ
Γρεατ Dεπρεσσιον.

ϑΕΛ Χλασσι…χατιονσ: Ε13; Ε32; Ν10
Κεψωορδσ: Ιντερνατιοναλ Γρεατ Dεπρεσσιον; Βυσινεσσ Χψχλε Αχχουντινγ;
Ε′χιενχψ, Μαρκετ Dιστορτιονσ
Τηε αυτηορσ ωουλδ λικε το τηανκ παρτιχιπαντσ ατ τηε 18τη Αννυαλ Χονφερενχε ον Χοm−
πυτινγ ιν Εχονοmιχ ανδ Φινανχε ανδ Τηε Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ ΚΕΜΟ ωορκσηοπ φορ ηελπφυλ
χοmmεντσ. Wε ωουλδ αλσο λικε το τηανκ Ερικ Βυψστ, Ηερmαν δε ϑονγ, Αλβρεχητ Ριτσχηλ,
ϑοαν Ρ. Ροσεσ, ανδ Παυλ Σηαρπ φορ τηειρ ηελπ ωιτη δατα.
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Ιντροδυχτιον

Ιν τηισ παπερ, ωε αναλψζε τηε Γρεατ Dεπρεσσιονσ ιν τηε Υ.Σ. ανδ Wεστερν
Ευροπε υσινγ τηε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ mετηοδ οφ Χηαρι, Κεηοε ανδ Μχ−
Γρατταν (ΧΚΜ 2007) ωιτη αν εξτενσιον το ινχορπορατε ενδογενουσ φαχτορ
υτιλιζατιον. Wε θυαντιφψ τηε ιmπορτανχε οφ λαβορ ανδ χαπιταλ mαρκετ διστορ−
τιονσ ασ ωελλ ασ προδυχτιον ινε′χιενχιεσ ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε δι¤ερενχεσ
ανδ σιmιλαριτιεσ οφ τηε ουτπυτ περφορmανχε βετωεεν τηε Wεστερν Ευροπε ανδ
τηε Υ.Σ. οϖερ τηε 1925−1938 περιοδ. Wε …νδ τηατ ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζα−
τιον πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν τρανσmιττινγ τηε διστυρβανχεσ το τηε εχονοmψ.
Ουρ θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ σηοω τηατ λαβορ mαρκετ διστορτιονσ ανδ δετεριορα−
τιον ιν προδυχτιον ε′χιενχψ αρε ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε δεπρεσσιονσ
ιν βοτη εχονοmιεσ ωηιλε ινϖεστmεντ ωεδγεσ χοντριβυτε το τηε ουτπυτ δροπ ιν
τηε Υ.Σ. βυτ νοτ ιν Wεστερν Ευροπε.
Ιν ορδερ το δισχυσσ τηε εχονοmιχ σιτυατιον ιν τηε ωορλδ δυρινγ τηε ιντερ−
ωαρ περιοδ, ωε χονστρυχτ α υνιθυε δατα σετ οφ ΓDΠ, πριϖατε χονσυmπτιον,
ινϖεστmεντ, εmπλοψmεντ, ανδ ηουρσ ωορκεδ φορ 12 Wεστερν Ευροπεαν χουν−
τριεσ, φορm α ηψποτηετιχαλ αγγρεγατε Wεστερν Ευροπεαν εχονοmψ ανδ χοm−
παρε ιτ το τηε Υ.Σ. Dυε το δατα αϖαιλαβιλιτψ, τηε σαmπλε Ευροπεαν χουντριεσ
αρε λιmιτεδ το Αυστρια, Βελγιυm, Dενmαρκ, Φινλανδ, Φρανχε, Γερmανψ, Ιταλψ,
Νετηερλανδσ, Νορωαψ, Σπαιν, Σωεδεν, ανδ ΥΚ.1 Φιγυρεσ 1α ανδ 1β πρεσεντ
τηε περ χαπιτα ουτπυτ, χονσυmπτιον, ινϖεστmεντ ανδ εmπλοψmεντ ιν τηε Υ.Σ.
ανδ τηε Wεστερν Ευροπε εχονοmψ νορmαλιζεδ ατ 1925 = 0.2 Ιν τηε Υ.Σ.,
ουτπυτ φελλ δραmατιχαλλψ βψ αππροξιmατελψ 0.44 ιν τερmσ οφ λογ δι¤ερενχεσ
βετωεεν 1929 ανδ 1933, ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το α 36% δροπ. Χονσυmπτιον,
ινϖεστmεντ ανδ εmπλοψmεντ αλλ χολλαπσεδ αλονγ ωιτη ουτπυτ βψ 0.26, 1.17 ανδ
0.21. Αλλ ϖαριαβλεσ σηοω ρεχοϖερψ αφτερ 1933, ηοωεϖερ, νονε οφ τηεm ρετυρν
το τηειρ 1929 λεϖελ βψ 1939. Ιν τηε Wεστερν Ευροπε, ουτπυτ ηιτσ ιτσ τρουγη
ιν 1932. Τηε λογ δι¤ερενχε βετωεεν τηε 1929 ανδ 1932 λεϖελ ισ 0.16. Χον−
συmπτιον, Ινϖεστmεντ ανδ εmπλοψmεντ αλσο φαλλ βψ 0.09, 0.41 ανδ 0.12 δυρινγ
τηισ περιοδ. Wηιλε ουτπυτ, ινϖεστmεντ ανδ εmπλοψmεντ σηοωσ ρεχοϖερψ αφτερ
1932, χονσυmπτιον κεεπσ φαλλινγ τηρουγηουτ τηε 1930σ.
Οϖερ τηε παστ 80 ψεαρσ, τηε σουρχε ανδ mεχηανισm οφ τηε Ιντερνατιοναλ
Γρεατ Dεπρεσσιον (ΙΓD) ηασ βεεν α ηεατεδ τοπιχ οφ ιντερεστ. Λιτερατυρε ον
1

Τηε σουρχεσ οφ τηε δατα σεριεσ αρε λιστεδ ιν τηε δατα αππενδιξ.
Ουτπυτ, χονσυmπτιον ανδ ινϖεστmεντ αρε δετρενδεδ βψ τηε λονγ ρυν περ χαπιτα ουτ−
πυτ γροωτη ρατε οϖερ τηε 1900−2008 περιοδ. Εmπλοψmεντ ισ νοτ δετρενδεδ βεχαυσε ιτ ισ
χονσιδερεδ α mεαν στατιοναρψ ϖαριαβλε.
2
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ΙΓD εmεργεδ φροm τηε ρεσεαρχη ον τηε Γρεατ Dεπρεσσιον βψ σηιφτινγ ιτσ φοχυσ
φροm τηε Υνιτεδ Στατεσ το οτηερ χουντριεσ. Τηε λιτερατυρε χαν βε σπλιτ ιντο τωο
mαιν στρανδσ βασεδ ον τηειρ προποσεδ οριγιν οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον. Τηε
…ρστ στρανδ mαινταινσ τηατ τηε mονεταρψ χοντραχτιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ισ
ατ τηε ηεαρτ οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον (ε.γ. Ειχηενγρεεν 1992). Σπεχι…χαλλψ,
τηε Υ.Σ. mονεταρψ χοντραχτιον ιν 1928 αιmεδ το στεm τηε στοχκ mαρκετ βοοm
ανδ πρεϖεντ α γολδ ουτ‡οω χαυσεδ α ρισε ιν ιντερεστ ρατεσ ανδ δε‡ατιον, ωηιχη
ωασ εξπορτεδ το τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ δυε το τηε Γολδ Στανδαρδ. Φιγυρε 2
ιλλυστρατεσ τηε mαιν ποιντ βψ χλεαρλψ σηοωινγ τηατ βοτη τηε Υ.Σ. ανδ Wεστερν
Ευροπε ωερε φαχινγ συβσταντιαλ δροπσ ιν τηε πριχεσ. Τηε λιτερατυρε ιδεντι…εδ
τωο χηαννελσ τηρουγη ωηιχη ωορλδωιδε δε‡ατιον λεδ το τηε ΙΓD: λαβορ mαρκετ
διστορτιονσ ανδ χαπιταλ mαρκετ διστορτιονσ. Ασ φορ τηε φορmερ, Βερνανκε ανδ
Χαρεψ (1996), φορ εξαmπλε, εστιmατε αγγρεγατε συππλψ ανδ ωαγε αδϕυστmεντ
εθυατιονσ ανδ σηοω τηατ νοmιναλ ωαγε στιχκινεσσ προπαγατεδ τηε νεγατιϖε εφ−
φεχτ οφ mονεταρψ σηοχκσ ον ουτπυτ ιν 22 χουντριεσ. Ασ φορ τηε λαττερ, Βερνανκε
ανδ ϑαmεσ (1991), φορ εξαmπλε, αργυε τηατ …νανχιαλ χρισεσ χαυσεδ βψ δεβτ δε−
‡ατιον ηαδ α νεγατιϖε ιmπαχτ ον ινδυστριαλ ουτπυτ υσινγ δατα φροm α σαmπλε
οφ 24 χουντριεσ δυρινγ 1930−36.3
Τηε σεχονδ στρανδ οφ λιτερατυρε ον τηε ΙΓD τυρνσ το νον−mονεταρψ σηοχκσ.
Τεmιν (1976) αργυεσ τηατ α ηουσινγ ρεχεσσιον ανδ δεχλινινγ χονσυmερ σπενδ−
ινγ λεδ βψ πεσσιmισm δροϖε τηε Υ.Σ. εχονοmψ ιντο δεπρεσσιον. Ηαρρισον ανδ
Wεδερ (2006) υσε α συνσποτ mοδελ ιν ωηιχη ανιmαλ σπιριτσ α¤εχτ ινϖεστορσ’
εξπεχτατιονσ ανδ …νδ τηατ α χολλαπσε ιν ινϖεστmεντ λεδ το τηε δοωντυρν ιν τηε
Υ.Σ. Ιν α σιmπλε δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ, ωε χαν ιν−
τερπρετ πεσσιmιστιχ ανιmαλ σπιριτσ ασ νεγατιϖε εξπεχτατιοναλ σηοχκσ τηατ mαν−
ιφεστ τηεmσελϖεσ ασ διστορτιονσ ιν τηε ινϖεστmεντ mαρκετ. Χολε ανδ Οηανιαν
(1999) προϖιδε αν αλτερνατιϖε νον−mονεταρψ αππροαχη το υνδερστανδ τηε Υ.Σ.
Γρεατ Dεπρεσσιον βψ υσινγ α στανδαρδ νεοχλασσιχαλ γροωτη mοδελ. Τηεψ σηοω
τηατ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ (ΤΦΠ) αλονε χαν αχχουντ φορ 40 περχεντ οφ τηε
δεχλινε ιν ουτπυτ βετωεεν 1929 ανδ 1933.4 Τηισ στυδψ λεδ το α σεριεσ οφ
ρεσεαρχη ον τηε Γρεατ Dεπρεσσιονσ ιν ϖαριουσ χουντριεσ υσινγ τηε νεοχλασσι−
χαλ γροωτη mοδελ εϖαλυατινγ τηε ρολε οφ ΤΦΠ.5 Ιν τηε φολλοω υπ παπερ, Χολε,
3

Μορε δεταιλεδ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε ανδ εϖιδενχε ισ προϖιδεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον.
Οηανιαν (2001) φυρτηερ ινϖεστιγατεσ τηε σουρχεσ οφ τηε ΤΦΠ δροπ ιν τηε ΥΣ δυρινγ τηε
Γρεατ Dεπρεσσιον ανδ χλαιmσ τηατ τηε λοσσ οφ οργανιζατιοναλ χαπιταλ δυε το βανκρυπτχιεσ ισ
τηε mοστ χονϖινχινγ χανδιδατε αmονγ οτηερσ.
5
Χολε ανδ Οηανιαν (2002) στυδψ τηε ΥΚ ιντερωαρ δεπρεσσιον ανδ σηοω τηατ τηε δροπ
ιν ουτπυτ ωασ δυε το τηε δεχλινε ιν τηε λαβορ ινπυτ ρατηερ τηαν ΤΦΠ ανδ χονχλυδε τηατ
4
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Οηανιαν ανδ Λευνγ (2005) στυδψ ΙΓD ιν α σαmπλε οφ 17 χουντριεσ ανδ υσινγ
α σιγναλ εξτραχτιον mοδελ ωιτη mονεταρψ ανδ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ τηεψ …νδ
τηατ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ εξπλαιν τωο−τηιρδσ οφ τηε δροπ ιν ουτπυτ.6 Ιν φυρτηερ
εξαmινατιον οφ τηε νον−mονεταρψ χαυσεσ οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον, Χολε ανδ
Οηανιαν (2013) …νδ τηατ χαρτελιζατιον πολιχιεσ αχχουντ φορ αβουτ 40 περχεντ
οφ τηε σθυαρεδ χηανγε ιν ουτπυτ ανδ 60 περχεντ οφ τηε σθυαρε χηανγεδ ιν λα−
βορ φορ α σαmπλε οφ 7 χουντριεσ ινχλυδινγ τηε λαργε δεπρεσσιονσ ιν Υ.Σ., Ιταλψ,
Γερmανψ ανδ Αυστραλια.
Wε υσε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ το σηεδ λιγητ ον τηε φαχτορσ βεηινδ τηε
ΙΓD ιν Wεστερν Ευροπε ανδ τηε Υ.Σ. Τηε στρενγτη οφ τηε βυσινεσσ χψχλε αχ−
χουντινγ mετηοδ ισ τηατ ωε χαν θυαντιφψ τηε ιmπορτανχε οφ εαχη διστορτιον
ον τηε ΙΓD ωιτηιν α υνι…εδ δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ.
Τηε οριγιναλ βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ mετηοδ ιντροδυχεδ βψ ΧΚΜ (2007)
προχεεδσ ασ φολλοωσ. Φιρστ, α χοmπετιτιϖε εθυιλιβριυm ιν α προτοτψπε νεοχλασ−
σιχαλ γροωτη mοδελ ισ δε…νεδ. Νεξτ, ∀ωεδγεσ∀ ιν τηε εθυιλιβριυm χονδιτιονσ
αρε χοmπυτεδ υσινγ τηε δατα οφ ουτπυτ, χονσυmπτιον, ινϖεστmεντ ανδ τοταλ
ηουρσ ωορκεδ. Τηεσε ωεδγεσ αρε δε…νεδ ασ εξογενουσ διστυρβανχεσ ιν ρελε−
ϖαντ mαρκετσ: ε′χιενχψ ωεδγεσ αρε διστυρβανχεσ το τηε προδυχτιον προχεσσ;
γοϖερνmεντ ωεδγεσ αρε διστυρβανχεσ ιν τηε ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε το πριϖατε
αγεντσ; λαβορ ωεδγεσ αρε διστορτιονσ ιν τηε λαβορ mαρκετ; ινϖεστmεντ ωεδγεσ
αρε διστορτιονσ ιν τηε χαπιταλ mαρκετ. Φιναλλψ, τηε ρεσπονσεσ οφ ενδογενουσ
ϖαριαβλεσ το ωεδγεσ αρε χοmπυτεδ βψ σιmυλατινγ τηε mοδελ ωιτη ονε ωεδγε
ατ α τιmε.
Τηισ παπερ mακεσ αν ιmπορταντ mοδι…χατιον το τηε οριγιναλ ΧΚΜ (2007)
mοδελ βψ δισεντανγλινγ τηε ‡υχτυατιον οφ φαχτορ υτιλιζατιον φροm διστυρβανχεσ
ιν προδυχτιον ε′χιενχψ. Wε δο σο βψ ινχορπορατινγ ενδογενουσ χαπιταλ ανδ
λαβορ mαρκετ πολιχιεσ ωερε το βλαmε. Αmαραλ ανδ ΜαχΓεε (2002) στυδψ τηε Χαναδιαν
χασε ανδ σηοω τηατ τηε ΤΦΠ σλοω δοων χαν αχχουντ φορ mορε τηαν ηαλφ οφ τηε ουτπυτ
δροπ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον. Βεαυδρψ ανδ Πορτιερ (2002) σηοω τηατ mοϖεmεντσ ιν
ινπυτσ ιν ρεσπονσε το α σταγνατιον ιν ινϖεστmεντ σπεχι…χ τεχηνιχαλ προγρεσσ αρε συ′χιεντ
το αχχουντ φορ τηε Φρενχη Γρεατ Dεπρεσσιον ωιτηουτ ρελψινγ ον δεχλινεσ ιν ΤΦΠ. Φισηερ
ανδ Ηορνστειν (2002) ινϖεστιγατε τηε Γερmαν χασε ανδ …νδ τηατ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ,
χουντερχψχλιχαλ ρεαλ ωαγε σηοχκσ ανδ …σχαλ πολιχψ σηοχκσ ωερε αλλ ιmπορταντ ιν αχχουντινγ
φορ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον. Κεηοε ανδ Περρι (2002) σηοω τηατ τραδε ρεστριχτιονσ ανδ ρεαλ
ωαγε ρεγιδιτιεσ αρε συ′χιεντ το αχχουντ φορ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ιν Ιταλψ ωιτηουτ χηανγεσ
ιν ΤΦΠ.
6
Ιν αδδιτιον, Ριτσχηλ ανδ Wοιτεκ (2000) ανδ Αηmαδι ανδ Ριτσχηλ (2009) υσεδ ςΑΡ ανδ
ΦΑςΑΡ mοδελσ το εξαmινε τηε ρολε οφ mονεταρψ πολιχψ ιν τηε ΥΣ ανδ …νδ τηατ ιτ ηασ ονλψ
α mοδεστ ρολε ιν εξπλαινινγ τηε δεχλινε οφ ρεαλ αχτιϖιτιεσ ιν ΥΣ.
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λαβορ υτιλιζατιον φολλοωινγ Γρεενωοοδ, Ηερχοωιτζ ανδ Ηυ¤mαν (1988) ανδ
Βυρνσιδε, Ειχηενβαυm ανδ Ρεβελο (1993) ρεσπεχτιϖελψ. Ενδογενουσ φαχτορ
υτιλιζατιον α¤εχτσ τηε mεασυρεmεντ οφ προδυχτιον ε′χιενχψ βψ ινχορπορατινγ
υνοβσερϖεδ ‡υχτυατιονσ ιν φαχτορ ινπυτσ. Τηισ ισ ιmπορταντ ασ διστορτιονσ ιν
τηε φαχτορ mαρκετσ α¤εχτ ουτπυτ νοτ ονλψ τηρουγη τηε θυαντιτψ οφ ινπυτσ βυτ
αλσο τηρουγη τηειρ ε¤εχτσ ον φαχτορ υτιλιζατιον.
Ουρ θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ σηοω τηατ ιν τηε Υ.Σ. λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ
ρουγηλψ ηαλφ οφ τηε δροπ ιν ουτπυτ ωηιλε ε′χιενχψ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ
εαχη αχχουντ φορ α θυαρτερ οφ ιτ δυρινγ τηε 1929−1933 περιοδ. Ιν Wεστερν
Ευροπε λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ ονε−τηιρδ οφ τηε ουτπυτ δροπ ανδ ε′χιενχψ,
γοϖερνmεντ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ αχχουντ φορ τηε ρεmαινινγ δυρινγ τηε
1929−1932 περιοδ. Ιν τερmσ οφ τηε περσιστενχε οφ τηε δεπρεσσιον, ιν τηε Υ.Σ.
ε′χιενχψ ανδ λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ ρουγηλψ ονε−τηιρδ ανδ τωο−τηιρδσ οφ
τηε ρεχοϖερψ ιν ουτπυτ ρεσπεχτιϖελψ. Ιν Ευροπε τηε ιmπροϖεmεντ ιν γοϖερν−
mεντ ωεδγεσ αλονε ωουλδ ηαϖε λεδ το α ρεχοϖερψ mορε ραπιδ τηαν ιν τηε δατα
ωηιλε τηε δετεριορατιον ιν ε′χιενχψ χουντεραχτσ ωιτη τηεσε φορχεσ.
Ουρ mετηοδ ισ αλσο υσεδ το στυδψ τηε ρολε οφ τηε ιντερωαρ Γολδ Στανδαρδ
πλαψεδ ασ τηε τρανσmισσιον mεχηανισm οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον αχροσσ χουν−
τριεσ. Ουρ ρεσυλτσ συγγεστ τηατ γοϖερνmεντ ωεδγεσ, ωηιχη ινχλυδε τηε τραδε
βαλανχε, χοντριβυτεδ το τηε ρεχοϖερψ οφ τηε χουντριεσ ωηιχη λεφτ τηε Γολδ
Στανδαρδ ιν τηε εαρλψ 1930σ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ϖιεω τηατ δεπρεχι−
ατιον οφ χυρρενχιεσ τηατ λεφτ τηε Γολδ Στανδαρδ στιmυλατεδ φορειγν δεmανδ
οφ γοοδσ ανδ ιmπροϖεδ τηε τραδε βαλανχε (ε.γ. Ειχηενγρεεν ανδ Σαχησ 1985,
Ειχηενγρεεν ανδ Ιρϖιν 2010). Ουρ ρεσυλτσ αλσο σηοω τηατ ινϖεστmεντ ανδ λαβορ
ωεδγεσ προλονγεδ τηε δεπρεσσιον ιν τηε χουντριεσ τηατ λεφτ τηε Γολδ Στανδαρδ
λατερ ιν τηε mιδ−1930σ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ϖιεω τηατ δε‡ατιοναρψ
πρεσσυρε γενερατεδ βψ τηε Γολδ Στανδαρδ διστορτεδ τηε φαχτορ mαρκετσ.
Φιναλλψ, ωε χοmπαρε τηε ρεσυλτσ ωιτη τηε 2008 Γρεατ Ρεχεσσιον βψ χον−
δυχτινγ βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ οϖερ τηε 1999−2012 περιοδ υσινγ τηε σαmε
mοδελ. Τηε Γρεατ Ρεχεσσιον δρεω αττεντιον το τηε ΙΓD ασ τηεσε επισοδεσ αρε
βοτη χονσιδερεδ ασ ωορλδωιδε εχονοmιχ χρισεσ οριγινατεδ βψ τηε Υ.Σ. εχον−
οmψ. Wε …νδ τηατ ιν τηε Υ.Σ. λαβορ ωεδγε αχχουντσ φορ αλλ οφ τηε ουτπυτ
δροπ οϖερ τηε 2007−2012 περιοδ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιν Ευροπε ε′χιενχψ
ωεδγεσ αχχουντ φορ ηαλφ οφ τηε ουτπυτ δροπ ωηιλε λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ
α θυαρτερ. Τηε ρεσυλτσ ιmπλψ τηατ τηε νατυρε οφ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον σεεmσ
δι¤ερεντ φροm τηατ οφ τηε ΙΓD.
Τηε ρεmαινδερ οφ τηε παπερ ισ χονστρυχτεδ ασ φολλοωσ. Ιν σεχτιον 2, ωε
ρεϖιεω τηε λιτερατυρε ον mαρκετ διστορτιονσ δυρινγ τηε ΙΓD. Ιν σεχτιον 3, ωε
5

δεσχριβε τηε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ mοδελ ωιτη ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζα−
τιον. Ιν σεχτιον 4, ωε πρεσεντ τηε θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ
τηε παπερ.

2

Μαρκετ Dιστορτιονσ ανδ Τηε Ιντερνατιοναλ
Γρεατ Dεπρεσσιον

Ασ ωασ mεντιονεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, ιν τηε παστ τηρεε δεχαδεσ, τηε
Γρεατ Dεπρεσσιον ηασ βεεν ινχρεασινγλψ χονσιδερεδ α γλοβαλ πηενοmενον νοτ
ονλψ βεχαυσε ιτ α¤εχτεδ mανψ χουντριεσ, βυτ mαινλψ βεχαυσε οφ τηε γλοβαλ
χηαραχτερ οφ ιτσ τρανσmισσιον. Ινδεεδ, σεϖεραλ παπερσ (Χηουδηρι ανδ Κοχηιν
1980, Ειχηενγρεεν ανδ Σαχησ 1985, Τεmιν 1989, Ειχηενγρεεν 1992, Βερνανκε
ανδ ϑαmεσ 1991, Βερνανκε ανδ Χαρεψ 1996) εξαmινεδ ποσσιβλε τρανσmισσιον
mεχηανισmσ ανδ χονχλυδεδ τηατ τηε Ιντερνατιοναλ Γρεατ Dεπρεσσιον ηαδ ιτσ
ροοτσ ιν τηε ιντερωαρ Γολδ Στανδαρδ (οφτεν χαλλεδ γολδ εξχηανγε στανδαρδ).
Τηε τιmεσ οφ τηε ιντερωαρ περιοδ Γολδ Στανδαρδ ωερε τηε τιmεσ οφ χαπιταλ
mοβιλιτψ ανδ …ξεδ εξχηανγε ρατεσ ωηιχη mεαντ τηατ ηιγη ιντερεστ ρατεσ ιν
ονε χουντρψ λεδ το ηιγη ιντερεστ ρατεσ ιν τηε ρεστ οφ τηε χουντριεσ ον Γολδ
Στανδαρδ ασ α ρεσυλτ οφ ιντερεστ ρατε αρβιτραγε. Ηενχε α δε‡ατιοναρψ πολιχψ
ιν ονε χουντρψ χουλδ ηαϖε βεεν τρανσmιττεδ το οτηερ χουντριεσ τηρουγη τηε
οπερατιον οφ τηε Γολδ Στανδαρδ ρεγιmε. Τηατ εξπλανατιον ηασ χαλλεδ φορ
φυρτηερ ινϖεστιγατιον οφ τηε χηαννελσ τηρουγη ωηιχη τηε δεχλινε οφ mονεψ
συππλψ α¤εχτεδ ρεαλ εχονοmιχ αχτιϖιτιεσ; ιν οτηερ ωορδσ, το εξπλαιν τηε νον−
νευτραλιτψ οφ mονεψ. Εξτενσιϖε ρεσεαρχη οϖερ τηε παστ δεχαδεσ ηασ φουνδ τηατ
διστορτιονσ ον τηε λαβορ ανδ χαπιταλ mαρκετσ χαυσεδ τηε δεχλινε οφ mονεψ
συππλψ το α¤εχτ ρεαλ εχονοmψ. Ιν τηισ σεχτιον, ωε δισχυσσ τηε …νδινγσ οφ τηατ
λιτερατυρε.

2.1

Τηε Λαβορ Μαρκετ

Τηε ιντερωαρ περιοδ πρεσεντσ α βρεακ−υπ φροm πρε−1914 λαβορ mαρκετσ ωηιχη
ωερε χηαραχτεριζεδ βψ λιττλε ορ νο ωελφαρε πολιχιεσ ανδ ϖερψ λιττλε υνιονιζατιον
(Ριτσχηλ ανδ Στραυσmανν 2010, Φεινστειν ετ αλ. 2008). Ποστ WWΙ περιοδ,
ον τηε οτηερ ηανδ, ωιτνεσσεδ α ρισε οφ σοχιαλ ινστιτυτιονσ προmοτινγ ωελφαρε
πολιχιεσ ανδ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ, ινχρεασε ιν υνιονιζατιον, ανδ χολλεχτιϖε
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βαργαινινγ.7 Τηε τιmινγ οφ τηισ δεϖελοπmεντ ωασ δι¤ερεντ ιν Ευροπε ανδ τηε
Υ.Σ. Wηιλε Ευροπε ηαδ ωιτνεσσεδ τηοσε χηανγεσ αλρεαδψ ιν τηε 1920σ, τηε Υ.Σ.
λαβορ mαρκετ ηαδ βεχοmε mορε ριγιδ λαργελψ δυρινγ τηε Νεω Dεαλ πολιχιεσ ιν
τηε 1930σ. Τηε ε¤εχτ οφ λαβορ mαρκετ ινστιτυτιονσ ον υνεmπλοψmεντ ιν τηε
ιντερ−ωαρ περιοδ ισ στιλλ δεβατεδ (ε.γ. Ειχηενγρεεν ανδ Ηαττον 1988). Ινδεεδ,
ωηιλε τηερε ωερε χουντριεσ ωιτη ηιγη υνεmπλοψmεντ τηρουγηουτ τηε εντιρε
ιντερ−ωαρ περιοδ (ε.γ. ΥΚ, Dενmαρκ, Σωεδεν); οτηερ χουντριεσ εξπεριενχεδ
ηιγη υνεmπλοψmεντ ονλψ ιν τηε 1930σ (ε.γ. Φρανχε, Βελγιυm, Γερmανψ). Ον
τηε οτηερ ηανδ, τηερε σεεmσ το βε αν εmεργινγ χονσενσυσ αβουτ τηε ρολε οφ
νοmιναλ ωαγε ριγιδιτιεσ ιν τηε προπαγατιον οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον, υσυαλλψ
ασχριβεδ το λαβορ mαρκετ ινστιτυτιονσ ωηιχη mαδε λαβορ mαρκετ αδϕυστmεντ,
ιφ νοτ ριγιδ, τηεν ϖερψ σλοω.
Τηε mαιν στορψ οφ τηε νοmιναλ ωαγε στιχκινεσσ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσ−
σιον γοεσ ασ φολλοωσ. Ιφ τηε νοmιναλ ωαγεσ αρε ινελαστιχ, …ρmσ χαννοτ αδϕυστ
το δε‡ατιον, φαχε ηιγη ρεαλ ωαγεσ ανδ ρεσπονδ βψ λαψινγ ο¤ ωορκερσ ορ χυρταιλ−
ινγ προδυχτιον. Εmπιριχαλ ασσεσσmεντ οφ τηε λινκ βετωεεν δε‡ατιον, νοmιναλ
ωαγεσ, ανδ ρεαλ ουτπυτ ηασ βεεν χαρριεδ ουτ ιν σεϖεραλ παπερσ. Ειχηενγρεεν
ανδ Σαχησ (1985), υσινγ α σαmπλε οφ τεν Ευροπεαν χουντριεσ ιν 1935, σηοω α
νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν ρεαλ ωαγεσ ανδ ινδυστριαλ προδυχτιον ωηιχη ισ
συγγεστιϖε οφ νοmιναλ−ωαγεσ στιχκινεσσ. Νεωελ ανδ Σψmονσ (1988) ινϖεστιγατε
14 χουντριεσ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ιν αν αττεmπτ το υνχοϖερ τηε τρανσ−
mισσιον mεχηανισm οφ νεγατιϖε mονεταρψ σηοχκσ λεαδινγ το τηε σπρεαδ οφ τηε
Γρεατ Dεπρεσσιον αχροσσ χουντριεσ. Τηεψ σηοω τηατ τηε ιντερωαρ εχονοmιεσ
ωερε χηαραχτεριζεδ βψ συβσταντιαλ νοmιναλ ριγιδιτιεσ ον τηε συππλψ σιδε ωηιχη
λεδ το αν ινχρεασε ιν τηε ρεαλ ωαγε, ηενχε ηιγη υνεmπλοψmεντ ανδ λοω ουτ−
πυτ. Βερνανκε ανδ Χαρεψ (1996) εξτενδεδ Ειχηενγρεεν ανδ Σαχησ (1985) βψ
χαρρψινγ ουτ αν εξτενσιϖε εmπιριχαλ αναλψσισ οφ νοmιναλ ωαγεσ βεηαϖιορ φορ
τωεντψ τωο χουντριεσ ιν 1931−1936 ανδ φουνδ α συβσταντιαλ δεγρεε οφ νοm−
ιναλ ωαγε στιχκινεσσ. Σιmιλαρ ρεσυλτ ωασ φουνδ βψ Dιmσδαλε ετ αλ. (1989)
βψ αναλψζινγ τηε βεηαϖιορ οφ ρεαλ ωαγεσ ιν Βριταιν φροm τηε mιδ−1920σ το
1938. Σπεχι…χαλλψ, τηεψ εστιmατεσ σηοω νοmιναλ ωαγε ινερτια ιν τηατ περιοδ
ανδ mαινταιν τηατ ιν‡εξιβιλιτψ οφ τηε συππλψ σιδε οφ τηε εχονοmψ ανδ ωαγε
σεττινγ βεηαϖιορ εναβλεδ τηε πριχε σηοχκσ το ηαϖε ρεαλ ιmπαχτ ον τηε εχον−
οmψ. Τηε …νδινγσ οφ τηοσε στυδιεσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε λιτερατυρε ον τηε
7
Τηε ρολε οφ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ ωασ εξτενσιϖελψ στυδιεδ φορ τηε ΥΚ, γοινγ βαχκ το
Βενϕαmιν ανδ Κοχηιν (1979) (ε.γ. Χραφτσ 1989). Οτηερ στυδιεσ φορ τηε ΥΚ στρεσσεδ τηε
ρολε οφ υνιονιζατιον ανδ ειγητ−ηουρ δαψ ον λαβορ συππλψ (Βροαδβερρψ 1986, Βροαδβερρψ
1990).

7

Ευροπεαν λαβορ mαρκετσ ωηιχη …νδσ τηατ τηεψ ηαδ βεχοmε λεσσ ‡εξιβλε ιν τηε
ιντερωαρ περιοδ (ε.γ. Ειχηενγρεεν ανδ Ηαττον, 1988).8 Τηισ ωασ βεχαυσε τηε
ρισε οφ χολλεχτιϖε βαργαινινγ, αδϖεντ οφ υνεmπλοψmεντ ινσυρανχε, ανδ γροω−
ινγ ποωερ οφ λαβορ υνιονσ χαυσεδ νοmιναλ ωαγεσ το αδϕυστ ονλψ σλοωλψ το τηε
χηανγεσ ιν τηε εχονοmψ.9
Τηε ρολε οφ λαβορ mαρκετ ριγιδιτιεσ ηασ αλσο βεεν προmινεντ ιν τηε στυδιεσ
ινϖεστιγατινγ ϖερψ σλοω ανδ υνεϖεν ρεχοϖερψ φροm τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ιν
τηε Υ.Σ. Σοmε στυδιεσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Νεω Dεαλ προγραmσ χαυσεδ λαβορ
mαρκετ νοτ το χλεαρ, λεαδινγ το α ϖερψ σλοω ρεχοϖερψ (Βορδο ετ αλ. 2000, Χολε
ανδ Οηανιαν 2004). ςερψ ρεχεντ εmπιριχαλ ινϖεστιγατιον οφ τηε Νεω Dεαλ
ρελιεφ σπενδινγ βψ Νευmανν ετ αλ. (2010) …νδσ τηατ εϖεν τηουγη ιτ ινχρεασεδ
εmπλοψmεντ ανδ εαρνινγ ιν τηε σηορτ−ρυν, ιτσ λονγ−ρυν ε¤εχτ ωασ νεγατιϖε ασ ιτ
χροωδεδ ουτ πριϖατε σεχτορ ϕοβσ. Σινχε τηε πεακ οφ υνεmπλοψmεντ ωασ ρεαχηεδ
βεφορε τηε Νεω Dεαλ πολιχιεσ, σεϖεραλ στυδιεσ αναλψζεδ Ηοοϖερ’σ ηιγη−ωαγε
πολιχιεσ ανδ τηειρ χοντριβυτιον το νοmιναλ ωαγε ριγιδιτψ (ε.γ. ςεδδερ ανδ
Γαλλοωαψ 1993, Εβελλ ανδ Ριτσχηλ 2008, Οηανιαν 2009). Α χονχλυσιον τηατ ωε
χαν δραω ισ τηατ εϖεν ιφ τηε λοσσ οφ ϕοβσ mιγητ νοτ ηαϖε βεεν διρεχτλψ χαυσεδ
βψ τηε Ηοοϖερ’σ πολιχιεσ ανδ τηε Νεω Dεαλ, τηεψ χρεατεδ αν ενϖιρονmεντ
ωηιχη mαδε δοωνωαρδ ρεαλ ωαγε αδϕυστmεντ δι′χυλτ (Ηαττον ανδ Τηοmασ
2010).10
Το ιλλυστρατε τηε αργυmεντσ ρεϖιεωεδ αβοϖε, Φιγυρε 3 πρεσεντσ τηε ρεαλ
ωαγεσ ιν τηε Υ.Σ. ανδ Wεστερν Ευροπε.11 Ιν βοτη εχονοmιεσ τηε ρεαλ ωαγεσ
ρισε δραmατιχαλλψ δυρινγ τηε εαρλψ 1930σ.12 Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε εm−
8

Ρεχεντλψ, σεϖεραλ στυδιεσ ηαϖε αλσο εξπλορεδ τηε ρολε οφ ωαγε ριγιδιτιεσ ον χουντρψ−βασισ.
Φισηερ ανδ Ηορνστειν (2002) …νδ τηατ ιν Γερmανψ, ρεαλ ωαγεσ ωερε αβοϖε τηειρ mαρκετ
χλεαρινγ λεϖελσ ανδ τηυσ χοντριβυτεδ το τηε δεχλινε οφ ουτπυτ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον.
Τηε ρολε οφ ρεαλ ωαγε ριγιδιτιεσ ωασ στυδιεδ φορ Ιταλψ ασ ωελλ (Περρι ανδ Θυαδρινι 2002).
Τηουγη αργυινγ τηατ τηε φαλλ οφ ιντερνατιοναλ τραδε ωασ α mαϕορ χαυσε οφ ουτπυτ φαλλ ιν
Ιταλψ, τηατ δροπ ωασ αmπλι…εδ βψ τηε ρεαλ ωαγε στιχκινεσσ.
9
Τηισ χονχλυσιον ισ νοτ υνχηαλλενγεδ. Μαδσεν (2004) αργυεσ τηατ πριχε ρατηερ τηαν
ωαγε στιχκινεσσ πλαψεδ α mαϕορ ρολε ιν τηε προπαγατιον οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον.
10
Εγγερτσον (2012) στυδιεσ τηε ιmπαχτ οφ ΝΙΡΑ ανδ τηε Νεω Dεαλ πολιχιεσ ωιτηιν α
mοδελ ωιτη σταγγερεδ πριχε σεττινγ. Ηε …νδσ τηατ τηε αντι−χοmπετιτιϖε πολιχιεσ χουλδ ηαϖε
βεεν εξπανσιοναρψ υνδερ εmεργενχψ χονδιτιονσ ωιτη ζερο ιντερεστ ρατε βουνδσ ανδ λαργε
δε‡ατιοναρψ σηοχκσ.
11
Τηε ρεαλ ωαγε ισ χοmπυτεδ ασ τηε νοmιναλ ωαγε ιν ινδυστρψ διϖιδεδ βψ τηε ωηολεσαλε
πριχε ινδεξ. Τηε ρεαλ ωαγε ισ δετρενδεδ βψ τηε λονγ ρυν ουτπυτ γροωτη ρατε ανδ νορmαλιζεδ
ατ 1925=0 σινχε τηε υνιτσ αρε νοτ χοmπαραβλε. Φορ τηε Wεστερν Ευροπε τηε νορmαλιζεδ
ρεαλ ωαγεσ αρε συmmεδ ωειγητεδ βψ τηε ουτπυτ σηαρε οφ εαχη χουντρψ ατ 1925.
12
Ρισινγ ρεαλ ωαγεσ ιν Ευροπε ανδ Νορτη Αmεριχα ηασ βεεν εξτενσιϖελψ δοχυmεντεδ βψ
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πιριχαλ …νδινγσ ιν τηε λιτερατυρε τηατ νοmιναλ ωαγε στιχκινεσσ ανδ δε‡ατιον
ινχρεασεδ τηε χοστ οφ λαβορ. Ιν τηε Υ.Σ., τηε ρεαλ ωαγε ρεmαινεδ ωελλ αβοϖε
τηε 1925 λεϖελ δυρινγ τηε λατε 1930σ, υνλικε τηατ ιν Ευροπε ωηιχη ρετυρνεδ
τηε 1925 λεϖελ ιν 1937. Τηε φαχτ τηατ τηε ρεαλ ωαγε ρεmαινεδ ηιγη ιν τηε
Υ.Σ. ισ χονσιστεντ ωιτη τηε λιτερατυρε τηατ ϖιεωσ τηε Νεω Dεαλ πολιχιεσ ασ τηε
χαυσε οφ τηε ινχρεασεδ τηε βαργαινινγ ποωερ οφ λαβορ υνιονσ. Wε σηοω ιν
τηε αππενδιξ τηατ βοτη mονεταρψ σηοχκσ ωιτη στιχκψ ωαγεσ ανδ τιmε ϖαρψινγ
λαβορ υνιον βαργαινινγ ποωερ διστορτ τηε λαβορ mαρκετ ιν α σιmιλαρ ωαψ.

2.2

Τηε Χαπιταλ Μαρκετ

Σιmιλαρλψ το τηε λαβορ mαρκετ διστορτιονσ, τηε χαπιταλ mαρκετσ εξπεριενχεδ
συβσταντιαλ διστορτιονσ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ψεαρσ ωηιχη χαυσεδ τηε
δεχλινε οφ mονεψ συππλψ το α¤εχτ ρεαλ εχονοmψ. Τηρεε χηαννελσ ωερε δισ−
χυσσεδ ιν τηε λιτερατυρε: νοmιναλ ιντερεστ ρατε ριγιδιτψ, βανκ φαιλυρεσ, ανδ
πεσσιmιστιχ εξπεχτατιονσ.
Ριγιδ νοmιναλ ιντερεστ ρατεσ διστορτ χαπιταλ mαρκετσ βψ α¤εχτινγ τηε ρεαλ
ιντερεστ ρατε. Ιφ τηε νοmιναλ ιντερεστ ρατε φυλλψ αδϕυστσ το νοmιναλ σηοχκσ,
τηε δε‡ατιον ωιλλ βε χανχελλεδ ουτ βψ τηε δροπ ιν νοmιναλ ιντερεστ ρατεσ ανδ
ρεαλ ιντερεστ ρατεσ ωιλλ ρεmαιν χονσταντ. Ηοωεϖερ, ωηεν τηε νοmιναλ ιντερεστ
ρατε δοεσ νοτ φυλλψ αδϕυστ, mονεψ νευτραλιτψ δοεσ νοτ ηολδ. Τηε λαχκ οφ αδ−
ϕυστmεντ χαν οχχυρ δυε το πασσιϖε mονεταρψ πολιχψ (Φριεδmαν ανδ Σχηωαρτζ
1963) ορ ωηεν τηε νοmιναλ ιντερεστ ρατε ηιτσ τηε ζερο λοωερ βουνδ (Εγγερτ−
σον 2012).13 Ρισινγ ρεαλ ιντερεστ ρατεσ σηουλδ δισχουραγε χυρρεντ χονσυmπτιον
ανδ ινϖεστmεντ τηρουγη τηε ιντερτεmποραλ οπτιmιζατιον οφ τηε αγεντσ. Φιγυρε
4 ιλλυστρατεσ τηε ποιντ βψ πρεσεντινγ τηε ρεαλ ιντερεστ ρατεσ ιν τηε Υ.Σ. ανδ
Wεστερν Ευροπε.14
Ιν βοτη εχονοmιεσ τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε ρισεσ δραmατιχαλλψ οϖερ τηε 1929−
1931 περιοδ ρε‡εχτινγ τηε ηυγε δε‡ατιον δυρινγ τηισ περιοδ. Τηισ χορρεσπονδσ
το τηε δροπ ιν ινϖεστmεντ ανδ χονσυmπτιον ιν βοτη χουντριεσ σηοων ιν Φιγυρε
Wιλλιαmσον (1995).
13
Χηαδηα ανδ Dιmσδαλε (1999) σηοωσ τηατ νοmιναλ ιντερεστ ρατεσ ωερε νοτ ρεσπονσιϖε
το χηανγεσ ιν τηε ιν‡ατιον ρατε δυρινγ τηε 1920−1938 περιοδ ιν τηε ΥΚ, ΥΣ, Φρανχε ανδ
Γερmανψ.
14
Τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε ισ δε…νεδ ασ τηε νοmιναλ πολιχψ δισχουντ ρατε mινυσ τηε εξπεχτεδ
ιν‡ατιον ρατε οφ τηε ωηολεσαλε πριχε. Wε δε…νε τηε εξπεχτεδ ιν‡ατιον ρατε ασ τηε αϖεραγε
οφ τηε αχτυαλ ιν‡ατιον ανδ τηε ιν‡ατιον οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε φορ
Ευροπε ισ αν αϖεραγε οφ ινδιϖιδυαλ χουντρψ ρατεσ ωειγητεδ βψ τηε ουτπυτ σηαρε οφ εαχη
χουντρψ ιν 1925.
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1. Αφτερ 1931 τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε ιν βοτη χουντριεσ φαλλσ δραmατιχαλλψ, ωηιχη
χορρεσπονδσ το τηε ρεχοϖερψ οφ ινϖεστmεντ ιν βοτη εχονοmιεσ. Wηιλε τηε
ινϖεστmεντ ιν Ευροπε ρετυρνσ το τηε 1925 λεϖελ βψ 1936, τηατ ιν τηε Υ.Σ.
δοεσ νοτ ρεχοϖερ δεσπιτε τηε ρεαλ ιντερεστ ρατε δροππινγ βελοω ζερο δυρινγ
τηε 1933−1936 περιοδ. Τηερεφορε, τηε χηανγε ιν ρεαλ ιντερεστ ρατεσ δοεσ νοτ
σεεm το βε τηε ονλψ ισσυε ιν τηε χαπιταλ mαρκετ.
Ανοτηερ χηαννελ λινκινγ δε‡ατιον ανδ ρεαλ ουτπυτ προποσεδ βψ τηε λιτερ−
ατυρε ισ βανκ φαιλυρεσ ωηιχη χαυσεδ τηε δεχλινε οφ mονεψ συππλψ (ε.γ. Φριεδ−
mαν ανδ Σχηωαρτζ, 1963) ανδ ινχρεασινγ χοστσ οφ χρεδιτ ιντερmεδιατιον (ε.γ.
Βερνανκε 1983). Ιν τηε Υ.Σ., τηε ωαϖεσ οφ βανκ φαιλυρεσ λεδ το τηε νατιον−ωιδε
βανκ χλοσυρε βψ πρεσιδεντ Ροοσεϖελτ ιν Μαρχη 1933.15 Ιν Ευροπε, χουντριεσ
αλσο εξπεριενχεδ βανκινγ χρισισ, τηουγη τηε βανκινγ σψστεm ωασ νοτ δισρυπτεδ
ασ σεϖερελψ ασ ιν τηε Υ.Σ.16 Τηε εξχεπτιονσ αρε Αυστρια ανδ Γερmανψ. Αυστρια
ωασ τηε …ρστ ονε το εξπεριενχε α βανκινγ χρισισ ωηιχη πεακεδ ιν Μαψ 1931
ωηεν ιτσ λαργεστ δεποσιτ βανκ, Χρεδιτανσταλτ, φαιλεδ.17 Γερmανψ αλσο εξπερι−
ενχεδ ρυν ον βανκσ ανδ Γερmαν mαρκ ρεσυλτινγ ιν τηε φαιλυρε οφ Dανατβανκ,
τηε σεχονδ λαργεστ βανκ ιν τηε χουντρψ ωηεν ιτ ωεντ βανκρυπτ ιν ϑυλψ 1931.18
Το ιλλυστρατε τηε αργυmεντσ αβοϖε, Ταβλε 1 πρεσεντσ τηε γροωτη ρατεσ οφ
mονεψ ιν ουρ σαmπλε χουντριεσ. Wε δε…νε mονεψ ασ τηε συm οφ χεντραλ βανκ
ισσυεσ, δεποσιτ ιν χοmmερχιαλ βανκσ ανδ δεποσιτ ιν σαϖινγσ βανκσ, ωηιχη
χορρεσπονδσ το Μ2. Τηισ ταβλε σηοωσ τηατ τηε δεχλινε ιν mονεψ συππλψ ιν
Αυστρια, Γερmανψ ανδ τηε Υ.Σ. ωασ mυχη mορε σεϖερε τηαν ιν τηε οτηερ
χουντριεσ. Τηισ συππορτσ τηε ϖιεω τηατ βανκινγ χρισεσ λεδ το α φαλλ ιν τηε
15

Dεχεmβερ 1930: φαιλυρε οφ Βανκ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Αυγυστ το Οχτοβερ 1931: α
σεριεσ οφ βανκινγ πανιχσ ανδ φαιλυρεσ οφ 1860 βανκσ. ϑυνε 1932: α σεριεσ οφ βανκ φαιλυρεσ ιν
Χηιχαγο. Οχτοβερ 1932: α σεριεσ οφ βανκ φαιλυρεσ ιν Μιδωεστ ανδ Φαρ Wεστ.
16
Ινδεεδ, αχχορδινγ το Βερνανκε ανδ ϑαmεσ (1991), χουντριεσ λικε Dενmαρκ, Φινλανδ,
Νετηερλανδσ, Νορωαψ, Σπαιν, Σωεδεν ανδ τηε ΥΚ συρϖιϖεδ τηε δεπρεσσιον ψεαρσ ωιτηουτ
γενεραλ βανκινγ χρισεσ. Ρεασονσ φορ ρελατιϖελψ mιλδ βανκινγ χρισεσ ον τηε Ευροπεαν χοντι−
νεντ ινχλυδε σουνδ βανκινγ στρυχτυρε, τηε προαχτιϖε ρολε οφ γοϖερνmεντ ανδ χεντραλ βανκσ,
ανδ εξχηανγε−ρατε πολιχιεσ (Φεινστειν ετ αλ. 2008, Γροσσmαν 1994).
17
Βεινγ ονε οφ τηε λαργεστ σηορτ−τερm δεβτορσ ιν Ευροπε, ϖερψ χλοσε ρελατιονσηιπσ βετωεεν
τηε βανκσ ανδ ινδυστρψ, ανδ α λονγ−λαστινγ νεγατιϖε ιmπαχτ οφ τηε χολλαπσε οφ Αυστρια−
Ηυνγαρψ mαδε τηε βανκινγ σεχτορ ϖερψ ϖυλνεραβλε το τηε Dεπρεσσιον. Τηε χολλαπσε οφ τηε
Χρεδιτ−Ανσταλτ ηαδ νοτ ονλψ α προφουνδ ιmπαχτ ον τηε δοmεστιχ εχονοmψ, βυτ αλσο χαυσεδ
τηε βανκ χρισισ το σπρεαδ το οτηερ χουντριεσ ασ ωελλ (Ειχηενγρεεν 1992, Φεινστειν ετ αλ.
2008).
18
Εϖεν τηουγη ιτ ισ γενεραλλψ ϖιεωεδ ασ α τωιν χρισισ λαργελψ ινδεπενδεντ φροm τηε εϖεντσ
ιν Αυστρια (ε.γ. Φεινστειν ετ αλ. 2008), ιτ ωασ αργυεδ τηατ τηε εϖεντσ ιν Αυστρια ηαδ α
σιγνι…χαντ ινδιρεχτ ιmπαχτ ον τηε χρισισ ιν Γερmανψ (Ειχηενγρεεν 1992).
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συππλψ οφ χρεδιτ, ωηιχη ιν τυρν ρεδυχεδ λενδινγ ανδ ουτπυτ.19
Ταβλε 1. Τηε Γροωτη Ρατε οφ
1929 1930
Αυστρια
12:2
15:3
12:5
8:3
Βελγιυm
4:5
3:0
Dενmαρκ
4:4
1:8
Φινλανδ
Φρανχε
10:9
7:3
0:1
16:6
Γερmανψ
Ιταλψ
9:1
2:3
4:1
Νετηερλανδσ 6:5
3:8
4:7
Νορωαψ
9:8
3:8
Σπαιν
Σωεδεν
4:2
0:6
3:1
6:9
ΥΚ
1:3
4:7
Υ.Σ.

Μονεψ
1931
20:5
2:2
1:1
1:7
4:2
10:7
4:7
2:8
4:9
3:1
2:3
9:3
11:7

Συππλψ
1932 1933
5:2 1:6
0:3 1:1
3:5
0:7
4:7
4:6
1:9
0:8
5:3
6:1
5:4
1:9
3:1
2:5
4:4
4:5
3:5
4:0
2:2
1:5
4:1
4:0
2:9 4:5

Τηερε ισ α συβσταντιαλ λιτερατυρε αναλψζινγ τηε χαυσε οφ τηε βανκινγ χρισισ
δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον.20 Ρεχεντλψ, ηοωεϖερ, α φεω στυδιεσ εmεργεδ
αττεmπτινγ το θυαντιφψ τηε ιmπαχτ οφ βανκινγ χρισεσ ον ουτπυτ. Βερνανκε
ανδ ϑαmεσ (1991) εξαmινε τηε ε¤εχτ οφ βανκινγ χρισισ ον ινδυστριαλ ουτπυτ
ον α σαmπλε οφ 24 χουντριεσ ιν 1930−36. Τηεψ φουνδ α λαργε νεγατιϖε ε¤εχτ
– α βανκ πανιχ ωασ εστιmατεδ το ρεδυχε ινδυστριαλ ουτπυτ βψ mορε τηαν
16 περχενταγε ποιντσ. Χαλοmιρισ ανδ Μασον (2003β) φολλοω υπον Βερνανκε
(1983) ανδ τεστ ηισ ηψποτηεσισ τηατ βανκινγ χρισεσ λεδ το αν ινχρεασε ιν τηε
χοστ οφ χρεδιτ ιντερmεδιατιον ωηιχη τηεν νεγατιϖελψ α¤εχτεδ ουτπυτ. Τηεψ
…νδ τηατ τηε δεχρεασε ιν τηε γροωτη οφ λοαν συππλψ σιγνι…χαντλψ ρεδυχεδ Υ.Σ.
στατε ινχοmε.
19

Τεmιν (1976), ον τηε οτηερ ηανδ, αργυεσ τηατ τηε δεχλινε ιν mονεψ στοχκ ωασ δυε το
τηε δεχρεασε ιν mονεψ δεmανδ.
20
Τηε φοχυσ ιν τηε λιτερατυρε ηασ βεεν ωηετηερ βανκ φαιλυρεσ ωερε χαυσεδ βψ ιλλιθυιδιτψ
ορ ινσολϖενχψ (Ριχηαρδσον 2007). Χαλοmιρισ ανδ Μασον (2003α) …νδ τηατ φυνδαmενταλσ —
βοτη τηε αττριβυτεσ οφ ινδιϖιδυαλ βανκσ ανδ τηε εξογενουσ σηοχκσ τηατ α¤εχτεδ τηειρ ηεαλτη
— ηαδ χλοσε λινκσ ωιτη τηε λικελιηοοδ οφ ΥΣ βανκ φαιλυρεσ οϖερ τηε 1930 το 1933 περιοδ.
Τηερε ισ αλσο α συβσταντιαλ βοδψ οφ ρεσεαρχη ον τηε ρολε οφ χεντραλ βανκσ, βανκ ρεγυλατιον,
ανδ βανκ στρυχτυρε ον προπαγατιον οφ βανκινγ χρισισ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον, ε.γ.
Γροσmανν (1994), Μιτχηενερ (2005), Μιτχηενερ (2007), Ριχηαρδσον ανδ Τροοστ (2007),
Χαρλσον ανδ Μιτχηενερ (2009).
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Τηε τηιρδ χηαννελσ τηρουγη ωηιχη τηε χαπιταλ mαρκετσ χαν ιν‡υενχε ρεαλ
εχονοmψ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ωασ αδϖοχατεδ βψ Τεmιν (1976) ωηο
αργυεσ τηατ τηε πεσσιmιστιχ εξπεχτατιονσ οφ πριϖατε αγεντσ λεδ το α χολλαπσε
ιν αγγρεγατε δεmανδ ανδ τηε δεχλινε ιν mονεψ στοχκ ωασ δυε το τηε ενδογε−
νουσ δεχρεασε ιν mονεψ δεmανδ. Ηαρρισον ανδ Wεδερ (2006) φολλοω−υπ ον
τηισ ϖιεω ανδ χονστρυχτ α δψναmιχ στοχηαστιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ ωιτη
συνσποτ σηοχκσ ιν ινϖεστmεντ ανδ σηοω τηατ νεγατιϖε εξπεχτατιον σηοχκσ εσ−
τιmατεδ φροm ιντερεστ σπρεαδ δατα χαν αχχουντ φορ τηε Υ.Σ. Γρεατ Dεπρεσσιον
ανδ σλοω ρεχοϖερψ. Wε σηοω ιν τηε αππενδιξ τηατ α mοδελ ωιτη εξπεχτα−
τιον σηοχκσ το φυτυρε ουτπυτ χαν οπερατε ασ α διστορτιον ιν τηε ινϖεστmεντ
mαρκετ.21
Ιν συm, τηερε ισ α συβσταντιαλ βοδψ οφ ρεσεαρχη ωηιχη αργυεσ φορ συβσταντιαλ
διστορτιονσ οφ τηε λαβορ ανδ χαπιταλ mαρκετσ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ανδ
γροωινγ λιτερατυρε ωηιχη εmπιριχαλλψ σηοωσ ηοω τηοσε διστορτιονσ τρανσmιτ τηε
νεγατιϖε mονεψ συππλψ σηοχκσ ιντο τηε ρεαλ εχονοmψ. Τηε φολλοωινγ σεχτιονσ,
υσινγ τηε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ, θυαντιφψ τηε ιmπορτανχε οφ λαβορ ανδ
χαπιταλ mαρκετ διστορτιονσ ιν Wεστερν Ευροπε ανδ τηε Υ.Σ. ρεσπεχτιϖελψ.

3
3.1

Τηε Βενχηmαρκ Μοδελ
Ηουσεηολδ

Τηε ρεπρεσεντατιϖε ηουσεηολδ’σ λιφετιmε υτιλιτψ ισ δε…νεδ ασ
Ε0

Π

τ

λν χτ + (1

) λν (1

τ

λτ )

λτ υλ;τ

(1)

ωηερε τηε αργυmεντσ αρε χονσυmπτιον χτ , λαβορ συππλψ λτ ανδ λαβορ υτιλιζατιον
υλ;τ ρεσπεχτιϖελψ. Ιν τηισ mοδελ, λαβορ συππλψ ισ δε…νεδ ασ τηε φραχτιον οφ
ποπυλατιον τηατ ισ εmπλοψεδ. Wε ασσυmε τηατ τηε ηουσεηολδ αλλοχατεσ α
φραχτιον οφ πεοπλε ιντο τηε λαβορ mαρκετ το εαρν ωαγε ανδ τηε ρεστ ατ ηοmε
το προϖιδε ηοmε σερϖιχεσ. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ τηε προδυχτιον οφ
ηοmε σερϖιχεσ ισ α λινεαρ φυνχτιον οφ τηε φραχτιον οφ τηε νον−εmπλοψεδ mεmβερσ
(1 λτ ), ωηιχη λεαδσ το α υτιλιτψ γαιν οφ (1
) λν (1 λτ ). Μαρκετ λαβορ ισ
χοστλψ νοτ ονλψ βεχαυσε ιτ ρεδυχεσ ηοmε σερϖιχεσ, βυτ αλσο βεχαυσε mαρκετ
21

ΧΚΜ (2007) σηοωσ τηατ …νανχιαλ φριχτιονσ χαν βε mαππεδ ιντο α προτοτψπε βυσινεσσ
χψχλε αχχουντινγ mοδελ ωιτη ινϖεσmεντ ωεδγεσ.
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λαβορ ινχυρσ δισυτιλιτψ φροm τηε ιντενσιτψ οφ ωορκινγ. Τηατ ισ, τηε ηιγηερ τηε
λαβορ υτιλιζατιον ρατε τηε ηιγηερ τηε υτιλιτψ χοστ οφ ωορκινγ, (1
) λτ υλ;τ .
Τηε ηουσεηολδ mαξιmιζεσ τηε υτιλιτψ (1) συβϕεχτ το τηε φολλοωινγ βυδγετ
χονστραιντ
! λ;τ ωτ υλ;τ λτ + ! κ;τ ρτ υκ;τ κτ + τ + τ = χτ + ξτ :
Τηε ηουσεηολδ εαρνσ λαβορ ινχοmε φροm τηε …ρm, ωηιχη δεπενδσ ον τηε εm−
πλοψmεντ λεϖελ ανδ ιτσ υτιλιζατιον ρατε, ι.ε. τηε ε¤εχτιϖε λαβορ συππλψ: υλ;τ λτ .
Τηε ηουσεηολδ αλσο οωνσ τηε χαπιταλ στοχκ κτ ανδ ρεντσ τηισ το τηε …ρm το
εαρν χαπιταλ ινχοmε, ωηιχη δεπενδσ ον τηε αmουντ οφ χαπιταλ ρεντεδ αδϕυστεδ
φορ ιτσ υτιλιζατιον ρατε, ι.ε. τηε ε¤εχτιϖε χαπιταλ υκ;τ κτ . Λαβορ ανδ χαπιταλ ιν−
χοmε αρε α¤εχτεδ βψ διστορτιονσ ιν τηε λαβορ ανδ χαπιταλ mαρκετ, ! λ;τ ανδ
! κ;τ , ωηιχη ωε δε…νε ασ λαβορ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ ρεσπεχτιϖελψ. Ιν αδ−
διτιον, τηε ηουσεηολδ ρεχειϖεσ …ρm προ…τσ τ ασ τηε οωνερ οφ τηε …ρm ανδ
τρανσφερ ινχοmε φροm τηε γοϖερνmεντ τ . Τηε ηουσεηολδ υσεσ ινχοmε φροm
τηεσε σουρχεσ ιν ορδερ το …νανχε χονσυmπτιον ανδ ινϖεστmεντ ξτ .
Χαπιταλ στοχκ αχχυmυλατεσ αχχορδινγ το τηε φολλοωινγ χαπιταλ λαω οφ mοτιον
κτ+1 = ξτ + (1

τ )κτ ;

ωηερε τηε δεπρεχιατιον ρατε τ δεπενδσ ον τηε υτιλιζατιον ρατε οφ χαπιταλ στοχκ
ασ ιν Γρεενωοοδ, Ηερχοωιτζ ανδ Ηυ¤mαν (1988):
τ

= υτ :

Ιν τηισ mοδελ, τηε ηουσεηολδ χηοοσεσ τηε λεϖελ οφ βοτη λαβορ ανδ χαπιταλ
υτιλιζατιον. Φροm τηε ηουσεηολδ’σ περσπεχτιϖε, α ρισε ιν λαβορ υτιλιζατιον ιν−
χρεασεσ λαβορ ινχοmε βυτ ιτ ισ χοστλψ δυε το τηε υτιλιτψ χοστ. Ον τηε οτηερ
ηανδ, χαπιταλ υτιλιζατιον ινχρεασεσ χαπιταλ ινχοmε ωηερεασ ιτ ισ χοστλψ ασ ιτ
ινχρεασεσ τηε δεπρεχιατιον ρατε οφ χαπιταλ.

3.2

Φιρm

Τηε ρεπρεσεντατιϖε …ρm προδυχεσ α σινγλε …ναλ γοοδ υσινγ ε¤εχτιϖε λαβορ υλ;τ λτ
ανδ ε¤εχτιϖε χαπιταλ υκ;τ κτ ωηιχη ιτ ηιρεσ φροm τηε ηουσεηολδ ατ τηε ρατεσ οφ
ωτ ανδ ρτ , ρεσπεχτιϖελψ. Τηερεφορε, τηε …ρm’σ προ…τ mαξιmιζατιον προβλεm ισ
ασ φολλοωσ:
mαξ

τ

= ψτ

ωτ υλ;τ λτ
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ρτ υκ;τ κτ :

Φορ τηε προδυχτιον τεχηνολογψ, ωε ασσυmε α Χοββ−Dουγλασ προδυχτιον φυνχ−
τιον:
ψτ = ! ε;τ (υκ;τ κτ ) (υλ;τ λτ )1
ωηερε ! ε;τ ισ τηε τιmε ϖαρψινγ προδυχτιϖιτψ οφ τηε …ρm, ωηιχη ωε δε…νε ασ
ε′χιενχψ ωεδγεσ.

3.3

Γοϖερνmεντ

Τηε γοϖερνmεντ χολλεχτσ λαβορ ανδ χαπιταλ ινχοmε ταξεσ φροm τηε ηουσεηολδ
ιν ορδερ το …νανχε ιτσ εξογενουσ πυρχηασεσ γτ . Τηε ρεmαινδερ ισ τρανσφερρεδ
το τηε ηουσεηολδ ιν α λυmπσυm φασηιον. Τηερεφορε, τηε γοϖερνmεντ βυδγετ
χονστραιντ ισ:
(1

! λ;τ ) ωτ υλ;τ λτ + (1

! κ;τ ) ρτ υκ;τ κτ =

τ

+ γτ :

Φορ χονϖενιενχε, ωε ρεωριτε γοϖερνmεντ πυρχηασεσ ασ α …ξεδ γοϖερνmεντ
πυρχηασεσ λεϖελ γ τιmεσ γοϖερνmεντ ωεδγεσ ! γ;τ σο τηατ γτ = γ! γ;τ .
Wε χαν χοmβινε τηε ηουσεηολδ βυδγετ χονστραιντ, τηε …ρm’σ προ…τ ανδ
τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χονστραιντ το δεριϖε τηε ρεσουρχε χονστραιντ οφ τηε
εχονοmψ:
ψτ = χτ + ξτ + γ τ :
Σινχε τηε εχονοmψ ισ χλοσεδ, τηε τραδε βαλανχε δοεσ νοτ αππεαρ ιν τηε ρεσουρχε
χονστραιντ. Ασ τηε οριγιναλ Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (2007), ωε τρεατ
τηε τραδε βαλανχε ασ παρτ οφ τηε γοϖερνmεντ πυρχηασεσ.

3.4

Wεδγεσ

Ιν τηισ mοδελ, ωε ηαϖε φουρ εξογενουσ ϖαριαβλεσ ωηιχη ωε δε…νεδ ασ ωεδγεσ:
! τ = (! ε;τ ; ! γ;τ ; ! κ;τ ; ! λ;τ )0 :
Φορ χονϖενιενχε, ωε δε…νεδ τηεm σο τηατ τηειρ mεανσ αρε εθυαλ το ονε.
Wε ασσυmε τηατ τηε λογ δεϖιατιον οφ τηε ωεδγεσ φροm τηειρ mεανσ φολλοω α
…ρστ ορδερ ϖεχτορ αυτορεγρεσσιϖε προχεσσ:
!ετ = Π !γ
τ 1 + ∀ τ ; ∀τ

Ν (0; ς ):

Τηε ερρορ τερmσ αρε ασσυmεδ το βε mεαν ζερο, ηοωεϖερ, τηερε ισ νο ρεστριχτιον
ον τηε ϖαριανχε χοϖαριανχε mατριξ ς . Τηερεφορε, ωεδγεσ αρε αλλοωεδ το ηαϖε
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χοντεmπορανεουσ χορρελατιονσ. Ιν τερmσ οφ τηε τρανσιτιον mατριξ Π, ωε φολλοω
Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (2007) ανδ ιmποσε α ρεστριχτιον συχη τηατ

3.5

Εθυιλιβριυm

Τηε χοmπετιτιϖε εθυιλιβριυm ισ α σεθυενχε οφ θυαντιτιεσ ανδ πριχεσ
φψτ ; χτ ; ξτ ; λτ ; υκ;τ ; υλ;τ ; κτ+1 ;

τ ; ! ε;τ ; ! γ;τ ; ! κ;τ ; ! λ;τ ; ωτ ; ρτ γ

συχη τηατ, (ι) τηε ηουσεηολδ οπτιmιζεσ γιϖεν φωτ ; ρτ γ ανδ φ τ ; ! κ;τ ; ! λ;τ γ; (ιι)
τηε …ρm οπτιmιζεσ γιϖεν φωτ ; ρτ γ ανδ ! ε;τ ; (ιιι) τηε γοϖερνmεντ βυδγετ χον−
στραιντ ανδ τηε ρεσουρχε χονστραιντ ηολδσ; ανδ (ιϖ) τηε ωεδγεσ φολλοω τηε
στοχηαστιχ προχεσσ.
Ιν συmmαρψ, τηε εθυιλιβριυm ισ χηαραχτεριζεδ βψ τηε φολλοωινγ σεϖεν εθυα−
τιονσ:

1
1

1
1
= β Ετ
χτ
χτ+1

λτ
ψτ
! λ;τ (1
)
λτ
ψτ
! κ;τ
κτ
ψτ
κτ+1

= (

=
=

ψτ+1
+1
κτ+1

! κ;τ+1

1) υλ;τ ;

1

;

(2)
(3)

χτ
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υκ;τ+1

λτ

;

(4)

υκ;τ ;

(5)

= ! ε;τ (υκ;τ κτ ) (υλ;τ λτ )1
= ξτ + 1 + υκ;τ κτ ;
χτ ξτ ! γ;τ
+ +
;
1 =
ψτ ψτ
ψτ

ωηερε β = = .
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;

(6)
(7)
(8)

4
4.1

Θυαντιτατιϖε Αναλψσισ
Παραmετερσ

Τηε παραmετερσ τηατ δε…νε τηε στεαδψ στατε οφ τηε mοδελ αρε χαλιβρατεδ το
ταργετ δατα ϖαλυεσ ασσυmινγ τηατ τηε ωορλδ ισ ιν στεαδψ στατε ατ 192522 . Φορ
σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ υτιλιζατιον ρατεσ αρε εθυαλ το ονε ιν 1925. Τηε
χαλιβρατεδ παραmετερσ ανδ στεαδψ στατεσ αρε λιστεδ ιν Ταβλε 2.
Ταβλε 2. Παραmετερ
Παραmετερσ
Υ.Σ. Ευροπε
β 0.96
0.96
0.1
0.1
0.333 0.333
1.032 1.023
1.417 1.417
1.219 1.343
0.791 0.783
7.388 5.186

ανδ Στεαδψ Στατε ςαλυεσ
Στεαδψ Στατεσ
Υ.Σ.
Ευροπε
χ=ψ 0.731
0.788
ξ=ψ 0.199
0.132
ψ=κ 0.661
0.934
λ
0.383
0.438
!ε
1
1
! γ =ψ 0.070
0.080
!κ
0.643
0.455
!λ
1
1

Dυε το δατα ρεστριχτιονσ, ωε χουλδ νοτ χαλιβρατε τηε συβϕεχτιϖε δισχουντ
φαχτορ β, χαπιταλ δεπρεχιατιον ρατε ανδ τηε χαπιταλ ινχοmε σηαρε .23 Τηερε−
φορε, ωε ασσυmε 0:96, 0:1 ανδ 0:333 φορ β, ανδ ρεσπεχτιϖελψ. Τηε γροωτη
τρενδ ισ χοmπυτεδ ασ τηε αϖεραγε γροωτη ρατε οφ τοταλ ΓDΠ οϖερ τηε 1900−
2008 περιοδ. Wε χοmπυτε τηε χονσυmπτιον το ουτπυτ ρατιο χ=ψ, ινϖεστmεντ
το ουτπυτ ρατιο ξ=ψ ανδ εmπλοψmεντ το ποπυλατιον ρατιο λ διρεχτλψ φροm τηε
δατα ιν 1925. Τηε ουτπυτ το χαπιταλ ρατιο ψ=κ ισ χαλιβρατεδ το mατχη τηε
ινϖεστmεντ το ουτπυτ ρατιο ξ=ψ ιν εθυατιον (7). Τηε στεαδψ στατε ε′χιενχψ
ωεδγε ! ε ισ νορmαλιζεδ ατ ονε ασ τηισ ονλψ α¤εχτσ τηε σχαλε οφ τηε εχονοmψ.
Τηε στεαδψ στατε γοϖερνmεντ ωεδγε το ουτπυτ ρατιο ! γ =ψ ισ χαλιβρατεδ το
mατχη χ=ψ ανδ ξ=ψ ιν εθυατιον (8). Τηε στεαδψ στατε ινϖεστmεντ ωεδγε ισ
22

Τηε εξχεπτιονσ αρε Γερmανψ ανδ Dενmαρκ ωηερε ωε ασσυmε τηατ τηεψ αρε ιν στεαδψ
στατε ατ 1925 ανδ 1921 ρεσπεχτιϖελψ.
23
Ιν ορδερ το χαλιβρατε τηε δεπρεχιατιον ρατε ανδ τηε χαπιταλ ινχοmε σηαρε , ωε νεεδ
δατα οφ ινϖεστmεντ το χαπιταλ στοχκ ρατιο ανδ χαπιταλ ινχοmε. Φυρτηερmορε, τηε συβϕεχ−
τιϖε δισχουντ φαχτορ χαννοτ βε διρεχτλψ χαλιβρατεδ ιν ουρ mοδελ υσινγ τηε χαπιταλ Ευλερ
εθυατιον βεχαυσε ιτ ινϖολϖεσ τηε λεϖελ οφ στεαδψ στατε ινϖεστmεντ ωεδγεσ, ωηιχη ισ α λατεντ
ϖαριαβλε.
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χαλιβρατεδ το mατχη τηε ουτπυτ το χαπιταλ ρατιο ιν εθυατιον (2). Τηε στεαδψ
στατε λαβορ ωεδγε ! λ ισ σετ εθυαλ το 1 ασ ιτ δοεσ νοτ α¤εχτ ανψ οφ τηε ρεσυλτσ.24
Τηε ελαστιχιτψ οφ χαπιταλ υτιλιζατιον ισ χαλιβρατεδ το mατχη ! κ ανδ ψ=κ
ιν εθυατιον (5). Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε ελαστιχιτψ οφ λαβορ υτιλιζατιον
χαννοτ βε χαλιβρατεδ βεχαυσε ωε ηαϖε 2 εθυατιονσ (3) ανδ (4) το πιν δοων
3 παραmετερσ, τηε λαβορ υτιλιζατιον δισυτιλιτψ παραmετερ , τηε πρεφερενχε
ωειγητ ον χονσυmπτιον ανδ . Τηερεφορε, ωε εστιmατε ϕοιντλψ ωιτη τηε
στοχηαστιχ προχεσσ. Ονχε ωε εστιmατε , ωε χαλιβρατε το mατχη λ υσινγ (3)
ανδ το mατχη ! λ , λ ανδ χ=ψ υσινγ (4) ρεσπεχτιϖελψ.
Τηε παραmετερσ ιν τηε στοχηαστιχ προχεσσ ανδ αρε εστιmατεδ υσινγ τηε
Βαψεσιαν mετηοδ αϖαιλαβλε ιν DΨΝΑΡΕ25 . Τηε mαιν ρεασον ωηψ ωε ρεσορτ το
στρυχτυραλ εστιmατιον ισ βεχαυσε ουρ mοδελ χονταινσ σεϖεραλ λατεντ ϖαριαβλεσ.
Ιν παρτιχυλαρ, ωε χαννοτ διρεχτλψ οβσερϖε τηε λεϖελσ οφ ινϖεστmεντ ωεδγεσ
βεχαυσε τηεψ αρε δε…νεδ ιν αν εξπεχτατιοναλ εθυατιον ανδ ε′χιενχψ ωεδγεσ
βεχαυσε φαχτορ υτιλιζατιον αρε υνοβσερϖαβλε. Τηε ινφορmατιον οφ τηε πριορ ανδ
ποστεριορ διστριβυτιονσ αρε λιστεδ ιν τηε αππενδιξ.

4.2

Wεδγεσ

Ιν ορδερ το ρεπροδυχε ωεδγεσ, ωε …ρστ σολϖε τηε mοδελ φορ λινεαρ δεχισιον
ρυλεσ φολλοωινγ Υηλιγ (1999) σο τηατ
ε
κγ
ετ
τ+1 = Ακτ + Β !
ε
θετ = Χ κτ + D!ετ ;

ωηερε θτ ισ α ϖεχτορ οφ ενδογενουσ οβσερϖαβλε ϖαριαβλεσ: θτ = (ψτ ; χτ ; ξτ ; λτ ).
Τηε “∼” ρεφερσ το τηε λογ λινεαρ δεϖιατιον οφ τηε ϖαριαβλε φροm ιτσ στεαδψ
στατε. Wε …ρστ ασσυmε τηατ χαπιταλ στοχκ ανδ τηε οβσερϖαβλεσ αρε ιν στεαδψ
στατε ιν 1920, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ ωεδγεσ ιν 1920 ιν στεαδψ στατε ασ ωελλ.
Τηερεφορε, κγ
1925 = θγ
1925 = !γ
1925 ; = 0: Φροm 1926 ανδ ονωαρδσ, τηε ωεδγεσ
24

Wε χαν ονλψ ιδεντιφψ τηε ϕοιντ λεϖελ οφ ! λ ανδ
ιν εθυατιον (4). Νειτηερ οφ τηεm
απππεαρ ιν τηε λινεαριζεδ εθυιλιβριυm χονδιτιονσ σο τηειρ λεϖελσ ηαϖε νο ιmπαχτ ον τηε
δψναmιχσ.
25
Wε φολλοω ΧΚΜ (2007) ανδ ασσυmε τηατ γοϖερνmεντ ωεδγεσ δο νοτ ηαϖε σπιλλοϖερσ
ον οτηερ ωεδγεσ ανδ ϖιχε ϖερσα. ΧΚΜ (2007) ιmποσεσ τηισ ρεστριχτιον το ∀αϖοιδ ηαϖινγ
τηε λαργε mοϖεmεντσ ιν γοϖερνmεντ χονσυmπτιον ασσοχιατεδ ωιτη Wορλδ Wαρ Ι δοmινατε
τηε εστιmατιον οφ τηε στοχηαστιχ προχεσσ.∀ Αλτηουγη ωε δο νοτ ινχλυδε Wορλδ Wαρ Ι περιοδ
ιν ουρ σαmπλε, ωε βελιεϖε τηατ τηε γοϖερνmεντ χονσυmπτιον ιν τηε λατε 1930σ ωασ αλσο
α¤εχτεδ βψ ωαρ ρελατεδ εξπενσεσ. Τηερεφορε, ωε ιmποσε τηε ρεστριχτιον ον ουρ εστιmατιον.

17

χαν βε χοmπυτεδ βψ σολϖινγ τηε σψστεm οφ εθυατιονσ ωηιλε υπδατινγ τηε
χαπιταλ στοχκ ονε περιοδ αηεαδ βψ ιτσ λινεαρ δεχισιον ρυλε υσινγ τηε χοmπυτεδ
ωεδγεσ:
!ετ = D

1

θετ

ε
κγ
ετ
τ+1 = Ακτ + Β !

Χ κετ ;

Τηε χοmπυτεδ ωεδγεσ φορ τηε Υ.Σ. ανδ Wεστερν Ευροπε αρε πλοττεδ ιν
Φιγυρεσ 5α ανδ 5β. Ιν τηε Υ.Σ., ε′χιενχψ, γοϖερνmεντ, ινϖεστmεντ ανδ λαβορ
ωεδγεσ αλλ φαλλ δυρινγ τηε 1929−1933 περιοδ. Τηεσε αλλ σηουλδ χοντριβυτε το
τηε δεχλινε ιν ουτπυτ δυρινγ τηισ περιοδ. Ιν Wεστερν Ευροπε, αλλ ωεδγεσ
εξχεπτ φορ ε′χιενχψ ωεδγεσ φαλλ δυρινγ τηε 1929−1932 περιοδ.
Α δροπ ιν ε′χιενχψ ωεδγεσ ρεδυχεσ ουτπυτ διρεχτλψ ασ ωελλ ασ τηε δεmανδ
φορ χαπιταλ ανδ λαβορ. Α δροπ ιν γοϖερνmεντ ωεδγεσ λεαδσ το αν ινχρεασε ιν
ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε το τηε πριϖατε σεχτορ. Τηε ποσιτιϖε ινχοmε ε¤εχτ στιmυλατεσ
χονσυmπτιον ανδ λεισυρε, ωηιχη ρεδυχεσ λαβορ υτιλιζατιον ανδ ουτπυτ. Α δροπ
ιν ινϖεστmεντ ωεδγεσ ρεδυχεσ τηε ρετυρν ον ε¤εχτιϖε χαπιταλ ανδ τηυσ λεαδσ
το α δεχλινε ιν τηε συππλψ οφ χαπιταλ υτιλιζατιον ανδ ουτπυτ. Α δροπ ιν λαβορ
ωεδγεσ ρεδυχεσ τηε ρετυρν ον λαβορ ανδ τηυσ τηε δεχλινε ιν λαβορ συππλψ ανδ
ουτπυτ. Τηε θυεστιον ισ, ηοω λαργε αρε τηεσε ε¤εχτσ?

4.3

Σιmυλατιον

Ιν ορδερ το θυαντιφψ τηε ε¤εχτσ οφ εαχη ωεδγεσ, ωε σιmυλατε τηε mοδελ βψ
πλυγγινγ ιν ωεδγεσ ιντο τηε mοδελ ονε−βψ−ονε ανδ mεασυρινγ τηε ‡υχτυατιονσ
ιν εαχη ενδογενουσ ϖαριαβλε. Ταβλε 3 συmmαριζεσ τηε ρεσυλτσ. Τηε …ρστ
χολυmν φορ εαχη χουντρψ σηοωσ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε ουτπυτ λεϖελ ιν
1929 ανδ ατ τηε τρουγη, 1933 ιν τηε Υ.Σ. ανδ 1932 ιν τηε Ευροπε. Τηε
σεχονδ χολυmν πρεσεντσ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε ουτπυτ λεϖελ ιν τηε τρουγη
ανδ ιν 1938. Τηε τηιρδ ροω πρεσεντσ τηε δεχοmποσιτιον οφ ουτπυτ ‡υχτυατιονσ
ιντο τηε χοντριβυτιονσ οφ εαχη ωεδγε δε…νεδ ασ
χοντϖϕ

!ϕ
= χορρ(ϖφ
ετ )
τ ;ϖ

ϕ
ετ )
χοϖ(ϖφ
τ ;ϖ
;
ϖαρ(ϖετ )

!

=
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ϕ
στδ(ϖφ
τ )
στδ(ϖετ )

!

ϕ
ωηερε ϖφ
φϕ ωηιλε
τ ισ τηε λινεαριζεδ ‡υχτυατιον οφ ϖαριαβλε ϖ ιν ρεσπονσε το !
ϖετ ισ τηατ οφ τηε δατα.

!

Ταβλε 3. Χοντριβυτιον οφ Εαχη Wεδγε ον Ουτπυτ
Υ.Σ.
Ευροπε
1929−33 1933−38 Χοντ 1929−32 1932−38 Χοντ
Ε′χιενχψ
0:128
0:054
0:34
0:033
0:041 0:23
0:012
0:008
0:05
0:039
0:107
0:09
Γοϖερνmεντ
Ινϖεστmεντ
0:100
0:024
0:38
0:033
0:024
0:09
0:226
0:117
0:33
0:067
0:015 0:58
Λαβορ
Dατα
0:443
0:155
1
0:171
0:075
1

Φιρστ, ιν τερmσ οφ τηε δεπτη οφ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον, ιν τηε Υ.Σ. λαβορ
ωεδγεσ αχχουντ φορ ηαλφ οφ τηε δροπ ιν ουτπυτ δυρινγ τηε 1929−1933 περιοδ
ωηιλε ε′χιενχψ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ αχχουντ φορ α θυαρτερ εαχη.26 Ιν Ευ−
ροπε λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ mορε τηαν ονε−τηιρδ οφ τηε ουτπυτ δροπ δυρ−
ινγ τηε 1929−1932 περιοδ, ε′χιενχψ, γοϖερνmεντ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ αρε
εθυαλλψ ρεσπονσιβλε φορ τηε ρεmαινινγ. Νεξτ, ιν τερmσ οφ τηε περσιστενχε οφ
τηε δεπρεσσιον, ιν τηε Υ.Σ. ε′χιενχψ ανδ λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ ρουγηλψ
ονε−τηιρδ ανδ τωο−τηιρδσ οφ τηε ρεχοϖερψ ιν ουτπυτ ρεσπεχτιϖελψ ωηιλε ινϖεστ−
mεντ ωεδγεσ ηινδερ τηε ρεχοϖερψ οϖερ τηε 1933−1938 περιοδ.27 Ιν Ευροπε τηε
ιmπροϖεmεντ ιν γοϖερνmεντ ωεδγεσ αλονε ωουλδ ηαϖε λεαδ το α ρεχοϖερψ τωιχε
ασ ραπιδ ασ ιν τηε δατα ωηιλε τηε δετεριορατιον ιν ε′χιενχψ χουντεραχτσ ωιτη
τηεσε φορχεσ. Φιναλλψ, ιν τερmσ οφ οϖεραλλ χοντριβυτιον, ιν τηε Υ.Σ. ε′χιενχψ,
ινϖεστmεντ ανδ λαβορ ωεδγεσ εαχη αχχουντ φορ αππροξιmατελψ ονε−τηιρδ οφ
τηε ουτπυτ ‡υχτυατιον οϖερ τηε 1925−1938 περιοδ. Ιν Ευροπε, λαβορ ωεδγεσ
αχχουντ φορ mορε τηαν ηαλφ ωηιλε ε′χιενχψ ωεδγεσ αχχουντ φορ α θυαρτερ οφ
τηε ουτπυτ ‡υχτυατιον.
Φιγυρεσ 6α ανδ 6β σηοω τηε ψεαρ βψ ψεαρ ρεαχτιον οφ ουτπυτ το σελεχτεδ
ωεδγεσ φορ τηε Υ.Σ. ανδ Wεστερν Ευροπε. Ιν τηε Υ.Σ. ε′χιενχψ ωεδγεσ αλονε
δοεσ αχχουντ φορ α σιγνι…χαντ δροπ ιν ουτπυτ δυρινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον
ασ σηοων αβοϖε, ηοωεϖερ, τηεψ πρεδιχτ τηε τρουγη ατ 1934. Wηεν ωε σιmυ−
λατε τηε mοδελ ωιτη ε′χιενχψ ανδ λαβορ ωεδγεσ, τηε mοδελ χορρεχτλψ πρεδιχτσ
26

Ουρ ρεσυλτ τηατ ινϖεστmεντ ωεδγεσ αρε ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε ουτπυτ δροπ ιν
τηε ΥΣ ισ δι¤ερεντ φροm ΧΚΜ (2007) ωηο …νδσ οτηερωισε. Wε δισχυσσ τηισ ιν mορε δεταιλ
ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον.
27
Ουρ ρεσυλτ τηατ λαβορ ωεδγεσ χοντριβυτε το τηε ρεχοϖερψ ιν τηε ΥΣ ισ δι¤ερεντ φροm
ΧΚΜ (2007) ανδ Χολε ανδ Οηανιαν (2004) τηατ …νδ οτηερωισε. Τηισ ισσυε ωιλλ βε δισχυσσεδ
ιν δεταιλ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον.
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τηε τρουγη ατ 1933. Μορεοϖερ, τηε mαγνιτυδε οφ τηε Dεπρεσσιον ισ χλοσερ
το τηε δατα, ηοωεϖερ, τηε mοδελ χαννοτ φυλλψ αχχουντ φορ τηε δεπτη οφ τηε
Γρεατ Dεπρεσσιον. Φιναλλψ, ωηεν ωε αδδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ, τηε τηρεε αλmοστ
περφεχτλψ αχχουντ φορ Γρεατ Dεπρεσσιον ανδ τηε σλοω ρεχοϖερψ. Ιν Ευροπε εφ−
…χιενχψ ωεδγεσ χαν αχχουντ φορ α σιγνι…χαντ δροπ ιν ουτπυτ, ηοωεϖερ, τηεψ
χαννοτ πρεδιχτ τηε ρεχοϖερψ τηρουγη τηε λαττερ ηαλφ οφ τηε 1930σ. Wηεν ωε
χοmβινε ε′χιενχψ ανδ λαβορ ωεδγεσ τογετηερ, τηε mοδελ γενερατεσ α δεπρεσ−
σιον ωιτη α mαγνιτυδε mυχη χλοσερ το τηατ ιν τηε δατα. Ηοωεϖερ, ε′χιενχψ
ανδ λαβορ ωεδγεσ πρεδιχτ τηε δεπρεσσιον το ωορσεν τηρουγηουτ τηε 1930σ.
Wηεν ωε αδδ γοϖερνmεντ ωεδγεσ, τηε mοδελ αλmοστ περφεχτλψ αχχουντσ φορ
τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ανδ τηε ρεχοϖερψ. Τηερεφορε, γοϖερνmεντ ωεδγεσ αρε
ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε Ευροπεαν ρεχοϖερψ αφτερ 1932.
Ουρ ρεσυλτσ αρε ινφορmατιϖε ιν τερmσ οφ δισχυσσινγ τηε σουρχεσ οφ τηε ΙΓD.
Τηε ιmπορτανχε οφ λαβορ ωεδγεσ ον τηε Υ.Σ. Γρεατ Dεπρεσσιον λενδσ συππορτ
το τηε ϖιεω τηατ Ηοοϖερ’σ ηιγη−ωαγε πολιχιεσ χοντριβυτεδ το τηε σεϖεριτψ οφ
τηε δεπρεσσιον (ε.γ. Οηανιαν 2009). Ονε ιmπορταντ ρεσυλτ ισ τηατ ινϖεστmεντ
ωεδγεσ πλαψ α σιγνι…χαντ ρολε ιν αχχουντινγ φορ τηε Υ.Σ. Γρεατ Dεπρεσσιον,
ωηιχη ισ ιν χοντραστ ωιτη ΧΚΜ (2007) τηατ …νδσ τηατ τηειρ ρολε ισ λιmιτεδ.
Ουρ ρεσυλτ ιmπλιεσ τηατ ωε χαννοτ ρεϕεχτ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε …νανχιαλ
τυρmοιλ αγγραϖατεδ τηε δεπρεσσιον τηρουγη α ρισε ιν …νανχιαλ φριχτιονσ ανδ
δετεριορατιον ιν ανιmαλ σπιριτσ ασ δισχυσσεδ ιν πρεϖιουσ λιτερατυρε. Wε σηοω
ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον τηατ τηε ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζατιον ισ τηε κεψ το
εξπλαιν τηε δι¤ερενχεσ ιν ουρ ρεσυλτσ. Ιν Wεστερν Ευροπε, τηε ιmπορτανχε
οφ λαβορ ωεδγεσ χαν βε αττριβυτεδ το τηε γροωινγ ιν‡εξιβιλιτψ οφ λαβορ mαρ−
κετσ, αχχοmπανιεδ βψ τηε δε‡ατιοναρψ πρεσσυρε τρανσmιττεδ τηρουγη τηε Γολδ
Στανδαρδ, ασ δισχυσσεδ εαρλιερ.
Ουρ ρεσυλτσ αλσο σηεδ λιγητ ον τηε ρεχοϖερψ φροm τηε ΙΓD. Ιν Wεστερν
Ευροπε, ινϖεστmεντ ανδ γοϖερνmεντ ωεδγεσ χοντριβυτε το τηε ρεχοϖερψ ωηιλε
ε′χιενχψ ανδ λαβορ ωεδγεσ δοmινατεδ ρεχοϖερψ ιν τηε Υ.Σ. Τηε ρολε οφ γοϖ−
ερνmεντ ωεδγεσ ιν τηε ρεχοϖερψ οφ Wεστερν Ευροπε ισ χονσιστεντ ωιτη εχο−
νοmιχ ηιστορψ λιτερατυρε. Wηιλστ τηερε ηασ βεεν α δεβατε ωηετηερ γοϖερνmεντ
πολιχιεσ ρεσεmβλεδ Κεψνεσιαν …σχαλ πυση ορ νοτ (ε.γ. Ριτσχηλ 2002), τηερε ισ
λιττλε δουβτ τηατ γοϖερνmεντσ τριεδ ϖαριουσ πολιχιεσ το ινδυχε ρεχοϖερψ ανδ το
ρελιεϖε υνεmπλοψmεντ (Φεινστειν ετ αλ 2008). Ιν αδδιτιον, σινχε γοϖερνmεντ
ωεδγεσ ινχλυδε τηε τραδε βαλανχε, τηε ιmπροϖεmεντ ιν τηε τραδε βαλανχε ιν
τηε χουντριεσ τηατ αβανδονεδ Γολδ Στανδαρδ εαρλψ χουλδ ηαϖε χοντριβυτεδ ασ
ωελλ. Ιν τερmσ οφ ινϖεστmεντ ωεδγεσ, ονε εξπλανατιον ισ τηατ ρεαρmαmεντ δυρ−
ινγ τηε mιδ 1930σ δραmατιχαλλψ ινχρεασεδ γοϖερνmεντ ινϖεστmεντ εσπεχιαλλψ
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ιν Γερmανψ, Ιταλψ ανδ τηε ΥΚ.28 Α ραπιδ ινχρεασε ιν mιλιταρψ ινϖεστmεντ ωιτη
λιττλε mαργιναλ εχονοmιχ ρετυρν σηουλδ mανιφεστ ιτσελφ ασ ινϖεστmεντ ωεδγεσ
ιν ουρ mοδελ. Ιν αδδιτιον, Χραφτσ ανδ Μιλλσ (2013) ηασ σηοων τηατ γοϖερν−
mεντ εξπενδιτυρε προϖιδεδ α βοοστ το ρεαλ ΓDΠ αφτερ 1935 δριϖεν βψ τηε
ρεσπονσε οφ πριϖατε σεχτορ το τηε νεωσ οφ mασσιϖε φυτυρε δεφενσε σπενδινγ.
Ιν τηε Υ.Σ. ιmπροϖεmεντ οφ λαβορ ωεδγεσ χοντριβυτε το ρεχοϖερψ, ωηιχη ισ
συρπρισινγ γιϖεν τηε λιτερατυρε βλαmινγ λαβορ πολιχιεσ δυρινγ τηισ περιοδ φορ
προλονγινγ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον (ΧΚΜ 2007, Χολε ανδ Οηανιαν 2004). Wε
δισχυσσ τηισ ισσυε ιν δεταιλ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον.
Ιτ ισ ιντερεστινγ το ποιντ ουτ τηε σιmιλαριτιεσ ανδ δι¤ερενχεσ ιν τηε ρολεσ
πλαψεδ βψ ε′χιενχψ ωεδγεσ ιν βοτη εχονοmιεσ. Ιν βοτη τηε Υ.Σ. ανδ Wεστ−
ερν Ευροπε ε′χιενχψ ωεδγεσ αχχουντ φορ α σιγνι…χαντ δροπ ιν ουτπυτ ιν τηε
εαρλψ 1930σ. Τηισ ισ αν ιmπορταντ …νδινγ ασ αφτερ δεχοmποσινγ ΤΦΠ ιντο
ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζατιον ανδ εξογενουσ προδυχτιον ε′χιενχψ, ωε …νδ
τηατ συππλψ σιδε σηοχκσ στιλλ ηαϖε σιγνι…χαντ ιmπαχτ ον τηε ΙΓD. Ιν τερmσ
οφ τηε ρεχοϖερψ, ωηιλε ε′χιενχψ ηινδερεδ ουτπυτ γροωτη ιν Wεστερν Ευροπε
ωηιλε ιτ φαχιλιτατεδ ιτ ιν τηε Υ.Σ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη ρεχεντ ρεσεαρχη βψ
Φιελδ (2006) ωηο σηοωσ τηατ ιν τηε Υ.Σ. βοτη λαβορ ανδ χαπιταλ προδυχτιϖιτψ
ανδ ηενχε ΤΦΠ ωερε γροωινγ ιν τηε δεπρεσσιον ψεαρσ ωηιχη ρεσυλτεδ φροm
αδϖανχεσ ιν mανυφαχτυρινγ σεχτορ χοmβινεδ ωιτη αδϖανχεσ ιν τρανσπορτατιον,
διστριβυτιον, ανδ πυβλιχ υτιλιτιεσ. Φεινστειν ετ αλ (2008) σηοω τηατ Ευροπεαν
λαβορ προδυχτιϖιτψ ρισεσ δυρινγ τηε ΙΓD. Ηοωεϖερ, ωε …νδ τηατ ε′χιενχψ, τακ−
ινγ χαπιταλ αχχυmυλατιον ανδ φαχτορ υτιλιζατιον ιντο χονσιδερατιον, αχτυαλλψ
φαλλσ ανδ συρπρεσσεσ ουτπυτ γροωτη οϖερ τηε ρεχοϖερψ περιοδ.

4.4

Dισχυσσιον

Ουρ βενχηmαρκ ρεσυλτσ λεαδ το σεϖεραλ δισχυσσιονσ. Φιρστ ωε ωιλλ δισχυσσ ηοω
ουρ σεττινγ δι¤ερσ φροm ΧΚΜ (2007) ανδ τηε ιmπλιχατιον οφ τηεσε δι¤ερενχεσ.
Τηε mοστ ιmπορταντ δι¤ερενχε ισ τηατ ωε ασσυmε τιmε−ϖαρψινγ φαχτορ υτι−
λιζατιον ωηιχη ισ νοτ χονσιδερεδ ιν τηειρ mοδελ. Ανοτηερ δι¤ερενχε ισ τηατ
τηεψ χονσιδερ τοταλ ηουρσ ωορκεδ, ωηιχη ισ τηε προδυχτ οφ εmπλοψmεντ ανδ
ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερσ, ασ λαβορ ινπυτ ωηερεασ ωε χονσιδερ εmπλοψmεντ
28

Ιν Γερmανψ, τηε ωορκ−χρεατιον προγραm ανδ mοτορωαψ βυιλδινγ προγραm ωερε αχ−
χοmπανιεδ βψ τηε Ναζι εχονοmιχ πλαννινγ, ωηιχη βρουγητ αβουτ τηε ρεϖιταλιζατιον οφ
ινϖεστmεντ ανδ τηε ρισε οφ γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε, mαινλψ δυε το ρεαρmαmεντ (Τεmιν
1991). Ιν Ιταλψ, Μυσσολινι λαυνχηεδ α προγραm οφ πυβλιχ ωορκσ ανδ, φολλοωινγ Γερmανψ,
αλσο εmβαρκεδ ον λαργε mιλιταρψ σπενδινγ.
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ασ λαβορ ινπυτ ανδ σεπαρατελψ δε…νε λαβορ υτιλιζατιον ωηιχη ινχλυδεσ ηουρσ
ωορκεδ περ ωορκερ. Wε σηοω τηατ τηεσε δι¤ερενχεσ χαυσε δισχρεπανχιεσ ιν
ρεσυλτσ29 . Νεξτ ωε ασσεσσ ωηετηερ τηερε αρε δι¤ερενχεσ αχροσσ χουντριεσ τηατ
αβανδονεδ τηε Γολδ Στανδαρδ σηορτλψ αφτερ τηε ουτβρεακ οφ ΙΓD ανδ τηοσε
τηατ ρεmαινεδ ον τηε Γολδ Στανδαρδ λονγερ δυρινγ τηε ΙΓD. Φιναλλψ, ωε δισ−
χυσσ τηε σιmιλαριτιεσ ανδ δι¤ερενχεσ βετωεεν τηε ΙΓD ανδ τηε ρεχεντ Γρεατ
Ρεχεσσιον. Αλλ σιmυλατιονσ πρεσεντεδ ιν τηισ σεχτιον αρε βασεδ ον ρεεστιmατεδ
παραmετερσ γιϖεν τηατ ωε υσε δι¤ερεντ mοδελ σεττινγσ ορ δατα σαmπλεσ.
4.4.1

Φαχτορ Υτιλιζατιον ανδ ΤΦΠ

Ονε ιmπορταντ δι¤ερενχε βετωεεν ουρ mοδελ ανδ τηατ οφ ΧΚΜ (2007) ισ τηατ
ωε χονσιδερ ενδογενουσ χαπιταλ ανδ λαβορ υτιλιζατιον. Χονσεθυεντλψ, ουρ
δε…νιτιον οφ ε′χιενχψ ωεδγεσ ισ δι¤ερεντ φροm τηειρσ. ΧΚΜ (2007) δε…νεσ
ε′χιενχψ ωεδγεσ ασ τηε Σολοω ρεσιδυαλ:
φτ = ψετ
Α

κετ

(1

)λετ :
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Τηερεφορε, Σολοω ρεσιδυαλσ αρε α ποορ mεασυρε οφ προδυχτιϖιτψ ιφ φαχτορ υτι−
λιζατιον ρατεσ ‡υχτυατε οϖερ τηε βυσινεσσ χψχλε.30
Ιν ορδερ το ιλλυστρατε τηε ε¤εχτ οφ φαχτορ υτιλιζατιον ον ουτπυτ ‡υχτυα−
τιον, ωε σιmυλατεδ τηε mοδελ ωιτη χονσταντ φαχτορ υτιλιζατιον. Τηισ mοδελ
29

Τηερε αρε αλσο δι¤ερενχεσ ιν δατα σεριεσ βεσιδεσ τηε λαβορ ινπυτ. Φιρστ, ωε υσε χονσυmπ−
τιον εξπενδιτυρε ασ χονσυmπτιον ωηερεασ ΧΚΜ (2007) υσεσ εξπενδιτυρε ον νον−δυραβλεσ
ανδ σερϖιχεσ ασ χονσυmπτιον. Σινχε ωε δο νοτ ηαϖε δατα ον εξπενδιτυρε ον δυραβλεσ φορ
mοστ Ευροπεαν χουντριεσ, ωε χουλδ νοτ mακε τηισ αδϕυστmεντ. Νεξτ, ωε υσε γροσσ …ξεδ
χαπιταλ φορmατιον ασ ινϖεστmεντ ωηερεασ ΧΚΜ (2007) υσεσ πριϖατε γροσσ …ξεδ χαπιταλ φορ−
mατιον ανδ ινχλυδεσ γοϖερνmεντ ινϖεστmεντ ιν γοϖερνmεντ ωεδγεσ. Σινχε ωε δο νοτ ηαϖε
σεπαρατε δατα φορ πριϖατε ανδ γοϖερνmεντ ινϖεστmεντ, ωε χουλδ νοτ mακε τηισ αδϕυστmεντ
ασ ωελλ.
30
Ανοτηερ δισχρεπανχψ ισ τηε δε…νιτιον οφ λαβορ. Wε υσε εmπλοψmεντ ωηερεασ ΧΚΜ
(2007) υσεσ τοταλ ηουρσ ωορκεδ. Wε ωιλλ εξπλιχιτλψ δισχυσσ τηισ ιν τηε νεξτ σεχτιον.
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χορρεσπονδσ το τηε οριγιναλ mοδελ οφ ΧΚΜ (2007). Ταβλε 4 σηοωσ τηατ ωιτη−
ουτ ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζατιον ε′χιενχψ ωεδγεσ ωουλδ ηαϖε αχχουντεδ φορ
mοστ οφ τηε δεπρεσσιον, ρεχοϖερψ ανδ οϖερ αλλ ‡υχτυατιον ιν ουτπυτ ιν βοτη
εχονοmιεσ. Τηερεφορε, ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζατιον ισ αν ιmπορταντ χηαννελ
φορ τηε τρανσmισσιον οφ φαχτορ mαρκετ διστορτιονσ ανδ ωιτηουτ τηεσε χηαννελσ
ωε ωουλδ σιγνι…χαντλψ υνδερστατε τηειρ χοντριβυτιονσ.31
Ταβλε 4. Χοντριβυτιον οφ Εαχη Wεδγε ον Ουτπυτ: Χονσταντ Υτιλιζατιον
Υ.Σ.
Ευροπε
1929−33 1933−38 Χοντ 1929−32 1932−38
Χοντ
Ε′χιενχψ
0:292
0:194
0:61
0:167
0:024
1:09
0:003
0:004
0:02
0:009
0:030
0:01
Γοϖερνmεντ
0:044
0:081
0:21
0:033
0:020
0:31
Ινϖεστmεντ
Λαβορ
0:110
0:046
0:21
0:028
0:000
0:23
Dατα
0:443
0:155
1
0:171
0:075
1
Νεξτ, ωε χονσιδερ ηοω εαχη ωεδγε α¤εχτσ τηε φαχτορ υτιλιζατιον ρατεσ.
Φιρστ, ωε φοχυσ ον τηε ‡υχτυατιον οφ χαπιταλ υτιλιζατιον. Φιγυρεσ 7α ανδ 7β
πρεσεντ τηε σιmυλατεδ χαπιταλ υτιλιζατιον ιν Υ.Σ. ανδ Ευροπε. Σινχε χαπιταλ
υτιλιζατιον ισ α λατεντ ϖαριαβλε ιν ουρ mοδελ, τηε δατα σεριεσ ρεφερσ το τηε σιm−
υλατεδ χαπιταλ υτιλιζατιον ιν τηε mοδελ ωιτη αλλ ωεδγεσ. Τηε …γυρεσ σηοω τηατ
χαπιταλ υτιλιζατιον δροπσ δραmατιχαλλψ δυρινγ τηε ΙΓD ιν βοτη εχονοmιεσ. Ιν
τηε Υ.Σ., λαβορ ωεδγεσ αρε τηε mοστ ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε δροπ ιν
χαπιταλ υτιλιζατιον ωηιλε ιν Ευροπε ινϖεστmεντ ωεδγεσ αρε τηε mοστ ιmπορ−
ταντ. Νεξτ ωε ινϖεστιγατε τηε ε¤εχτ οφ λαβορ υτιλιζατιον. Φιγυρεσ 8α ανδ 8β
πρεσεντ τηε σιmυλατεδ λαβορ υτιλιζατιον. Λαβορ υτιλιζατιον αλσο δροπσ σηαρπλψ
δυρινγ τηε ΙΓD. Λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ mοστ οφ τηε δροπ ιν λαβορ υτιλιζα−
τιον ιν βοτη εχονοmιεσ. Ιν Wεστερν Ευροπε γοϖερνmεντ ωεδγεσ χαυσε λαβορ
υτιλιζατιον το ρισε δραmατιχαλλψ ιν τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηε 1930σ. Τηεσε …γυρεσ
σηοω τηατ τηε φαχτορ υτιλιζατιον ‡υχτυατεδ θυιτε δραmατιχαλλψ δυρινγ τηε ΙΓD
ανδ τηατ Σολοω ρεσιδυαλσ αρε νοτ α γοοδ mεασυρε οφ προδυχτιον ε′χιενχψ.
4.4.2

Λαβορ ανδ Ηουρσ Wορκεδ

Ανοτηερ δι¤ερενχε βετωεεν ουρ mοδελ ανδ ΧΚΜ (2007) ισ τηε δε…νιτιον οφ
λαβορ. Τηε στανδαρδ βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ λιτερατυρε δε…νεσ λαβορ ινπυτ
31

Χολε ανδ Οηανιαν (2013) ανδ Wεδερ (2006) αλσο σηοω τηατ χαπιταλ υτιλιζατιον ισ ιm−
πορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε ΥΣ Γρεατ Dεπρεσσιον.
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ασ τοταλ ηουρσ ωορκεδ, ι.ε. τηε προδυχτ οφ εmπλοψmεντ ανδ ηουρσ ωορκεδ περ
ωορκερ, ωηιλε ωε δε…νε λαβορ ασ εmπλοψmεντ ανδ χονσιδερ ηουρσ ωορκεδ περ
ωορκερ ασ παρτ οφ λαβορ υτιλιζατιον ωηιχη ισ α λατεντ ϖαριαβλε. Τηισ δε…νιτιον
ισ χονϖενιεντ φορ υσ βεχαυσε τηε δατα οφ ηουρσ ωορκεδ ισ νοτ αϖαιλαβλε φορ
σεϖεραλ Ευροπεαν χουντριεσ. Ηοωεϖερ, δατα οφ ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ ισ
χερταινλψ αϖαιλαβλε φορ τηε Υ.Σ. Τηε δατα οφ εmπλοψmεντ περ χαπιτα ανδ ηουρσ
ωορκεδ περ ωορκερ ιν τηε Υ.Σ. ισ σηοων ιν Φιγυρε 9. Τηισ …γυρε σηοωσ τηατ
ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ φελλ βψ ρουγηλψ τηε σαmε αmουντ ασ εmπλοψmεντ ανδ
ρεmαινεδ mυχη λοωερ τηαν εmπλοψmεντ αφτερ τηε δεπρεσσιον. Τηερεφορε, τοταλ
ηουρσ ωορκεδ δεχρεασεδ mυχη mορε ανδ ρεmαινεδ λοωερ τηαν εmπλοψmεντ.
Τηερε ισ α λιτερατυρε ωηιχη τριεσ το εξπλαιν τηε δι¤ερενχεσ βετωεεν εm−
πλοψmεντ ανδ ηουρσ ωορκεδ. Σπεχι…χαλλψ, σεϖεραλ παπερσ ηαϖε αττεmπτεδ το
θυαντιφψ τηε ε¤εχτ οφ 1933 Νατιοναλ Ινδυστριαλ Ρεχοϖερψ Αχτ ανδ λατερ τηε Να−
τιοναλ Λαβορ Ρελατιονσ Αχτ ασ ωελλ ασ Πρεσιδεντ’σ Ρεεmπλοψmεντ Αγρεεmεντ
οφ 1933 ον εmπλοψmεντ, ρεαλ ωαγεσ, ανδ ηουρσ ωορκεδ. Τηεσε αχτσ ιντρο−
δυχεδ χοδεσ ωηιχη ινχλυδεδ …ξεδ πριχεσ, mινιmυm ωαγεσ, ανδ mαξιmυm
ηουρσ ωορκεδ. Ονε οφ τηε ρατιοναλεσ ωασ τηατ βψ ρεδυχινγ τηε ωορκωεεκ
φροm αβουτ 40−45 ηουρσ το αρουνδ 35 ηουρσ, ωορκ χουλδ βε ‘σηαρεδ’ αmονγ
mορε πεοπλε. Βερνανκε (1986) ανδ Ταψλορ (2011) …νδ τηατ Νεω Dεαλ πολιχιεσ
χοντριβυτεδ το ρεδυχινγ ηουρσ ωορκεδ ανδ ινχρεασινγ εmπλοψmεντ.
Ιν ρελατιον ωιτη τηε δισχρεπανχψ βετωεεν ουρ ρεσυλτσ ανδ ΧΚΜ (2007),
σινχε τοταλ ηουρσ ωορκεδ ρεmαινεδ λοωερ τηαν εmπλοψmεντ δυρινγ τηε ρεχοϖ−
ερψ περιοδ, ε′χιενχψ ωεδγεσ δε…νεδ ιν (9) χοmπυτεδ ωιτη εmπλοψmεντ ασ
τηε mεασυρε οφ λαβορ ρεχοϖερ σλοωερ τηαν τηοσε χοmπυτεδ ωιτη τοταλ ηουρσ
ωορκεδ. Ιν αδδιτιον, λαβορ ωεδγεσ
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χοmπυτεδ ωιτη εmπλοψmεντ ρεχοϖερ φαστερ τηαν τηοσε χοmπυτεδ ωιτη τοταλ
ηουρσ ωορκεδ. Τηισ ισ ωηψ, υνλικε ΧΚΜ (2007) ωηιχη δε…νεσ λαβορ ασ τοταλ
ηουρσ ωορκεδ, ωε …νδ τηατ λαβορ ωεδγεσ λεαδ το α mυχη mορε ραπιδ ρεχοϖερψ
τηαν ε′χιενχψ ωεδγεσ δο.
Ιν ουρ mοδελ, τηε δισχρεπανχψ βετωεεν λαβορ υτιλιζατιον ανδ ηουρσ ωορκεδ
περ ωορκερ χαν βε χονσιδερεδ ασ τηε λεϖελ οφ ε¤ορτ ασ δε…νεδ ιν Βυρνσιδε,
Ειχηενβαυm ανδ Ρεβελο (1993). Ασ σηοων ιν Φιγυρε 8β, λαβορ υτιλιζατιον ιν
τηε Υ.Σ. ρεχοϖερσ ραπιδλψ αφτερ 1933. Wε χαν ιντερπρετ τηισ ρεσυλτ τηατ ωηιλε
τηε ηουρσ ωορκεδ περ ωορκερ ρεmαινεδ λοω, τηε λεϖελ οφ ε¤ορτ περ ωορκερ ωασ
ρισινγ. Υνφορτυνατελψ ωε ηαϖε νο δατα ον ωορκερσ’ ε¤ορτ, ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ
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ηαρδ το ιmαγινε τηατ ωορκερσ’ ε¤ορτ χουλδ ρισε ωηεν τηε δεπρεσσιον περσιστσ
ανδ τηε φεαρ οφ υνεmπλοψmεντ ρεmαινσ ηιγη.
4.4.3

Τηε Γολδ Στανδαρδ

Ασ ωασ αργυεδ εαρλιερ ιν τηε παπερ, τηε ρεσεαρχη οϖερ τηε παστ φεω δεχαδεσ
χονχλυδεδ τηατ τηε δε‡ατιοναρψ πρεσσυρεσ ωερε τρανσmιττεδ αχροσσ χουντριεσ
τηρουγη τηε οπερατιον οφ τηε Γολδ Στανδαρδ ανδ τηατ τηε διστορτιονσ οφ τηε
λαβορ ανδ χαπιταλ mαρκετσ χηαννελεδ τηατ δε‡ατιον ιντο τηε ρεαλ εχονοmψ. Ασ
α χονσεθυενχε, λεαϖινγ τηε Γολδ Στανδαρδ mιγητ ηαϖε φοστερεδ α ρεχοϖερψ βψ
ενδινγ τηεσε δε‡ατιοναρψ πρεσσυρεσ. Ινδεεδ, σεϖεραλ παπερσ (ε.γ. Ειχηενγρεεν
ανδ Σαχησ 1985, Ειχηενγρεεν 1992, Χολε ανδ Οηανιαν 2013) σηοωεδ τηατ τηε
χουντριεσ ωηιχη λεφτ τηε Γολδ Στανδαρδ εαρλψ ον εξπεριενχεδ α φαστερ ρεχοϖερψ
τηαν τηε χουντριεσ ωηιχη σταψεδ ον γολδ λονγερ. Ιν τηισ σεχτιον ωε αρε γοινγ το
χοντριβυτε το τηατ δεβατε βψ δισχυσσινγ τηε ιmπλιχατιονσ οφ ουρ …νδινγσ φροm
τηε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ φορ τηε ρεχοϖερψ φροm τηε Γρεατ Dεπρεσσιον
τακινγ ιντο αχχουντ τηε αδηερενχε το τηε Γολδ Στανδαρδ.
Τηερε αρε σεϖεραλ ρεασονσ, δισχυσσεδ ιν τηε λιτερατυρε, ωηψ τηε αβανδον−
mεντ οφ τηε Γολδ Στανδαρδ χουλδ ηαϖε λεδ το τηε ρεχοϖερψ οφ τηε Εαρλψ
Λεαϖερσ. Λεαϖινγ τηε …ξεδ εξχηανγε−ρατε ρεγιmε αλλοωεδ χυρρενχιεσ το δε−
πρεχιατε ηενχε το ινχρεασε χουντριεσ’ χοmπετιτιϖενεσσ ον τηε ιντερνατιοναλ
mαρκετ ωηιχη τηεν ιmπροϖεδ τηειρ βαλανχε οφ παψmεντ ανδ ινχρεασεδ αγγρε−
γατε δεmανδ (ε.γ. Ειχηενγρεεν ανδ Σαχησ 1985, Ειχηενγρεεν ανδ Ιρϖιν 2010).
Λεαϖινγ τηε Γολδ Στανδαρδ αλσο ρεmοϖεδ τηε ιmπερατιϖε οφ χυττινγ δοmεστιχ
σπενδινγ ανδ ρισινγ ταξεσ το δεφενδ τηε εξχηανγε ρατε ανδ αλλοωεδ χηανγινγ
τηε εξπεχτατιονσ φροm δε‡ατιον το ιν‡ατιον τηυσ εναβλινγ το εσχαπε τηε λιθ−
υιδιτψ τραπ (Ειχηενγρεεν 2008, Εγγερτσσον 2008, Χραφτσ ετ αλ 2010). Ινδεεδ,
αχχορδινγ το Ειχηενγρεεν ανδ Σαχησ (1985), ονχε πριχεσ βεγαν το ρισε, ιν−
χρεασεδ προ…ταβιλιτψ − βοτη χυρρεντ ασ ωελλ ασ φυτυρε − ενχουραγεδ ινϖεστmεντ
ωηιχη λεαδ το τηε ραισινγ ινδυστριαλ προδυχτιον ανδ ρεχοϖερψ. Φιναλλψ, ιν‡α−
τιον λοωερεδ ρεαλ ωαγεσ ωηιχη τηεν στιmυλατεδ λαβορ δεmανδ (Ειχηενγρεεν
ανδ Σαχησ 1985).
Ταβλε 5 πρεσεντσ τηε δατεσ ατ ωηιχη εαχη Ευροπεαν χουντρψ χηανγεδ τηε
Γολδ Στανδαρδ πολιχψ αχχορδινγ το Βερνανκε ανδ ϑαmεσ (1991) αλονγ ωιτη τηε
χηανγεσ οφ τηε δετρενδεδ ουτπυτ οϖερ τηε 1929−1932 ανδ 1932−1938 περιοδσ.
Τηε πολιχψ χηανγεσ φροm τηε Γολδ Στανδαρδ αρε ειτηερ δεϖαλυατιον, φορειγν
εξχηανγε χοντρολ ορ συσπενσιον. Wε σπλιτ τηε χουντριεσ ιντο τωο γρουπσ; τηοσε
τηατ αβανδονεδ τηε Γολδ Στανδαρδ ιν 1931 ωηιχη ωε χαλλ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ
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(Αυστρια, Dενmαρκ, Φινλανδ, Γερmανψ, Νορωαψ, Σπαιν, Σωεδεν ανδ ΥΚ) ανδ
τηοσε τηατ αβανδονεδ ιτ αφτερ 1934 ωηιχη ωε χαλλ τηε Λατε Λεαϖερσ (Βελγιυm,
Φρανχε, Ιταλψ ανδ τηε Νετηερλανδσ). Φροm τηε αγγρεγατε οφ τηε τωο γρουπσ,
ωε χαννοτ …νδ mυχη δι¤ερενχε ιν τηε mαγνιτυδε οφ τηε δεπρεσσιον ιν τηε τωο
γρουπσ ωηιλε τηερε ισ α χλεαρ δι¤ερενχε ιν τηε περσιστενχε; τηε Εαρλψ Λεαϖερσ
ρεχοϖερεδ θυιτε ραπιδλψ χοmπαρεδ το τηε Λατε Λεαϖερσ. Αmονγ τηε χουντριεσ
τηατ αβανδονεδ τηε Γολδ Στανδαρδ ιν 1931, Dενmαρκ ανδ Σπαιν αρε τηε
ονλψ ονεσ τηατ διδ νοτ σηοω σιγνι…χαντ ρεχοϖερψ. Ηοωεϖερ, Dενmαρκ διδ νοτ
εξπεριενχε α λαργε ουτπυτ δροπ το βεγιν ωιτη ανδ τηε χολλαπσε οφ Σπαιν ωασ
δυε το τηε χιϖιλ ωαρ ωηιχη ισ εξογενουσ σηοχκ υνρελατεδ το τηε Γολδ Στανδαρδ.
Ταβλε 5. Χηανγεσ ιν τηε Γολδ Στανδαρδ Πολιχιεσ
Εαρλψ Λεαϖερσ: Χουντριεσ Αβανδονινγ Γολδ Στανδαρδ ιν 1931
Χουντρψ
Dατε
Πολιχψ
1929−32 1932−38
Αυστρια
Σεπτεmβερ 1931
Dεϖαλυατιον
0:289
0:073
Σεπτεmβερ 1931
Συσπενσιον
0:040
0:008
Dενmαρκ
Οχτοβερ 1931
Συσπενσιον
0:138
0:193
Φινλανδ
ϑυλψ 1931
ΦορΕξ Χοντρολ
0:241
0:288
Γερmανψ
Σεπτεmβερ 1931
Συσπενσιον
0:052
0:055
Νορωαψ
Σπαιν
Μαψ 1931
ΦορΕξ Χοντρολ
0:134
0:491
Σεπτεmβερ 1931
Συσπενσιον
0:078
0:137
Σωεδεν
Σεπτεmβερ 1931
Συσπενσιον
0:113
0:104
ΥΚ
−
−
0:166
0:127
Συβ Τοταλ
Λατε Λεαϖερσ: Χουντριεσ Αβανδονινγ Γολδ Στανδαρδ αφτερ 1934
Χουντρψ
Dατε
Πολιχψ
1929−32 1932−38
Βελγιυm
Μαρχη 1935
Dεϖαλυατιον
0:144
0:055
Φρανχε
Οχτοβερ 1936
Dεϖαλυατιον
0:230
0:007
Μαψ 1934
ΦορΕξ Χοντρολ
0:115
0:016
Ιταλψ
Οχτοβερ 1936
Dεϖαλυατιον
0:177
0:068
Νετηερλανδσ
−
−
0:179
0:017
Συβ Τοταλ
Αλτηουγη ωε δο νοτ ηαϖε ενουγη σαmπλεσ το χονχλυδε τηατ σταψινγ ον
τηε Γολδ Στανδαρδ λονγερ λεδ το α σλοω ρεχοϖερψ οφ τηε Λατε Λεαϖερσ, ωε
χαν χοmπαρε ηοω τηε διστορτιονσ ον τηε φαχτορ mαρκετσ ιντερπλαψεδ ωιτη τηε
αδηερενχε το τηε δε‡ατιον−τρανσmιττινγ Γολδ Στανδαρδ. Ταβλε 6 χοmπαρεσ
τηε σιmυλατιον ρεσυλτσ φορ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ ανδ Λατε Λεαϖερσ. Τηε ρεσυλτσ
σηοωσ τηατ τηε mαιν σουρχε οφ τηε δεπρεσσιον φορ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ ωασ τηε
δετεριορατιον ιν τηε λαβορ ωεδγεσ ωηιλε γοϖερνmεντ ωεδγεσ αλσο πλαψεδ α
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σιγνι…χαντ ρολε. Ιν τερmσ οφ τηε ρεχοϖερψ, τηε γοϖερνmεντ ωεδγεσ ηαϖε α
στρονγ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον ουτπυτ γροωτη οφ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ αφτερ 1932. Ον
τηε οτηερ ηανδ, τηε mαιν σουρχε οφ τηε δεπρεσσιον ιν τηε Λατε Λεαϖερσ ωασ
τηε δετεριορατιον ιν τηε ε′χιενχψ ωεδγεσ ωηιλε ινϖεστmεντ ανδ λαβορ ωεδγεσ
αλσο πλαψεδ σιγνι…χαντ ρολεσ. Τηε σλυγγιση ρεχοϖερψ ιν τηε Λατε Λεαϖερσ ωασ
δυε το τηε φυρτηερ δετεριορατιον ιν τηε ινϖεστmεντ ανδ λαβορ ωεδγεσ.
Ταβλε 6. Χοντριβυτιον οφ Εαχη Wεδγε ον Ουτπυτ: Γολδ Στανδαρδ
Εαρλψ Λεαϖερσ
Λατε Λεαϖερσ
1929−32 1932−38 Χοντ 1929−32 1932−38 Χοντ
Ε′χιενχψ
0:001
0:067 0:01
0:106
0:012
0:31
0:048
0:126
0:32
0:013
0:054
0:09
Γοϖερνmεντ
0:020
0:061
0:05
0:023
0:045
0:32
Ινϖεστmεντ
Λαβορ
0:098
0:007
0:62
0:038
0:038
0:46
Dατα
0:166
0:127
1
0:179
0:017
1
Τηε ρεσυλτσ τηατ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ ωερε πριmαριλψ α¤εχτεδ βψ λαβορ ωεδγεσ
ωηιλε Λατε Λεαϖερσ ωερε πριmαριλψ α¤εχτεδ βψ ε′χιενχψ ωεδγεσ γιϖεσ αν ιν−
τερεστινγ χοmπαρισον. Ονε ποσσιβλε ιντερπρετατιον οφ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ τηε
Εαρλψ Λεαϖερσ λεφτ εαρλψ βεχαυσε τηε εχονοmψ συ¤ερεδ φροm λαβορ mαρκετ
διστορτιονσ γενερατεδ βψ τηε δε‡ατιον ιmπορτεδ τηρουγη τηε Γολδ Στανδαρδ
ωηιλε τηε Λατε Λεαϖερσ σταψεδ ον τηε Γολδ Στανδαρδ βεχαυσε τηε εχονοmψ
ωασ α¤εχτεδ πριmαριλψ βψ τηε δετεριορατιον ιν προδυχτιον ε′χιενχψ ρατηερ
τηαν τηε mονεταρψ τρανσmισσιον οφ τηε δε‡ατιον. Ανοτηερ ιντερεστινγ ρεσυλτ
ισ τηατ τηε γοϖερνmεντ ωεδγεσ πλαψεδ α σιγνι…χαντ ρολε ιν βοτη τηε δεπρεσσιον
ανδ ρεχοϖερψ οφ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ ωηιλε τηεψ ηαδ λεσσ ιmπαχτ ον τηε Λατε
Λεαϖερσ. Ονε ποσσιβλε ιντερπρετατιον οφ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ τηε Εαρλψ Λεαϖερσ
ωηο ωερε ηιτ στρονγλψ βψ τηε δετεριορατιον οφ τηε τραδε βαλανχε δυρινγ τηε
εαρλψ σταγε οφ τηε δεπρεσσιον αβανδονεδ τηε Γολδ Στανδαρδ το στιmυλατε φορ−
ειγν δεmανδ τηρουγη χυρρενχψ δεπρεχιατιον.32 Φιναλλψ, τηε ρεσυλτ τηατ τηε
δετεριορατιον οφ λαβορ ωεδγεσ φυρτηερ δεπρεσσεδ τηε εχονοmψ οφ Λατε Λεαϖερσ
ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ϖιεω τηατ σταψινγ ον τηε Γολδ Στανδαρδ προλονγεδ τηε
δε‡ατιον λεαδινγ το διστορτιονσ ιν τηε χαπιταλ ανδ λαβορ mαρκετσ.33
32
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε Λατε Λεαϖερσ σηουλδ ηαϖε συ¤ερεδ ιν τηε ιντερνατιοναλ τραδε
mαρκετ φροm τηε ρελατιϖε αππρεχιατιον οφ τηειρ χυρρενχψ ωηιλε τηε Εαρλψ Λεαϖερσ ωερε
ρεχοϖερινγ.
33
Ιν Φρανχε, φορ εξαmπλε, δε‡ατιοναρψ πολιχιεσ πρεϖαιλεδ δεσπιτε τηε γροωινγ δοmεστιχ
οπποσιτιον αγαινστ τηεm. Ινδεεδ, εϖεν τηουγη τηε γοϖερνmεντ οφ Πιερρε−Ετιεννε Φλανδιν,
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4.4.4

Τηε Γρεατ Ρεχεσσιον

Φιναλλψ, τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ οφ 2008 δρεω αττεντιον το τηε ΙΓD ασ τηεσε
επισοδεσ αρε βοτη χονσιδερεδ ασ ωορλδωιδε εχονοmιχ χρισεσ οριγινατεδ βψ τηε
Υ.Σ. εχονοmψ. Τηε λιτερατυρε ισ διϖερσε: τηερε αρε στυδιεσ ωηιχη δισχυσσ τηε
χαυσεσ οφ ρεχεντ χρισισ (ε.γ. Βρυννερmειερ 2009, Λεϖινε 2010), στυδιεσ φοχυσινγ
ον τηε δι¤ερενχεσ ιν τηε mαγνιτυδε βετωεεν τηε τωο χρισεσ ανδ τηε ρεσπονσεσ
οφ πολιχψ mακερσ (ε.γ. Αλmυνια ετ αλ 2010, Χραφτσ ετ αλ 2010, Γροσσmαν ετ αλ
2010.), τηεν στυδιεσ ωηιχη χοmπαρε τηε χαυσεσ οφ βοτη χρισεσ (Τεmιν 2010;
Βορδο ετ αλ 2009, Βορδο ετ αλ. 2010), ανδ …ναλλψ στυδιεσ ωηιχη εξαmινε τηε
τρανσmισσιον οφ τηε ρεχεσσιον αχροσσ χουντριεσ (Βαγλιανο ετ αλ 2012). Υνλικε
τηε ρεσεαρχη ον τηε ΙΓD, ηοωεϖερ, ρεσεαρχη ον τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ ισ
στιλλ ψουνγ ανδ τηε ϕυρψ ισ στιλλ ουτ τηερε. Τηε ρεσυλτσ τηατ ωε χυρρεντλψ
ηαϖε συγγεστ τηατ ινσολϖενχψ ανδ τηε φεαρ οφ ινσολϖενχψ οφ χουντερπαρτιεσ
ωασ τηε δεεπεστ προβλεm οφ ρεχεντ χρισισ (Βορδο ανδ Λανδον−Λανε 2010) ανδ
τηατ τηε ασσετ πριχεσ ωερε τηε mαιν χηαννελ τρανσmιττινγ σηοχκσ οφ …νανχιαλ
σεχτορ το ρεαλ εχονοmψ (Βαγλιανο ετ αλ. 2012). Βαγλιανο ετ αλ. (2012) αλσο
αναλψσεσ τηε τρανσmισσιον οφ ρεχεντ ρεχεσσιονσ αχροσσ εχονοmιεσ ανδ …νδ τηατ
τηε χοντραχτιον οφ ουτπυτ ιν τηε Υ.Σ. ηαδ α σιζαβλε ε¤εχτ ον τηε χοντραχτιον
οφ φορειγν εχονοmιχ γροωτη. Ιν τηισ σεχτιον ωε χοντριβυτε το τηε ρεσεαρχη ον
τηε ρεχεντ …νανχιαλ χρισισ βψ χοmπαρινγ ιτ ωιτη τηε Γρεατ Dεπρεσσιον υσινγ
τηε σαmε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ mοδελ.
Ταβλε 7 σηοωσ τηε σιmυλατιον ρεσυλτσ φορ Ευροπε ανδ τηε Υ.Σ. οϖερ τηε
1999−2012 περιοδ.34 Wε πρεσεντ τηε σιmυλατεδ χηανγε ιν ουτπυτ οϖερ τηε
2007−2012 περιοδ ανδ τηε οϖερ αλλ χοντριβυτιον οφ εαχη ωεδγε ον ουτπυτ
‡υχτυατιον. Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε mαιν σουρχε οφ τηε ρεχεσσιον ιν Ευροπε
ωασ τηε χολλαπσε ιν ε′χιενχψ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιν τηε Υ.Σ. mοστ οφ τηε
φορmεδ ιν Νοϖεmβερ 1934, ινιτιατεδ ρε‡ατιοναρψ πολιχιεσ, ιτ φελλ βαχκ το τηε δε‡ατιοναρψ
πολιχιεσ ονχε τηε …ξεδ παριτψ βετωεεν φρανχ ανδ τηε γολδ χαmε υνδερ ατταχκ. Αφτερ τηε
φαλλ οφ Φλανδιν’σ γοϖερνmεντ ιν 1935, τηε νεω γοϖερνmεντ λεδ βψ Πιερρε Λαϖαλ ρεϖερσεδ αλλ
Φλανδιν’σ ρε‡ατιοναρψ πολιχιεσ ανδ ισσυεδ α σεριεσ οφ σο−χαλλεδ δε‡ατιοναρψ δεχρεεσ (Μουρε
1988, Ειχηενγρεεν 1992). Εϖεν ωηεν τηε Φροντ Ποπυλαιρε ωον τηε ελεχτιον ιν Μαψ 1936
ωιτη τηε ελεχτιον προγραm οφ νο φυρτηερ δε‡ατιον, Φρανχε διδ νοτ λεαϖε τηε Γολδ Στανδαρδ
ιmmεδιατελψ. Ιτ ωασ αργυεδ τηατ Φρανχε ωαντεδ το χοορδινατε ιτσ εξιτ ανδ τηε δεϖαλυατιον οφ
φρανχ ωιτη Βριταιν (Μουρε 1988). Τηε αννουνχεmεντ οφ 21βλν φρανχ ρεαρmαmεντ προγραm
ιν Σεπτεmβερ 1936, ηοωεϖερ, προϖιδεδ τηε …ναλ πυση το εξιτ τηε γολδ στανδαρδ ανδ Φρανχε
δεϖαλυατεδ ιν τηε φολλοωινγ ωεεκσ (Μουρε 1988, Ειχηενγρεεν 1992, Wολφ 2008).
34
Τηε δατα σουρχεσ αρε ΟΕΧD ανδ Ευροστατ δατα βασε. Σινχε τηισ περιοδ δοεσ νοτ ινϖολϖε
λαργε ωαρ τιmε εξπενσεσ, ωε δο νοτ ιmποσε ανψ ρεστριχτιον ον τηε στοχηαστιχ προχεσσ.

28

δροπ ιν ουτπυτ χαν βε αχχουντεδ φορ βψ τηε δετεριορατιον ιν λαβορ ωεδγεσ.
Ονε ρεmαινινγ ισσυε ισ τηατ ωηιλε τηε λιτερατυρε συγγεστσ τηατ τηε …νανχιαλ
mαρκετ πλαψεδ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε ρεχεσσιον, ινϖεστmεντ ωεδγεσ δο νοτ
αχχουντ φορ mυχη οφ τηε ουτπυτ δροπσ ιν βοτη εχονοmιεσ. Τηερεφορε ιτ ωιλλ
βε ιντερεστινγ το χονσιδερ χηαννελσ τηρουγη ωηιχη …νανχιαλ φριχτιονσ λεαδ το
δετεριορατιονσ ιν ε′χιενχψ ορ λαβορ ωεδγεσ.
Ταβλε 7. Χοντριβυτιον οφ Εαχη Wεδγε ον Ουτπυτ: Γρεατ Ρεχεσσιον
Υ.Σ.
Ευροπε
2007−12 Χοντ 2007−12 Χοντ
Ε′χιενχψ
0:000
0:01
0:062
0:90
0:010
0:11
0:016
0:09
Γοϖερνmεντ
0:011
0:01
0:014
0:05
Ινϖεστmεντ
Λαβορ
0:127
1:11
0:030
0:07
Dατα
0:106
1
0:122
1
Τηε κεψ δι¤ερενχεσ βετωεεν τηε ρεχεντ ρεχεσσιον ανδ τηε ΙΓD αρε ρεϖεαλ−
ινγ. Ιν τηε χασε οφ τηε Υ.Σ. λαβορ ωεδγεσ αχχουντ φορ αλλ οφ τηε ουτπυτ δροπ
δυρινγ τηε ρεχεσσιον ψεαρσ οφ 2007−2012. Τηισ ισ ιν χοντραστ το τηε δεπρεσσιον
ψεαρσ οφ 1929−1933 ωηεν, ε′χιενχψ, ινϖεστmεντ ανδ λαβορ ωεδγεσ ωερε αλλ
ιmπορταντ δριϖινγ φορχεσ οφ τηε ουτπυτ δροπ. Ιν Wεστερν Ευροπε, οϖερ τηε
2007−2012 περιοδ, ηαλφ οφ τηε ουτπυτ δροπ ωασ δριϖεν βψ ε′χιενχψ ωεδγεσ,
ονε θυαρτερ ωασ δριϖεν βψ λαβορ ωεδγεσ ανδ τηε ρεmαινινγ ωασ δριϖεν βψ
γοϖερνmεντ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ. Ιν χοντραστ, λαβορ ωεδγεσ ωερε τηε mαιν
δριϖερσ οφ τηε ουτπυτ δροπ δυρινγ τηε ΙΓD. Ιν αδδιτιον, ιν τερmσ οφ οϖεραλλ
χοντριβυτιον, λαβορ ωεδγεσ χοντριβυτεδ τηε mοστ το τηε Υ.Σ. ουτπυτ ‡υχτυ−
ατιον ωηιλε ε′χιενχψ ωεδγεσ αχχουντ φορ mοστ οφ τηε ουτπυτ ‡υχτυατιον ιν
Ευροπε οϖερ τηε 1999−2012 περιοδ. Τηερεφορε, ιν τηε Υ.Σ. λαβορ ωεδγεσ πλαψεδ
α mυχη mορε ιmπορταντ ρολε, ρελατιϖε το οτηερ ωεδγεσ, ιν τηε Γρεατ Ρεχεσσιον
τηαν ιτ διδ ιν τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ωηιλε ιν Ευροπε ε′χιενχψ ωεδγεσ πλαψεδ
α mυχη mορε ιmπορταντ ρολε τηαν ιτ διδ ιν τηε ΙΓD.

5

Χονχλυσιον ανδ Εξτενσιονσ

Ιν τηισ παπερ ωε χοmπαρε τηε Υ.Σ. ανδ Wεστερν Ευροπε ανδ αναλψζε τηε Ιντερ−
νατιοναλ Γρεατ Dεπρεσσιον (ΙΓD) ωιτη τηε βυσινεσσ χψχλε αχχουντινγ mετηοδ
ασσυmινγ ενδογενουσ φαχτορ υτιλιζατιον. Wε …νδ τηατ ε′χιενχψ ανδ λαβορ
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ωεδγεσ αρε ιmπορταντ ιν αχχουντινγ φορ τηε Γρεατ Dεπρεσσιον ιν Wεστερν
Ευροπε ωηιλε ε′χιενχψ, ινϖεστmεντ ανδ λαβορ ωεδγεσ αλλ χοντριβυτεδ το τηε
Γρεατ Dεπρεσσιον ιν τηε Υ.Σ. Τηε ρεσυλτ τηατ ινϖεστmεντ ωεδγεσ ηαδ α σιγνιφ−
ιχαντ νεγατιϖε ιmπαχτ ον ουτπυτ ιν τηε Υ.Σ. ιmπλιεσ τηατ βανκινγ χρισισ ανδ
πεσσιmισm mαψ ηαϖε πλαψεδ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε Υ.Σ. Γρεατ Dεπρεσσιον.
Τηε ρεσυλτ τηατ λαβορ ωεδγεσ ωερε mοστ ιmπορταντ ιν βοτη Wεστερν Ευροπε
ανδ τηε Υ.Σ. ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ϖιεω τηατ λαβορ mαρκετ διστορτιονσ χαυσεδ
βψ τηε δε‡ατιοναρψ φορχεσ τρανσmιττεδ τηρουγη τηε Γολδ Στανδαρδ ανδ ριγιδ
νοmιναλ ωαγεσ αρε τηε mαιν σουρχε οφ τηε ΙΓD. Wε αλσο …νδ τηατ λαβορ ανδ
ε′χιενχψ ωεδγεσ πλαψεδ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε ρεχοϖερψ ιν τηε Υ.Σ. ωηιλε
γοϖερνmεντ ανδ ινϖεστmεντ ωεδγεσ ηελπεδ τηε Ευροπεαν ρεχοϖερψ.
Τηερε αρε σεϖεραλ ποσσιβλε εξτενσιονσ λεφτ φορ φυτυρε ρεσεαρχη. Φιρστ, ινδι−
ϖιδυαλ χουντρψ αναλψσεσ ισ ποσσιβλε φορ αλλ Wεστερν Ευροπεαν χουντριεσ. Τηισ
ωουλδ ηελπ υνδερστανδ τηε βυσινεσσ χψχλε επισοδεσ ιν εαχη χουντρψ δυρινγ
τηε ιντερωαρ περιοδ. Φορ ινστανχε, ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το χοmπαρε τηε
ρεσυλτσ οφ χουντριεσ τηατ ηαϖε γονε τηρουγη βανκινγ χρισεσ συχη ασ Αυστρια
ανδ Γερmανψ το τηοσε τηατ ηαϖεν’τ. Σεχονδ, ουρ mοδελ χονταινσ τηρεε κεψ
λατεντ ϖαριαβλεσ: ε′χιενχψ, χαπιταλ υτιλιζατιον ανδ λαβορ υτιλιζατιον. Ιτ ωουλδ
βε ηελπφυλ το σεεκ φορ mιχρο−λεϖελ εϖιδενχε οφ τηε ‡υχτυατιον οφ τηεσε δυρ−
ινγ τηε ΙΓD. Φιναλλψ, ουρ θυαντιτατιϖε ρεσυλτσ δεπενδ ον τηε χηοιχε οφ τηε
mατηεmατιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ φυνχτιονσ τηατ χονσιστ τηε mοδελ, εσπεχιαλλψ
τηε πρεφερενχε φυνχτιον. Σινχε ωε δο νοτ ηαϖε κνοωλεδγε οφ τηε τρυε φορm
οφ πρεφερενχεσ ωε υσε τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ πρεφερενχε φυνχτιον, τηε λογ
υτιλιτψ. Αλτερνατιϖε πρεφερενχεσ χουλδ βε τεστεδ, βυτ ατ τηε ρισκ οφ γενερατ−
ινγ mισσπεχι…χατιον ερρορσ. Τηεσε ωιλλ βε λεφτ φορ φυτυρε ρεσεαρχη ασ τηεψ αρε
βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ παπερ.
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Α
Α.1

Εθυιϖαλενχε Ρεσυλτσ
Πρεδετερmινεδ Wαγε Μοδελ ανδ Λαβορ Wεδγεσ

Φολλοωινγ Χηαρι, Κεηοε ανδ ΜχΓρατταν (2007), χονσιδερ α mοδελ ιν ωηιχη
λαβορ υνιονσ ηαϖε mονοπολψ ποωερ ον δι¤ερεντιατεδ λαβορ λτ (ϕ) ανδ ηασ α
βαργαινινγ ποωερ ον νοmιναλ ωαγε χοντραχτσ τηατ αρε σετ ονε περιοδ αηεαδ
οφ εmπλοψmεντ. Ασσυmε τηατ τηε τοταλ λαβορ λτ ισ ασ αν αγγρεγατιον οφ δι¤ερ−
εντιατεδ λαβορ
Ζ
τ

1

λτ (ϕ) τ δι

λτ =

;

ωηερε τ ρεπρεσεντσ τηε λαβορ υνιον’σ βαργαινινγ ποωερ. Φολλοωινγ Εγγερτ−
σον (2012) ωε χονσιδερ τηισ ασ α τιmε ϖαρψινγ παραmετερ. Τηε …ρm’σ χοστ
mινιmιζατιον λεαδσ το τηε δεmανδ φορ εαχη δι¤ερεντιατεδ λαβορ
Wτ 1 (ϕ)
λτ (ϕ) =
Wτ 1

1

τ
τ

λτ ;

ωηερε Wτ 1 (ϕ) ισ τηε πρεδετερmινεδ νοmιναλ ωαγε φορ λαβορ ϕ ανδ Wτ 1 ισ
τηε αγγρεγατε ωαγε ινδεξ.
Νοω χονσιδερ τηε υνιον’σ προβλεm ωηιχη ισ το mαξιmιζε τηε mεmβερσ’
υτιλιτψ:
Ξ
τ
[υ (χτ (ϕ); λτ (ϕ))] :
Ετ

Φορ σιmπλιχιτψ ωε ασσυmε τηατ τηε λαβορ ισ τηε ονλψ προδυχτιον φαχτορ ιν τηε
εχονοmψ σο τηατ τηε βυδγετ χονστραιντ ισ
Wτ 1 (ϕ)λτ (ϕ) = Πτ χτ (ϕ);
ωηερε Πτ ισ τηε γενεραλ πριχε λεϖελ ανδ χτ ισ χονσυmπτιον. Οπτιmιζατιον λεαδσ
το τηε φολλοωινγ χονδιτιον
Wτ

1

=

Ετ
τ

[ υλτ λτ ]
ι;
η
Ετ 1 υΠχττ λτ
1

ωηερε ωε ασσυmε α σψmmετριχ εθυιλιβριυm ανδ δροπ τηε ϕ νοτατιον.
Φιναλλψ, τηε …ρmσ’ προβλεm λεαδσ το τηε φολλοωινγ οπτιmαλιτψ χονδιτιον:
Wτ 1
= mπλτ :
Πτ
38

Τηερεφορε, τηε λαβορ mαρκετ εθυιλιβριυm χονδιτιον ισ
mπλτ =

[ υλτ λτ ]
ι:
η
υχτ
Πτ Ε
λ
τ 1 Πτ τ
τ

Ετ

1

(10)

Χοmπαρινγ (10) το τηε βενχηmαρκ λαβορ εθυιλιβριυm χονδιτιον (4):
mπλτ ! λ;τ =

υλ;τ
;
υχ;τ

ωε χαν σεε τηατ αν υνεξπεχτεδ δε‡ατιον ι.ε. Πτ < Ετ 1 [Πτ ] χρεατεσ α ωεδγε
βετωεεν τηε mαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ ανδ τηε mαργιναλ ρατε οφ συβστιτυτιον
βετωεεν λαβορ ανδ χονσυmπτιον. Ιντυιτιϖελψ σπεακινγ, δε‡ατιον ραισεσ τηε
ρεαλ ωαγε τηατ τηε …ρm mυστ παψ γιϖεν τηε πρεδετερmινεδ νοmιναλ ωαγε,
ανδ ηενχε ρεδυχεσ λαβορ δεmανδ. Αν ινχρεασε ιν τηε υνιον’σ βαργαινινγ
ποωερ αλσο χρεατεσ α ωεδγεσ ιν τηε λαβορ mαρκετ. Τηισ ισ βεχαυσε α ρισε ιν
τηε mονοπολψ ποωερ οφ λαβορ γιϖεσ αν ινχεντιϖε φορ τηε υνιον το δεmανδ
ηιγηερ χοντραχτ ωαγεσ φορ mεmβερσ ανδ ασ α ρεσυλτ τηε λαβορ δεmανδ ωιλλ
φαλλ. Τηισ χορρεσπονδσ το τηε mεχηανισm προποσεδ βψ Χολε ανδ Οηανιαν
(2004) ωηιχη εξπλαινσ ηοω τηε Νεω Dεαλ πολιχιεσ mαψ ηαϖε προλονγεδ τηε
Γρεατ Dεπρεσσιον.

Α.2

Εξπεχτατιοναλ Σηοχκ Μοδελ ανδ Ινϖεστmεντ Wεδγεσ

Φολλοωινγ Ηαρρισον ανδ Wεδερ (2006), τηε …ρm mαξιmιζεσ ιτσ προ…τ
τ

= ψτ

ωτ λτ

ρτ υκ;τ κτ :

ωηερε
ψτ = Ατ (υκ;τ κτ ) λτ1
ανδ Ατ ρεπρεσεντσ αγγρεγατε εξτερναλιτψ. Τηε εξτερναλιτψ ισ τακεν ασ εξογε−
νουσ φορ ινδιϖιδυαλ προδυχερσ ανδ ισ δε…νεδ ασ
Ατ = υκ;τ κτ

λτ

1

ωηερε ϖαριαβλεσ ωιτη “ ” αρε αγγρεγατε ϖαριαβλεσ. Τηε παραmετερ
ρεπρεσεντσ τηε δεγρεε οφ εξτερναλιτψ.
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> 0

Νοω χονσιδερ τηε χονσυmερ’σ προβλεm ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το τηατ οφ τηε
βενχηmαρκ mοδελ ωιτηουτ λαβορ υτιλιζατιον ανδ ωεδγεσ. Τηε ηουσεηολδ mαξ−
ιmιζεσ λιφετιmε υτιλιτψ
Π τ
[ λν χτ + (1
) λν (1 λτ )]
Ε0
τ

συβϕεχτ το
ωτ λτ + ρτ υκ;τ κτ +

τ

+

τ

= χτ + ξτ :

Τηε χαπιταλ λαω οφ mοτιον ισ τηε σαmε ασ (7) ιν τηε βενχηmαρκ mοδελ.
Ιν εθυιλιβριυm
ψτ
= υκ;τ ;
κτ
σο τηατ
(1+ )
(

(1

1) (1+ )

)(1+ )

λτ

κτ

ψτ =

:

Τηε mαιν φεατυρε οφ τηισ mοδελ ισ τηατ τηε λαβορ δεmανδ χυρϖε ισ υπωαρδ
σλοπινγ. Φροm τηε λαβορ …ρστ ορδερ χονδιτιον
ωτ = (1
(1

ψτ
) = (1
λτ

(1+ )

)

(

(1

1) (1+ )

κτ

λτ

)(1+ )

)(1+ )

1

;

> 1 λαβορ δεmανδ ισ ινχρεασινγ ιν ωαγε.
Τηισ mοδελ χονταινσ mυλτιπλε εθυιλιβρια δυε το τηε υπωαρδ σλοπινγ λαβορ
δεmανδ χυρϖε. Ιmαγινε τηατ τηερε ισ αν εξογενουσ νεγατιϖε εξπεχτατιοναλ
σηοχκ το τηε φυτυρε ουτπυτ, ψτ+1 . Α δεχρεασε ιν εξπεχτεδ λιφετιmε ινχοmε λεαδσ
το αν δεχρεασε ιν χυρρεντ ανδ φυτυρε χονσυmπτιον ανδ αν ινχρεασε ιν λαβορ
συππλψ. Ιφ τηε σλοπε οφ τηε λαβορ δεmανδ χυρϖε ισ στεεπερ τηαν τηε λαβορ συππλψ
χυρϖε, τηισ ωιλλ λεαδ το α δεχρεασε ιν λαβορ ινπυτ ανδ ωαγεσ. Τηε δεχρεασε
ιν χυρρεντ λαβορ ινπυτ λεαδσ το α δεχλινε ιν τηε χυρρεντ mαργιναλ προδυχτ οφ
χαπιταλ ανδ ηενχε α δροπ ιν χαπιταλ υτιλιζατιον. Τηε δεχρεασε ιν φυτυρε λαβορ
ινπυτ λεαδσ το α φαλλ ιν εξπεχτεδ φυτυρε mαργιναλ προδυχτ οφ χαπιταλ ανδ ηενχε
α δροπ ιν χυρρεντ ινϖεστmεντ. Τηε δεχλινε ιν χαπιταλ στοχκ δυε το τηε δροπ
ιν ινϖεστmεντ ϖαλιδατεσ τηε πεσσιmιστιχ εξπεχτατιον.
Χοmπαρινγ τηε χαπιταλ Ευλερ εθυατιον
ιφ

1 ψτ+1
+1
κτ+1

1
1
= β Ετ
χτ
χτ+1
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;

το τηατ ιν τηε βενχηmαρκ mοδελ, (2) χοmβινεδ ωιτη (5),
1
1
= β Ετ
χτ
χτ+1

! κ;τ+1

1 ψτ+1
+1
κτ+1

;

ωε χαν σεε τηατ εξπεχτατιοναλ σηοχκσ χαν βε οβσερϖατιοναλλψ εθυιϖαλεντ το
ινϖεστmεντ ωεδγεσ.

Β

Εστιmατιον Ρεσυλτσ
Ταβλε Α1(α). Βαψεσιαν Εστιmατιον Ρεσυλτσ: Υ.Σ.
Ναmε
Πριορ
Ποστεριορ
Dιστ.
Μεαν Σ.Ε. Συππορτ Μοδε
Σ.Ε.
Πεε
νορm
0.5
0.5
Ρ
0.6088 0.1456
νορm
0.5
0.5
Ρ
0.6546 0.1023
Πγγ
Πκκ
νορm
0.5
0.5
Ρ
1.1496 0.0766
νορm
0.5
0.5
Ρ
0.6976 0.0942
Πλλ
Πεκ
νορm
0
0.5
Ρ
0.1404 0.1077
νορm
0
0.5
Ρ
0.2426 0.0748
Πελ
νορm
0
0.5
Ρ
−0.3645 0.2058
Πκε
νορm
0
0.5
Ρ
0.2906 0.1264
Πκλ
νορm
0
0.5
Ρ
0.4869 0.1943
Πλε
νορm
0
0.5
Ρ
−0.2867 0.1685
Πλκ
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.0186 0.0034
ε
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.2326 0.0405
γ
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.0048 0.0018
κ
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.0439 0.0071
λ
βετα
0
0.3
[ 1; 1] −0.0874 0.3377
εκ
βετα
0
0.3
[ 1; 1] 0.4341 0.1752
ελ
βετα
0
0.3
[ 1; 1] 0.1128 0.3402
κλ
γαmmα 0.9
0.05 [1; 1) 1.1258 0.1010
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Ταβλε Α1(β). Βαψεσιαν Εστιmατιον Ρεσυλτσ: Ευροπε
Ναmε
Πριορ
Ποστεριορ
Dιστ.
Μεαν Σ.Ε. Συππορτ Μοδε
Σ.Ε.
Πεε
νορm
0.5
0.5
Ρ
1.0178 0.1546
νορm
0.5
0.5
Ρ
0.9632 0.0547
Πγγ
Πκκ
νορm
0.5
0.5
Ρ
0.5865 0.2314
νορm
0.5
0.5
Ρ
0.9614 0.0479
Πλλ
νορm
0
0.5
Ρ
−0.3639 0.2791
Πεκ
Πελ
νορm
0
0.5
Ρ
0.0302 0.0511
νορm
0
0.5
Ρ
0.1791 0.1875
Πκε
νορm
0
0.5
Ρ
−0.0568 0.0703
Πκλ
νορm
0
0.5
Ρ
0.0590 0.1335
Πλε
νορm
0
0.5
Ρ
−0.1127 0.2716
Πλκ
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.0070 0.0014
ε
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.1775 0.0304
γ
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.0048 0.0017
κ
+
ινϖ_γ
0.01
0.1
Ρ
0.0183 0.0033
λ
βετα
0
0.3
[ 1; 1] −0.1409 0.3265
εκ
βετα
0
0.3
[ 1; 1] −0.0071 0.2304
ελ
βετα
0
0.3
[ 1; 1] −0.0900 0.3437
κλ
γαmmα 0.9
0.05 [1; 1) 1.3216 0.2222

Χ

Dατα Αππενδιξ
Αυστρια

ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον: Σονδερηεφτ,
W., (1965), Οεστερρειχησ ςολκσεινκοmmεν 1913 βισ 1963, Μονατσβεριχητε δεσ
Οεστερρεχηισχηεν Ινστιτυτεσ φυρ Wιρτσχηαφτσφορσχηυνγ, 14, παγε 38.
Εmπλοψmεντ: Χλαρκ, Χ., (1951), Τηε Χονδιτιονσ οφ Εχονοmιχ Προγρεσσ,
Λονδον, Μαχmιλλαν & Χο. Λτδ, Παγε 153.
Ποπυλατιον: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευ−
ροπε 1750−2010: Ευροπε, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Α5.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
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Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
ηττπ://ωωω.χεντερφορ…νανχιαλσταβιλιτψ.οργ/ηφσ.πηπ
Βελγιυm
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον: Βυψστ, Ε.
(1997) “Νεω ΓΝΠ Εστιmατεσ φορ τηε Βελγιυm Εχονοmψ δυρινγ τηε Ιντερωαρ
Περιοδ” Ρεϖιεω οφ Ινχοmε ανδ Wεαλτη, 43 (3), Ταβλε 3.
Εmπλοψmεντ: (Ινδυστριαλ εmπλοψmεντ ωιτηουτ τρανσπορτατιον σεχτορ):
Γοοσενσ, Μ. D. (1988), Dε Βελγισχηε Αρβειδσmαρκτ Τιϕδενσ ηετ Ιντερβελλυm,
Τιϕδσχηριφτ ϖοορ Εχονοmιε εν Μαναγεmεντ, 33 (2), Ταβλε 1.
Ποπυλατιον: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευ−
ροπε 1750−2010: Ευροπε, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Α5.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Dενmαρκ:
ΓDΠ: Ηανσεν, Σ. ς. (1974), Οκονοmισκ ϖαεκστ Ι Dανmαρκ, Βινδ ΙΙ: 1914−
1970, Ακαδεmισκ Φορλαγ, Κοβενηαϖν, Ταβλε 1, 4.
Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον: Νιελσ Καεργαρδ
(1991), Οκονοmιστ ςαεκστ, ϑυριστ−ογ Οκονοmφορβυνδετσ Φορλαγ, Ταβλε 2, 3.
Εmπλοψmεντ: Πεδερσεν, Π. ϑ., (1974) Αρβεϕδσστψρκε ογ βεσκτιγελσε 1911−
70, Σοχιαλτ Τιδσσκριφτ, ςολ. 53 (2), ππ. 31−56.
Ποπυλατιον: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευ−
ροπε 1750−2010: Ευροπε, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Α5.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Φινλανδ
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ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Εmπλοψ−
mεντ, Ποπυλατιον: Ηϕερππε, Ρ. (1996): Φινλανδ’σ Ηιστοριχαλ Νατιοναλ Αχ−
χουντσ 1860−1994: Χαλχυλατιον Μετηοδσ ανδ Στατιστιχαλ Ταβλεσ, ϑψϖασκψλα:
Συοmεν Ηιστοριαν ϑυλκαισυϕα, ϖια Τηε Νορδιχ Ηιστοριχαλ Νατιοναλ Αχχουντσ
Dαταβασε:
ηττπ://ολδ.νηη.νο/φορσκνινγ/ννβ/?σελεχτεδ=βροωσ/ξλσ
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ
Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε Μαχmιλλαν:
Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Μονεψ Wαγεσ: Σινγερ−Κερελ, ϑ. (1961), Λε χουτ δε λα ϖιε α Παρισ δε 1840
α 1954, Χολιν.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Φρανχε
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Εmπλοψ−
mεντ: Τηε ΧΕΠΙΙ ωεβ σιτε:
ηττπ://ωωω.χεπιι.φρ/φρανχγραπη/βδδ/ϖιλλα/mοδε.ητm
Ποπυλατιον: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευ−
ροπε 1750−2010: Ευροπε, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Α5.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ
Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε Μαχmιλλαν:
Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Μονεψ Wαγεσ: Σινγερ−Κερελ, ϑ. (1961) Λε χουτ δε λα ϖιε α Παρισ δε 1840
α 1954, Χολιν, παγεσ 536−537.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Γερmανψ
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον: Ριτσχηλ,
Α. (2002), Dευτσχηλανδσ Κρισε υνδ Κονϕυνκτυρ. Βιννενκονϕυνκτυρ, Αυσ−
λανδσϖερσχηυλδυνγ υνδ Ρεπαρατιονσπροβλεm ζωισχηεν Dαωεσ−Πλαν υνδ Τρανσ−
φερσπερρε 1924−1934, Βερλιν: Ακαδεmιε−ςερλαγ.
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Εmπλοψmεντ: Ηο¤mανν, W.Γ. (1965): Dασ Wαχηστυm δερ δευτσχηεν
Wιρτσχηαφτ σειτ δερ Μιττε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ, Βερλιν: Σπρινγερ ςερλαγ,
Ταβλε 20.
Ποπυλατιον: Ηο¤mανν, W.Γ. (1965): Dασ Wαχηστυm δερ δευτσχηεν Wιρτσχηαφτ
σειτ δερ Μιττε δεσ 19. ϑαηρηυνδερτσ, Βερλιν: Σπρινγερ ςερλαγ, Ταβλε 1.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2000, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Ιταλψ
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Ποπυλατιον:
Βα′γι, Α. (2011), Ιταλιαν Νατιοναλ Αχχουντσ, 1861−2011, Βανχα δ’Ιταλια Εχο−
νοmιχ Ηιστορψ Wορκινγ Παπερσ 18.
Εmπλοψmεντ: Χονστρυχτεδ φροm λαβορ φορχε ανδ υνεmπλοψmεντ δατα.
Χλαρκ, Χ., (1951), Τηε Χονδιτιονσ οφ Εχονοmιχ Προγρεσσ, Λονδον, Μαχmιλλαν
& Χο. Λτδ (φορ λαβορ φορχε, ιντερπολατεδ). Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνα−
τιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασ−
ινγστοκε (φορ υνεmπλοψmεντ).
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Τηε Νετηερλανδσ
ΓDΠ: Σmιτσ ,ϑ.Π., Wολτϕερ, Π.ϑ. ανδ Μα, D. (2009), Α Dατασετ ον Χοmπαρ−
ατιϖε Ηιστοριχαλ Νατιοναλ Αχχουντσ, χα. 1870−1950: Α Τιmε−Σεριεσ Περσπεχ−
τιϖε, Γρονινγεν Γροωτη ανδ Dεϖελοπmεντ Χεντρε Ρεσεαρχη Μεmορανδυm
ΓD−107, Γρονινγεν: Υνιϖερσιτψ οφ Γρονινγεν.
Πριϖατε Χονσυmπτιον: Χεντρααλ Βυρεαυ ϖοορ δε Στατιστιεκ (2001): Τωεε−
ηονδερδ ϕααρ στατιστιεκ ιν τιϕδρεεκσεν, 1800−1999, ςοορβυργ/Ηεερλεν, 2001,
Ταβλε 9.
Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον: Γροοτε, Π., Ρ. Μ. Αλβερσ ανδ Η.ϑ. δε
ϑονγ (1996), Α Στανδαρδισεδ Τιmε Σεριεσ οφ τηε Στοχκ οφ Φιξεδ Χαπιταλ ιν τηε
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Νετηερλανδσ, Γρονινγεν Γροωτη ανδ Dεϖελοπmεντ Χεντρε Ρεσεαρχη Μεmο−
ρανδυm ΓD−25, ππ.20.
Εmπλοψmεντ: ςαν Αρκ, Β. ανδ Η. ϑ. δε ϑονγ, (1996): “Αχχουντινγ φορ
Εχονοmιχ Γροωτη ιν τηε Νετηερλανδσ σινχε 1913.” Γρονινγεν Γροωτη ανδ
Dεϖελοπmεντ Χεντρε Ρεσεαρχη Μεmορανδυm ΓD−107, Ταβλε Α.1.
Ποπυλατιον: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευ−
ροπε 1750−2010: Ευροπε, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Α5.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Νορωαψ
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Ποπυλατιον:
Γρψττεν, Ο. Η. (2004), “Τηε Γροσσ Dοmεστιχ Προδυχτ φορ Νορωαψ, 1830−
2003.”’, ιν: Ειτρηειm, ¬., Κλοϖλανδ, ϑ. Τ.,Θϖιγσταδ, ϑαν Φ. εδσ. Ηιστοριχαλ
Μονεταρψ Στατιστιχσ φορ Νορωαψ, Οσλο: Νοργεσ Βανκ.
Εmπλοψmεντ: Χλαρκ, Χ. (1951): Τηε Χονδιτιονσ οφ Εχονοmιχ Προγρεσσ,
Λονδον, Μαχmιλλαν & Χο. Λτδ, παγε 103.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
Σπαιν
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον: Πραδοσ δε
λα Εσχοσυρα, Λ. (2003), Ελ προγρεσο εχον⌠mιχο δε Εσπα〉α, 1850−2000, Μαδριδ:
Φυνδαχι⌠ν ΒΒςΑ, Αππενδιξ Φ, Η.
Εmπλοψmεντ: Πραδοσ δε λα Εσχοσυρα, Λ.: mιmεο
Ποπυλατιον: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013), Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευ−
ροπε 1750−2010: Ευροπε, Παλγραϖε Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Α5.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2000, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
46

Σωεδεν
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Εmπλοψ−
mεντ, Ποπυλατιον: Κραντζ, Ο. ανδ Λ. Σχην (2007): Σωεδιση Ηιστοριχαλ
Νατιοναλ Αχχουντσ, 1800−2000, Λυνδ Υνιϖερσιτψ Μαχροεχονοmιχ ανδ Dεmο−
γραπηιχ Dαταβασε:
ηττπ://ωωω.εηλ.λυ.σε/δαταβασε/ΛΥ−ΜΑDD/
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
ΥΚ
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Εmπλοψ−
mεντ, Ποπυλατιον: Φεινστειν, Χ. Η. (1972): Νατιοναλ Ινχοmε, Εξπενδιτυρε
ανδ Ουτπυτ οφ τηε Υνιτεδ Κινγδοm, 1855−1965, Χαmβριδγε: Χαmβριδγε Υνι−
ϖερσιτψ Πρεσσ, Ταβλε 5, 55, 59.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
ΥΣ
ΓDΠ, Πριϖατε Χονσυmπτιον, Γροσσ Φιξεδ Χαπιταλ Φορmατιον, Εmπλοψ−
mεντ: Κενδριχκ, ϑ. W. (1961): Προδυχτιϖιτψ Τρενδσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ,
Πρινχετον Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Ταβλε Α−ΙΙα, Α−ςΙ.
Ποπυλατιον, Ηουρσ Wορκεδ (ιν mανυφαχτυρινγ): Χαρτερ, Σ., Σ. Γαρτνερ, Μ.
Ηαινεσ, Α. Ολmστεαδ, Ρ. Συτχη ανδ Γ. Wριγητ (2006): Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ
οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ. Χαmβριδγε: Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Ταβλε Αα6−8,
Βα4592−4596.
Wηολεσαλε Πριχεσ, Μονεψ Wαγεσ, Μονεψ Συππλψ: Μιτχηελλ, Β.Ρ. (2013),
Ιντερνατιοναλ Ηιστοριχαλ Στατιστιχσ: Ευροπε, 1750−2010, 5τη εδιτιον, Παλγραϖε
Μαχmιλλαν: Βασινγστοκε, Ταβλε Η1, Β4, Γ1−Γ3.
Νοmιναλ Ιντερεστ Ρατε: Ηιστοριχαλ Φινανχιαλ Στατιστιχσ, Ιντερνατιοναλ Πολ−
ιχψ Ρατεσ.
47

Figure 1a. US Business Cycle Data: 1925-1938
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Figure 1b. Europe Business Cycle Data: 1925-1938
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Figure 2. Inflation in US and Europe: 1925-1938
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Figure 3. Real Wages in US and Europe: 1925-1938
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Figure 4. Real Interest Rates in US and Europe: 1925-1938
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Figure 5a. Wedges: US

0.2

0.8

0.15

0.6

0.1

0.4

0.05

0.2

0

0

-0.05

-0.2

-0.1

-0.4

-0.15

-0.6

-0.2

-0.8
1925

1926

1927

1928
Efficiency

1929

1930
Investment

1931

1932
Labor

1933
Output

1934

1935

1936

Government

1937

1938

Log Deviation from linear Trend (Government Wedges)

Log Deviation from Linear Trend

Figure 5b. Wedges: Europe

Figure 6a. Simulated Output: US
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Figure 6b. Simulated Output: Europe
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Figure 7a. Simulated Capital Utilization: US
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Figure 7b. Simulated Capital Utilization: Europe
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Figure 8a. Simulated Labor Utilization: US
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Figure 8b. Simulated Labor Utilization: Europe
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Figure 9. Employment and Hours Worked per Worker: US
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