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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση
του τρόπου με τον οποίο το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών, η ταυτότητα
του κόμματος που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μετά τις εκλογές καθώς και το
ενδεχόμενο να διεξαχθούν εκλογές επηρεάζει την καμπύλη Phillips στην Ελλάδα.
Αφορμή για την ιδέα αυτή αποτέλεσε το άρθρο των Αλοσκούφης, Lee και
Φιλιππόπουλος με τίτλο “Exchange-Rate Regimes, Political Parties and InflationUnemployment Tradeoff: Evidence from Greece” (1998). Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μία
προσπάθεια χρονικής επέκτασης αυτού του άρθρου για την Ελλάδα έως και το
2008.
Προηγείται όμως το θεωρητικό υπόβαθρο. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία
αναφορά στην θεμελίωση και εξέλιξη της καμπύλης Phillips, στις μορφές που τη
συναντάμε σήμερα αλλά και στη θέση που κατέχει ως εργαλείο άσκησης
οικονομικής πολιτικής. Στο κεφάλαιο 2 ορίζεται η έννοια του συναλλαγματικού
καθεστώτος, γίνεται αναφορά στα είδη του και υπογραμμίζονται τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα του κάθε είδους. Τέλος, παρουσιάζονται οι λόγοι αλλά και οι
πολιτικές συνθήκες που ευνοούν την επιλογή του ενός ή του άλλου
συναλλαγματικού καθεστώτος.
Το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή στα συναλλαγματικά
καθεστώτα σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις που επικράτησαν στην Ελλάδα
από τη συμμετοχή της στο σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του
Bretton Woods μέχρι την ένταξή της στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ευρώ. Μετά
την υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα και μέχρι και το 2008 γίνεται αναφορά
στις επιδόσεις που σημειώθηκαν όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας και τον
πληθωρισμό τιμών και μισθών.
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται, αρχικά, επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από
μοντέλο των Barro - Gordon (1983) σύμφωνα με το οποίο ο υψηλός πληθωρισμός
οφείλεται στην περιορισμένη ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να δεσμευτούν
για τη σταθερότητα των τιμών αλλά και γύρω από δύο προεκτάσεις του μοντέλου
των Barro – Gordon που δεν είναι άλλες από το ορθολογικό κομματικό μοντέλο
(rational partisan model) του Alesina (1987) και το μοντέλο του καθεστώτος
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συναλλαγματικών ισοτιμιών (exchange rate regime model) των Giavazzi και
Giovannini (1987). Στη συνέχεια, ακολουθώντας τους Αλοσκούφη, Lee και
Φιλιππόπουλο, ορίζεται το οικονομικό περιβάλλον και το οικονομετρικό μοντέλο.
Πριν γίνει η εκτίμηση του οικονομετρικού μοντέλου ορίζονται οι κατάλληλες
ψευδομεταβλητές προκειμένου να συλληφθούν οι επιδράσεις των διαφορετικών
καθεστώτων

συναλλαγματικών

ισοτιμιών

αλλά

και

των

διαφορετικών

(σοσιαλιστικών - συντηρητικών) κυβερνήσεων που προκύπτουν μετά τις εκλογές.
Στη συνέχεια, εξετάζονται οι ιδιότητες ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης των
δεδομένων. Γίνεται, δηλαδή, έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας των
μεταβλητών του υποδείγματος με τον έλεγχο Dickey-Fuller και διερευνάται αν
υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών με τη μέθοδο
του Johansen.

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για την περίοδο 1960-2008 ενώ η στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων διεκπεραιώθηκε στο οικονομετρικό πακέτο STATA.
Στην τελευταία ενότητα γίνεται η εκτίμηση του συστήματος των φαινομενικά
ασυσχέτιστων παλινδρομήσεων (SUR estimation) από την οποία προκύπτουν οι
εκτιμήσεις και τα τελικά συμπεράσματα. Τα βασικά συμπεράσματα που
διεξήχθησαν από την εμπειρική ανάλυση είναι πρώτον ότι το καθεστώς
συναλλαγματικών ισοτιμιών παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του μεγέθους του
πληθωρισμού. Μετά την πτώση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών του Bretton Woods, το 1972, υπάρχει ένα τύπου Barro-Gordon
συστηματικό σφάλμα στον πληθωρισμό (inflation bias), λόγω της θεσμικής
ανικανότητας των αρχών πολιτικής (κυβέρνηση, κεντρική τράπεζα) να προδεσμευτούν για χαμηλό πληθωρισμό. Δεύτερον, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν
έντονες κομματικές διαφορές τύπου Barro-Gordon στον πληθωρισμό ή την ανεργία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: H Καμπύλη Phillips
1.1 Εισαγωγή
Ο Αυστραλός οικονομολόγος A.W. Phillips (1958) αφού μελέτησε τα στοιχεία
της ανεργίας και των ρυθμών μεταβολής των ονομαστικών μισθών για το Ηνωμένο
Βασίλειο κατά την περίοδο 1861-1957, διατύπωσε μία αντίστροφη σχέση μεταξύ
αυτών των δύο μεγεθών. Διαπίστωσε, δηλαδή, ότι χαμηλότερη ανεργία οδηγεί σε
υψηλότερη μεταβολή των ονομαστικών μισθών και αντίστροφα και ότι η σχέση των
δύο μεγεθών είναι έντονα μη γραμμική. Οι οικονομολόγοι Solow και Samuelson
ήταν οι πρώτοι που αργότερα ονόμασαν την εμπειρική αυτή σχέση «Καμπύλη
Phillips». Είναι γεγονός πως η καμπύλη Phillips παρακίνησε ένα μεγάλο μέρος της
οικονομικής κοινότητας να ασχοληθεί με τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών που
εκφράζονται ως ρυθμοί μεταβολής ως προς το χρόνο και άλλων μεταβλητών
(Βαβούρας, 1998).
Τα επόμενα χρόνια τη θέση του ποσοστού μεταβολής των ονομαστικών
μισθών πήρε το ποσοστό πληθωρισμού των τιμών. Αυτή η αρνητική σχέση μπορεί
να γίνει εύκολα κατανοητή, αν αναλογιστούμε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει
υπερβάλλουσα ζήτηση στην οικονομία, δηλαδή σε περιπτώσεις που η ζήτηση είναι
μεγαλύτερη της προσφοράς, υπάρχει αύξηση του επιπέδου των τιμών. Επίσης, όσο
αυξάνει η συνολική ζήτηση της οικονομίας και συνεπώς αυξάνουν οι τιμές, υπάρχει
κίνητρο για αύξηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση μειώνεται το ποσοστό
ανεργίας. Αντίθετα όσο μειώνεται η συνολική ζήτηση της οικονομίας, μειώνονται
και οι τιμές και παύει να υπάρχει κίνητρο αυξημένης παραγωγής με συνέπεια την
αύξηση της ανεργίας.
Η καμπύλη Phillips τονίζει την αντιφατικότητα που υπάρχει στην επιδίωξη της
οικονομικής πολιτικής να επιτύχει ταυτόχρονα πλήρη απασχόληση και σταθερότητα
τιμών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής
(κυβέρνηση, κεντρική τράπεζα) μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την αντίστροφη
σχέση χρησιμοποιώντας πολλά εργαλεία της οικονομικής πολιτικής. Για παράδειγμα
μπορούν να μεταβάλλουν τις δημόσιες δαπάνες, τους φόρους και την ποσότητα του
χρήματος που εκδίδει η κεντρική τράπεζα, ώστε να επηρεάσουν, βραχυχρόνια, το
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συνδυασμό του πληθωρισμού και της ανεργίας στην οικονομία. Με λίγα λόγια, η
καμπύλη Phillips θέτει στις υπεύθυνες αρχές για τη χάραξη της οικονομικής
πολιτικής το δίλημμα: χαμηλός πληθωρισμός και υψηλό ποσοστό ανεργίας ή
υψηλός πληθωρισμός και χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Ωστόσο, τα γεγονότα της
δεκαετίας του 1970, κατά την οποία είχαμε ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού
και της ανεργίας (στασιμοπληθωρισμός), μας έδειξαν ότι είναι εφικτή η συνύπαρξη
και των δύο αυτών αρνητικών φαινομένων (Hiller, 1991).

1.2 Θεμελίωση και εξέλιξη
Αν και υπήρχαν προηγούμενες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, η
μελέτη του A.W. H Phillips για τον πληθωρισμό των μισθών και το ποσοστό ανεργίας
του Ηνωμένου Βασιλείου, την περίοδο 1861 – 1957, αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο
στην ανάπτυξη της μακροοικονομίας. Ο Phillips εντόπισε την εξής αρνητική σχέση:
όταν η ανεργία ήταν υψηλή, οι μισθοί αυξάνονταν με αργό ρυθμό, και όταν η
ανεργία ήταν χαμηλή, οι μισθοί αυξάνονταν με ταχύ ρυθμό.
Ο Phillips κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό
ανεργίας, τόσο πιο «σφικτή» είναι η αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, τόσο πιο
γρήγορα οι επιχειρήσεις πρέπει να αυξήσουν τους μισθούς για να προσελκύσουν
την ανεπαρκή σε ζήτηση εργασία. Σε υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, η πίεση
ελαττώνεται. Η Καμπύλη Phillips απεικόνιζε τη σχέση μεταξύ ποσοστού ανεργίας και
πληθωρισμού των μισθών στον οικονομικό ή (επιχειρηματικό) κύκλο. Εναλλακτικά,
μπορούμε να πούμε πως απεικόνιζε το ποσοστό του πληθωρισμού των μισθών που
θα προέκυπτε εάν ένα συγκεκριμένο επίπεδο της ανεργίας παρέμεινε σταθερό για
κάποιο χρονικό διάστημα.
Στη συνέχεια, οι οικονομολόγοι εκτίμησαν καμπύλες Phillips για περισσότερο
αναπτυγμένες οικονομίες. Οι περισσότεροι συσχέτιζαν τον πληθωρισμό των τιμών,
παρά τον πληθωρισμό των μισθών, με το ποσοστό ανεργίας. Το στενό «ταίριασμα»
(“fit”) μεταξύ της εκτιμώμενης καμπύλης Phillips και των δεδομένων ενθάρυνε
πολλούς οικονομολόγους να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Paul Samuelson και
Robert Solow, και να βρουν στην καμπύλη Phillips ένα σημαντικό εργαλείο για την
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άσκηση οικονομικής πολιτικής. Η κυβέρνηση μπορεί να τονώσει την οικονομία και
να μειώσει την ανεργία με κόστος όμως την άνοδο του πληθωρισμού.
Στα τέλη της δεκαετίας του 60 και ενώ η καμπύλης Phillips βρίσκονταν στο
αποκορύφωμα της δημοτικότητάς της ως μέσο για την οικονομική πολιτική, οι
Edmund Phelps (1967) και Milton Friedman (1968) που ανήκαν στους μονεταριστές
αμφισβήτησαν το θεωρητικό υπόβαθρό της. Ισχυρίστηκαν ότι οι καλά
πληροφορημένοι και ορθολογικά σκεπτόμενοι εργοδότες και εργαζόμενοι θα
δώσουν προσοχή μόνο στους πραγματικούς μισθούς τους, δηλαδή θα
ενδιαφερθούν για την προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό αγοραστική δύναμή τους
που αντικατοπτρίζεται στους μισθούς τους. Κατά την άποψή τους, οι πραγματικοί
μισθοί θα προσαρμόζονται έτσι ώστε η προσφορά εργασίας να είναι ίση με τη
ζήτηση εργασίας, με αποτέλεσμα τότε το ποσοστό ανεργίας να παραμείνει στο
«φυσικό ποσοστό» της ανεργίας.
Και οι δύο (Friedman και Phelps), υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να
ανταλλάξει μόνιμα υψηλότερο πληθωρισμό, για χαμηλότερη ανεργία. Για
παράδειγμα, έστω ότι η ανεργία βρίσκεται στο φυσικό ποσοστό. Ο πραγματικός
μισθός είναι σταθερός: οι εργαζόμενοι που προσδοκούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό
του πληθωρισμού των τιμών επιμένουν οι μισθοί τους να αυξάνουν με τον ίδιο
ρυθμό έτσι ώστε να αποτραπεί η διάβρωση της αγοραστικής τους δύναμης. Έστω
τώρα ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επεκτατική νομισματική ή δημοσιονομική
πολιτική, σε μια προσπάθεια να μειώσει την ανεργία κάτω από το φυσικό ποσοστό
της. Η επακόλουθη αύξηση της ζήτησης ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν
τις τιμές τους ταχύτερα απ’ ότι είχαν προβλέψει οι εργαζόμενοι. Με υψηλότερα
έσοδα,

οι

επιχειρήσεις

είναι

πρόθυμες

να

απασχολούν

περισσότερους

εργαζόμενους με τους ίδιους μισθούς ή ακόμη και με λίγο πιο αυξημένους μισθούς.
Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυτό που οι
οικονομολόγοι αποκαλούν ψευδαίσθηση χρήματος. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουν ότι
οι μισθοί τους έχουν αυξηθεί και με τη θέλησή τους προσφέρουν περισσότερη
εργασία. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται. Αυτό που στην πραγματικότητα
συμβαίνει είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται αμέσως ότι η αγοραστική τους δύναμη
έχει μειωθεί, επειδή οι τιμές έχουν αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν. Αλλά, με
την πάροδο του χρόνου, καθώς οι εργαζόμενοι αρχίζουν να αναμένουν υψηλότερα
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ποσοστά του πληθωρισμού των τιμών, προσφέρουν λιγότερη εργασία και
επιμένουν σε αυξήσεις των μισθών τους που να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό. Ο
πραγματικός μισθός αποκαθίσταται, έτσι, στο παλιό του επίπεδο, και η ανεργία
επιστρέφει στο φυσικό ποσοστό της.
Οι μελέτες των Friedman και Phelps προτείνουν τη διάκριση μεταξύ των
"βραχυχρόνιων" και "μακροχρόνιων" καμπυλών Phillips. Εφόσον το μέσο ποσοστό
του πληθωρισμού παραμένει αρκετά σταθερό, όπως συνέβη στη δεκαετία του ’60,
ο πληθωρισμός και η ανεργία συσχετίζονται αρνητικά. Αν όμως το μέσο ποσοστό
του πληθωρισμού μεταβάλλεται, όπως και θα συμβεί όταν οι υπεύθυνοι χάραξης
της οικονομικής πολιτικής προσπαθήσουν επίμονα να ωθήσουν την ανεργία κάτω
από το φυσικό ποσοστό της, μετά από μια περίοδο προσαρμογής, η ανεργία θα
επιστρέψει στο φυσικό ποσοστό. Δηλαδή, άπαξ και οι προσδοκίες των εργαζομένων
για τον πληθωρισμό των τιμών έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν, το φυσικό
ποσοστό ανεργίας είναι συμβατό με οποιοδήποτε ποσοστό του πληθωρισμού.
Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips απεικονίζεται ως μια κάθετη γραμμή πάνω
από το φυσικό ποσοστό της ανεργίας και καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα
της νομισματικής πολιτικής να επηρεάσει την απασχόληση και την παραγωγή
μακροχρονίως. Η αρχική καμπύλη θα ισχύει μόνο για σύντομες, μεταβατικές
περιόδους και θα αλλάζει με οποιαδήποτε επίμονη αλλαγή του μέσου ποσοστού
του πληθωρισμού. Αυτές οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες σχέσεις
μπορούν να συνδυαστούν σε μία ενιαία «επαυξημένη κατά τις προσδοκίες»
καμπύλη Phillips. Όσο πιο γρήγορα προσαρμόζονται οι προσδοκίες των
εργαζομένων για τον πληθωρισμό των τιμών στις μεταβολές του πραγματικού
ποσοστού του πληθωρισμού, τόσο πιο γρήγορα η ανεργία θα επιστρέψει στο
φυσικό ποσοστό της, και τόσο μικρότερη επιτυχία θα έχει η κυβέρνηση στη μείωση
της ανεργίας μέσω της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
Η δεκαετία του ’70 παρείχε μια εντυπωσιακή επιβεβαίωση της άποψης των
Friedman και Phelps. Σε αντίθεση με την αρχική καμπύλη Phillips, όταν ο μέσος
ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε από περίπου 2,5 τοις εκατό το 1960 σε περίπου 7
τοις εκατό στη δεκαετία του 1970, το ποσοστό ανεργίας, όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά
στην πραγματικότητα αυξήθηκε από περίπου 4 τοις εκατό σε πάνω από 6 τοις
εκατό. Oι περισσότεροι οικονομολόγοι δέχονται τώρα έναν κεντρικό άξονα και των
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δύο αναλύσεων των Friedman και Phelps. Δέχονται, δηλαδή, ότι υπάρχει κάποιο
ποσοστό ανεργίας που, αν διατηρούνταν θα ήταν συμβατό με ένα σταθερό ποσοστό
του πληθωρισμού. Πολλοί ονομάζουν αυτό το ποσοστό

«μη -επιταχυνόμενο

ποσοστό πληθωρισμού της ανεργίας» [“non accelerating inflation rate of
unemployment”, (NAIRU)] διότι, σε αντίθεση με τον όρο "φυσικό ποσοστό," το μη επιταχυνόμενο ποσοστό πληθωρισμού της ανεργίας δεν δηλώνει ότι το ποσοστό
ανεργίας είναι κοινωνικά βέλτιστο, αμετάβλητο, ή ανεπηρέαστο από την πολιτική.
Η επαυξημένη με προσδοκίες καμπύλη Phillips είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο
σχεδόν κάθε μακροοικονομικού μοντέλο πρόβλεψης (macroeconomic forecasting
model) που χρησιμοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Είναι
αποδεκτή από τις περισσότερες σχολές με αντίθετη μακροοικονομική σκέψη. Οι
πρώτες νεοκλασικές θεωρίες υπέθεταν ότι οι τιμές προσαρμόζονταν ελεύθερα και
ότι οι προσδοκίες διαμορφώνονταν ορθολογικά, χωρίς δηλαδή να υπάρχει
συστηματικό σφάλμα. Οι υποθέσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η καμπύλη Phillips
πρέπει να είναι απότομη και ότι οι αποκλίσεις από το NAIRU πρέπει να είναι μικρής
διάρκειας.
Ακόμη και οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι παραδέχονται πλέον ότι οι μισθοί
και οι τιμές είναι κάπως σταθερά μεγέθη. Η αδράνεια των μισθών και των τιμών,
που έχει ως αποτέλεσμα οι πραγματικοί μισθοί και οι άλλες σχετικές τιμές να
απέχουν από τα επίπεδα εκκαθάρισης της αγοράς, εξηγεί τις μεγάλες διακυμάνσεις
της ανεργίας από το NAIRU και την αργή ταχύτητα σύγκλισης στο NAIRU. Ορισμένοι
νεοκεϋνσιανοί υποστηρίζουν ότι, στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχει μόνο μια
αδύναμη τάση μιας οικονομίας να επιστρέψει στο NAIRU. Υποστηρίζουν ότι δεν
υπάρχει φυσικό ποσοστό ανεργίας στο οποίο το πραγματικό ποσοστό να τείνει να
επιστρέψει. Αντί αυτού, όταν η πραγματική ανεργία αυξάνεται και παραμένει σε
υψηλά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα, το NAIRU αυξάνεται επίσης. Η
εξάρτηση του NAIRU από την πραγματική ανεργία είναι γνωστή ως η υπόθεση της
υστέρησης. Σύμφωνα με την υπόθεση υστέρησης, άπαξ και η ανεργία γίνει υψηλή
όπως έγινε και στην Ευρώπη στις υφέσεις της δεκαετίας του 1970, είναι σχετικά
ανεπηρέαστη από νομισματικές επιδράσεις, ακόμη και βραχυπρόθεσμα.
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Τα σύγχρονα μακροοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούν συχνά μια άλλη
εκδοχή της καμπύλης Phillips στην οποία το παραγωγικό κενό (output gap)
αντικαθιστά το ποσοστό ανεργίας ως το μέτρο της συνολικής ζήτησης σε σχέση με
τη συνολική προσφορά. Το παραγωγικό κενό είναι η διαφορά μεταξύ του Δυνητικού
Προϊόντος και του Πραγματοποιούμενου Προϊόντος. Η διατύπωση αυτή εξηγεί γιατί
σε ορισμένες περιπτώσεις όταν τα ποσοστά ανεργίας ήταν πολύ κάτω από τις
εκτιμήσεις του NAIRU, οι τιμές δεν επιτάχυναν. Το σκεπτικό έχει ως εξής. Η δυνητική
παραγωγή εξαρτάται όχι μόνο από τις εισροές εργασίας, αλλά και από τις
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό αλλά και από άλλες εισροές κεφαλαίου. Στο τέλος
μιας περιόδου ακμής, οι επιχειρήσεις είχαν αρκετό κεφάλαιο στα χέρια τους με
αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας. Έτσι, η πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα αύξησε τη δυνητική παραγωγή, διευρύνοντας του κενό
παραγωγής και μειώνοντας την πίεση στις τιμές.
Η καμπύλη Phillips που αποθεώθηκε κατά τη δεκαετία του ’60 επειδή παρείχε
μια εξήγηση για την εξέλιξη του πληθωρισμού που μέχρι τότε έλειπε από το
συμβατικό μακροοικονομικό μοντέλο. Μετά από μερικές δεκαετίες, η καμπύλη
Phillips, όπως μεταμορφώθηκε από την υπόθεση του φυσικού ποσοστού στην
επαυξημένη με προσδοκίες έκδοσή της, παραμένει το κλειδί για την σχετιζόμενη με
τον πληθωρισμό ανεργία στη μακροοικονομική ανάλυση.

1.3 H Καμπύλη Phillips: Ελλάδα 1990-2008
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται ενδεικτικά οι συνδυασμοί του
πληθωρισμού τιμών και του ποσοστού ανεργίας κατά τα τελευταία 19 χρόνια της
περιόδου που θα εξετάσουμε στην συνέχεια. Δύο από τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της καμπύλης είναι: α) η αρνητική της κλίση και β) το σχήμα
υπερβολής.
Έστω ότι η οικονομία βρίσκεται στο σημείο της καμπύλης Phillips όπου το
ποσοστό ανεργίας φτάνει στο 11,2% και ο πληθωρισμός στο 2,5%. Αν οι ασκούντες
την οικονομική πολιτική προσπαθήσουν με αύξηση των δημόσιων δαπανών να
μειώσουν το ποσοστό ανεργίας στο 10,3%, θα πρέπει να ανεχθούν αύξηση του
πληθωρισμού στο επίπεδο 2,8%. Η επίτευξη του ενός σκοπού οικονομικής πολιτικής
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συνεπάγεται τη θυσία του άλλου. Εδώ βρίσκεται και το δίλημμα της οικονομικής
πολιτικής ως προς την επιλογή ενός συνδυασμού ανεργίας-πληθωρισμού που να
είναι κοινωνικά αποδεκτός. Σημεία της καμπύλης Phillips που δείχνουν μεγάλο
ρυθμό πληθωρισμού ή μεγάλο ποσοστό ανεργίας, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά.

Διάγραμμα 1: Συνδυασμοί Ποσοστού Ανεργίας και Πληθωρισμού Τιμών
(1990-2008)
Δpt (%)

ut (%)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών
2.1 Εισαγωγή
Τα συναλλαγματικά καθεστώτα αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό
παράγοντα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών επιδόσεων, μέσω της
συμβολής

τους

στην

επίτευξη

μακροοικονομικής

σταθερότητας.

Όπως

χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του ο Καραντώνης (2005): «Οι τιμές που
διαμορφώνονται στην αγορά συναλλάγματος ονομάζονται συναλλαγματικές
ισοτιμίες και δείχνουν τη σχέση με την οποία ανταλλάσσονται δύο νομίσματα». Το
συναλλαγματικό καθεστώς είναι ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα διαχειρίζεται τη
συναλλαγματική ισοτιμία της. Είναι στενά συνδεδεμένο με τη νομισματική πολιτική
ενώ και τα δύο γενικά εξαρτώνται από τους ίδιους παράγοντες.

2.2 Είδη Καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών
Ανάλογα με το είδος της συναλλαγματικής πολιτικής που ακολουθεί η
Κεντρική Τράπεζα, καθορίζεται και η μορφή του καθεστώτος της συναλλαγματικής
ισοτιμίας, στο οποίο βρίσκεται το εγχώριο νόμισμα. Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν
παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος για να επηρεάσει την τιμή του νομίσματός
της, η συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της προσφοράς
και της ζήτησης στην αγορά συναλλάγματος, οπότε το εγχώριο νόμισμα βρίσκεται
σε καθεστώς κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας (flexible exchange rate
regime). Σε αυτή την περίπτωση, τα συναλλαγματικά αποθέματα, και άρα η
προσφορά χρήματος, καθορίζονται ελεύθερα από την Κεντρική Τράπεζα. Η
νομισματική πολιτική είναι επομένως ανεξάρτητη και μπορεί να εξυπηρετεί
εσωτερικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής, όπως τη χρηματοδότηση
δημοσιονομικών ελλειμμάτων ή τον έλεγχο του πληθωρισμού.
Αντίθετα, όταν η Κεντρική Τράπεζα παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος
για να διατηρήσει σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία, το εγχώριο νόμισμα
βρίσκεται σε καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας (fixed exchange rate
regime). Σε αυτή την περίπτωση, η νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας
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δεν είναι ανεξάρτητη, μιας και η ποσότητα των συναλλαγματικών αποθεμάτων
εξυπηρετεί αποκλειστικά τη διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επομένως,
η Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχει τη νομισματική πολιτική, αν και ο έλεγχος της
συναλλαγματικής ισοτιμίας συνεπάγεται διάφορα πλεονεκτήματα με κυριότερο τη
σταθερότητα στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές.
Ένα ενδιάμεσο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι το καθεστώς των
ελεγχόμενα κυμαινόμενων ισοτιμιών (managed floating exchange rate regime). Σε
αυτό το καθεστώς επιτρέπεται η ελεγχόμενη υποτίμηση των νομισμάτων από τις
Κεντρικές Τράπεζες, με στόχο κατά κανόνα την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,
όταν υπονομεύεται από υπερβολικό πληθωρισμό. Ένα άλλο ενδιάμεσο καθεστώς
είναι το καθεστώς των συναλλαγματικών ισοτιμιών ζώνης (target zones). Σε αυτό το
καθεστώς η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να κυμαίνεται ελεύθερα σε ένα εύρος
τιμών γύρω από μια κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία. Όταν όμως πλησιάζει τα
ακραία όρια οι νομισματικές αρχές υποχρεούνται να παρεμβαίνουν με την πώληση
ή την αγορά συναλλάγματος, ώστε η ισοτιμία να διατηρηθεί στο εύρος γύρω από
την κεντρική τιμή.
Να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός ενός συστήματος συναλλαγματικών
ισοτιμιών δεν είναι πάντα ξεκάθαρος. Ένας βασικός λόγος είναι, ότι οι κυβερνήσεις
ανακοινώνουν ότι θα ακολουθήσουν πολιτική κυμαινόμενων ισοτιμιών, αλλά στην
πράξη παρεμβαίνουν στην αγορά συναλλάγματος με στόχο να επηρεάσουν την
ισοτιμία. Παρότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιεύει την κατάταξη των
συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών για κάθε χώρα, ο διαχωρισμός τους είναι
πολύ πιο σύνθετος. Ο αριθμός των χωρών που ακολουθεί συστήματα σταθερής
συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει μειωθεί σε σχέση με τη δεκαετία του 1980.
Αντίθετα αυξάνεται ο αριθμός των κρατών που αφήνουν τη συναλλαγματική
ισοτιμία του νομίσματός τους να κυμαίνεται ελεύθερα στην αγορά συναλλάγματος.
Η επιλογή του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών εξαρτάται από τις
ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας, αλλά ακόμα και από τις πολιτικές και γεωγραφικές
συνθήκες που επικρατούν. Έτσι, έχει παρατηρηθεί ότι ομάδες χωρών που
βρίσκονται σε μια περιοχή δημιουργούν μεταξύ τους ένα σύστημα ισοτιμιών που
διευκολύνει τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά ακολουθούν διαφορετική
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συναλλαγματική πολιτική σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα. Χαρακτηριστικό
είναι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα που οδήγησε στη δημιουργία του ευρώ.
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, μια αύξηση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας

συνεπάγεται

ότι

απαιτούνται

περισσότερες

μονάδες

εγχώριου

νομίσματος για να αγοραστεί μία μονάδα ξένου νομίσματος. Συνεπώς το ξένο
νόμισμα ακριβαίνει και το εγχώριο νόμισμα γίνεται πιο φτηνό. Σε αυτή την
περίπτωση, το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται (διολισθαίνει) ή ισοδύναμα, το ξένο
νόμισμα ανατιμάται. Αντίθετα, μια μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας δηλώνει
ότι απαιτούνται λιγότερες μονάδες εγχώριου νομίσματος για την αγορά μιας
μονάδας ξένου νομίσματος, συνεπώς το ξένο νόμισμα γίνεται πιο φτηνό και το
εγχώριο νόμισμα ακριβαίνει. Αυτή τη φορά το εγχώριο νόμισμα είναι αυτό που
ανατιμάται ή ισοδύναμα, το ξένο νόμισμα είναι αυτό που υποτιμάται. Η υποτίμηση
ενός εθνικού νομίσματος μπορεί να γίνει εκούσια από τις νομισματικές αρχές και
αποτελεί τακτική τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων αγαθών και
βελτίωσης του εξωτερικού τομέα της οικονομίας, καθώς οι εξαγωγές γίνονται
φθηνότερες για τους ξένους αγοραστές και οι εισαγωγές ακριβότερες για τους
εγχώριους αγοραστές.
Η τιμή ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά συναλλάγματος (ξένου
νομίσματος). Επομένως, η προσφορά συναλλάγματος εξαρτάται από τις Κεντρικές
Τράπεζες των κρατών που προσφέρουν ξένο νόμισμα, ενώ αντίστοιχα η εγχώρια
Κεντρική Τράπεζα προσφέρει εγχώριο νόμισμα που αποτελεί συνάλλαγμα για την
αλλοδαπή οικονομία.
Στο βαθμό που η προσφορά και η ζήτηση συναλλάγματος εξαρτώνται από τις
Κεντρικές Τράπεζες των κρατών, αυτές μπορούν να παρεμβαίνουν στην αγορά
συναλλάγματος ώστε, για παράδειγμα, να περιορίσουν τη συναλλαγματική
αστάθεια ή να επηρεάσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία προς μια επιθυμητή
κατεύθυνση. Η παρεμβατική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών στην πράξη γίνεται
με την αγοραπωλησία συναλλάγματος έναντι εγχώριου νομίσματος και μπορεί να
ασκηθεί είτε μονομερώς, είτε συντονισμένα, δηλαδή σε συνεργασία με άλλες
Κεντρικές Τράπεζες. Έτσι, αν μια Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να αυξήσει την αξία
του νομίσματός της ή να αποτρέψει επικείμενη υποτίμησή του, παρεμβαίνει στην
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αγορά συναλλάγματος και το αγοράζει προσφέροντας συνάλλαγμα. Εάν αντίθετα η
Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να μειώσει την αξία του νομίσματός της ή να εμποδίσει
επικείμενη ανατίμησή του, για παράδειγμα προκειμένου να τονώσει την
ανταγωνιστικότητά της, παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος και το πουλά
έναντι συναλλάγματος, συντελώντας έτσι στην υποτίμησή του.
Οι βασικοί τύποι καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι η
κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, στην οποία η αγορά είναι εκείνη που
καθορίζει τις κινήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η καθορισμένης διακύμανσης
συναλλαγματική ισοτιμία όπου η κεντρική τράπεζα συγκρατεί τα επιτόκια από το να
παρεκκλίνουν πάρα πολύ από το στόχο που έχει τεθεί, και η σταθερή
συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την οποία το νόμισμα συνδέεται σε κάποιο άλλο, ως
επί το πλείστον πιο διαδεδομένο νόμισμα όπως το δολάριο των ΗΠΑ ή το ευρώ ή σε
ένα καλάθι νομισμάτων.
2.2.1 Καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
Ένα σταθερό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ένα σύστημα στο
οποίο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να
κρατήσουν την αξία του νομίσματός τους σταθερή απέναντι σε κάποιο άλλο. Σε ένα
σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, η κυβέρνηση της χώρας
αποφασίζει την αξία του νομίσματός της μέσω είτε κάποιου προκαθορισμένου
βάρους χρυσού, είτε ενός προκαθορισμένου ποσού άλλου νομίσματος είτε ενός
καλαθιού άλλων νομισμάτων. Η κεντρική τράπεζα της χώρας εξακολουθεί να
δεσμεύεται ανά πάσα στιγμή να αγοράσει και να πουλήσει το νόμισμά της σε μία
σταθερή τιμή και επιπλέον παρέχει το ξένο νόμισμα που απαιτείται για να
χρηματοδοτηθούν οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών. Ο όρος ισοζύγιο
πληρωμών περιλαμβάνει τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η χώρα με τον
υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των
χρηματοοικονομικών ροών.
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα καθεστώτων σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών είναι ο κανόνας του χρυσού και το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του
Bretton Woods. Ο κανόνας του χρυσού είναι εκείνο το νομισματικό σύστημα στο
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οποίο η κυβέρνηση μιας χώρας επιτρέπει το νόμισμά της να μετατρέπεται ελεύθερα
σε σταθερά ποσά χρυσού αλλά και το αντίστροφο. Επικράτησε κυρίως κατά την
περίοδο 1875-1914 αλλά και κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ο κανόνας του
χρυσού βασιζόταν στην υπόθεση ότι δεν υπήρχαν περιορισμοί στις κινήσεις των
κεφαλαίων ή στην εξαγωγή χρυσού από μέρους των ιδιωτών σε όλες τις χώρες. Το
γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα έπρεπε να είναι πάντα έτοιμη προκειμένου να
ανταποκριθεί στις ανάγκες που μπορεί να παρουσιάζονταν για ανταλλαγή χρυσού
με κάποιο νόμισμα την έκανε να διατηρεί αποθέματα χρυσού. Το σύστημα αυτό
εξασφάλιζε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων παρέμενε σταθερή και
ήταν το πρώτο τυποποιημένο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών στην ιστορία
της νομισματικής πολιτικής.
Ωστόσο, το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του κανόνα του χρυσού ήταν
ανεπαρκές καθώς οι κεντρικές τράπεζες έπρεπε να έχουν πολύ μεγάλα αποθέματα
χρυσού ώστε να συμβαδίζει με τον μη σταθερό χαρακτήρα της προσφοράς και της
ζήτησης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μία διαφορετική εκδοχή του κανόνα
του χρυσού υπήρξε ο διάδοχός του. Αυτό ήταν το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του
Bretton Woods (1944–1973) το οποίο προσδιόριζε τις σταθερές ισοτιμίες μεταξύ
των νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Ονομάστηκε έτσι από την
ομώνυμη Νομισματική και Χρηματοοικονομική Διάσκεψη στο Bretton Woods των
ΗΠΑ η οποία έγινε το από την 1 έως τις 22 Ιουλίου του 1944 και στην οποία
συμμετείχαν οι 44 συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες είχαν βγει νικήτριες από τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σύστημα αυτό ενώ κρίθηκε ως ιδιαίτερα
επιτυχημένο εξαιτίας των θεαματικών επιδόσεων που σημειώθηκαν ιδιαίτερα τη
δεκαετία του 1960 αλλά και σε ολόκληρη την περίοδο που ήταν σε ισχύ,
εγκαταλείφτηκε το 1973 λίγο μετά από την αποσύνδεση του δολαρίου από το
χρυσό. Περισσότερες λεπτομέρειες για

το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του

Bretton Woods αλλά και για τις επιδόσεις των οικονομικών μεγεθών κατά την
περίοδο της ισχύς του, δίνονται στην επόμενη ενότητα.
Όπως κάθε επιλογή, έτσι και η επιλογή σταθερού συναλλαγματικού
καθεστώτος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ανάμεσα στα
πλεονεκτήματά της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι ότι μπορεί να
ελαχιστοποιήσει αστάθειες στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα αλλά και
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ότι μέσω αυτής οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αποκτήσουν αξιοπιστία με το να
σταθεροποιήσουν το νόμισμα της χώρας τους συνδέοντάς το με το νόμισμα μιας
πιο πειθαρχημένης χώρας. Επιπρόσθετα, μειώνει τη μεταβλητότητα και τις
διακυμάνσεις στις σχετικές τιμές και εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που
προκύπτει από την πιθανή μετακίνηση της ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων, με το
να μειώνει την σχετική αβεβαιότητα. Με τη διατήρηση της σταθερής
συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι αγοραστές και οι πωλητές των εμπορευμάτων
διεθνώς συμφωνούν σε μία τιμή η οποία δεν υπόκειται στον κίνδυνο των μετέπειτα
μεταβολών

των

συναλλαγματικών

ισοτιμιών

πριν

το

διακανονισμό

των

συμβολαίων. Αυτή μεγαλύτερη ασφάλεια βοηθά στην τόνωση των επενδύσεων.
Παράλληλα, αναγκάζει τη νομισματική αρχή να είναι πειθαρχημένη και να
ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική και διευκολύνει τις εμπορικές και επενδυτικές
ροές μεταξύ των χωρών. Καθώς το βάρος της προσαρμογής της οικονομίας στην
ισορροπία πέφτει πάνω στην εγχώρια οικονομία, οι κυβερνήσεις έχουν κίνητρο να
μην ακολουθήσουν πληθωριστικές πολιτικές. Σε περίπτωση που ακολουθήσουν
τέτοιου είδους πολιτικές, η ανεργία και τα υπόλοιπα προβλήματα είναι βέβαιο ότι
θα οδηγήσουν την οικονομία στο να μην είναι ανταγωνιστική. Στη συνέχεια, η
κερδοσκοπία

στις

αγορές

συναλλάγματος

πιθανόν

να

είναι

λιγότερο

αποσταθεροποιητικές στο πλαίσιο ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών απ’ ότι είναι σε ένα ευέλικτο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών,
δεδομένου ότι δεν ενισχύει τις διακυμάνσεις που προκύπτουν από τους
οικονομικούς κύκλους.
Ένα ακόμα ιδιαίτερης σημασίας πλεονέκτημα είναι ότι οι σταθερές
συναλλαγματικές ισοτιμίες επιβάλλουν πειθαρχία στις τιμές των χωρών με
υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού από τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι μία
τέτοια χώρα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει επίμονα ελλείμματα στο ισοζύγιο
πληρωμών της και απώλεια των αποθεματικών της. Τέλος σε μικροοικονομικό
επίπεδο, μία χώρα με ελάχιστα ανεπτυγμένες ή μη ρευστοποιήσιμες αγορές
χρήματος μπορεί να σταθεροποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία της προκειμένου
να προσφέρει στους πολίτες της μία τεχνητή αγορά χρήματος με τη ρευστότητα των
αγορών της χώρας στης οποίας το νόμισμα έχει γίνει η πρόσδεση.

19

Εκτός όμως από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η επιλογή του συστήματος
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών συνεπάγεται και ορισμένα μειονεκτήματα.
Αρχικά, η ανάγκη για ένα καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας
αμφισβητείται

από

την

εμφάνιση

των

πολύπλοκων

παραγώγων

και

χρηματοοικονομικών εργαλείων τα τελευταία χρόνια, τα οποία επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις να αντισταθμίσουν τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Επιπρόσθετα, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν αποθέματα και του
εγχώριου και του ξένου νομίσματος ανά πάσα στιγμή προκειμένου να
προσαρμόσουν και να διατηρήσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να
απορροφήσουν την υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά. Όμως αυτά τα αποθέματα
διακρίνονται από ένα σημαντικό κόστος ευκαιρίας.
Στη συνέχεια, η τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ανακοινώνεται
μπορεί να μην συμπίπτει με την ισορροπία στην αγορά συναλλαγματικών ισοτιμιών
και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα ζήτηση ή
υπερβάλλουσα προσφορά. Μεταξύ των μειονεκτημάτων είναι και το γεγονός ότι η
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία δεν επιτρέπει την αυτόματη διόρθωση των
ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας καθώς το νόμισμα δεν μπορεί να
ανατιμηθεί ή να υποτιμηθεί, όπως υπαγορεύει η αγορά. Ακόμη, με την επιλογή του
σταθερού συναλλαγματικού καθεστώτος δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός ελευθερίας
για εσωτερική πολιτική. Οι στόχοι της εσωτερικής πολιτικής για τον πληθωρισμό και
την ανεργία επισκιάζονται από τους στόχους που θέτει ένα τέτοιο σύστημα
συναλλαγματικών ισοτιμιών με αποτέλεσμα τα οικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα
επιτόκια, να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Τέλος, οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι εγγενώς ασταθείς. Οι
χώρες που ακολουθούν αυτό το σύστημα συχνά ακολουθούν διαφορετικές
οικονομικές πολιτικές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν διαφορετικά ποσοστά
πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα έχουν χαμηλό πληθωρισμό
και θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικές και άλλες θα έχουν υψηλό πληθωρισμό
και θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Οι χώρες που είναι λιγότερο ανταγωνιστικές
θα είναι κάτω από μία συνεχή πίεση και μπορεί τελικά να πρέπει να υποτιμήσουν
το νόμισμά τους. Οι κερδοσκόποι όμως θα το γνωρίζουν αυτό και έτσι θα ασκήσουν
περαιτέρω πίεση στο νόμισμα και στη συνέχεια στην κυβέρνηση (Frankel, 2003).
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2.2.2 Καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών
Μετά την κατάργηση του συστήματος σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods
το 1973, αρχίζει η εποχή των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στο
καθεστώς κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας οι νομισματικές αρχές
αφήνουν τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος έναντι ενός άλλου να
καθορίζεται από την αγορά συναλλάγματος.
Όπως και στην περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, έτσι
και το καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, χαρακτηρίζεται από
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πρώτο από τα πλεονεκτήματα που θα
αναφέρουμε

είναι

η

αυτόματη

προσαρμογή

του

ισοζυγίου

πληρωμών.

Οποιαδήποτε ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών τείνει να διορθωθεί με τη
μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για παράδειγμα, εάν μια χώρα έχει ένα
έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, τότε το νόμισμα πρέπει να υποτιμηθεί. Η
επίπτωση της υποτίμησης θα κάνει τις εξαγωγές φθηνότερες και τις εισαγωγές
ακριβότερες με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για τα εγχώρια προϊόντα στο
εξωτερικό και να μειώνεται η ζήτηση για τα ξένα προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του αρχικού προβλήματος της
ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Αντίστροφα, εάν μια χώρα έχει πλεόνασμα
στο ισοζύγιο πληρωμών της, τότε το πλεόνασμα αυτό πρέπει να περιοριστεί με την
ανατίμηση του νομίσματος.
Στα

πλεονεκτήματα

των

κυμαινόμενων

συναλλαγματικών

ισοτιμιών

κατατάσσουμε και την απελευθέρωση της εσωτερικής πολιτικής. Με την
κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, η ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών
μπορεί να διορθωθεί με την αλλαγή στην εξωτερική ισοτιμία του νομίσματος. Όμως,
με ένα καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η αντιμετώπιση του
ελλείμματος μπορεί να περιλαμβάνει μια γενική αντιπληθωριστική πολιτική με
αποτέλεσμα να έχει δυσάρεστες συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας, όπως
είναι για παράδειγμα η ανεργία. Το καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών
ισοτιμιών όμως, παρέχει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν τους
στόχους της εσωτερικής τους πολιτικής, όπως είναι η ανάπτυξη και η πλήρης
απασχόληση, χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς.
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Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η ευελιξία που προσφέρει το σύστημα των
κυμαινόμενων

συναλλαγματικών

ισοτιμιών. Την

περίοδο

μετά

το

1973,

σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία που μεταξύ άλλων
οφείλονταν και το ξέσπασμα της πετρελαϊκής κρίσης. Αυτή την περίοδο, ένα
σύστημα

σταθερών συναλλαγματικών

ισοτιμιών

θα

προκαλούσε

σοβαρά

προβλήματα καθώς ορισμένες χώρες δεν θα ήταν ανταγωνιστικές με δεδομένο το
ρυθμό πληθωρισμού τους. Το σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών
από την άλλη, επιτρέπει στη χώρα την αναπροσαρμογή στους εξωτερικούς
κραδασμούς με μεγαλύτερη ευελιξία.
Τέλος, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι τα χαμηλότερα συναλλαγματικά
αποθέματα

που απαιτούνται σε

αντίθεση

με

μια

χώρα

με σταθερές

συναλλαγματικές ισοτιμίες που οφείλει να διακρατά μεγάλες ποσότητες ξένου
συναλλάγματος, προκειμένου να είναι προετοιμασμένη για τη στιγμή εκείνη που θα
της ζητηθούν. Το γεγονός ότι τα αποθέματα αυτά χαρακτηρίζονται και από κάποιο
κόστος ευκαιρίας, ενισχύει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα υπέρ του συστήματος
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Το

πρώτο

από

τα

μειονεκτήματα

του

συστήματος

κυμαινόμενων

συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι η αβεβαιότητα που το χαρακτηρίζει. Το γεγονός
ότι η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα
δημιουργεί αστάθεια ή αβεβαιότητα σχετικά με το εμπόριο. Οι πωλητές μπορεί να
είναι αβέβαιοι σχετικά με το πόσα χρήματα θα εισπράξουν όταν πουλήσουν τα
προϊόντα τους στο εξωτερικό, ή σχετικά με το ποια είναι πραγματικά η τιμή τους
στο εξωτερικό. Βέβαια, η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει την τιμή και, συνεπώς, τις
πωλήσεις. Με παρόμοιο τρόπο οι εισαγωγείς δεν ξέρουν ποτέ πόσο πρόκειται να
τους κοστίσει να εισαγάγουν μία δεδομένη ποσότητα ξένων προϊόντων. Η
αβεβαιότητα αυτή θα μπορούσε να μειωθεί με την αντιστάθμιση του
συναλλαγματικού κινδύνου στην προθεσμιακή αγορά.
Η έλλειψη των επενδύσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό που
προκαλείται από την αβεβαιότητα που αναφέραμε και πιο πάνω είναι ακόμα ένα
μειονέκτημα. Επιπρόσθετα, η κερδοσκοπία τείνει να είναι ένα αναπόσπαστο μέρος
του συστήματος κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών και μπορεί τις
περισσότερες φορές να αποδειχθεί επιζήμια και αποσταθεροποιητική για την
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οικονομία. Από την άλλη, η έλλειψη πειθαρχίας στην οικονομική διαχείριση είναι
μία ακόμη σκοτεινή πλευρά του συστήματος κυμαινόμενων συναλλαγματικών
ισοτιμιών.

Αν ο πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζεται υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι

κυβερνήσεις θα ακολουθήσουν πληθωριστικές οικονομικές πολιτικές που στη
συνέχεια θα οδηγήσουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού που μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στην οικονομία. Η παρουσία ενός στόχου για τον πληθωρισμό θα
βοηθούσε στο να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό (Frankel, 2003).
Τέλος, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτει στη βιβλιογραφία είναι αν
όντως το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών διορθώνει αυτόματα το
έλλειμμα. Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι μία κυμαινόμενη
συναλλαγματική ισοτιμία κατά πάσα πιθανότητα δεν θεραπεύει αυτόματα το
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Κάτι τέτοιο εξαρτάται από την τιμή της
ελαστικότητας ζήτησης για εισαγωγές και εξαγωγές. Σύμφωνα με τους MarshallLerner, μία υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα συμβάλλει στη βελτίωση
του ισοζυγίου πληρωμών αν το άθροισμα των ελαστικοτήτων των τιμών για τις
εισαγωγές και τις εξαγωγές είναι μεγαλύτερο της μονάδας .

2.2.3 Επιλογή Συναλλαγματικού Καθεστώτος
Το καταλληλότερο συναλλαγματικό καθεστώς για μια χώρα εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά της εν λόγω χώρας και διαφοροποιείται διαχρονικά όταν αυτά τα
χαρακτηριστικά αλλάζουν. Σε πολλές περιπτώσεις το καθεστώς συναλλαγματικών
ισοτιμιών που ισχύει στην πραγματικότητα σε μια χώρα μπορεί να διαφέρει από
την επίσημη ανακοίνωση της χώρας σχετικά με αυτό. Τις τελευταίες δεκαετίες,
ορισμένες χώρες που είχαν δηλώσει επίσημα ότι υιοθετούν το καθεστώς
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, στην πραγματικότητα στόχευαν σε
σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αρκετοί λόγοι μπορούν να εξηγήσουν αυτή
την απόκλιση μεταξύ των οποίων είναι και το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η
διενέργεια ορατών υποτιμήσεων υπό ένα επίσημα ανακοινωμένο καθεστώς
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
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Σήμερα αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν, το κατάλληλο καθεστώς
συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει υπάρξει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα σε πολλές
χώρες (π.χ Αργεντινή, Βραζιλία, Δανία, κλπ.) και ήταν επίσης ένα σημαντικό ζήτημα
στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές φορές για περίοδο πάνω από τα τελευταία 150
χρόνια. Οι Bernhard και Leblang (1999) στο άρθρο τους έκαναν ελέγχους σε ένα
δείγμα είκοσι βιομηχανικών δημοκρατιών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χώρες
των οποίων η αντιπολίτευση έχει μικρή πολιτική δύναμη είναι πιο πιθανό να
υιοθετήσουν μια ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία. Βρήκαν επίσης σημαντικές
ενδείξεις ότι οι χώρες στις οποίες οι ημερομηνίες των εκλογών δεν ελέγχονται από
το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία είναι πιο πιθανό να έχουν ευέλικτες
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στην περίπτωση αυτή, το κόμμα που βρίσκεται στην
εξουσία δεν μπορεί να επιλέξει την ημερομηνία των εκλογών έτσι ώστε να συμπέσει
με ένα καλό οικονομικό περιβάλλον και έτσι η ικανότητα να επηρεάσει την κεντρική
τράπεζα και να μεταβάλλει την οικονομία είναι πιο πολύτιμη.
Η βιβλιογραφία σχετικά με την επιλογή και τις συνέπειες του καθεστώτος της
συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι τεράστια. Οι επιλογές και οι συνέπειες είναι κατά
μία έννοια οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό σημαίνει ότι η ορθολογική
επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας αντανακλά πιθανώς τις
αποδόσεις που υπόσχεται το καθεστώς. Αν και ιστορικά οι χώρες απολαμβάνουν
περιορισμένες επιλογές -που οριοθετούνται από τις επικρατούσες νόρμες του
διεθνούς νομισματικού συστήματος- η υιοθέτηση της Δεύτερης Τροποποίησης των
άρθρων του ΔΝΤ σήμαινε ότι το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών έγινε
υπόθεση των ατομικών προτιμήσεων κάθε χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συναλλαγματικά και πολιτικά καθεστώτα στην Ελλάδα
(1953-2008)
3.1 Εισαγωγή
Η Ελλάδα είναι μία χώρα που είχε την εμπειρία αρκετών συναλλαγματικών
καθεστώτων με το πέρασμα των χρόνων. Στο κεφάλαιο 3 θα κάνουμε μία ιστορική
αναδρομή σε αυτά συναλλαγματικά καθεστώτα σε συνδυασμό με την πολιτική
κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις τους
στην οικονομία κατά την περίοδο 1953-2008.
Το σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή του εκάστοτε νομισματικού καθεστώτος
παίζουν αναμφίβολα οι κυβερνήσεις, οι οποίες ανάλογα τους οικονομικούς στόχους
που έχουν θέσει ως προτεραιότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες
που επικρατούν την εκάστοτε εποχή, προβαίνουν στην ανάλογη επιλογή. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Eichengreen (1998), οι επιλογές των νομισματικών
συστημάτων γίνονται με βάση την ελευθερία που έχουν οι κυβερνήσεις να θέσουν τη
συναλλαγματική σταθερότητα ως προτεραιότητα σε σχέση με άλλους οικονομικούς
στόχους. Όσο περισσότερη ελευθερία έχει μια κυβέρνηση τόσο πιο εύκολο είναι να
θέσει σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες χωρίς να νοιάζεται για το οικονομικό και
συνεπώς για το πολιτικό κόστος της επιλογής της. Ωστόσο, απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη θεωρία αυτή είναι πρώτον, η επιλογή του συναλλαγματικού
καθεστώτος να είναι εξωγενής μεταβλητή και δεύτερον, ότι κάθε χώρα εκτιμά κάθε
στιγμή ποιο είναι το καλύτερο συναλλαγματικό καθεστώς για να το ακολουθήσει.
Ακόμη, υπάρχει αξιοσημείωτη ομοφωνία μεταξύ διοικητικών παραγόντων και
ακαδημαϊκών, συντηρητικών και προοδευτικών, στην άποψη ότι η απελευθέρωση της
νομισματικής πολιτικής από πολιτικές παρεμβάσεις διευκολύνει την επίτευξη της
σταθερότητας των τιμών με ελάχιστο ή και καθόλου πραγματικό οικονομικό κόστος. Η
θέση αυτή υποστηρίζεται στο άρθρο των Alesina και Summers (1993) ενώ η αρνητική
συσχέτιση μεταξύ ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και μέσου ρυθμού
πληθωρισμού έχει υπογραμμιστεί μεταξύ άλλων και από τους Alesina (1988), Grilli,
Masciandaro και Tabellini (1991) Cukierman, Webb και Neyapti (1992).
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Στη συνέχεια ακολουθεί μία ιστορική αναδρομή στις επιλογές των ελληνικών
κυβερνήσεων σχετικά με τα διάφορα συναλλαγματικά καθεστώτα μετά την
απελευθέρωση από την κατοχή, αλλά και στις επιπτώσεις που είχαν στην ανεργία και
τον πληθωρισμό.

3.2 Η Δραχμή στο Σύστημα του Bretton Woods
Η συμφωνία του Bretton Woods το 1944 έθεσε σε λειτουργία ένα μηχανισμό
συναλλαγματικών ισοτιμιών που ενθάρρυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του
διεθνούς εμπορίου σε βάρος όμως της αυτονομίας στην άσκηση νομισματικής
πολιτικής που απολάμβαναν οι χώρες στην περίοδο του μεσοπολέμου. Σκοπός της
δημιουργίας αυτού του συστήματος ήταν η ύπαρξη ενός ομαλού και προβλέψιμου
διεθνούς κλίματος συναλλαγών ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες, που θα
διέπονταν από συγκεκριμένους κανόνες, με περιορισμό των ελέγχων και την επίτευξη
της μετατρεψιμότητας των νομισμάτων όλων των χωρών που συμμετείχαν στο
σύστημα του Bretton Woods, μέσω των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.1
Η Λαζαρέτου (2005) παρατηρεί ότι η αξιόπιστη συμμετοχή της δραχμής στο
διεθνές νομισματικό καθεστώς της εποχής αυτής ήταν αδύνατη εξαιτίας των
μακροχρόνιων

πολεμικών

προετοιμασιών,

των

επίμονων

δημοσιονομικών

ελλειμμάτων και της απροθυμίας των κυβερνήσεων να πάρουν επώδυνα μέτρα
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών. Επομένως, η στόχευση της νομισματικής
πολιτικής ήταν να διατηρήσει την μετατρεψιμότητα του νομίσματος σε χρυσό. Αυτό
το επιδίωκε άλλοτε εντός ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή
μέσω πρόσδεσης σε ένα ισχυρό νόμισμα το οποίο να διατηρεί μία σταθερή σχέση
ανταλλαγής με το χρυσό. Συνεπώς το ασταθές πολιτικό κλίμα που επικρατούσε στην
Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου δεν επέτρεπε τη συμμετοχή της
Ελλάδας στο σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods.
Η συμμετοχή αυτή έγινε εφικτή μόλις το 1953 κατά την θητεία της πρώτης
ισχυρής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης υπό την ηγεσία ενός βασικού οικονομικού
1

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%9C%C
F%80%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%
84%CF%82
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υπουργού, του Σπύρου Μαρκεζίνη, και συνέχισε να υφίσταται μέχρι την ουσιαστική
κατάργησή του συστήματος το 1971. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ενεργειών
της συγκεκριμένης κυβέρνησης ήταν η υποτίμηση της δραχμής το 1953 κατά 50%, η
οποία θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως βασική απόφαση της μεταπολεμικής
περιόδου μιας και ο μεταγενέστερος πληθωρισμός ήταν βραχύβιος και η οικονομική
δραστηριότητα απελευθερώθηκε. Το νόμισμα ήταν προσδεδεμένο σε 30 δρχ. ανά
δολάριο ΗΠΑ και παρέμεινε έτσι μέχρι το 1973. Η συμμέτοχη στο σύστημα σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών Bretton-Woods έδωσε στην ελληνική νομισματική
πολιτική την αξιοπιστία που της έλειπε.
Κατά την περίοδο 1956-1963 με πρωθυπουργό της χώρας τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή ακολουθήθηκε συντηρητική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και
αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη στο νόμισμα. Τα πρώτα σημάδια
οικονομικής ανάκαμψης έκαναν την περίοδο αυτή την εμφάνισή τους (Αλογοσκούφης
1995). Στην εκλογική αναμέτρηση του 1963 νικητής αναδείχθηκε ο Γεώργιος
Παπανδρέου με το κόμμα του που ονομάζονταν «Ένωσις Κέντρου» και ο οποίος
έμεινε στην εξουσία για λίγο. Έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην αναδιανομή του
εισοδήματος, την κοινωνική μέριμνα και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ο
Παπανδρέου παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 1965 μετά από μία
διαμάχη του με τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο για το πρόσωπο του υπουργού Εθνικής
Άμυνας και την αλλαγή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στην συνέχεια,
μια σειρά από ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας τον διαδέχθηκαν μέχρι το 1967
όπου ένα πραξικόπημα οδήγησε σε δικτατορία που διήρκεσε μέχρι το 1974. Το
οικονομικό καθεστώς που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν
ουσιαστικά μια συνέχεια αυτών που ίσχυαν κάτω από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις
της δεκαετίας του 1950 και του 1960 (Αλογοσκούφης 1995).
Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της δραχμής
στο σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods ήταν από τις πιο επιτυχημένες
επιλογές της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε μετά το B’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η άποψη αυτή γίνεται αμέσως αποδεκτή αν αναλογιστούμε τις πρωτοφανείς
επιδόσεις που σημειώθηκαν στην ελληνική οικονομία και ως προς τον ρυθμό
οικονομικής ανάπτυξης και ως προς τη σταθερότητα των τιμών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για την περίοδο 1954-1973
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ανήλθε περίπου στο 7% και ήταν 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη το χρόνο από το
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο μέσος όρος για τον πληθωρισμό ήταν κάτω από το
4% (Lazaretou, 2004). Οι επιδόσεις αυτές ώθησαν πολλούς ερευνητές να
αποκαλέσουν την περίοδο εκείνη «χρυσή εποχή της δραχμής» (Αλογοσκούφης,
Λαζαρέτου 2002) ή και «η χρυσή εποχή του ελληνικού καπιταλισμού» (Μηλιός και
Ιωακείμογλου, 1990α). Η πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική ειρήνη ήταν επίσης
κρίσιμες παράμετροι αυτής της επιτυχίας. Αυτό ωστόσο τερματίστηκε απότομα με την
εγκατάσταση της δικτατορίας το 1967.
Από την άλλη, ο χαμηλός πληθωρισμός της «χρυσής εποχής» είχε ως τίμημα
την υψηλή ανεργία με αποτέλεσμα τη μαζική μετανάστευση των Ελλήνων στο
εξωτερικό, η οποία έλαβε δραματικές διαστάσεις. Ο Καζάκος (2001) θέλοντας να
περιγράψει την κατάσταση αυτή κάνει λόγο για τη «σκοτεινή πλευρά του οικονομικού
θαύματος». Επιπρόσθετα, οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1949),
δεν είχαν δεσμευτεί μέσω κάποιου «κοινωνικού συμβολαίου» προς το εκλογικό σώμα
για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης. Συγχρόνως, εξέλειπαν οι εναλλακτικές
πολιτικές δυνάμεις εξουσίας που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις οικονομικές
τους επιλογές ή που θα έθεταν την επίτευξη πλήρους απασχόλησης ως πρωταρχικό
στόχο. Εξαιτίας αυτών των συνθηκών, οι κυβερνήσεις της χώρας είχαν ως
προτεραιότητα τη διασφάλιση της αξίας του νομίσματος, την οποία θεωρούσαν ως
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (Νικολακόπουλος, 2001).
Τελικά, το σύστημα Bretton Woods των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
έναντι του δολαρίου αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μακροχρόνια βιώσιμο. Η επεκτατική
νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ, προκάλεσε πληθωριστικές πιέσεις στον υπόλοιπο
κόσμο. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος
Bretton Woods σήμανε την αρχή του τέλους με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί το
Μάρτιο του 1973. Η σύνδεση της δραχμής με το δολάριο συνεχίστηκε μέχρι την
άνοιξη του 1975.2

2

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item
ID=71&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b
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3.3 Η περίοδος της ελεύθερης διολίσθησης 1972-1985
Κατά την περίοδο της δικτατορίας παρατηρήθηκαν μεγάλες αναπτυξιακές
επιδόσεις οι οποίες, όπως υποστηρίχτηκε από τον Γ. Αλογοσκούφη (1995), ήταν μη
διατηρήσιμες. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η ζήτηση διευρύνθηκε υπερβολικά και ότι
έως το 1969 η οικονομία λειτουργούσε υπό συνθήκες σχεδόν πλήρους
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Υπογραμμίζει ακόμη πως «οι
υπερβολές των δικτατόρων» συνέβαλαν στις χαμηλές οικονομικές επιδόσεις που
σημειώθηκαν μετά την πτώση της δικτατορίας χωρίς ωστόσο να είναι ο μόνος
παράγοντας που μετέβαλε την πορεία της δυνητικής ανάπτυξης.
Η κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods τον Αύγουστο του 1971
σηματοδότησε μία παγκόσμια στροφή προς τις κυμαινόμενες συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτρέποντας έτσι στις νομισματικές αρχές την άσκηση ανεξάρτητης
νομισματική πολιτικής. Ωστόσο, επέτρεψε επίσης την εμφάνιση ανταγωνιστικών
υποτιμήσεων, κερδοσκοπικών πιέσεων, μεταβλητότητας και αβεβαιότητας στις
αγορές συναλλάγματος. Η έναρξη της περιόδου της ελεύθερης διολίσθησης περίπου
συνέπεσε χρονικά με την εκδήλωση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, γεγονός που σε
συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις επηρέασε αρνητικά και σε σημαντικό βαθμό την
ελληνική οικονομία ως προς τις επιδόσεις στον αναπτυξιακό τομέα αλλά και τον
πληθωρισμό που κινήθηκε καθ’όλη την περίοδο σε διψήφια επίπεδα. Η
αποκατάσταση της δημοκρατίας έγινε το 1974 οπότε και επέστρεψε στην ελληνική
πολιτική σκηνή ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά την ήττα του
στις εκλογές του 1963 και κυβέρνησε για τα επόμενα έξι χρόνια. Το πιο σημαντικό
οικονομικό επίτευγμα του Κ. Καραμανλή κατά την περίοδο αυτή ήταν η είσοδο της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981, μετά την οποία εξελέγει και
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η σύνδεση της δραχμής με το δολάριο εγκαταλείφθηκε την άνοιξη του 1975
και μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980 υιοθετήθηκε ένα καθεστώς
διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας προκειμένου να εξουδετερωθούν οι
αρνητικές συνέπειες από τις μεγάλες διαφορές στα επίπεδα του πληθωρισμού σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα αντί να
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συμμετάσχει στις αντιπληθωριστικές προσπάθειες της Ευρώπης για νομισματική
συνεργασία και σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως το «φίδι στο
τούνελ» ή αργότερα το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ), ακολούθησε
ανεξάρτητη συναλλαγματική πολιτική διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας,
προκειμένου να αντισταθμίζει τις διαφορές στα επίπεδα πληθωρισμού. Η ανάγκη
όμως για μεγάλου ύψους αμυντικές δαπάνες και το λαϊκό αίτημα για αναδιανομή του
εισοδήματος οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών, των πραγματικών
αμοιβών εργασίας και της φορολογίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η εμφάνιση
ισχυρών εργατικών συνδικάτων οδήγησε σε υψηλές μισθολογικές αυξήσεις. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην αύξηση του ρυθμού του
πληθωρισμού ο οποίος αυξήθηκε από 12% περίπου το 1977 σε 19% το 1979.
Η νομισματική ανεξαρτησία που επεδίωξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά την
κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods, οδήγησε τελικά σε σταθερά υψηλό
πληθωρισμό, χωρίς εμφανείς βελτιώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία
(Γκαργκάνας, Ταβλάς 2001). Αξίζει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η δραχμή
αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σχετικά «σκληρό νόμισμα» την περίοδο των σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods, καθώς δεν υποτιμήθηκε περαιτέρω
έναντι του δολαρίου μετά την αρχική υποτίμηση του 1953. Ωστόσο, τη δεκαετία του
ʼ70, μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και στις αρχές της δεκαετίας του ʼ80 υπήρξε
μια περίοδος σχετικής εξασθένησης της δραχμής. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής,
κύριο μέλημα των αρχών ήταν η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας, οπότε και αποδέχθηκαν όποια μορφή διολίσθησης ή υποτίμησης
θεωρήθηκε αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού (Burtless, 2001).
Τον Οκτώβρη του 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε για πρώτη φορά
πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτή η κυβέρνηση όμως επέτεινε τις αδυναμίες που
κληρονόμησε από τα προηγούμενα χρόνια, εμμένοντας σε μια εξαιρετικά χαλαρή
πολιτική κατά την τριετία 1982-1984 ενώ η συναλλαγματική πολιτική κατά το πρώτο
ήμισυ της δεκαετίας του ʼ80 στην Ελλάδα δεν ήταν καθόλου σταθερή. Εναλλάσσονταν
περίοδοι ανεπίσημης σύνδεσης της δραχμής (με το δολάριο ΗΠΑ ή με μια δέσμη
νομισμάτων) και περίοδοι κατά τις οποίες επιτρέπονταν η μείωση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας (Γκαργκάνας, Ταβλάς 2001).
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Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1980 οι κυβερνήσεις με επικεφαλή τον Ανδρέα
Παπανδρέου, κατέφυγαν σε δύο υποτιμήσεις. Η πρώτη έγινε τον Ιανουάριο του
1983, με τη δραχμή να υποτιμάται περίπου κατά 15,5%, στο πλαίσιο προγράμματος
για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο
ρυθμός υποτίμησης σχεδιαζόταν με στόχο να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών προϊόντων χωρίς να τροφοδοτούνται οι πληθωριστικές προσδοκίες.
Πάρα ταύτα, ο πληθωρισμός παρέμεινε άνω του 20% έως και το 1985. Επιπρόσθετα
απέτυχε, να δημιουργήσει διατηρήσιμα αποτελέσματα, διότι εγκαταλείφθηκε
λίγους μόνο μήνες μετά την εφαρμογή του ενόψει των ευρωεκλογών του 1984 και
των βουλευτικών εκλογών του 1985 (Γκαργκάνας, Ταβλάς 2001).
Ένας λόγος για τον οποίο ο Σπράος (1989) θεωρεί ότι η υποτίμηση του 1983
ήταν καταδικασμένη να αποτύχει στο στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας,
ήταν η απόφαση να παρακολουθεί η δραχμή το δολάριο που εκείνη την περίοδο
βρισκόταν σε ανατιμητική φάση. Παράλληλα, η νεοεκλεγείσα σοσιαλιστική
κυβέρνηση

έδωσε

προτεραιότητα

σε

οικονομικές

πολιτικές

αναδιανομής

εισοδήματος. Αυτές οι πολιτικές χρηματοδοτήθηκαν, ως επί τον πλείστον από
δημόσιο δανεισμό. Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση των ανισορροπιών του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, σε αυξήσεις του κατά μονάδα εργασίας κόστους προϊόντος
(unit labor cost) που υπερέβαιναν αυτές της παραγωγικότητας, σε μεγάλα
δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους. Επιπροσθέτως, η
καθιέρωση το 1982 της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), ενός
συστήματος αυτόματης προσαρμογής των μισθών σε μεταβολές του πληθωρισμού,
συνέτεινε στην παγίωση των πληθωριστικών προσδοκιών. Η αναδιανομή
εισοδήματος πραγματοποιήθηκε αλλά η ελληνική οικονομία παρουσίασε
συμπτώματα στασιμοπληθωρισμού.

3.4 Το Σταθεροποιητικό Πρόγραμμα 1985-1987
Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του Ιονίου 1985, με
πρωθυπουργό πάλι τον Ανδρέα Παπανδρέου, εν όψει των μακροοικονομικών
ανισορροπιών που είχαν συσσωρευτεί και αντικατοπτρίζονταν σε υψηλούς ρυθμούς
πληθωρισμού, υψηλά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υψηλές
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δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, αποφάσισε να δώσει νέα κατεύθυνση στην
οικονομική πολιτική της και να την προσανατολίσει προς τη μακροοικονομική
σταθεροποίηση.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τον Οκτώβριο του 1985 ανακοινώθηκε ένα
διετές σταθεροποιητικό πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων την
περαιτέρω υποτίμηση της δραχμής κατά 15% έναντι του ECU στις 11 Οκτωβρίου του
1985, και τη μετέπειτα διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στα επίπεδα του
Οκτωβρίου του 1985 αλλά και περιοριστική νομισματική, δημοσιονομική και
εισοδηματική πολιτική. Αν και είχε ένα θεαματικό αντίκτυπο στους οικονομικούς
δείκτες, με τον πληθωρισμό και το δημοσιονομικό έλλειμμα να μειώνονται
σημαντικά, εγκαταλείφθηκε το Νοέμβριο του 1987 ενόψει των επερχόμενων
βουλευτικών εκλογών του 1989. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός πληθωρισμού μειώθηκε
από 20% περίπου τον Οκτώβριο του 1985 (αμέσως μετά την υιοθέτηση του
σταθεροποιητικού προγράμματος) σε 16% το Δεκέμβριο του 1987 ή στο 12% αν
αφαιρεθούν οι επιδράσεις της επιβολής του ΦΠΑ από τον Ιανουάριο του 1987.
Εκτιμάται ότι ΦΠΑ πρόσθεσε 3-5 εκατοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό το 1987
(Georgakopoulos 1991). Επιπλέον το δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκαν σημαντικά. Ακόμα, οι πραγματικοί
μισθοί μειώθηκαν κατά 13% στη διάρκεια της διετίας 1986-1987 (Hall, 2001).
Σύμφωνα με τους Καπόπουλος και Λαζαρέτου (1997) ο μεγαλύτερος βαθμός
ανεξαρτησίας αποτέλεσε κρίσιμης σημασίας πλεονέκτημα των συστημάτων
κυμαινόμενων ισοτιμιών. Όμως, η ελευθερία στην άσκηση πολιτικής για την επίτευξη
των στόχων της εκάστοτε κυβέρνησης (αύξηση της απασχόλησης ή σταθερότητα των
τιμών) δεν είναι δυνατόν να μη συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις της
ονομαστικής και πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Από την άλλη, η συμμετοχή
σε ένα συναλλαγματικό καθεστώς σταθερών ισοτιμιών μπορεί να θεωρηθεί ως ένας
μηχανισμός αξιόπιστης δέσμευσης των κυβερνήσεων έναντι των αγορών για την
άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Η υπόσχεση τήρησης σταθερών
ισοτιμιών δρα ως αποτρεπτικός παράγοντας στη διάχυση των πληθωριστικών
πιέσεων μέσω της πολιτικής της πολιτικής των συνεχών υποτιμήσεων.
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3.5 Η πολιτική της «σκληρής δραχμής» 1988-1997

3.5.1 Ύφεση 1988-1990
Μετά την εγκατάλειψη του προγράμματος το Νοέμβριο του 1987, η
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο προσανατολισμός της πολιτικής της θα μετατοπιστεί
από την «προσαρμογή» στην «ανάπτυξη». Κατά τα προηγούμενα χρόνια η παραγωγή
αυξήθηκε έντονα, οι πραγματικές επενδύσεις ανέκαμψαν εντυπωσιακά, ο
πληθωρισμός εξακολούθησε να μειώνεται και το 1988 και το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε. Ωστόσο, η βελτίωση αυτών των οικονομικών
επιδόσεων ήταν βραχύβια.
Το 1989 και το 1990, η εμπιστοσύνη διαβρώθηκε από την παρατεταμένη
πολιτική αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση των εκλογών σε συνδυασμό με το
σχηματισμό ασταθών κυβερνήσεων συνασπισμού. Επιπλέον η μακροοικονομική
πολιτική έγινε ακόμη πιο χαλαρή. Εξαιτίας του γεγονότος ότι στις εκλογές του Ιουνίου
1989 κανένα κόμμα δεν επέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία, σχηματίστηκε κυβέρνηση
με σύμπραξη μεταξύ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Νέας
Δημοκρατίας και του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου. Στις 5 Νοεμβρίου
έγιναν νέες εκλογές. Αλλά και στις εκλογές αυτές κανένα κόμμα δεν επέτυχε απόλυτα
την πλειοψηφία. Έτσι, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα – η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου – σχημάτισαν «οικουμενική»
κυβέρνηση, που παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τον Απρίλη του 1990. Διενεργήθηκαν
νέες εκλογές τον Απρίλιο του 1990, λόγω της αδυναμίας της Βουλής να εκλέξει νέο
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά τις εκλογές αυτές, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας
σχημάτισε κυβέρνηση, με επικεφαλή τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και με οριακή
πλειοψηφία στη Βουλή (Γκαργκάνας, Ταβλάς 2001).
Για δύο χρόνια, το 1989 και το 1990, η οικονομία γλίστρησε σε μια φάση
ύφεσης. Η ανάγκη χρηματοδότησης των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και οι
μισθολογικές αυξήσεις αναζωπύρωσαν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ στην άνοδο
του πληθωρισμού συντέλεσε και η πρόσκαιρη αλλά σημαντική αύξηση των τιμών του
πετρελαίου. Η οικονομία άρχισε πάλι να μαστίζεται από μακροοικονομικές
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ανισορροπίες. Ο ρυθμός ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε,
φθάνοντας το 15% περίπου στο τέλος του 1989 και οι

μισθολογικές αυξήσεις

επιταχύνθηκαν. Αλλά και η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία κατά τη δεκαετία του ’80.
Ειδικότερα, η ανεργία η οποία το 1981 ήταν περίπου 4%, αυξήθηκε εντονότερα από
ό,τι στις άλλες οικονομίες του ΟΑΣΑ, φθάνοντας στο 8% του εργατικού δυναμικού στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 (Lazaretou, 2004).
Συμπερασματικά, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980, η Τράπεζα της
Ελλάδος απέκλινε συστηματικά από τους νομισματικούς στόχους τους οποίους
ανακοίνωνε. Οι σημαντικότεροι λόγοι αυτής της αποτυχίας ήταν: α) η έλλειψη
ανεξαρτησίας στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής, και β) η έλλειψη έμμεσων
εργαλείων πολιτικής, όπως είναι οι μεταβολές των επιτοκίων, η οποία σήμαινε ότι η
νομισματική πολιτική διεξαγόταν σχεδόν αποκλειστικά με την επιβολή διοικητικών
ελέγχων.

3.5.2 Η Πορεία προς την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ (1990-1994)

Την 1η Ιουλίου του 1990 άρχισε το πρώτο στάδιο προς την ένταξη της Ελλάδας
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η
κατάργηση όλων των εσωτερικών φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών,
ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ).3
Οι πληθωριστικές πιέσεις αναζωπυρώθηκαν διεθνώς λόγω της αυξήσεως των
τιμών του πετρελαίου το 1990, της οικονομικής ανάκαμψης στις βιομηχανικές χώρες
και των δημοσιονομικών επιδράσεων της επανένωσης της Γερμανίας. Στην Ελλάδα,
αυτές οι πιέσεις ενισχύθηκαν περεταίρω από μία επιδείνωση των εγχώριων
μακροοικονομικών ανισορροπιών και κυρίως των μεγάλων δημοσιονομικών
ελλειμμάτων και των μισθολογικών αυξήσεων. Επιπροσθέτως, οι συνεχείς εκλογικές
αναμετρήσεις καλλιέργησαν κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας. Ο συνδυασμός όλων

3

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=
71&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b)
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αυτών των παραμέτρων οδήγησε σε ισχυρές πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος και
τις χρηματαγορές το Μάρτιο του 1990.
Στο τέλος του 1990, η κυβέρνηση εξήγγειλε την εφαρμογή ενός
μεσοπρόθεσμου προγράμματος προσαρμογής για τα έτη 1991-1993. Κύριοι στόχοι
του προγράμματος ήταν η περιοριστική εισοδηματική πολιτική και η άμβλυνση των
δημοσιονομικών ανισορροπιών. Οι στόχοι θα έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το 1993.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν τη μείωση του πληθωρισμού σε 8%
και τον περιορισμό των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα στο 3% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, η πρόοδος των οικονομικών επιδόσεων ήταν βραδύτερη από ό,τι είχε
προβλεφθεί. Ο πληθωρισμός παρέμενε υψηλός και σε επίπεδα μεγαλύτερα του 15%,
το προϊόν αυξανόταν με χαμηλό ρυθμό και η ανεργία έφθασε στο 8,7% το 1992
(Γκαργκάνας και Ταβλάς 2002). Παρόλο που το 1992 έγιναν τολμηρότερα βήματα
προς την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων, αυτή η πρόοδος στο δημοσιονομικό μέτωπο
αναχαιτίστηκε εν μέρει το 1993, καθώς προέκυψαν νέες εκλογές. Τον Οκτώβριο του
1993, μια άλλη κυβέρνηση Παπανδρέου εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία. Η νέα
κυβέρνηση χάραξε διαφορετική πορεία, εγκαταλείποντας ή και αντιστρέφοντας
πολλές από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 1990-3 ενώ δεν
προχώρησε σε περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση (Αλογοσκούφης, 1995). Η
κυβέρνηση επίσης εγκατέλειψε και το σύστημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής.
Επιπρόσθετα, το 1992 υπεγράφη η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η Συνθήκη τέθηκε
σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου του 1993 και όρισε τα κριτήρια σύγκλισης που πρέπει να
εκπληρώσει μια χώρα για να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Τα κριτήρια αυτά
εξετάζονται στις μελέτες των Γκαργκάνα και Ταβλά (2002) και Μανεσιώτη και
Reischauer (2002) και είναι τα εξής:

1) Το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών: Ένα κράτος-μέλος έχει επιτύχει
σταθερότητα των τιμών όταν ο πληθωρισμός του (όπως μετριέται βάσει του ΔΤΚ)
κατά τους τελευταίους 12 μήνες δεν υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 εκατοστιαία
μονάδα το μέσο πληθωρισμό των τριών κρατών-μελών με το χαμηλότερο
πληθωρισμό.
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2) Το κριτήριο της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το νόμισμα
ενός κράτους-μέλους πρέπει να συμμετέχει στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών (ΜΣΙ) επί δύο έτη πριν από την ένταξη του στην ΟΝΕ. Στη διάρκεια αυτών
των δύο ετών δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε
άλλου κράτους-μέλους και θα πρέπει να έχει παραμείνει μέσα στα στενά περιθώρια
διακύμανσης.

3) Το κριτήριο του δημοσιονομικού ελλείμματος: Το ετήσιο έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης, όπως μετρείται βάσει των εθνικών λογαριασμών, δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ.

4) Το κριτήριο του δημόσιου χρέους: Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της
γενικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο του 60% του ΑΕΠ. Το
κριτήριο αυτό μπορεί να παρακαμφθεί εάν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερβαίνει
το όριο του 60%, αλλά υποχωρεί σταθερά και με ικανοποιητικό ρυθμό.

5) Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων: Το μέσο ονομαστικό
μακροπρόθεσμο επιτόκιο της χώρας, κατά το 12μηνο πριν από την ένταξή της στην
ΟΝΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 2 εκατοστιαίες μονάδες τα
αντίστοιχα επιτόκια των τριών κρατών-μελών με το χαμηλότερο πληθωρισμό.

Είναι γεγονός πάντως πως κατά την έναρξη του Δεύτερου Σταδίου της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης τον Ιανουάριο του 1994, αν και ο
πληθωρισμός μειώθηκε από επίπεδα γύρω στο 20% σε περίπου 11% στη διάρκεια της
περιόδου 1991-1994, η Ελλάδα παρουσίαζε σοβαρή απόκλιση από τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και τον
πληθωρισμό. Η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ φαινόταν πολύ μακρινός στόχος.
Ωστόσο, η προοπτική της ένταξης στη ζώνη του ευρώ και τα οφέλη που θα
συνεπαγόταν η ένταξη για τη χώρα αποτέλεσαν ένα κίνητρο για την ελληνική κοινή
γνώμη ώστε να στηρίξει τις απαιτούμενες αλλαγές στον τομέα της οικονομικής
πολιτικής.

36

Στην περίπτωση, λοιπόν, που η Ελλάδα δεν κατάφερνε να επιτύχει υψηλό
βαθμό διατηρήσιμης σύγκλισης σύμφωνα με τα κριτήρια του Μάαστριχτ που
αναφέραμε παραπάνω, δεν θα ήταν σε θέση να συμμετάσχει πλήρως στην επόμενη
φάση της ΟΝΕ. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ελληνικές αρχές κατάρτισαν νέο
πρόγραμμα σύγκλισης τον Ιούνιο του 1994, που κάλυπτε την περίοδο 1994-1999. Ο
κύριος στόχος του ήταν να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 10 μονάδες ως
ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή σε 3% του ΑΕΠ, έως το 1998. Το πρόγραμμα είχε σταδιακό
χαρακτήρα και περιελάμβανε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (Γκαργκάνας και Ταβλάς,
2002).
3.5.3 Η Πορεία προς την Ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ (1995-1997)
Το 1995, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι κύρια επιδίωξη της
νομισματικής πολιτικής ήταν να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού
αλλά και να στηρίξει την αναμενόμενη άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας
(Παπαδήμος, 1996). Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδίωξε τη μείωση του πληθωρισμού σε
8% το 1995, από 10,8% το 1994. Για το σκοπό αυτό, έδωσε προβάδισμα στο στόχο της
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη μετάβαση
από υψηλό σε μέτριο πληθωρισμό ήταν η πολιτική που ακολούθησε η Τράπεζα της
Ελλάδος σε σχέση με τη δραχμή. Η πολιτική αυτή είναι γνωστή ως πολιτική της
«σκληρής δραχμής».
Πιο συγκεκριμένα, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, η
Τράπεζα υιοθέτησε τη στρατηγική της «σκληρής δραχμής», η οποία σήμαινε σύνδεση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής με μια δέσμη άλλων νομισμάτων
ορισμένων χωρών με χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού, ως ονομαστικό σημείο αναφοράς,
καθιστώντας την αντιπληθωριστική πολιτική των νομισματικών αρχών περισσότερο
αξιόπιστη.4 Με αυτόν τον τρόπο ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί με ταχύ
ρυθμό. Ωστόσο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 8,9%, επίπεδο κάπως υψηλότερο
από το στόχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 1996 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο
8,2%, δηλαδή υπερέβη και πάλι το στόχο. Η εξέλιξη όμως αυτή αντανακλούσε την
4

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=
71&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b)
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ανεπαρκή στήριξη από τη δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική η οποία
συνέβαλε στη διαμόρφωση υψηλών επιτοκίων (Τράπεζα της Ελλάδος, 1997).
Η πολιτική της σκληρής δραχμής συνεχίστηκε και το 1997. Έτσι σε διάστημα
τριών ετών από την υιοθέτηση της πολιτικής της σκληρής δραχμής, ο πληθωρισμός
περιορίστηκε κατά το ήμισυ και πλέον. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός μειώθηκε
απότομα από 11% το 1994, σε 4% το 1997 ενώ επιταχύνθηκε και η οικονομική
ανάπτυξη. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 2,8% την
τριετία 1995-1997, έναντι ετήσιου ρυθμού 1% την περίοδο 1991-1994. Αυτό οφείλεται
εν μέρει στο γεγονός ότι η πολιτική της σκληρής δραχμής παρείχε ένα σαφή στόχο για
τη νομισματική πολιτική, επιβάλλοντας κάποιο βαθμό αυτοπειθαρχίας και βοηθώντας
να συγκρατηθούν σε χαμηλό επίπεδο οι πληθωριστικές προσδοκίες. Είναι γεγονός ότι
το πείραμα της «σκληρής δραχμής» πέτυχε και η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε απόλυτα
αξιόπιστη και επιτυχής αν κρίνουμε από τη μείωση του πληθωρισμού και από την
επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανόδου(Γκαργκάνας και Ταβλάς, 2002).

3.6 Η Ένταξη στους Μηχανισμούς Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (1998-2000)
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η πολιτική της σκληρής δραχμής έπαιξε
αποφασιστικό ρόλο στη μείωση του πληθωρισμού. Όμως όπως συμβαίνει συνήθως
με

όλα

τα

συναλλαγματικά

καθεστώτα

που

προβλέπουν

σύνδεση

της

συναλλαγματικής ισοτιμίας με κάποιο ονομαστικό σημείο αναφοράς, παρουσίασε και
αρκετές δυσκολίες κυρίως εξαιτίας της κρίσης που εκδηλώθηκε το Φθινόπωρο του
1997 στις χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας και τον επακόλουθο κίνδυνο μετάδοσης
της κρίσης αυτής στην ελληνική αγορά που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω
αύξηση των επιτοκίων. Τα γεγονότα αυτά έθεσαν σε κίνδυνο, στις αρχές του 1998, το
σχέδιο της κυβέρνησης για την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ στην αρχή του
2001.
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος και να χάσει η κυβέρνηση την
αξιοπιστία της, προχώρησε, στις 16 Μαρτίου του 1998, στην ένταξη της δραχμής
στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος (ΕΝΣ) με κεντρική ισοτιμία η οποία συνεπαγόταν υποτίμηση της
δραχμής έναντι της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας κατά 12,3%, με κεντρική
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ισοτιμία 357 δραχμές/ECU και εύρος διακύμανσης ±15%. Η προσαρμογή της
ισοτιμίας συνοδεύτηκε από υποστηρικτικά δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα,
περιλαμβανομένης της ανασυγκροτήσεως δημοσίων επιχειρήσεων. Το μέγεθος της
υποτίμησης αποφασίστηκε με βάση τόσο τις διαφορές πληθωρισμού μεταξύ της
Ελλάδος και των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν παρατηρηθεί
μέχρι τότε όσο και τις προβλεπόμενες διαφορές κατά την περίοδο που θα
μεσολαβούσε από την υποτίμηση έως την αναμενόμενη ένταξη της χώρας στη ζώνη
του ευρώ. Έτσι η νέα ισοτιμία είχε όλα τα εχέγγυα ώστε να είναι διατηρήσιμη.
Η ένταξη στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών επέτρεψε την
ικανοποίηση του όρου της Συνθήκης του Μάαστριχτ, σύμφωνα με τον οποίο
απαιτείται συμμετοχή στον ΜΣΙ επί δύο τουλάχιστον έτη πριν από την ένταξη στη
ζώνη του ευρώ. Πέραν τούτου, ο πληθωρισμός κορυφώθηκε το Μάιο του 1998 στο
5,3% αλλά μειώθηκε στο 3,9% έως το τέλος του έτους.5 Την 1η Ιανουαρίου 1999 και
ενώ τα έντεκα μέλη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) υιοθετούσαν το
ευρώ, η δραχμή εντάχθηκε στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών II (ΜΣΙ II), ο
οποίος διαδέχθηκε το Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ). Η κεντρική
ισοτιμία ήταν 353,109 δραχμές ανά ευρώ και εύρος διακύμανσης ±15%. Εξαιτίας του
γεγονότος ότι οι εντασσόμενες χώρες διέφεραν σημαντικά ως προς την οικονομική
τους διάρθρωση, ως προς το καθεστώς της συναλλαγματικής και της νομισματικής
πολιτικής τους, αλλά και ως προς το βαθμό της ονομαστικής και πραγματικής
σύγκλισης που έχουν επιτύχει ήδη, δεν είναι δυνατόν να ισχύσει ενιαία πορεία προς
τη συμμετοχή τους στον ΜΣΙ ΙΙ και την υιοθέτηση του ευρώ.
O ΜΣΙ II αποτέλεσε το πλαίσιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
συναλλαγματικής σταθερότητας και της διατηρησιμότητας των κεντρικών
ισοτιμιών. Στις 14 Ιανουαρίου του 2000, η δραχμή ήταν ανατιμημένη 6% σε σχέση
με την κεντρική της ισοτιμία. Επομένως, μία πιθανή προσαρμογή προς την κεντρική
ισοτιμία θα έθετε σε κίνδυνο το στόχο του πληθωρισμού. Γι αυτόν το λόγο, στις 17
Ιανουαρίου 2000, η κεντρική ισοτιμία της δραχμής ανατιμήθηκε κατά 3,5%, στις
340,75 δραχμές ανά ευρώ. Αυτό μείωσε σε 2,6% το ποσοστό της απαιτούμενης
υποτίμησης από 6% που θα απαιτείτο με την πρωθύστερη κεντρική ισοτιμία.
5

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/
institutional _and _economic_ framework/l25024_el.htm
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Το κύριο μέλημα της νομισματικής πολιτικής πλέον ήταν η ικανοποίηση των
κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ, προκειμένου η Ελλάδα να
συμμετάσχει στη ζώνη του ευρώ. Σχετικά με το κριτήριο του πληθωρισμού, με βάση
τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους χαμηλότερους ρυθμούς
πληθωρισμού (δηλαδή την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Σουηδία) η τιμή αναφοράς για
τον ρυθμό πληθωρισμό κατά την υπό εξέταση περίοδο (Απρίλιος 1999 - Μάρτιος
2000) διαμορφώθηκε στο 2,4%. Ο ρυθμός πληθωρισμού έφθασε στο πρωτοφανές
για την Ελλάδα χαμηλό επίπεδο του 2%. Η δημοσιονομική πολιτική παρέμεινε
περιοριστική και η συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων συνεχίστηκε. Με ένα
ακόμη πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικής, ο ρυθμός ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ
επιταχυνόταν. Το μείγμα πολιτικής αποδείχθηκε επιτυχές. Στις 19 Ιουνίου, το
Συμβούλιο ECOFIN αποδέχθηκε την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από 1 ης
Ιανουαρίου 2001.
Εν τω μεταξύ, στις 9 Απριλίου του 2000 πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές
εκλογές από τις οποίες αναδείχθηκε νικητής το σοσιαλιστικό κόμμα με πρόεδρο τον
Κωνσταντίνο Σημίτη για τελευταία φορά στα πλαίσια της χρονικής περιόδου που
εξετάζουμε στην παρούσα διπλωματική εργασία. Συνοψίζοντας, η δεκαετία του '90,
χαρακτηρίστηκε ως «η δεκαετία της σύγκλισης». Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1990, η ελληνική οικονομία ταλανιζόταν από υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα,
υψηλό πληθωρισμό και ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, ένα
κλίμα που αντιστράφηκε πλήρως το δεύτερο μισό της δεκαετίας. 6

3.7 Ανεργία και Πληθωρισμός μετά την Υιοθέτηση του Ευρώ (2001-2008)
Η συναλλαγματική ισοτιμία δολάριο-ευρώ, ίσως ''η πιο σημαντική ισοτιμία
στον κόσμο'', καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς, και αλλάζει μέρα με τη
μέρα, ακόμα και από λεπτό σε λεπτό. Αντίθετα, κάθε μία από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιεί το ευρώ ως εθνικό της νόμισμα δεν
αντιμετωπίζει μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία της με τα άλλα μέλη της
ευρωζώνης επειδή μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα.
6

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item
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Η ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ πραγματοποιήθηκε την 1 η
Ιανουαρίου του 2001 ενώ από την 1η Ιουλίου 2002 και μετά, θα γίνει πράξη η
νομισματική ένωση στην οποία το ευρώ θα είναι το μοναδικό νόμισμα που
διαχειρίζεται μια κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκείνη τη χρονιά
ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο των περισσότερων
χωρών που βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ που εν μέρει αντανακλούσε τους
υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τους
αντίστοιχους των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός του
πληθωρισμού στην Ελλάδα το 2002 διαμορφώθηκε στο 2,6%, δηλαδή σε επίπεδο
ελαφρά χαμηλότερο από ότι το 2001 (2,7%). Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι το 2002 ο
ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ που διαμορφώθηκε σε 4,0% έναντι 4,1% το 2001 και ήταν ο
δεύτερος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της ΕΕ μετά από εκείνον της Ιρλανδίας. Ο
πληθωρισμός μισθών κινήθηκε στο 11,4% παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από την
προηγούμενη χρονιά ενώ το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να υποχωρεί για τρίτο κατά
σειρά έτος και διαμορφώθηκε σε 10,3% το 2002 (Tράπεζα της Ελλάδος, 2002 σελ 45).
Επιπρόσθετα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα άγγιξε το
3,4% το 2003 βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) και η
απόκλισή του από το μέσο ετήσιο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε σε 1,3
εκατοστιαία μονάδα (από 1,6 εκατοστιαία μονάδα το 2002). Το γεγονός ότι ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα παρέμεινε σχετικά υψηλός οφείλεται αφενός στην ύπαρξη
συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και
αφετέρου στις μη ικανοποιητικές συνθήκες ανταγωνισμού σε ορισμένες αγορές που
δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Ο πληθωρισμός μισθών μειώθηκε περαιτέρω
στο 6,3% ενώ η εξέλιξη της απασχόλησης ήταν σαφώς θετικότερη από το 2002. Το
ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 9,7% (Τράπεζα της Ελλάδος, 2003 σελ 4, 69).
Το 2004 ήταν χρονιά βουλευτικών εκλογών. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 7
Μαρτίου με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να κερδίζει τις εκλογές και να σχηματίζει
κυβέρνηση τερματίζοντας την εντεκάχρονη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μετά τον
ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης που σημείωσε η ελληνική οικονομία το 2003 (4,7%),
η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να αναπτύσσεται το 2004, αν και σημειώθηκε
κάποια επιβράδυνση σε σύγκριση με το 2003. Ο μέσος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ
διαμορφώθηκε στο 4,2%. Στην άνοδο του ΑΕΠ το 2004 συνέβαλαν, από την πλευρά
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της ζήτησης, οι ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες, οι δημοσιονομικές εξελίξεις και το
ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου του Εναρμονισμένου
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) υποχώρησε στο 2,9% το 2004 από 3,4% το 2003
ενώ ο πληθωρισμός μισθών υποχώρησε σε 4% έναντι 6,3%. Το ποσοστό ανεργίας
εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 10,5% (Τράπεζα της Ελλάδος, 2004 σελ 33, 35).
Το 2005 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 3,7% από 4,7% το
2004 και 4,4% κατά μέσον όρο την τετραετία 2000-2003. Παρά την επιβράδυνση, η
επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2005 κρίνεται ικανοποιητική, ιδιαίτερα αν
ληφθεί υπόψη ότι η άνοδος επιτεύχθηκε σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής.
Το ευρώ υποχώρησε στις αγορές συναλλάγματος το 2005, μετά από τέσσερα έτη
ανοδικής πορείας. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε το 2005 στην Ελλάδα, κυρίως λόγω
εξωγενών παραγόντων, όπως ήταν η επιτάχυνση της ανόδου της τιμής του
πετρελαίου και η αύξηση της έμμεσης φορολογίας. Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος
πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε στο
3,4% το 2005, από 2,9% το 2004. Ο πληθωρισμός τιμών αυξήθηκε στο 5,2% ενώ το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 9,9% του εργατικού δυναμικού από 10,5% το 2004.
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2005 σελ 31, 34).
Το 2006 η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) άλλαξε. Τα βασικά επιτόκια αυξήθηκαν έξι φορές έως το τέλος του
2006. Οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου
να αποτραπούν οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ που
διαπιστώθηκαν με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Με τον τρόπο αυτό, η ενιαία νομισματική πολιτική, εκτός
του ότι διατήρησε το ρυθμό πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, συνέχισε να
συμβάλλει στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων
εργασίας στη ζώνη του ευρώ. Η Ελληνική οικονομία εξακολούθησε το 2006 να
αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, που έφθασε το 4,3%. Ο πληθωρισμός τιμών
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (3,4%) παρά τη μεγάλη αύξηση της διεθνούς τιμής του
πετρελαίου και ο πληθωρισμός μισθών μειώθηκε στο 3,6%. Το ποσοστό μειώθηκε
στο 8,9% του εργατικού δυναμικού από 9,9% το 2005. (Τράπεζα της Ελλάδος, 2006
σελ 36, 38).
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Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος κατέστη σταδιακά λιγότερο
διευκολυντική από τα τέλη του 2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αύξησε
προοδευτικά μεταξύ Δεκεμβρίου του 2005 και Δεκεμβρίου του 2006 τα βασικά
επιτόκια ενώ το 2007 αποφάσισε να τα αυξήσει περεταίρω. Αυτές οι διεθνείς
οικονομικές εξελίξεις επηρέασαν δυσμενώς τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης
της Ελληνικής οικονομίας. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε αισθητά
από 4,2% το πρώτο εξάμηνο, σε 3,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Ο πληθωρισμός
επιταχύνθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας κυρίως της αύξησης του
εισαγόμενου πληθωρισμού, και λιγότερο εξαιτίας του κόστους παραγωγής. Ο
πληθωρισμός μισθών αυξήθηκε στο 6,1% ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 8,3%
το 2007 από 8,9% το 2006 (Tράπεζα της Ελλάδος, 2007 σελ 44,47). Στις 16
Σεπτεμβρίου του 2007 διεξήχθησαν και οι βουλευτικές εκλογές. Το αποτέλεσμα των
εκλογών ήταν και πάλι η νίκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Τους πρώτους επτά µήνες του 2008 όµως, όταν οι διεθνείς τιµές του πετρελαίου
αυξάνονταν συνεχώς, ο πληθωρισµός είχε φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα (4,9% το
Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο). Οι εξελίξεις αυτές συνετέλεσαν ώστε ο µέσος
ετήσιος πληθωρισµός να διαμορφωθεί το 2008 σε επίπεδο σηµαντικά υψηλότερο από
ό,τι το 2007 (4,0 % έναντι 3,3%). Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε αισθητά από 8,3% το
2007 σε 7,7% το 2008. Ο πληθωρισμός μισθών παρουσίασε ανοδική πορεία το 2008
αγγίζοντας το 7%. Υποχώρηση της ανεργίας δείχνουν όμως και τα στοιχεία του ΟΑΕ∆
για τον αριθµό των εγγεγραμμένων ανέργων την ίδια περίοδο. Η μείωση του
ποσοστού ανεργίας αφορά όλες τις ηλικιακές οµάδες και των δύο φύλων, µε εξαίρεση
τους άνδρες 20-24 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει αύξηση (Tράπεζα
της Ελλάδος, 2008 σελ 75,83).
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα διάγραμμα που απεικονίζει μαζί την εξέλιξη του
ποσοστού ανεργίας, του πληθωρισμού τιμών και του πληθωρισμού μισθών κατά την
περίοδο από την υιοθέτηση του ευρώ μέχρι και το 2008 που θα είναι και το τελευταίο
έτος μελέτης των οικονομικών μεγεθών από την παρούσα διπλωματική εργασία.
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Παράλληλα, στο Παράρτημα παρουσιάζονται διαγράμματα που απεικονίζουν,
τόσο χωριστά όσο και μαζί, την εξέλιξη αυτών των οικονομικών μεγεθών για την
περίοδο 1960 – 2008, δηλαδή για όλη την περίοδο εξέτασης στην παρούσα
διπλωματική εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το οικονομετρικό μοντέλο: Ελλάδα (1960 – 2008)

4.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το τμήμα της διπλωματικής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια
χρονικής επέκτασης του άρθρου των Αλοσκούφης, Lee και Φιλιππόπουλος με τίτλο
“Exchange-Rate Regimes, Political Parties and Inflation-Unemployment Tradeoff:
Evidence from Greece” (1998) εξετάζοντας την περίοδο 1960 – 2008. Ως εκ τούτου,
θα γίνει έλεγχος και εκτίμηση ενός μοντέλου στο οποίο ο πληθωρισμός μισθών, ο
πληθωρισμός

τιμών

καθώς

η

ανεργία

εξαρτώνται

από

το

καθεστώς

συναλλαγματικών ισοτιμιών, την ταυτότητα του πολιτικού κόμματος που βρίσκεται
στην εξουσία και από το ενδεχόμενο να διεξαχθούν εκλογές. Το άρθρο αυτό ελέγχει
και εκτιμά μια τροποποιημένη έκδοση του μοντέλου στο άρθρο των Αλογοσκούφης,
και

Φιλιππόπουλος με τίτλο “Inflationary expectations, political parties and

exchange rate regimes: Greece 1958–1989 (1992).
Εδώ, ερευνάται ο από κοινού προσδιορισμός του πληθωρισμού των μισθών,
του πληθωρισμού των τιμών αλλά και του ποσοστού ανεργίας επιβάλλοντας τις
εξισώσεις των περιορισμών του μοντέλου των Barro-Gordon, του ορθολογικού
κομματικού μοντέλου (rational partisan model) και του μοντέλου του καθεστώτος
συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rate regime model). Σε αυτήν τη περίπτωση
τα αποτελέσματα βασίζονται στις εκτιμήσεις του περιορισμένου συστήματος
εξισώσεων ώστε να ληφθεί υπόψη η κριτική του Lucas και να προκύψουν
εκτιμήσεις για τις διαρθρωτικές παραμέτρους του μοντέλου. Σε αντίθεση, τα
αποτελέσματα των Αλογοσκούφης, και Φιλιππόπουλος (1992) βασίζονται μόνο στις
εκτιμήσεις της μη περιορισμένης εξίσωσης μισθών.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσουν τα τρία πρώτα κεφάλαια της
παρούσας διπλωματικής εργασίας με τις πληροφορίες που παρέχουν και οι οποίες
θα χρησιμοποιηθούν για να οριστούν αργότερα οι ψευδομεταβλητές. Εκτός από την
κριτική του Lucas, σύμφωνα με την οποία είναι αφελές να προσπαθούμε να
προβλέψουμε τις επιπτώσεις μιας αλλαγής στην οικονομική πολιτική αποκλειστικά
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με βάση τις σχέσεις που παρατηρήθηκαν σε ιστορικά στοιχεία7, λάβαμε υπόψη και
τις στατιστικές ιδιότητες των δεδομένων.
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι πρώτον ότι το καθεστώς
συναλλαγματικών ισοτιμιών παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του μεγέθους του
πληθωρισμού

μιας

και

μετά

την

πτώση

του

συστήματος

σταθερών

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods, το 1972, υπάρχει ένα τύπου BarroGordon συστηματικό σφάλμα στον πληθωρισμό (inflation bias), λόγω της
ανικανότητας όλων των αρχών (κυβέρνηση, κεντρική τράπεζα) που χαράσσουν
πολιτική να προ-δεσμευτούν για χαμηλό πληθωρισμό και δεύτερον ότι δεν
υπάρχουν έντονες κομματικές διαφορές τύπου Barro-Gordon στον πληθωρισμό ή
την ανεργία.

4.2 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο το οποίο
έχει παρατηρηθεί έντονα στην Ελλάδα κυρίως στις δεκαετίες του ʼ70 και του ʼ80. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται συχνά στην περιορισμένη ικανότητα των κυβερνήσεων να
προ-δεσμευθούν για τη σταθερότητα των τιμών. Με ένα παίγνιο διαδοχικών
κινήσεων μεταξύ των ρυθμιστών των μισθών (wage-setters) (ιδιωτικός τομέας) και
των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής (policy-makers, κυβέρνηση- κεντρική τράπεζα) οι
Barro, και Gordon (1983 a, b) έδειξαν πώς αυτή η αδυναμία δέσμευσης των
κυβερνήσεων για χαμηλό πληθωρισμό μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματική
ισορροπία η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό και σχετικά χαμηλή
απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα οι Barro, και Gordon (1983 a, b) αναφέρουν ότι
όταν ο ιδιωτικός τομέας είναι υποψιασμένος ότι η κυβέρνηση έχει κίνητρα να
αυξήσει τον πληθωρισμό προκειμένου να μειώσει την ανεργία, λαμβάνει τα κίνητρα
αυτά υπόψη και αναμένει υψηλότερο πληθωρισμό. Προκειμένου να γίνει
αντιστάθμιση, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στον
πληθωρισμό. Γίνεται γρήγορα κατανοητό ότι αυτό το μονοπάτι οδηγεί σε πολύ
υψηλό πληθωρισμό. Συνεπώς η κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει τέτοιου
είδους κύκλους αλλά και ακόμη υψηλότερη ανεργία, το καλύτερο που έχει να κάνει
7

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_critique
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είναι να υιοθετήσει τον αναμενόμενο πληθωρισμό. Με λίγα λόγια, όταν οι
κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μη αναμενόμενο πληθωρισμό
προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, ο αναμενόμενος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο
σημείο όπου το οριακό κόστος του πληθωρισμού για την κυβέρνηση θα είναι τόσο
υψηλό, όπου δεν θα έχει πλέον κίνητρο για τη δημιουργία μη αναμενόμενου
πληθωρισμού (Kydland and Prescott, 1977- Barro, και Gordon (1983 a, b). Η ιδέα
αυτή, διατυπώθηκε αρχικά από τους Kydland and Prescott και υποστηρίχτηκε
αργότερα και από τους Barro, και Gordon (1983 a, b).
Εφαρμογές της παραπάνω προσέγγισης αποτελούν το ορθολογικό
κομματικό μοντέλο (rational partisan model) του Alesina 1987 και το μοντέλο του
καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rate regime model) των Giavazzi
and Giovannini (1987) και Giavazzi and Pagano (1988). Σύμφωνα λοιπόν με το
ορθολογικό κομματικό μοντέλο του Alesina, διαφορετικά πολιτικά κόμματα έχουν
διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τα μεγέθη του πληθωρισμού και της ανεργίας.
Οι σοσιαλιστές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανεργία σε σχέση με τον
πληθωρισμό από ό, τι οι συντηρητικοί. Οι ρυθμιστές των μισθών γνωρίζοντας τα
κίνητρα εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής διαμορφώνουν
ανάλογα τις προσδοκίες τους. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος για
τους σοσιαλιστές, ενώ η ανεργία είναι ίση με το φυσικό ποσοστό υπό τη
διακυβέρνηση και των δύο κομμάτων. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία η ανεργία
δεν είναι ίση με το φυσικό της ποσοστό είναι όταν οι μισθολογικές συμβάσεις
υπογράφονται πριν να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των εκλογών. Στην περίπτωση
αυτή, οι πληθωριστικές προσδοκίες δίνονται από το σταθμισμένο μέσος όρο των
προσδοκιών υπό τη διαχείριση των «συντηρητικών» και των «σοσιαλιστών», ενώ οι
συντελεστές στάθμισης είναι οι αντίστοιχες πιθανότητες εκλογικής νίκης που έχει το
κάθε κόμμα. Στην περίπτωση που οι σοσιαλιστές είναι οι νικητές των εκλογών ο
πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος από τις προβλέψεις των ρυθμιστών των μισθών
με αποτέλεσμα η ανεργία να μειώνεται προσωρινά. Στην περίπτωση που οι
συντηρητικοί είναι εκείνοι που κερδίσουν τις εκλογές, ο πληθωρισμός θα είναι
χαμηλότερος από τις προβλέψεις των ρυθμιστών των μισθών με αποτέλεσμα η
ανεργία να αυξάνεται προσωρινά. Κατά τα επόμενα έτη της διακυβέρνησης, οι
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προσδοκίες προσαρμόζονται στο κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, έτσι ώστε η
ανεργία να επιστρέφει στο «φυσικό» ποσοστό της.
To μοντέλο του Alesina 1987 βασίστηκε στην ιδέα που πρωτοδιατύπωσε ο
Hibbs (1977) ο οποίος στo άρθρo του αναφέρει πως οι πιο αριστερές κυβερνήσεις
ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανεργία απ’ ότι για τον πληθωρισμό εξαιτίας
του γεγονότος ότι η κύρια μάζα των ψηφοφόρων τους, που αποτελείται κυρίως από
μέλη της εργατικής τάξης τα οποία εκτελούν συνήθως χειρωνακτική εργασία (bluecollar workers), είναι πιο ευπαθή στην ανεργία κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής
ύφεσης. Από την άλλη, οι ψηφοφόροι ενός δεξιού κόμματος είναι κυρίως
επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες γραφείου (white-collar professionals) και που
οι προοπτικές απασχόλησης τους είναι πιο σίγουρες με την πάροδο του χρόνου.
Επομένως, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διατήρηση της πραγματικής αξίας
του κεφαλαίου τους, μέσω χαμηλού πληθωρισμού. Έτσι οι σοσιαλιστές
υποστηρίζουν επεκτατικές πολιτικές με υψηλό πληθωρισμό προκειμένου να
κρατήσουν την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι συντηρητικοί υποστηρίζουν
σφιχτές πολιτικές προκειμένου να κρατήσουν τον πληθωρισμό χαμηλό.
Οι Ellis και Thoma (1991) και Heckelman (2001) επέκτειναν το μοντέλο του
Alesina ενσωματώνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών
μιας και, με εξαίρεση τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι ημερομηνίες των εκλογών
των χωρών του ΟΑΣΑ δεν ορίζονται επακριβώς από το συνταγματικό δίκαιο. Αυτό
που ορίζεται είναι ένα ανώτερο χρονικό όριο στο οποίο θα πρέπει να διενεργηθούν
οι εκλογές αλλά μπορεί να διενεργηθούν και νωρίτερα.
Το μοντέλο του «καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών» των Giavazzi and
Giovannini (1987) και Giavazzi and Pagano (1988) βασίζεται στους θεσμικούς
μηχανισμούς που μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή ενός υψηλού
πληθωρισμού χωρίς κανένα όφελος για την απασχόληση ή διαφορετικά στην
αποφυγή της μη αποτελεσματικής κατάληξης του παιγνίου των Barro και Gordon.
Μία θεσμική λύση που προτάθηκε από τους Rogoff (1985) και Walsh (1995) είναι ο
διορισμός ανεξάρτητων και που αποστρέφονται τον πληθωρισμό κεντρικών
τραπεζιτών. Στην περίπτωση που οι ρυθμιστές των μισθών γνωρίζουν ότι η
νομισματική πολιτική βρίσκεται στα χέρια μιας ανεξάρτητης αντιπληθωριστικής
νομισματικής αρχής, οι προσδοκίες τους θα επηρεαστούν και ως εκ τούτου ο
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πληθωρισμός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Η λύση αυτή έχει ένα σχεδόν
τέλειο ανάλογο στα καθεστώτα συναλλαγματικής ισοτιμίας [Giavazzi και Giovannini
(1987) και Giavazzi και Pagano (1988)]. Η συμμετοχή σε ένα καθεστώς σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών, στο οποίο η νομισματική πολιτική καθορίζεται από μια
αντι-πληθωριστική ξένη κεντρική τράπεζα, «δένει τα χέρια» των εγχώριων οργάνων
που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη πολιτικής και που έχουν την τάση να
δημιουργούν πληθωρισμό, τα οποία δεν μπορούν πλέον να επιλέξουν τη
νομισματική πολιτική τους ανεξάρτητα. Αυτό επηρεάζει τις προσδοκίες των
ρυθμιστών των μισθών, και ως εκ τούτου η εγχώρια οικονομία καταλήγει με το ίδιο
μέσο όρο πληθωρισμού όπως και οι υπόλοιπες οικονομίες που συμμετέχουν στο
καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Επιπρόσθετα, εμπειρικές μελέτες όπως του Bleaney (1996), των Froyen και
Waud (1995), του Debelle (1996) καταλήγουν σε συμπέρασμα υπέρ της
ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας αφού η πρώτη διαπιστώνει χαμηλότερο
πληθωρισμό ενώ οι δύο άλλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κόστος είναι
χαμηλότερο στην προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού, στην περίπτωση που η
κεντρική τράπεζα είναι ανεξάρτητη. Είναι γεγονός πως μία ανεξάρτητη κεντρική
τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει σε μακροχρόνιο ορίζοντα λύνοντας το πρόβλημα
της μεροληψίας υπέρ του πληθωρισμού και να συνεισφέρει στη βελτίωση της
οικονομίας ασκώντας πιέσεις προς την κυβέρνηση, όπως, για παράδειγμα,
συμβαίνει στην περίπτωση όπου ο στόχος είναι η μείωση των επιτοκίων και όπου,
προκειμένου να επιτευχθεί, ασκούνται πιέσεις για την εγκατάλειψη μιας
υπερβολικά επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Η ανεξαρτησία της κεντρικής
τράπεζας έχει ταυτιστεί με μία αξιόπιστη αντιπληθωριστική προσπάθεια. Η
ενίσχυση αυτής της αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας υποτίθεται πως είναι και η
πηγή της συχνά διαπιστωμένης αρνητικής σχέσης μεταξύ ανεξαρτησίας της
κεντρικής τράπεζας και μέσου ρυθμού πληθωρισμού. Το όφελος που προκύπτει
από μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα εξαρτάται από παράγοντες όπως η πολιτική
σταθερότητα, το καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας και το ύψος του φυσικού
ποσοστού ανεργίας (Heylen και Van-Poeck, 1996). Επίσης, οι De-Haan και Van’t-Hag
(1995) εξετάζοντας τους λόγους διακύμανσης του βαθμού της ανεξαρτησίας της
κεντρικής τράπεζας από χώρα σε χώρα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτός
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σχετίζεται θετικά με την ιστορική εξέλιξη του πληθωρισμού και αρνητικά με την
πολιτική αστάθεια.
Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, ο Fisher (1995) προσδιορίζει δύο τύπους
ανεξαρτησίας. Ο πρώτος τύπος είναι η ανεξαρτησία των στόχων, όπου η κεντρική
τράπεζα θέτει ελεύθερα τους απώτερους στόχους της νομισματικής πολιτικής και
εργάζεται για την επίτευξη τους. Ο δεύτερος τύπος είναι η ανεξαρτησία μέσων,
στην οποία οι στόχοι προσδιορίζονται εξωγενώς και η κεντρική τράπεζα είναι
ελεύθερη να αποφασίσει πως θα ενεργήσει για την επίτευξή τους. Ο Fisher είναι
υπέρ της άποψης ότι στην κεντρική τράπεζα πρέπει να προσδιορίζονται καθαρά οι
στόχοι και να της δίνεται εξουσία επί των μέσων. Στο τέλος όμως θα πρέπει να
λογοδοτεί για το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Επίσης υπογραμμίζει ότι η
ανεξαρτησία μέσων υπάρχει όταν η κεντρική τράπεζα είναι ελεύθερη από κάθε
υποχρέωση χρηματοδότησης των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού είτε άμεσα
είτε έμμεσα και έχει τον έλεγχο των επιτοκίων.
Στο ίδιο κλίμα με τους Alesina και Giavazzi , οι Αλογοσκούφης, Lockwood και
Φιλιππόπουλος (1992) κατασκεύασαν ένα δυναμικό μοντέλο δύο κομμάτων το
οποίο συνδυάζει το ορθολογικό κομματικό μοντέλο με το μοντέλο του καθεστώτος
συναλλαγματικών ισοτιμιών και έδειξαν ότι οι μισθοί, οι τιμές και η ανεργία
εξαρτώνται από την καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας, την ταυτότητα του
κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία και το χρόνο για να πάμε στις επόμενες
εκλογές.

4.3 Θεωρητικό Μοντέλο
Κάτω από σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, δεν υπάρχει ανεξαρτησία
της νομισματικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός καθορίζεται εξωγενώς.
Αντίθετα, κάτω από ελεγχόμενης διακύμανσης συναλλαγματικές ισοτιμίες υπάρχει
χώρος για ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής και έτσι, ο πληθωρισμός
καθορίζεται ενδογενώς μέσω ενός παιγνίου τύπου Barro-Gordon μεταξύ του
πολιτικού κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία (έστω συντηρητικό και
σοσιαλιστικό κόμμα) και εκείνων που θέτουν τους μισθούς (wage setters).
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Το μοντέλο οδηγεί σε διαρθρωτικές εξισώσεις για τον πληθωρισμό μισθών,
τον πληθωρισμό τιμών και την ανεργία. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στη
συνέχεια θα γίνει εκτίμηση και έλεγχος του μοντέλου για την Ελλάδα και για την
περίοδο 1960-2008. Η εκτίμηση γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, εξετάζουμε τις
ιδιότητες ολοκλήρωσης και της συνολοκλήρωσης των δεδομένων. Δεύτερον,
λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδιότητες, μετατρέπουμε το θεωρητικό μοντέλο, έτσι
ώστε να επιτευχθεί η στασιμότητα, και στη συνέχεια το εκτιμούμαι. Oι εκτιμημένοι
συντελεστές, εκτός από το συντελεστή της παραμέτρου α, έχουν πρόσημα που είναι
συνεπή με τη θεωρία και είναι στατιστικά σημαντικοί.
Τα κύρια εμπειρικά αποτελέσματα μας έχουν ως εξής. Πρώτον, το καθεστώς
συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει σημασία για τον πληθωρισμό μισθών και τιμών.
Ειδικότερα, μετά την πτώση του συστήματος του Bretton Woods των σταθερών
συναλλαγματικών

ισοτιμιών

το

1972,

υπάρχει

ένα

τύπου

Barro-Gordon

συστηματικό σφάλμα δείγματος πληθωρισμού, λόγω της ανικανότητας όλων
εκείνων που χαράσσουν πολιτική να προ-δεσμευτούν για χαμηλό πληθωρισμό.
Δεύτερον, δεν υπάρχουν σημαντικές τύπου Barro-Gordon κομματικές διαφορές
στον πληθωρισμό. Αυτό το αποτέλεσμα διαφέρει από τους Αλογοσκούφης, και
Φιλιππόπουλος (1992), των οποίων οι εκτιμήσεις της μη περιορισμένης εξίσωσης
μισθών δείχνουν ότι ο πληθωρισμός των μισθών ήταν υψηλότερος υπό τους
σοσιαλιστές στην μετά-1972 περίοδο.

4.4 Το οικονομικό περιβάλλον
Σε κάθε χρονική περίοδο t, οι ρυθμιστές των μισθών (wage setters)
υπογράφουν ονομαστικές μισθολογικές συμβάσεις μιας περιόδου. Στη συνέχεια, το
κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία επιλέγει το επίπεδο των τιμών ή τον
πληθωρισμό των τιμών. Τέλος, η απασχόληση είναι καθορισμένη από τη ζήτηση
(demand determined).
Σχετικά με τις εκλογές, αυτές γίνονται κάθε δύο περιόδους. Η περίοδος
αμέσως μετά τις εκλογές ορίζεται ως μετεκλογική περίοδος (υποδεικνύεται από τον
εκθέτη p) και η περίοδος πριν από τις εκλογές ορίζεται ως μη εκλογική περίοδος
(υποδεικνύεται από τον εκθέτη n). Στη μετεκλογική περίοδο, οι ονομαστικές
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μισθολογικές συμβάσεις υπεγράφησαν πριν να γίνει γνωστό το εκλογικό
αποτέλεσμα και έτσι οι πληθωριστικές προσδοκίες των ρυθμιστών των μισθών είναι
ο σταθμισμένος μέσος όρος του πληθωρισμού υπό την διακυβέρνηση και των δύο
κομμάτων. Στις μη εκλογικές περιόδους, δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα για το
εκλογικό αποτέλεσμα και έτσι οι πληθωριστικές προσδοκίες προσαρμόζονται
ανάλογα με το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. Η πιθανότητα οποιουδήποτε
κόμματος να εκλεγεί είναι εξωγενής: το συντηρητικό κόμμα (που υποδεικνύονται
από τον εκθέτη c) εκλέγεται με πιθανότητα 0 <q <1 ενώ το σοσιαλιστικό κόμμα (που
υποδεικνύεται από τον εκθέτη s) εκλέγεται με πιθανότητα 1-q. Για λόγους
απλούστευσης, το μοντέλο είναι log-linear και ντετερμινιστικό.

4.4.1 Η Αγορά Εργασίας: Προσδιορισμός Μισθού και Απασχόλησης
Το αποτέλεσμα yt παράγεται με τη χρήση  t μέσω μιας Cobb-Douglas
συνάρτησης. Έτσι, yt   t  t όπου 0    1 . Η παραγωγικότητα  t ακολουθεί την
εξωγενή ντετερμινιστική διαδικασία t  g  t 1 , όπου το g είναι μία σταθερά. Η
μεγιστοποίηση του κέρδους από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις οδηγεί σε ζήτηση
για εργασία που δίνεται από την εξίσωση8:
 dt   (wt  pt  t )

(1)

όπου  t είναι το επίπεδο της απασχόλησης, β είναι η ελαστικότητα της ζήτησης
εργασίας με   1 /(1   )  0 , wt είναι ο ονομαστικός μισθός, pt είναι το επίπεδο
των τιμών και  t ένα σοκ παραγωγικότητας την περίοδο t το οποίο ακολουθεί
τυχαίο περίπατο με τάση g .
Ακολουθώντας, όπως και οι Αλογοσκούφης και Φιλιππόπουλος (1992) τους
Lindbeck και Snower (1986), Blanchard και Summers (1986) και τους Αλογοσκούφης
και Manning (1988)υποθέτουμε ότι οι ονομαστικοί μισθοί θέτονται από μια ομάδα

8

Για λόγους απλούστευσης, ο σταθερός όρος ln  παραλείπεται.
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από ρυθμιστές μισθών (insiders) nt , όπου το nt ακολουθεί μία εξωγενή
ντετερμινιστική διαδικασία η οποία θα οριστεί παρακάτω. Από την άλλη πλευρά, η
κεντρική τράπεζα ενδιαφέρεται για όλο το εργατικό δυναμικό n , όπου το n είναι
εξωγενές και σταθερό και ισχύει ότι n  nt .

Οι nt λύνουν το πρόβλημα:

min Et ( dt  nt ) 2 υπό τον περιορισμό της (1)
w

(2)

t

όπου Et είναι ο τελεστής ορθολογικών προσδοκιών.

Εφόσον το μοντέλο είναι ντετερμινιστικό και εξαιτίας της μορφής του παιγνίου, που
είναι διαδοχικών κινήσεων, μόνο το pt είναι δεν είναι παρατηρήσιμο από τους
ρυθμιστές των μισθών όταν επιλέγουν το wt .

Χρησιμοποιώντας τις συνθήκες πρώτης τάξεως της (2) στην (1) προκύπτει για το
επίπεδο απασχόλησης  t η σχέση:

 t  nt   (pt  Et pt )

(3)

και χρησιμοποιώντας τους ορισμούς του ποσοστού ανεργίας ut  (n   t ) και του
πληθωρισμού των μισθών wt  (wt  wt 1 ) προκύπτουν αντίστοιχα οι σχέσεις:

ut  ut   (pt  Et pt )

wt  g  Et pt 

1



(ut 1  ut )

(4)

(5)
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όπου ut  (nt  nt ) είναι το φυσικό ποσοστό ανεργίας, p t  ( pt  pt 1 ) είναι ο
πληθωρισμός των τιμών και

Et pt  ( Et pt  pt 1 )

είναι ο αναμενόμενος

πληθωρισμός των τιμών. Η εξίσωση (4) είναι μία surprise supply συνάρτηση ενώ η
εξίσωση (5) είναι μία έκφραση για την καμπύλη Phillips. Σε αυτά που ακολουθούν
θέτουμε β=1 για απλουστευτικούς λόγους.

4.4.2 Λύση υπό το καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
Υπό το καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, το οποίο
συμβολίζουμε με τον εκθέτη f στα διάφορα οικονομικά μεγέθη, υποθέτουμε ότι ο
πληθωρισμός των τιμών καθορίζεται εξωγενώς. Υπό αυτό το καθεστώς οι
υπεύθυνοι στην εκάστοτε χώρα δεν είναι ελεύθεροι στο να επιλέξουν το επίπεδο
του μέσου εγχώριου πληθωρισμού.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την (4) και την (5), έχουμε για τον
πληθωρισμό τιμών ισορροπίας, τον πληθωρισμό μισθών και την ανεργία:
ptf   f

(6a)

wtf  g   f  (ut 1  ut )

(6b)

utf  ut

(6c)

όπου  f  0 είναι εξωγενές και σταθερό (ορίζεται παρακάτω).

4.4.3 Λύση υπό το καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών

Υπό το καθεστώς ελεγχόμενης διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών, το
οποίο συμβολίζουμε με τον εκθέτη m στα διάφορα οικονομικά μεγέθη, υποθέτουμε
ότι ο πληθωρισμός των τιμών καθορίζεται ενδογενώς μέσω ενός τύπου BarroGordon παιγνίου μεταξύ εκείνων που χαράσσουν πολιτική (policymakers) και των
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ρυθμιστών των μισθών (wage setters) και, επιπρόσθετα, η νομισματική πολιτική
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Το συντηρητικό κόμμα
συμβολίζεται με c ενώ το σοσιαλιστικό κόμμα συμβολίζεται με s. Το κόμμα i = (c,s)
λύνει το παρακάτω πρόβλημα:

min [(p
ptim

im
t

  tim ) 2   (utim ) 2 ] υπό τον περιορισμό της (4)

(7)

όπου το  tim είναι το επίπεδο του πληθωρισμού στόχος για το κόμμα i υπό
καθεστώς ελεγχόμενης διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η παράμετρος

  0 είναι η βαρύτητα που δίνεται στην ανεργία σε σχέση με τον πληθωρισμό
Canzoneri (1985). Ακόμα, υποθέτουμε ότι το  tim ακολουθεί μια εξωγενή
ντετερμινιστική διαδικασία (ορίζεται παρακάτω).
Λάβετε υπόψη ότι στην εξίσωση (7), τα κόμματα διαφέρουν μόνο ως προς τα
επίπεδα στόχοι που έχουν ορίσει για τον πληθωρισμό. Πιο συγκεκριμένα, κάνουμε
τη συνήθη παραδοχή ότι  tcm   tsm δηλαδή, ότι το συντηρητικό κόμμα συστηματικά
στοχεύει σε χαμηλότερο πληθωρισμό από το σοσιαλιστικό κόμμα. Ακόμα, οι τυχόν
επιπλέον κομματικές διαφορές (π.χ. a c  a s ) δεν θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
Η ισορροπία αυτού του παιγνίου που πραγματοποιείται μία φορά (one shot)
και που είναι διαδοχικής κίνησης είναι η ισορροπία Nash. Πρώτα θα λύσουμε για τις
μη εκλογικές περιόδους (n) και στη συνέχεια για τις μετεκλογικές περιόδους (p).
Σε μη-εκλογικές περιόδους, (n), δεν υπάρχει καμία εκλογική αβεβαιότητα.
Ως εκ τούτου, οι ρυθμιστές των μισθών θέτουν Et ptnim  ptnim . Οπότε, για τον
πληθωρισμό των τιμών, για τον πληθωρισμό των μισθών και για το ποσοστό
ανεργίας έχουμε:
ptnim   tim  aut

όπου i = (c,s)

(8a)

wtnim  g  ( tim  aut )  (ut 1  ut )

όπου i = (c,s)

(8b)

utnim  ut

όπου i = (c,s)

(8c)
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ενώ η υπόθεση  tcm   tsm συνεπάγεται ότι ptncm  ptnsm και ότι wtncm  wtnsm ,
δηλαδή ότι ο πληθωρισμός τιμών και ο πληθωρισμός μισθών είναι υψηλότεροι υπό
την διακυβέρνηση των σοσιαλιστών.
Από την άλλη στις μετεκλογικές περιόδους, (p), υπάρχει εκλογική
αβεβαιότητα καθώς οι ονομαστικοί μισθοί επιλέγονται πριν να γίνει γνωστό το
αποτέλεσμα των εκλογών. Έτσι, οι ρυθμιστές των μισθών θέτουν:

Et ptpm  qEt ptpcm  (1  q) Et ptpsm ,

δηλαδή οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των
προσδοκιών υπό τη διακυβέρνηση του συντηρητικού και του σοσιαλιστικού
κόμματος με συντελεστές στάθμισης τις πιθανότητες νίκης του κάθε κόμματος.

Οπότε για τον πληθωρισμό τιμών, τον πληθωρισμό μισθών την ανεργία
πλέον έχουμε ότι:

ptpcm  k{ tcm  a[q tcm  (1  q) tsm ]  a(1  a)ut }

υπό c

(9a)

ptpsm  k{ tsm  a[q tcm  (1  q) tsm ]  a(1  a)ut }

υπό s

(9b)

wtpm  g  [q tcm  (1  q) tsm ]  aut  (ut 1  ut )

υπό c και s

(9c)

utpcm  ut  k (1  q)( tsm   tcm )  ut

υπό c

(9d)

utpsm  ut  kq( tsm   tcm )  ut

υπό s

(9e)

όπου k 

1
 0.
(1  a)
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Στις εξισώσεις (9a) και (9b) η υπόθεση  tcm   tsm συνεπάγεται ptpcm  ptpsm .
Η εξίσωση (9c) δίνει τον πληθωρισμό μισθών ως το σταθμισμένο μέσο όρο
του πληθωρισμού τιμών υπό τα δύο κόμματα.
Στις εξισώσεις (9d) και (9e) η υπόθεση  tcm   tsm (δηλαδή η ίδια υπόθεση)
συνεπάγεται αντίστοιχα ότι η ανεργία αυξάνεται πάνω από το φυσικό ποσοστό
αμέσως μετά από μια συντηρητική νίκη και ότι η ανεργία μειώνεται κάτω από το
φυσικό ποσοστό αμέσως μετά από μια σοσιαλιστική νίκη.

Ολοκληρώνοντας

το

θεωρητικό

μοντέλο

επισημαίνουμε

υφίσταται

κομματικός κύκλος όσον αφορά την ανεργία (δηλαδή ισχύει ότι utpim  ut ), είτε
όταν υπάρχει εκλογική αβεβαιότητα (δηλαδή όταν ισχύει q=0 ή q=1) είτε όταν δεν
υπάρχουν κομματικές διαφορές (δηλαδή όταν  tcm   tsm ).

4.5 Το οικονομετρικό μοντέλο: 1960-2008
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το οικονομετρικό μοντέλο των εξισώσεων
(6), (8), και (9) και πραγματοποιείται εκτίμηση και έλεγχος χρησιμοποιώντας ετήσια
στατιστικά στοιχεία για τα διάφορα οικονομικά μεγέθη στην Ελλάδα κατά την
περίοδο 1960-2008. Τα στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες: Στην πρώτη
υποενότητα, προκειμένου να αντλήσουμε μία μορφή του μοντέλου την οποία να
μπορούμε να εκτιμήσουμε, ορίζουμε τους εξωγενείς στόχους (exogenous targets)
και εισάγουμε ψευδομεταβλητές (dummy variables) για να συλλάβουμε τις
μεταβολές στις παραμέτρους που προκαλούνται από τα διαφορετικά καθεστώτα
συναλλαγματικών ισοτιμιών και τις διαφορετικές πολιτικές.
υποενότητα,

ερευνούμε

τις

ιδιότητες

ολοκλήρωσης

Στην δεύτερη

(integration)

και

συνολοκλήρωσης (cointegration) των δεδομένων. Στην τρίτη και τελευταία
υποενότητα, πραγματοποιείται ο έλεγχος και η εκτίμηση του οικονομετρικού
μοντέλου.
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4.5.1 Εξωγενείς Στόχοι και Ψευδομεταβλητές
Το μοντέλο (6), (7), (8) και (9) δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί με τη
συγκεκριμένη μορφή. Για να είναι εφικτή η εκτίμησή του πρέπει να προσδιορίσουμε
πρώτα τους εξωγενείς στόχους ut και  tim και να εισάγουμε τις κατάλληλες
ψευδομεταβλητές προκειμένου να συλλάβουμε τις αλλαγές στο καθεστώς
συναλλαγματικής

ισοτιμίας

(σταθερών

και

ελεγχόμενης

διακύμανσης

συναλλαγματικών ισοτιμιών), στο κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία (συντηρητικό
και σοσιαλιστικό) αλλά και στον εκλογικό κύκλο (μετεκλογικές και μη-εκλογικές
περίοδοι).
Για να «μοντελοποιήσουμε» την απασχόληση – στόχο nt των ρυθμιστών των
μισθών, υποθέτουμε ότι το nt είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος εκείνων που ήταν
απασχολούμενοι κατά την προηγούμενη περίοδο,  t 1 , και του εξωγενούς
εργατικού δυναμικού n. Συνεπώς,

nt   t 1  (1   )n

όπου 0    1.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας, όπως και προηγουμένως, τις σχέσεις

ut  (n   t ) και ut  (n  nt ) παίρνουμε ότι:

ut  ut 1

όπου 0    1.

(10)

Για να «μοντελοποιήσουμε» τους πληθωρισμούς - στόχους των κομμάτων,

 tim , υποθέτουμε ότι το  tim είναι γραμμική συνάρτηση του υστερημένου κατά μία
φορά (lagged-once) πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερο είναι το
ποσοστό του πληθωρισμό που κληρονομείται από την προηγούμενη χρονιά κάθε
φορά, τόσο πιο δαπανηρή είναι η αναπροσαρμογή της πολιτικής που απαιτείται για
τη μείωσή του σε κάποιο δεδομένο επίπεδο. Έτσι, για i=(c,s), ισχύει ότι:

 tim   i  pt 1

όπου  s   c και   0

(11)
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Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε στην εξίσωση (11) είναι ότι ενώ
ερμηνεύει (μέσω του όρου pt 1 ) την επιμονή του πληθωρισμού υπό ελεγχόμενης
διακύμανσης συναλλαγματικές ισοτιμίες, αυτό δεν συμβαίνει υπό σταθερές
συναλλαγματικές

ισοτιμίες.

Αυτό

γίνεται

σκόπιμα

προκειμένου

για

απλουστευτικούς λόγους ενώ δεν υπάρχει καμία εμπειρική απόδειξη της εμμονής
του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια του Bretton Woods.
Στη συνέχεια ορίζουμε τις ψευδομεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε
την d t f να είναι μία ψευδομεταβλητή για τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες η
οποία παίρνει την τιμή 1 την περίοδο ισχύος των σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Παρόμοια ορίζουμε την ψευδομεταβλητή
d tm = 1 - d t f , η οποία παίρνει την τιμή 1 κατά την περίοδο των ελεγχόμενης

διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση.
Προκειμένου να εισάγουμε τις πολιτικές επιδράσεις υπό ελεγχόμενης
διακύμανσης συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρησιμοποιούμε τις εξής τέσσερις
ψευδομεταβλητές: d tpcm , d tpsm , d tncm , d tnsm . Η d tpcm παίρνει την τιμή 1 τον πρώτο
χρόνο αμέσως μετά από τη νίκη του συντηρητικού κόμματος. Η d tpsm παίρνει την
τιμή 1 τον πρώτο χρόνο αμέσως μετά από τη νίκη του σοσιαλιστικού κόμματος. Η

dtncm παίρνει την τιμή 1 κατά την περίοδο διακυβέρνησης του συντηρητικού
κόμματος εκτός από τον πρώτο χρόνο αμέσως μετά από τις εκλογές. Τέλος, η d tnsm
παίρνει την τιμή 1 κατά την περίοδο διακυβέρνησης του σοσιαλιστικού κόμματος
εκτός από τον πρώτο χρόνο αμέσως μετά από τις εκλογές.
Με έναν διαφορετικό τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η ψευδομεταβλητή
d tim  d tpim  d tnim συμβολίζει τη διακυβέρνηση του κόμματος i συμπεριλαμβανομένων

του πρώτου χρόνου αμέσως μετά από τις εκλογές αλλά και τα χρόνια που δεν
διενεργούνται εκλογές. Η ψευδομεταβλητή d tpm  d tpcm  d tpsm συμβολίζει τον πρώτο
χρόνο αμέσως μετά από τη νίκη και των δύο κομμάτων ενώ η ψευδομεταβλητή

d tnm  d tncm  d tnsm συμβολίζει την περίοδο διακυβέρνησης και των δύο κομμάτων
εκτός από τον πρώτο χρόνο αμέσως μετά από τις εκλογές.
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Αν αντικαταστήσουμε τις εξισώσεις (10) και (11) και τις ψευδομεταβλητές
που ορίσαμε παραπάνω στις (6), (8) και (9), οι εξισώσεις για τον πληθωρισμό
μισθών, τον πληθωρισμό τιμών και την ανεργία συνοψίζονται στις παρακάτω
εξισώσεις:

wt  g w1 d t f  g w2 d tncm  g w3 d tnsm  g w4 d tpm  g w5 d tm pt 1  g w6 ut 1  g w7 d tmut 1

(12α)

pt  g p1 dt f  g p2 d tncm  g p3 d tnsm  g p4 d tpcm  g p5 dtpsm  g p6 d tm pt 1  g p7 d tmut 1

(12β)

ut  g u1 d tpcm  g u2 d tpsm  g u3 ut 1

(12γ)

όπου:

g w1  g   f , g w2  g   c , g w3  g   s , g w4  g  q c  (1  q) s ,

g w5   , g w6  (1   ), g w7  , g p1   f , g p2   c , g p3   s ,

g p4  k[ c  aq c  a(1  q) s ], g p5  k[ s  aq c  a(1  q) s ], g p6   ,

(13)

g p7  , g u1  k (1  q)( s   c ), g u2  kq( s   c ),

g u3   , και k 

1
1 a

Οι εξισώσεις (11a), (11b) και (11c) είναι ένα σύστημα εξισώσεων ανηγμένης
μορφής (δηλαδή κάθε εξίσωση εκφράζει μία ενδογενή μεταβλητή ως συνάρτηση
των εξωγενών μεταβλητών ή και των ενδογενών με χρονική υστέρηση) που περιέχει
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τους περιορισμούς (12). Τώρα πια έχουμε ένα σύστημα εξισώσεων το οποίο
μπορούμε να εκτιμήσουμε αφού όλες οι μεταβλητές είναι παρατηρήσιμες.

4.5.2 Ιδιότητες Ολοκλήρωσης και Συνολοκλήρωσης των δεδομένων
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο σε ένα υπόδειγμα μη στάσιμων μεταβλητών,
μετά από παλινδρόμηση να προκύψει υψηλή συσχέτιση μεταξύ δύο χρονολογικών
σειρών χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει καμιά πραγματική σχέση μεταξύ
τους. Αυτό το πρόβλημα ονομάστηκε πλασματική ή νόθος παλινδρόμηση από τους
Granger και Newbold (1974). Οι Granger και Newbold υποστήριξαν ότι η υψηλή
αυτή συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις δύο χρονολογικές
σειρές. Μία χρονολογική σειρά είναι στάσιμη, δηλαδή δεν έχει μοναδιαία ρίζα, αν η
κατανομή της παραμένει διαχρονικά αμετάβλητη. Αυτό σημαίνει ότι έχει σταθερό
μέσο, σταθερή διακύμανση και σταθερή συνδιακύμανση. Παράλληλα, μία μη
στάσιμη σειρά μπορεί να μετατραπεί σε στάσιμη αν εκφραστεί σε μορφή
διαφορών. Με αυτή τη μετατροπή, αφαιρείται η τρέχουσα τιμή από την αμέσως
προγενέστερη.
Αρχικά θα πρέπει να εκτελεστεί ο έλεγχος Dickey-Fuller σε κάθε χρονολογική
σειρά ξεχωριστά, ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη (ή μη) μοναδιαίας ρίζας. Έτσι,
ελέγχουμε την μηδενική υπόθεση Η0: ρ = 1 έναντι της εναλλακτικής της Η1: ρ≠1.
Στην περίπτωση που ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμησης ισούται με τη μονάδα (ρ =
1) (έχει δηλαδή μοναδιαία ρίζα), το υπόδειγμα είναι μια διαδικασία μη στατική.
Αντίθετα, αν ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμησης είναι διάφορος από τη μονάδα
(δεν έχει δηλαδή μοναδιάια ρίζα), το υπόδειγμα είναι μια διαδικασία στατική. Ο
έλεγχος των Dickey - Fuller (DF) γίνεται με την κατανομή t - Student αλλά η σύγκριση
για την αποδοχή ή όχι της Ηο γίνεται από τις κριτικές τιμές του MacKinnon (1991).
Για τις εκτιμήσεις μας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα STATA.
Η μονομεταβλητή ανάλυση δείχνει ότι οι χρονολογικές σειρές Δwt, Δpt και ut
είναι ολοκληρωμένες με βαθμό ολοκλήρωσης 1, δηλαδή I (1), με σταθερά.
Ειδικότερα, οι Dickey-Fuller t-στατιστικές [επιτρέποντας την ύπαρξη σταθεράς και
με μηδενικής υστέρησης ολοκληρωμένους όρους (zero lagged differenced terms)]
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για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας στις Δwt, Δpt και ut έχουν αντίστοιχα τις τιμές 2.222, -1.1803, -0.72 οι οποίες είναι μεγαλύτερες (δηλαδή λιγότερο αρνητικές) από
την MacKinnon κριτική τιμή σε επίπεδο σημαντικότητας 5% που ισούται -2.936. Έτσι
δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας
ρίζας των χρονολογικών σειρών Δwt, Δpt και ut και συνεπώς το γεγονός ότι το
υπόδειγμα είναι μια διαδικασία μη στατική. Στη συνέχεια, ελέγχουμε την δεύτερης
τάξης ολοκλήρωση (second order integration). Η μηδενική υπόθεση μοναδιαίας
ρίζας απορρίπτεται εύκολα για τις χρονολογικές σειρές Δwt (-2.019>-2.938), Δpt (1.777 > -2.938) και ut (-1.561>-2.938) σε επίπεδο 5%. Όλα αυτά τα αποτελέσματα
συγκλίνουν στο αποτέλεσμα ότι οι χρονολογικές σειρές Δwt, Δpt και ut είναι
ολοκληρωμένες με βαθμό ολοκλήρωσης 1, δηλαδή I (1), με σταθερά.
Έχοντας βεβαιωθεί ότι οι σειρές μας είναι I (1), το πρόβλημα μας είναι κατά
πόσο μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι δύο ή περισσότερες μεταβλητές κινούνται
μακροπρόθεσμα προς την ίδια κατεύθυνση, κατά πόσον υπάρχει, δηλαδή, μια
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών χωρίς να ισχύει το ίδιο και
βραχυπρόθεσμα. Αυτό μας οδηγεί στην έννοια της συνολοκλήρωσης. Στη συνέχεια,
εξετάσουμε

τις

σχέσεις

συνολοκλήρωσης

και

αν

κριθεί

απαραίτητο

μετασχηματίζουμε το μοντέλο έτσι ώστε να αποκτήσει στασιμότητα (βλέπε επίσης
King, Plosser, Stock και Watson, 1991; Banergee, Donaldo, Galbraith και Hedry,
1993).
Ο έλεγχος Johansen χρησιμοποιεί αρχικά ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο
υπόδειγμα (VAR model) για να περιγράψει τα στοιχεία και στην συνέχεια εφαρμόζει
ελέγχους συνολοκλήρωσης μεγίστης πιθανοφάνειας για να εντοπίσει αν υπάρχει
συνολοκλήρωση και πόσες σχέσεις συνολοκλήρωσης είναι δυνατόν να υπάρχουν
στα στοιχεία. Η πρώτη παλινδρόμηση (12a) περιέχει τις σειρές Δwt, Δpt και ut. Ο
έλεγχος μεγίστης πιθανοφάνειας του Johansen δεν απορρίπτει τη μηδενική
υπόθεση ότι οι χρονολογικές σειρές Δwt, Δpt και ut είναι συνολοκληρωμένες.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, η
μηδενική υπόθεση ότι υπάρχει μία εξίσωση συνολοκλήρωσης γίνεται δεκτή.
Η εξίσωση (12b) αποτελεί μία μη ισορροπημένη (unbalanced) παλινδρόμηση
εξαιτίας του γεγονότος ότι εξηγεί μία μεταβλητή ολοκληρωμένη με βαθμό
ολοκλήρωσης 0, (Δpt - Δpt-1) με μια μεταβλητή ολοκληρωμένη με βαθμό
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ολοκλήρωσης 1 (ut). Ακολουθώντας τους Αλογοσκούφης, Lee, Φιλιππόπουλος
(1998), και προκειμένου να αποφύγουμε δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το
πρόβλημα της πλασματικής ή νόθου παλινδρόμησης, όταν εκτιμούμαι το μοντέλο
χρησιμοποιούμε, αντί για τον όρο ut-1, τον όρο Δut-1 μιας και η φύση των εκτιμήσεων
δεν μεταβάλλεται με αυτή την αλλαγή. Στην εξίσωση (12c) για να αποφύγουμε και
πάλι το πρόβλημα της πλασματικής παλινδρόμησης θα χρησιμοποιήσουμε στη θέση
του ut τον όρο Δut και στη θέση του ut-1 τον όρο Δut-1. Και πάλι τα αποτελέσματα των
εκτιμήσεων

δεν

μεταβάλλονται με

αυτές τις αλλαγές.

Στο

παράρτημα

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις ιδιότητες ολοκλήρωσης και
συνολοκλήρωσης των δεδομένων που προέκυψαν από το στατιστικό πρόγραμμα
STATA.

4.5.3 Έλεγχοι και Αποτελέσματα Εκτιμήσεων
Τελικά το οικονομετρικό μοντέλο που θα εκτιμήσουμε είναι:

wt  g w1 d t f  g w2 d tncm  g w3 d tnsm  g w4 d tpm  g w5 d tm pt 1  g w6 ut 1  g w7 d tmut 1 (14α)
pt  g p1 d t f  g p2 d tncm  g p3 d tnsm  g p4 d tpcm  g p5 d tpsm  g p6 d tm pt 1  g p7 d tm ut 1

(14β)

ut  g u1 d tpcm  g u2 d tpsm  g u3 ut 1

(14γ)

υπό τους περιορισμούς:

g w1  g   f , g w2  g   c , g w3  g   s , g w4  g  q c  (1  q) s ,
g w 5   , g w6  (1   ), g w7  , g p1   f , g p2   c , g p3   s ,

g p4  k[ c  aq c  a(1  q) s ], g p5  k[ s  aq c  a(1  q) s ], g p6   ,

(13)

g p7  , g u1  k (1  q)( s   c ), g u2  kq( s   c ),
g u3   , και k 

1
1 a
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Με δεδομένες τις ιδιότητες ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης των
δεδομένων,

το

παραπάνω

μετασχηματισμένο

σύστημα

εξισώσεων

δεν

χαρακτηρίζεται από προβλήματα σχετικά με τη στασιμότητα. Όταν γίνεται έλεγχος
για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα του παραπάνω συστήματος εξισώσεων
με τους περιορισμούς, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση που σημαίνει ότι τα
κατάλοιπα ακολουθούν μία στατική διαδικασία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ασυνέπεια
μεταξύ των στατιστικών ιδιοτήτων των μη περιορισμένων δεδομένων και των
καταλοίπων από το οικονομετρικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των
εκτιμήσεων είναι ισχυρά (robust) στους διάφορους μετασχηματισμούς που έχουν
γίνει προκειμένου να επιτευχθεί η στασιμότητα.
Εκτιμώντας το σύστημα των εξισώσεων (14α) – (14γ) υπό τους περιορισμούς
(13),

λαμβάνεται υπόψη η κριτική του Lucas. Στόχος είναι η εκτίμηση των

παρακάτω διαρθρωτικών παραμέτρων: g ,  f ,  c ,  s ,  ,  , a , q . Ωστόσο,
ακολουθώντας τους Αλογοσκούφης, Lee, Φιλιππόπουλος (1998), δεν γίνεται
εκτίμηση της διαρθρωτικής παραμέτρου q . Ο λόγος είναι ότι το μοντέλο είναι
αρκετά τυποποιημένο (stylized) ώστε να προκύψουν εύλογες εκτιμήσεις της
παραμέτρου q . Έτσι, η τιμή της πιθανότητα εκλογής, q , θα είναι σταθερή και ίση
με 0,5 (ο περιορισμός αυτός δεν απορρίπτεται από τα δεδομένα).
Η εκτίμηση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων έγινε με τη μέθοδο των
φαινομενικά ασυσχέτιστων παλινδρομήσεων [Seemingly Unrelated Regressions,
(SUR), Zellner, 1962]. Η επιλογή της μεθόδου αυτής οφείλεται στο ότι οι εξισώσεις
αυτές

παρότι

φαινομενικά

είναι

ασυσχέτιστες

στην

πραγματικότητα

οι

διαταρακτικοί τους όροι συσχετίζονται μεταξύ τους. Πριν αναφερθούμε στα
αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τις εκτιμήσεις των διαρθρωτικών
παραμέτρων και την ερμηνεία αυτών, θα κάνουμε λόγο για τα αποτελέσματα
ορισμένων άλλων μεγεθών. Αυτά τα μεγέθη είναι ο συντελεστής προσδιορισμού R 2
(R – squared) και το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης (σ).
Οι συντελεστές προσδιορισμού R 2 για τις (14α), (14β) και (14γ) είναι
αντίστοιχα 0.9318, 0.9232 και 0.3481. Οι υψηλές τιμές των συντελεστών δείχνουν
ότι το μοντέλο ερμηνεύει πολύ καλά τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής με
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τη βοήθεια της ανεξάρτητης. Το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης (σ) για τις
(14α), (14β) και (14γ) είναι αντίστοιχα 3.749, 3.424 και 0.522. Το στατιστικό
πρόγραμμα Stata που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε τις εκτιμήσεις ονομάζει
ατυχώς το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης ως Root Mean Squared Error και το
συμβολίζει ως RMSE9. Τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από τη χρήση του
στατιστικού πρόγραμμα Stata βρίσκονται στο παράρτημα της παρούσας
διπλωματικής εργασίας.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τις
παραμέτρους του συστήματος εξισώσεων (14α), (14β) και (14γ) υπό τους
περιορισμούς (13) με τη μέθοδο των φαινομενικά ασυσχέτιστων παλινδρομήσεων
(SUR). Χρησιμοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία για τον ρυθμό πληθωρισμού των τιμών,
τον ρυθμό πληθωρισμού των μισθών και το ποσοστό ανεργίας για την Ελλάδα και
συγκεκριμένα για την περίοδο 1960-2008.

Πίνακας 5: Αποτελέσματα Εκτιμήσεων
Παράμετρος

g

c
s


f

a

Εκτίμηση
0.063
0.024
0.07254
0.07259
0.604
0.522
-0.358

z
7.57
2.44
4.45
4.46
7.31
4.44
-1.34

P> z
0.000
0.015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.181

Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω η τιμή της πιθανότητας εκλογής,

q , θεωρείται σταθερή και ίση με 0.5. Σχετικά με τις υπόλοιπες παραμέτρους, όλοι
οι εκτιμημένοι συντελεστές, εκτός από το συντελεστή της παραμέτρου α, έχουν
πρόσημα που είναι συνεπή με τη θεωρία και είναι στατιστικά σημαντικοί. Πιο
αναλυτικά, αν η τιμή P > z είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας,
απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και έτσι οι συντελεστές είναι στατιστικά
σημαντικοί. Θεωρώντας ότι το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0.05, για τις
9

web.mit.edu/~17.871/www/2007/regression_2007.ppt, page 6
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παραμέτρους g ,  f ,  c ,  s ,  ,  , η τιμή είναι P > z είναι φανερά μικρότερη
από το επίπεδο σημαντικότητας και συνεπώς οι συντελεστές τους είναι στατιστικά
σημαντικοί. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τον συντελεστή της παραμέτρου α. Σε
αυτή την περίπτωση η τιμή P >

z

είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο

σημαντικότητας και συνεπώς δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική
υπόθεση, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο συντελεστής της
παραμέτρου α δεν είναι στατιστικά σημαντικός.
Οι εκτιμήσεις για τις παραμέτρους  c και  s είναι φανερά μεγαλύτερες από
την εκτίμηση του  f . Αυτό το αποτέλεσμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο
πληθωρισμός των τιμών και ο πληθωρισμός των μισθών είναι υψηλότεροι κατά την
περίοδο εφαρμογής καθεστώτων ελεγχόμενης διακύμανσης συναλλαγματικών
ισοτιμιών και υπό τη διακυβέρνηση και των σοσιαλιστών αλλά και των
συντηρητικών κομμάτων σε σύγκριση με την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών Bretton Woods. Παράλληλα, ο πληθωρισμός
των τιμών και ο πληθωρισμός των μισθών επιμένουν κατά θ = 0.6 κατά την περίοδο
εφαρμογής καθεστώτων ελεγχόμενης διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
(κατά την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών Bretton Woods η επιμονή του πληθωρισμού δεν είναι σημαντική). Τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Αλογοσκούφης και
Φιλιππόπουλος (1992) και Αλογοσκούφης, Lee και Φιλιππόπουλος (1998). Είναι
επίσης συνεπή με τις προβλέψεις του μοντέλου του καθεστώτος συναλλαγματικών
ισοτιμιών (exchange rate regime model).
Σχετικά με τις προβλέψεις του κομματικού μοντέλου (partisan model) τα
αποτελέσματά μας συμφωνούν με εκείνα των Αλογοσκούφης, Lee και
Φιλιππόπουλος (1998) και διαφέρουν με εκείνα των Αλογοσκούφης και
Φιλιππόπουλος (1992). Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ορθολογικό κομματικό
μοντέλο και με τους Αλογοσκούφης και Φιλιππόπουλος (1992), τα πολιτικά
κόμματα έχουν διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τα μεγέθη του πληθωρισμού και
της ανεργίας. Οι σοσιαλιστές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανεργία σε σχέση
με τον πληθωρισμό από ό, τι οι συντηρητικοί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας όμως
προκύπτει περίπου ότι  c = 0,0726 =  s . Εξαιτίας της μικρής διαφοράς μεταξύ των
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 c και  s θεωρούμε ότι είναι ίσα. Η ισότητα αυτή προκύπτει και από τα
αποτελέσματα των Αλογοσκούφης, Lee και Φιλιππόπουλος (1998) και δηλώνει ότι η
τύπου Barro - Gordon στατιστική απόκλιση του πληθωρισμού είναι η ίδια υπό τη
διακυβέρνηση και των δύο κομμάτων.
Η παράμετρος λ, που συμβολίζει τη σχετική βαρύτητα των “insiders” στον
καθορισμό των μισθών, εκτιμάται ότι είναι ίση με 0.522 που είναι μία αρκετά
εύλογη τιμή. Η μόνη παράμετρος που δεν έχει το σωστό πρόσημο σύμφωνα με τη
θεωρία, όπως συμβαίνει και στο άρθρο των Αλογοσκούφης, Lee και Φιλιππόπουλος
(1998) είναι η a που συμβολίζει τη σχετική βαρύτητα που δίνεται στην ανεργία σε
σχέση με τον πληθωρισμό. Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι το πρόσημο αυτό
οφείλεται στην τύπου καμπύλης Phillips αρνητική επίδραση της ανεργίας στον
πληθωρισμό που υπερκαλύπτει την τύπου Barro – Gordon θετική επίδραση.

4.5.4 Συμπεράσματα και Επιπτώσεις της Πολιτικής
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτίμηση του συστήματος των
φαινομενικά ασυσχέτιστων παλινδρομήσεων (14α), (14β) και (14γ) υπό το σύνολο
των περιορισμών (13) υποδηλώνουν ότι μετά την πτώση του καθεστώτος σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών Bretton Woods το 1972 και την έναρξη των
καθεστώτων ελεγχόμενης διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών, υπάρχει
στατιστική απόκλιση στον πληθωρισμό (inflation bias) εξαιτίας της αδυναμίας των
πολιτικών κομμάτων που κυβερνούν στην Ελλάδα να προδεσμευτούν για τη
σταθερότητα των τιμών και συνεπώς για χαμηλό πληθωρισμό. Κάτι τέτοιο όμως δεν
συνέβαινε κατά τη διάρκεια του καθεστώτος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
Bretton Woods. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με το μοντέλο
πληθωρισμού του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Παρά το γεγονός ότι αυτά τα εμπειρικά αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την
ευρέως αποδεκτή άποψη ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν τόσο άμεσα
όσο και έμμεσα μέσω της αξιοπιστίας (credibility) την εξέλιξη του πληθωρισμού
υπογραμμίζουμε, όπως και οι Αλογοσκούφης, Lee και Φιλιππόπουλος (1998) ότι τα
παραπάνω αποτελέσματα δεν υπονοούν ότι ο χαμηλός πληθωρισμός αποδίδεται
μόνο στην πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Για παράδειγμα, όπως
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αποτυπώνεται και στο άρθρο του Dornbusch (1991), παρουσιάζεται κοινή εξέλιξη
στον πληθωρισμό στην Ευρώπη ανεξάρτητα από το εάν ένα κράτος είναι μέλος του
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (EMS). Είναι ξεκάθαρο ότι μία χώρα έχει τη
δυνατότητα να αντιστρέψει τον πληθωρισμό της από μόνη της.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν μία χώρα έχει τη
δυνατότητα να αντιστρέψει τον πληθωρισμό της από μόνη της ή όχι, αλλά εάν το
γεγονός ότι μία χώρα συμμετέχει σε ένα μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών
(π.χ σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών) μπορεί να κάνει τη διαδικασία
του αποπληθωρισμού πιο εύκολη. Εάν η συμμετοχή σε ένα τέτοιο μηχανισμό
παρέχει μία μορφή πολιτικής εσόδων και διασπά την αδράνεια του πληθωρισμού,
δεν μπορεί να κάνει τη διαδικασία αποπληθωρισμού δυσκολότερη αλλά
ευκολότερη. Αν, ωστόσο, οι ονομαστικοί μισθοί εξελίσσονται χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον πληθωρισμό και τη συναλλαγματική
ισοτιμία, οποιαδήποτε χρήση των δεσμεύσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας
προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, αργά η γρήγορα θα οδηγήσει σε
υπερτίμηση και σε στασιμοπληθωρισμό και τελικά σε κερδοσκοπικές επιθέσεις εις
βάρος του νομίσματος. Προκύπτει έτσι το συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό μία
χώρα να δουλεύει περαιτέρω μόνη της ως προς τον αποπληθωρισμό πριν πάρει την
απόφαση να ενταχθεί σε ένα μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Ωστόσο, ο αποπληθωρισμός απαιτεί τη διόρθωση των δομικών στοιχείων της
οικονομίας. Μόνο εάν τα δομικά στοιχεία διορθωθούν, η δέσμευση σε ένα
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να λειτουργήσει ως ένα
αποτελεσματικό προληπτικό μηχάνημα ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη
επεισοδίων υψηλού πληθωρισμού (Cukierman, 1994). Από το 1993, έχουν ληφθεί
μέτρα και προς τις δύο κατευθύνσεις στην Ελλάδα. Ειδικότερα, έγιναν προσπάθειες
για να διορθωθούν τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αν και ως επί των πλείστων
ήταν ακόμη μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης, και ταυτόχρονα, οι νομισματικές
αρχές αντιστάθηκαν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν την επιλογή των πολιτικών
των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με διολίσθηση. Επιπλέον, ελήφθησαν
μέτρα προκειμένου να διοριστούν κεντρικοί τραπεζίτες οι οποίοι απεχθάνονται τον
πληθωρισμό διορίσει τον πληθωρισμό (Svensson,1997) για τη διεξαγωγή μιας
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έρευνας σχετικά με τις πιθανές βελτιώσεις στην αναποτελεσματική (Nash)
ισορροπία του παιγνίου των Barro-Gordon.
Ωστόσο, η εξέλιξη των μισθών, των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών
συνεχίσει να αποτελεί ένα μέγιστης σημασίας ζήτημα, υπεύθυνο κατά ένα
σημαντικό ποσοστό για τη δημιουργία ρήγματος μεταξύ των διαφορετικών
πολιτικών. Με την απουσία της εισοδηματικής πολιτικής και της περαιτέρω
δημοσιονομικής πειθαρχίας, η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας και ο
αποπληθωρισμός δεν είναι ιδιαίτερα εφικτοί στόχοι (Dornbusch, 1991).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πηγή Δεδομένων: Statistical Annex of European Economy (http://ec.europa.eu/)
Πίνακας 1.1 Ποσοστό Ανεργίας, Ετήσια Στοιχεία 1960-2008

Έτη
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Διάγραμμα 1.1

Ποσοστό
Ανεργίας
5,5
5,4
4,8
4,8
4,6
4,8
5,0
5,4
5,6
5,2
4,2
3,1
2,1
2,0
2,1
2,3
1,9
1,7
1,8
1,9
2,7
4,0
5,8
7,1
7,2

Έτη

Ποσοστό
Ανεργίας

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7,0
6,6
6,7
6,8
6,7
6,4
7,1
7,9
8,6
8,9
9,2
9,6
9,8
10,8
12,0
11,2
10,7
10,3
9,7
10,5
9,9
8,9
8,3
7,7

Ποσοστό Ανεργίας, 1960-2008

77

Πίνακας 1.2 Ποσοστό Πληθωρισμού Τιμών, Ετήσια Στοιχεία 1960-2008

Έτη

Πληθωρισμός
Τιμών

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

0,8
1,4
2,0
2,9
1,5
4,3
3,3
1,5
0,4
3,1
3,4
2,9
4,4
16,1
24,9
12,8
14,8
12,8
13,2
16,2
22,5
23,1
21,1
19,4
19,3

Διάγραμμα 1.2

Έτη

Πληθωρισμός
Τιμών

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

19,6
22,4
17,3
15,1
13,5
19,8
19,7
15,7
14,1
11,0
9,0
8,2
5,6
4,5
2,3
7,5
2,7
2,6
3,4
2,9
3,4
3,4
3,3
4,0

Ποσοστό Πληθωρισμού Τιμών, 1960-2008
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Πίνακας 1.3 Ποσοστό Πληθωρισμού Μισθών, Ετήσια Στοιχεία 1960-2008

Έτη
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Διάγραμμα 1.3

Πληθωρισμός
Μισθών
4
4,6
6,6
7,7
13,3
12,2
12,6
9,5
9,8
9,6
8,8
8
12,6
17,2
19,3
20,3
23,2
22
23,1
22,1
15,7
21,3
27,5
21,6
20,8

Έτη

Πληθωρισμός
Μισθών

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

21
12
11,3
20,1
23,2
17,9
15,3
11,5
9,8
10,9
13
8,8
13,7
5,3
6,5
6
3,7
11,4
6,3
4
5,2
3,6
6,1
7

Ποσοστό Πληθωρισμού Μισθών, 1960-2008
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Διάγραμμα 1.4 Ποσοστό Ανεργίας, Ποσοστό Πληθωρισμού Τιμών και Ποσοστό
Πληθωρισμού Μισθών (1960-2008)

30
Ποσοστό Ανεργίας
25

Πληθωρισμός Τιμών
Πληθωρισμός Μισθών

20
15
10

5
0
1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008
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Πίνακας 2.1: Έλεγχος Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

(Δwt , lags(0), number of obs=48)
1% Critical
Value
Z(t)
-2.222
-3.594
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1982
Test Statistic

5% Critical
Value
-2.936

10% Critical
Value
-2.602

Πίνακας 2.2: Έλεγχος Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

(Δwt , lags(1), number of obs=47)

1% Critical
Value
Z(t)
-2.019
-3.600
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2785
Test Statistic

5% Critical
Value
-2.938

10% Critical
Value
-2.604

Πίνακας 2.3: Έλεγχος Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

(Δpt , lags(0), number of obs=48)

1% Critical
Value
Z(t)
-1.803
-3.594
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3788
Test Statistic

5% Critical
Value
-2.936

10% Critical
Value
-2.602

Πίνακας 2.4: Έλεγχος Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

(Δpt , lags(1), number of obs=47)

1% Critical
Value
Z(t)
-1.777
-3.600
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3917
Test Statistic

5% Critical
Value
-2.938

10% Critical
Value
-2.604

81

Πίνακας 2.5: Έλεγχος Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

(ut , lags(0), number of obs=48)

1% Critical
Value
Z(t)
-0.720
-3.594
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8414
Test Statistic

5% Critical
Value
-2.936

10% Critical
Value
-2.602

Πίνακας 2.6: Έλεγχος Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

(ut , lags(1), number of obs=47)

1% Critical
Value
Z(t)
-1.561
-3.600
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5032
Test Statistic

5% Critical
Value
-2.938

10% Critical
Value
-2.604
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Πίνακας 3.1 Αυτοπαλινδρόμηση (VAR)

Vector Autoregression Estimates
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
U
1.511849
(0.13594)
[ 11.1214]

ΔW
-0.159670
(0.78107)
[-0.20442]

ΔP
-0.460028
(0.88179)
[-0.52170]

U(-2)

-0.526432
(0.14207)
[-3.70541]

-0.829546
(0.81630)
[-1.01623]

0.357686
(0.92156)
[ 0.38813]

ΔW(-1)

-0.009789
(0.02442)
[-0.40083]

0.373871
(0.14032)
[ 2.66439]

0.335622
(0.15842)
[ 2.11862]

ΔW(-2)

0.015013
(0.02395)
[ 0.62687]

-0.194298
(0.13760)
[-1.41202]

0.003378
(0.15535)
[ 0.02175]

ΔP(-1)

0.039898
(0.02442)
[ 1.63414]

0.037461
(0.14028)
[ 0.26704]

0.720755
(0.15837)
[ 4.55100]

ΔP(-2)

-0.022156
(0.02392)
[-0.92608]

0.347065
(0.13746)
[ 2.52477]

-0.069182
(0.15519)
[-0.44579]

U(-1)
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Πίνακας 3.2 Johansen Cointegration test (Συνολοκλήρωση)

Series: U ΔW ΔP
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue
None *
At most 1
At most 2

0.443031
0.128818
0.078559

Trace
Statistic
37.02850
10.10717
3.763568

0.05
Critical Value Prob.**
29.79707
15.49471
3.841466

0.0062
0.2726
0.0524

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue
None *
At most 1
At most 2

0.443031
0.128818
0.078559

Max-Eigen
Statistic
26.92133
6.343597
3.763568

0.05
Critical Value Prob.**
21.13162
14.26460
3.841466

0.0068
0.5695
0.0524

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05
level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Πίνακας 4.1: Ψευδομεταβλητές
t

f

m

pcm

psm

ncm

nsm

pm

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0.5
0.5
0
0
0.5
0.5
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
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t

f

m

pcm

psm

ncm

nsm

pm

2003
2004
2005
2006
2007
2008

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0

1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
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Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα Εκτίμησης (SUR model)

Equation
Δw
Δp
Δu

g

c
s


f

a

Obs
49
49
49

Parms
7
6
4

RMSE
3.74917
3.42380
0.52235

R-sq
0.9318
0.9232
0.3481

Coef.

Std. Err.

z

P> z

0.063
0.024
0.07254
0.07259
0.604
0.522
-0.358

0.008
0.009
0.016
0.016
0.083
0.117
0.267

7.57
2.44
4.45
4.46
7.31
4.44
-1.34

0.000
0.015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.181

Constant
(none)
(none)
(none)

[95% Conf.
Interval]
0.0334 0.0874
0.0051 0.0786
0.0472 0.0957
0.0486 0.0903
0.4425 0.7665
0.2914 0.7526
-0.8840 0.1668
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