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Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει στόχο να συνεισφέρει στην βιβλιογραφία της
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους. Η ανάπτυξη της πραγµατοποιείται σε 8 κεφάλαια. Το πρώτο
κεφάλαιο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα ποσοτικά και
ποιοτικά. Εκτός δηλαδή από την περιγραφή της εξέλιξης του χρέους ως συνολικό µέγεθος και ως
σχετικό µε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αποτυπώνεται και η δυναµική συµπεριφορά ποιοτικών
χαρακτηριστικών του, όπως η κατανοµή των χρεογράφων ανά τύπο χρεογράφου, ανά χρεογράφων
αποτιµωµένων σε συνάλλαγµα, ανά διάρκεια και ανά ωρίµανση χρεογράφων. Το δεύτερο κεφάλαιο
περιλαµβάνει θεωρητικά ζητήµατα που έχουν απασχολήσει και µελετηθεί από τη διεθνή
βιβλιογραφία, αλλά και πρακτικά ζητήµατα και εφαρµογές στην πράξη θεωριών που έχουν
συνεισφέρει στην διαχείριση του δηµοσίου χρέους. Τα κεφάλαια 3 έως και 7 αποτελούν αυτόνοµα
κεφάλαια και περιλαµβάνουν την συνεισφορά µας. Το τρίτο κεφάλαιο στοιχειοθετεί θεωρητικά την
αντίληψη πως η αβεβαιότητα για µελλοντικό πληθωρισµό είναι µια αύξουσα συνάρτηση του χρέους
και αύξουσα συνάρτηση της ευαισθησίας της αξίας του χρέους σε απροσδόκητες µεταβολές του
πληθωρισµού, και επιχειρεί οικονοµετρικά να διερευνήσει αυτή την υπόθεση για την περίπτωση των
ΗΠΑ. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει ένα τυπικό διαφορικό παίγνιο µεταξύ δηµοσιονοµικών και
νοµισµατικών αρχών, µε την καινοτοµία της εισαγωγής της διαχείρισης των δοµικών
χαρακτηριστικών του δηµοσίου χρέους, όπου αναζητούµε και χαρακτηρίζουµε την ισορροπία Nash.
Το πέµπτο κεφάλαιο διερευνά την επίδραση µιας µεταβολής του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ, στο µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, όταν υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση να
παρουσιάσει αδυναµία στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών της. Το ευρύτερο πλαίσιο
εργασίας του κεφαλαίου αυτού είναι το κλασσικό υπόδειγµα ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης µε
παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο και δηµόσιο χρέος. Στο έκτο κεφάλαιο παραµένει στο ίδιο πλαίσιο
εργασίας και διερευνά για δυο δηµοσιονοµικούς κανόνες επενδύσεων µια σειρά ερωτηµάτων. Αυτά
συνοπτικά είναι η ευστάθεια της ισορροπίας, η ταχύτητα µετάβασης στην ισορροπία, η διερεύνηση
για απροσδιοριστία και τέλος τα µη γραµµικά , µη µονότονα φαινόµενα κατά την µετάβαση στην
ισορροπία. Το έβδοµο κεφάλαιο παραµένει στο ίδιο πλαίσιο, αλλά πλέον ο άριστος διαχρονικός
καταµερισµός της κατανάλωσης και της επένδυσης του νοικοκυριού πραγµατοποιείται σε περιβάλλον
αβεβαιότητας και σε συνεχή χρόνο. Το ερώτηµα που απαντά το κεφάλαιο αυτό είναι η επίδραση της
αβεβαιότητας της αγορά χρεογράφων στον ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας. Τέλος το όγδοο
κεφάλαιο συνοψίζει.

Abstract

This PhD thesis aims at contributing to the public debt management literature. The thesis
consists of eight sections. The first section describes the current situation of public debt in Greece both
quantitatively and qualitatively. Along with a description of the development of public debt in levels
and relative to the Gross Domestic Product, we also investigate the dynamic behavior of its qualitative
characteristics, such as the distribution of securities per type of security, per securities valued in
foreign currency, per duration and per maturity. The second section includes theoretical issues which
have occupied and been studied in the (international) literature, but also practical questions and
applications of theories that have contributed to the management of public debt. Sections 3 to 7 are
autonomous sections which include our main contribution. The third section comprises theoretically
the perception that uncertainty as to future inflation is an increasing function of debt and an increasing
function of the sensitivity of the value of debt to unexpected changes of inflation, and investigates this
relationship econometricly for the case of the USA. The fourth section includes a formal differential
theoretical game between budgetary and monetary authorities, with the innovation of including
management of structural characteristics of public debt, where we seek and characterize the Nash
equilibrium. The fifth section investigates the effect of a change of public debt as a percentage of the
Gross Domestic Product, on the long-run rate of economic growth, when there exists a probability that
the government may not be position to satisfy its obligations against her lenders. The underlying
framework of this section is the classic model of endogenous economic growth with productive public
capital and public debt. The sixth section remains in the same framework and investigates a series of
issues for two rules of fiscal investment. These concise are the stability of equilibrium, the speed of
convergence to the equilibrium, the investigation for indeterminacy and finally the non-linear, nonmonotonous phenomena during the convergence to equilibrium. The seventh section remains in the
same framework as previously, with the main difference being the assumption that the household's
optimal choice between consumption and investment takes place in an uncertain environment and in
continuous times. The issue at hand is the effect of uncertainty in the securities market on the growth
rate of the economy. Finally, section 8 summarizes and concludes.
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1) Το ∆ηµόσιο Χρέος και τα δοµικά του χαρακτηριστικά, η περίπτωση της Ελλάδας
Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδος µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού, και ειδικότερα µέσω της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους,
ακολουθώντας και τις διεθνής πρακτικές όπως αυτές αποτυπώθηκαν από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο (IMF) και την Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) το 2003 στο “Guidelines on Public Debt
Management”, δηµοσιεύει σε τακτές τριµηνιαίες εκδόσεις το ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους από το 2003 κι
έπειτα.
Το ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους στα πλαίσια της διαφάνειας των χειρισµών των εκδόσεων
δανείων, περιλαµβάνει κρίσιµες πληροφορίες για τους επενδυτές. Ποιο συγκεκριµένα, σε κάθε δελτίο
αποτυπώνεται η εξέλιξη σε εύρος ενός έτους του πραγµατικού επιτοκίου, του πληθωρισµού και του
ονοµαστικού επιτοκίου του ετήσιου οµολόγου. Παρουσιάζουν την εξέλιξη του πλέον βασικού
µεγέθους, δηλαδή το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, στον υπολογισµό του οποίου
συµπεριλαµβάνουν και τιτλοποιήσεις. Για το ύψος του χρέους δίδεται η πληροφορία για τον όγκο
αυτού που είναι εκφρασµένο σε οµόλογα σταθερού επιτοκίου, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο
όγκος των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού δηµοσίου, και ο όγκος του χρέους που είναι σε
κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα οµόλογα κυµαινόµενου επιτοκίου είναι τιµαριθµοποιηµένα και στον
συνολικό όγκο τους συνυπολογίζονται οι λογιστικές εφαρµογές των πράξεων χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων ανταλλαγής επιτοκίου (swaps). Το ύψος του χρέους διαχωρίζεται σε διαπραγµατεύσιµο
χρέος και µη διαπραγµατεύσιµο όπως ακόµα γίνεται διαχωρισµός και του όγκου του χρέους σε ευρώ
και σε άλλα νοµίσµατα. Σε κάθε νέο δελτίο αποτυπώνεται η κατανοµή των οµολόγων της εκάστοτε
χρονιάς κατά διάρκεια οµολόγων, διαχωριζόµενα σε βραχυπρόθεσµα -µε διάρκεια κάτω των πέντε
ετών- µεσοπρόθεσµα -µε διάρκεια λιγότερη των δέκα ετών- και σε µακροπρόθεσµα. Εκτός όµως από
την διάρκεια των οµολόγων της κάθε χρονιάς υπολογίζεται κι ένας συνολικός δείκτης που
ανταποκρίνεται στο σύνολο των τίτλων του Ελληνικού δηµοσίου, η µέση σταθµική διάρκεια σε βάση
έτους. Επίσης σηµαντική πληροφορία για την εύρυθµη λειτουργία της πρωτογενούς και
δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Ελληνικού δηµοσίου είναι το ηµερολόγιο εκδόσεων τίτλων. Σε
αυτό αναφέρονται οι εκδόσεις που θα λάβουν χώρα, ο τύπος του τίτλου και τα χαρακτηριστικά του όπως η διάρκεια και το επιτόκιο ανοίγµατος των εκδόσεων. Ακόµα ένα σηµαντικό στοιχείο σχετικά
µε την διάρκεια των τίτλων είναι το χρονικό προφίλ της λήξης των τίτλων από την ηµεροµηνία
έκδοσης του εκάστοτε δελτίου, ως την ηµεροµηνία λήξης του πιο µακροχρόνιου τίτλου. Το
∆ιάγραµµα αυτό βοηθάει τις αγορές να προβλέψουν τον όγκο και τον χρόνο που θα λάβει χώρα η
διαδικασία αναχρηµατοδότησης του δηµοσίου χρέους. Επίσης σηµαντική πληροφορία που δίνεται στα
δελτία δηµοσίου χρέους είναι αυτή σχετικά µε την εµπορευσιµότητα των τίτλων δίνοντας το µηνιαίο
όγκο συναλλαγών των τίτλων του Ελληνικού δηµοσίου στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων
Η∆ΑΤ, και αντιπαραβάλλουν τις τρέχουσες συναλλαγές µε τις αντίστοιχες των δυο προηγουµένων
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ετών. Τα δελτία δηµοσίου χρέους εκδίδονται σε τριµηνιαία βάση τους µήνες ∆εκέµβριο, Μάρτιο,
Ιούνιο και Σεπτέµβριο κάθε έτους.

1.2) Η εξέλιξη του ∆ηµόσιου Χρέους στην Ελλάδα 1990-2006
Όπως είναι γνωστό η διαδικασία συσσώρευσης αλλεπάλληλων πρωτογενών ελλειµµάτων µαζί
µε την δυναµική του προϋπάρχοντος χρέους, δηλαδή το άθροισµα του πρωτογενούς ελλείµµατος µε
το κόστος εξυπηρέτησης του τρέχοντος χρέους το οποίο άθροισµα αποτελεί το δευτερογενές
έλλειµµα, είναι ο κύριος µηχανισµός συσσώρευσης και δηµιουργίας του δηµοσίου χρέους. Η
εκάστοτε κυβέρνηση για να καλύψει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, τα διαχειριστικά έξοδα της
κυβέρνησης και την πιθανή δηµόσια επένδυση είναι υποχρεωµένη να δανειστεί ρευστότητα από τις
κεφαλαιαγορές µέσω της έκδοσης τίτλων µελλοντικών απαιτήσεων επί των κεφαλαίων που έχει
αντλήσει από τις αγορές. Η δηµιουργία ελλειµµάτων είναι αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων. Όπως
για παράδειγµα όταν τα έξοδα της κυβέρνησης είναι µεγαλύτερα από τα έσοδα. Η αδυναµία να
εξυπηρετηθούν τα έξοδα από τα έσοδα µπορεί να πηγάζει τόσο από ενδογενείς παράγοντες όσο και
από εξωγενείς.
Παράδειγµα εξωγενούς παράγοντα είναι η ιδιαίτερα αυξηµένη τιµή του πετρελαίου που
προκαλεί ανισορροπίες σε όλες τις εξαρτηµένες από αυτό οικονοµίες αλλά ακόµα και στις
ανεξάρτητες, εµµέσως µέσα από την διάχυση των οικονοµικών επιπτώσεων προς αυτές. Αυτή η
εξωγενής αύξηση της τιµής του πετρελαίου, αυξάνει το κόστος παραγωγής, µειώνει την
ανταγωνιστικότητα, επιβραδύνει την οικονοµία, δηµιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, µε αποτέλεσµα
την συρρίκνωση των φορολογικών εσόδων αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση των δηµοσίων δαπανών.
Ενδογενές αποτέλεσµα δηµιουργίας ελλειµµάτων µπορεί να αποτελέσει η επιλογή µιας
κυβέρνησης να αυξήσει για παράδειγµα την δηµόσια δαπάνη σήµερα, η οποία λόγου χάρη θα
κατευθυνθεί προς ένα πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων το οποίο θα ευνοήσει ένα αναπτυξιακό
προγραµµατισµό, ώστε η αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος να αυξήσει την φορολογική
βάση στο µέλλον και µέσω των αυξηµένων εισροών να εξυπηρετεί το αρχικό κόστος της δηµόσιας
επένδυσης. Αυτό αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής των ενδογενών
θεωριών οικονοµικής µεγέθυνσης όπου το δηµόσιο κεφάλαιο και η δηµόσια επένδυση ενισχύουν στο
σύνολό της την εγχώρια παραγωγική διαδικασία. Ένα άλλο παράδειγµα παραγωγής ελλειµµάτων
προέρχεται από τη βιβλιογραφία των πολιτικών οικονοµικών κύκλων «political business cycles» η
οποία µεταξύ άλλων περιγράφει την διαδικασία προσπάθειας επανεκλογής ενός κυβερνητικού
πολιτικού κόµµατος µέσα από την άσκηση βραχυχρόνιας πολιτικής δηµοσιών δαπανών τέτοιου
χαρακτήρα που θα ενισχύσουν την πιθανότητα επανεκλογής τους, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία
ελλειµµάτων ή την περαιτέρω αύξησή τους.
Στα παραπάνω αναφέραµε κάποιους τρόπους µε τους οποίους δηµιουργείται το δηµόσιο
χρέος, το οποίο ως µακροοικονοµικό µέγεθος, όταν παρατηρούµε το ύψος του, µπορεί πραγµατικά να
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προκαλέσει δέος. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως το ύψος του δηµοσίου χρέους των ΗΠΑ σήµερα
ανέρχεται περίπου στα 9,4 τρισεκατοµµύρια δολάρια ενώ το Ελληνικό δηµόσιο χρέος ανέρχεται
περίπου στα 240 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προφανώς η σύγκριση του Ελληνικού δηµόσιου χρέους µε
αυτό των ΗΠΑ είναι µάλλον ατυχής καθότι ως απόλυτο µέγεθος απέχει τάξη µεγέθους. Βεβαίως όµως
δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε πως η οικονοµία των ΗΠΑ είναι υπερχρεωµένη σε σχέση µε την
δική µας. Και αυτό γιατί το δηµόσιο χρέος των ΗΠΑ σε σχέση µε το ΑΕΠ της κυµαίνεται τα
τελευταία χρόνια από 60% µέχρι 65%, ενώ σήµερα το δηµόσιο χρέος της Ελλάδος ως ποσοστό του
ΑΕΠ της ανέρχεται περίπου στο 95,5%. Αυτό σηµαίνει πως αναλογικά µε τις δανειοληπτικές
εκκρεµότητες η φορολογική βάση η οποία περιλαµβάνεται στο ΑΕΠ και άρα η δυνατότητα συλλογής
φόρων, δηλαδή εσόδων, είναι σαφώς ευνοϊκότερη στην περίπτωση των ΗΠΑ από την περίπτωση της
Ελλάδας. Με απλά λόγια το κρίσιµο µέγεθος δεν είναι το ύψος του χρέους αλλά η δυνατότητα
αποπληρωµής του χρέους όπως αυτή µπορεί να εκτιµηθεί από την παραγωγική δυνατότητα µιας
χώρας, δηλαδή τεράστιο ρόλο παίζει τι χρωστάει µια χώρα σε σχέση µε αυτό που µπορεί να παράγει.
Και άρα το κρίσιµο µέγεθος είναι το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Μετά και από τις πρόσφατες στατιστικές αναθεωρήσεις εκτίµησης των βασικών
µακροοικονοµικών µεγεθών της Ελλάδας µπορούµε να δούµε µια σύντοµη ιστορική εξέλιξη του
δηµόσιου χρέους στην Ελλάδα από το 1990 µέχρι το 2006. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ,
όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε και στο ∆ιάγραµµα 1, το 1990 ήταν περίπου στο 80%.
Ακολούθησε µια σαφή ανοδική πορεία η οποία κορυφώθηκε το 1996 ξεπερνώντας το 111% και
ακολούθησε µια πτωτική πορεία φτάνοντας το 95,3% το 2006.

∆ιάγραµµα 1
Τίτλος: Το ∆ηµόσιο χρέος της Ελλάδος ως ποσοστό του ΑΕΠ (1990- 2006)
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
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Όπως αναφέραµε όµως, η διαδικασία συσσώρευσης χρέους οφείλεται στην συσσώρευση
ελλειµµάτων. Στο ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζουµε την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους σε αντιπαραβολή µε
την εξέλιξη των ελλειµµάτων. Στα µεγέθη του αριστερού κάθετου άξονα απεικονίζεται το δηµόσιο
χρέος και στο δεξιό το έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στη χρονική περίοδο 1990 – 2006,
παρατηρούµε πως µόλις το 2006 η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στον περιορισµό του 3% που επέβαλλε το
Σύµφωνο Σταθερότητας του Μάαστριχτ (1992). Η µεγαλύτερη τιµή του ελλείµµατος για αυτήν την
περίοδο καταγράφηκε το 1990 αγγίζοντας το 15,4%, το οποίο µόλις το 1994 µειώθηκε κάτω από το
10%. Είναι εύκολο να παρατηρήσουµε από το ∆ιάγραµµα 2 πώς τα ιδιαιτέρα υψηλά ελλείµµατα
τροφοδότησαν και την ραγδαία αύξηση του δηµόσιου χρέους από το 80% στο 111%. Όταν
συγκρατήθηκαν τα ελλείµµατα σε χαµηλότερα επίπεδα µετά από µια υστέρηση 2 περίπου ετών
άλλαξε η τάση του δηµοσίου χρέους και ακολούθησε πτωτική πορεία.

∆ιάγραµµα 2
Τίτλος: Το ∆ηµόσιο χρέος της Ελλάδος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε το Έλλειµµα του Ελληνικού
∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ (1990-2006)
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ίδιες παρατηρήσεις ποιοτικά προκύπτουν και από το ∆ιάγραµµα 3 στο οποίο
αντιπαραβάλλουµε το δηµόσιο χρέος µε τον πληθωρισµό (στον αριστερό κάθετο άξονα αντιστοιχεί το
χρέος και στον δεξιό ο πληθωρισµός). Οι υψηλές τιµές του πληθωρισµού στις αρχές τις δεκαετίας, οι
οποίες όπως παρατηρούµε και από το ∆ιάγραµµα 4 στο οποίο αντιπαραβάλουµε τον πληθωρισµό µε
τα ελλείµµατα εµφανίζουν την ίδια τάση, τροφοδότησαν τα ελλείµµατα που µε την σειρά τους
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τροφοδότησαν το δηµόσιο χρέος. Η απελευθέρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος το 1992
και η περιοριστική νοµισµατική πολιτική που ακολούθησε η Τράπεζα της Ελλάδος, µέχρι την
εκχώρηση της νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατάφερε να µειώσει
δραµατικά τον πληθωρισµό από το επίπεδο του 20% σε επίπεδα κοντά στο 3%, µε άµεση συνέπεια
στα συνολικά µακροοικονοµικά µεγέθη και όπως βλέπουµε συνέβαλε αποφασιστικά και στον
περιορισµό των ελλειµµάτων.

∆ιάγραµµα 3
Τίτλος: Το ∆ηµόσιο χρέος της Ελλάδος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε
τον πληθωρισµό (1990 -2006)
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απαίτηση για περιορισµό του δηµοσίου χρέους και των ελλειµµάτων οδήγησε την Ελληνική
κυβέρνηση όχι µόνο να προβεί στις απαραίτητες θεσµικές και δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις για να
συµµορφωθεί στο Σύµφωνο Σταθερότητας, αλλά την οδήγησε και στην απόφαση για ανάληψη
ενεργού ρόλου στην διαχείριση του δηµοσίου χρέους. ∆ηλαδή άρχισε να σχεδιάζει τις εκδόσεις τίτλων
Ελληνικού δηµοσίου όχι µόνο µε στόχο να καλύψει τις δανειακές απαιτήσεις, αλλά και να θέσει
στρατηγικούς στόχους που αφορούν στις µακροοικονοµικές συνέπειες του δηµόσιου χρέους,
µελετώντας τα ιδιαιτέρα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους, όπως την διάρκεια του χαρτοφυλακίου
της, την αναλογία εκδόσεων σε εγχώριο νόµισµα και συνάλλαγµα, την αναλογία ονοµαστικών και
τιµαριθµοποιηµένων

χρεογράφων

αλλά

και

την

ανάπτυξη

και

εφαρµογή

πολύπλοκων

χρηµατοοικονοµικών εργαλείων όπως δοµηµένα οµόλογα και τη χρήση παραγώγων όπως swaps,
futures και options. Στο επόµενο κεφάλαιο θα συζητήσουµε περισσότερο για τη διαχείριση του
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δηµοσίου χρέους, δηλαδή τη διαχείριση των δοµικών χαρακτηριστικών του, και το ρόλο τον οποίο
µπορεί να έχει.

∆ιάγραµµα 4
Τίτλος: Το Έλλειµµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε τον πληθωρισµό
(1990-2006)
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην επόµενη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου θα αντιπαραβάλουµε σύντοµα το δηµόσιο
χρέος της Ελλάδος µε αυτό της Ευρώπης των 15, των 25 και των 27. Ακόµα θα το συγκρίνουµε µε
ευρωπαϊκές χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ αλλά και µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες της Ευρώπης
όπως και µε οικονοµίες ανάλογου µεγέθους µε την Ελλάδα.

1.3) Η σχετική θέση της Ελλάδας µε τις Ευρωπαϊκές χώρες
Πριν περάσουµε σε µια περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της δοµής του δηµοσίου
χρέους στην Ελλάδα, πολύ σύντοµα θα δούµε µέσα από διαγράµµατα δεδοµένων από την Eurostat,
την θέση του ∆ηµοσίου χρέους σε σχέση µε την Ευρώπη των 15, των 25 και των 27 όπως επίσης και
σε σχέση µε χώρες εκτός Ευρωζώνης όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία και η Σουηδία, αλλά και
αναλυτικότερα σε σχέση µε οικονοµίες ανάλογου µεγέθους αλλά και σε σχέση µε τις ισχυρότερες της
Ευρώπης.
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∆ιάγραµµα 5
Τίτλος: Το Χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε την
Ευρώπη των 15
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Πηγή: Eurostat

Για την Ευρώπη των 15 διαθέτουµε στοιχεία από το 1994 έως και το 2007. από το ∆ιάγραµµα
5 παρατηρούµε πως το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρώπης των 15
είναι σχεδόν 40% υψηλότερο. Επίσης µπορούµε να παρατηρήσουµε πως το χρέος της Ελλάδος
παρουσιάζει αντίστοιχη συµπεριφορά µε τον µέσο όρο των 15 για την περίοδο αυτή. ∆ηλαδή
βλέπουµε πως από το 1994 µέχρι και το 1996 ο ευρωπαϊκός µέσος όρος αυξάνεται και µετά µειώνεται
σταθερά µέχρι και το 2002, στη συνέχεια µέχρι το 2005 παρουσιάζει µια αύξηση και µετά µέχρι το
2007 παρουσιάζει πτωτική τάση έως το επίπεδο του 60,4%. Σχεδόν ανάλογη είναι και η πορεία του
Ελληνικού χρέους.

∆ιάγραµµα 6
Τίτλος: Το Χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε την
Ευρώπη των 25
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Πηγή: Eurostat
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Στο ∆ιάγραµµα 6 βλέπουµε την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ της
Ελλάδος σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρώπης των 25. Ο αριστερός κάθετος άξονας
ανταποκρίνεται στην Ελλάδα ενώ ο δεξιός κάθετος άξονας ανταποκρίνεται στον µέσο όρο των 25.
Παρατηρούµε πως για την περίπτωση της Ελλάδας στην περίοδο 2001-2007 υπάρχει µια συνολική
σαφής τάση για µείωση του χρέους ενώ στην ζώνη των 25 παρουσιάζονται µεικτές τάσεις. Το 2007 η
Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν 60% πάνω από τον µέσο όρο των 25 ο οποίος ανέρχεται στο 59,3%.

∆ιάγραµµα 7
Τίτλος: Το Χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε την
Ευρώπη των 27
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Στο ∆ιάγραµµα 7 βλέπουµε την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ της
Ελλάδος σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρώπης των 27. Παρατηρούµε πως δεν υπάρχουν µεγάλες
διαφορές µε το ∆ιάγραµµα 6 και το χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στο συν +61% περίπου για το 2007
µε τον µέσο όρο των 27 να είναι 58,7%.
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∆ιάγραµµα 8
Τίτλος: Το Χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε το
Ηνωµένο Βασίλειο, ∆ανία και Σουηδία
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Στο ∆ιάγραµµα 8 παρουσιάζουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Ελλάδας µε άλλες
τρεις Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην ζώνη του Ευρώ, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη ∆ανία
και τη Σουηδία. Στον αριστερό άξονα ανταποκρίνονται οι τιµές για το Ηνωµένο Βασίλειο, τη ∆ανία
και τη Σουηδία, ενώ στον δεξιό άξονα για την Ελλάδα. Εκτός του προφανούς πως η Ελλάδα έχει
αρκετά υψηλότερο χρέος σε σχέση µε αυτές τις χώρες, αυτό που παρατηρούµε είναι πως από το 1995
και µετά υπάρχει µια γενική τάση για µείωση του δηµόσιου χρέους και για τις τέσσερις χώρες, µε
ίσως µια ελαφρά διαφοροποίηση για το Ηνωµένο Βασίλειο το οποίο από το 2001 και µετά δείχνει να
έχει µια ανοδική πορεία.
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∆ιάγραµµα 9
Τίτλος: Το Χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε το
Βέλγιο, ∆ανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία
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Πηγή: Eurostat

Πραγµατοποιώντας µια σύγκριση της πορείας του δηµοσίου χρέους της Ελλάδας σε σχέση µε
άλλες Ευρωπαϊκές οικονοµίες παρόµοιου µεγέθους µε την Ελληνική όπως το Βέλγιο, η ∆ανία, η
Πορτογαλία και η Ιρλανδία, λαµβάνουµε µικτές εντυπώσεις. Παρατηρούµε από το ∆ιάγραµµα 9 πώς
το Βέλγιο βρέθηκε να φτάνει σε επίπεδα χρέους αρκετά πιο υψηλά από αυτά της Ελλάδας ενώ η
Ιρλανδία σε πολύ χαµηλότερα έως και κάτω του 30%. Γενικά µπορούµε να παρατηρήσουµε µια
γενικότερη βελτίωση της επίδοσης των χωρών αυτών µε εξαίρεση ίσως αυτή της Πορτογαλίας.
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∆ιάγραµµα 10
Τίτλος: Το Χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση µε τη Γαλλία, Γερµανία,
Ιταλία, Ισπανία και Φιλανδία
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Πηγή: Eurostat

Η θέση της Ελλάδας σε σχέση µε ανεπτυγµένες οικονοµίες της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η
Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Φινλανδία αποτυπώνεται στο παραπάνω ∆ιάγραµµα 10. Εκτός
από την Ελλάδα και την Ιταλία οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κοντά στο κριτήριο του 60%.
Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε πως η Γαλλία και η Γερµανία τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζουν µια αυξητική τάση του χρέους τους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ η Ισπανία η Ελλάδα και
η Ιταλία έχουν την τάση να περιορίζουν τον χρέος τους.
Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα δούµε την τρέχουσα κατάσταση του χαρτοφυλακίου
δηµόσιου χρέους, αλλά και τις δοµικές αλλαγές που υπέστη το χαρτοφυλάκιο όπως αυτές
αποτυπώνονται στα δελτία δηµοσίου χρέους, στα οποία αναφερθήκαµε στην προηγούµενη
παράγραφο, για την περίοδο 1999 – 2007.
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1.4) Η τρέχουσα κατάσταση της δοµής του δηµόσιου χρέους
Το ύψος του συνολικού δηµόσιου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης το Σεπτέµβριο του 2007
ανέρχονταν στα 238.465 εκατοµµύρια ευρώ. Το 87,1% εξ αυτού του συνόλου αποτελείται από τίτλους
σταθερού επιτοκίου ενώ το υπόλοιπο 12,9% είναι κυµαινόµενου επιτοκίου. Από το σύνολο αυτό το
91% είναι διαπραγµατεύσιµο ενώ το 9% δεν είναι.
Σχεδόν το σύνολο του χρέους είναι αποτιµηµένο σε ευρώ, δηλαδή το 99,2% και µόλις το
0,8% είναι σε συνάλλαγµα, εκ του οποίου το 75,8% είναι σε Ελβετικό φράγκο, το 16% σε
Αµερικανικό δολάριο, το 5,5% σε Αγγλική λίρα και το 2,7% σε γιέν, όπως φαίνεται και στο
∆ιάγραµµα 11.

∆ιάγραµµα 11

Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους

Η σύνθεση του χρέους την περίοδο αυτή όπως παρουσιάζεται και στο ∆ιάγραµµα 12, είναι ως
εξής: το 82,8% του χρέους αποτελείται από οµόλογα, το 0,4% αποτελείται από έντοκα γραµµάτια, το
3,2% είναι άµεσος δανεισµός από την Τράπεζα της Ελλάδας και το υπόλοιπο 13,6% αποτελείται από
τις διαφόρων τύπων εκκρεµείς υποχρεώσεις.

∆ιάγραµµα 12

Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους

22

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

Η πολιτική έκδοσης δηµόσιου χρέους για το έτος 2007, δηλαδή τα δοµικά χαρακτηριστικά
των νέων τίτλων, αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράµµατα 13 και 14. Παρατηρούµε λοιπόν πως οι
νέες εκδόσεις τίτλων στο σύνολό τους αποτελούνται από 85% οµόλογα σταθερού επιτοκίου, 11,2%
τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα και 3,8% έντοκα γραµµάτια. Η διάρκεια των νέων οµολόγων είναι σε
ποσοστό 20,6% πάνω από τα 5 έτη, 54,4% πάνω από τα 10 έτη και 25% πάνω από τα 20 έτη.

∆ιάγραµµα 13

Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους

∆ιάγραµµα 14

Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους

Η κατανοµή της διάρκειας των οµολόγων που εκδόθηκαν το 2007 (∆ιάγραµµα 14) είχε σαν
αποτέλεσµα το σύνολο του δηµοσίου χρέους να παρουσιάσει µια αύξηση στην µέση σταθµική
διάρκεια από τα 10,47 έτη το 2006 στα 14,63 έτη το 2007 (∆ιάγραµµα 15).

∆ιάγραµµα 15

Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους
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1.5) Η εξέλιξη των δοµικών χαρακτηριστικών του ∆ηµοσίου Χρέους
Τα δυο βασικά χαρακτηριστικά της δοµής του δηµόσιου χρέους είναι η µέση σταθµική
διάρκεια σε έτη και η κατανοµή του χρέους σε τίτλους σταθερού επιτοκίου και τιµαριθµοποιηµένους
τίτλους. Στο ∆ιάγραµµα 16 παρουσιάζουµε την εξέλιξη του δείκτη της σταθµικής διάρκειας των
τίτλων του Ελληνικού δηµοσίου σε έτη από το 1994 έως το 2007.

∆ιάγραµµα 16
Τίτλος: Μέση σταθµική διάρκεια τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (1994-2007) (σε έτη)
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Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους

Γενικά στην βιβλιογραφία έχει παρατηρηθεί µια θετική σχέση µεταξύ της διάρκειας και του ύψους
του δηµοσίου χρέους σε χώρες µε ιδιαίτερα υψηλό χρέος, όπως για παράδειγµα αναφέρεται στην
εργασία των Missale και Blanchard (1994). Στην περίπτωση της Ελλάδας βλέπουµε να υπάρχει από το
1994 µια τάση για µείωση του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και µια ταυτόχρονη ξεκάθαρη
αύξηση της διάρκειας. Το γεγονός αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε την παρατήρηση των Missale και
Blanchard (1994), αλλά µπορούµε να υποθέσουµε πως αυτή η µείωση του χρέους µε την αύξηση της
διάρκειας είναι και αποτέλεσµα των µακροοικονοµικών συνθηκών οι οποίες επέτρεψαν την
εκµετάλλευση της µακροχρόνιας καµπύλης αποδόσεων η οποία την περίοδο αυτή επέτρεπε τον
µακροχρόνιο δανεισµό µε µικρό κόστος.
Η τριµηνιαία εξέλιξη της αναλογίας των τίτλων σταθερού επιτοκίου και τιµαριθµοποιηµένων
τίτλων από το τέλος του 2001 έως και το 2007 παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 16. Μπορούµε να
παρατηρήσουµε πως την περίοδο αυτή υπάρχει µια τάση προς µείωση του τιµαριθµοποιηµένου χρέους
καθώς το τέλος του 2001 άγγιζε το 31,1% του συνολικού χρέους φτάνοντας το 2007 σχεδόν στον 1/3
αυτού του 2001, λιγότερο από 13%. Αυτό δείχνει να αντικατοπτρίζει µια πολιτική έκδοσης δηµόσιου
χρέους η οποία είχε ως στόχο τη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους και άρα το
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κόστους του χρέους µέσω της συγκυρίας του χαµηλού πληθωρισµού της περιόδου. Η στροφή όµως
προς περισσότερο χρέος σταθερού επιτοκίου η οποία φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 17, δείχνει να
αποτελεί ορθή πολιτική δεδοµένων των πληθωριστικών εξελίξεων του 2008 και των δυσοίωνων
προβλέψεων για το 2009.

∆ιάγραµµα 17
Τίτλος: Ποσοστό ονοµαστικού χρέους και ποσοστό τιµαριθµοποιηµένου χρέους (2001-2007)
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Πηγή: ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους

Σε αυτό το κεφάλαιο αποτυπώσαµε εν συντοµία, χωρίς τεχνικές ή θεωρητικές προσεγγίσεις,
την τρέχουσα κατάσταση του δηµόσιου χρέους στην Ελλάδα τόσο σε µεγέθη όσο και σε
χαρακτηριστικά των τίτλων αυτού. Παραθέσαµε επίσης στοιχεία του συντόµου ιστορικού το οποίο
µας έχει οδηγήσει στην παρούσα κατάσταση. Στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει θα δούµε την
σχετική βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί για το δηµόσιο χρέος και τη διαχείριση του δηµόσιου
χρέους, ώστε να αντιληφθούµε το πώς βρεθήκαµε στην παρούσα κατάσταση και να αναγνωρίσουµε
τα εργαλεία τα οποία θα µας βοηθήσουν να αντιληφθούµε και να αξιολογήσουµε την πορεία αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

∆ηµόσιο Χρέος και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιου Χρέους
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2) ∆ηµόσιο Χρέος και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιου Χρέους

Η διαχείριση του δηµοσίου χρέους δεν είναι ένα νέο θέµα. Ψήγµατά της µπορούµε να βρούµε
για παράδειγµα από το 1962 στην ετήσια οικονοµική έκθεση του Προέδρου των Ηνωµένων
Πολιτειών. Σε αυτή, µεταξύ άλλων, περιγράφεται µια πολιτική όπου το Θησαυροφυλάκιο (Federal
Treasury), ήθελε να ασκήσει πίεση στα µακροχρόνια επιτόκια, ώστε αυτά να µειωθούν, µέσω ενός
προγράµµατος επαναγοράς οµολόγων διάρκειας µεγαλύτερης των 10 ετών (US President, 1962, σελ.
86-8). Το ζήτηµα της διάρκειας των τίτλων που εκδίδει µια κυβέρνηση επίσης πραγµατεύτηκε ο Tobin
(1963) στην εργασία «Αn essay on the principles of debt management». Από την δεκαετία του ‘80
παρατηρούµε τη διεθνή έκρηξη των ελλειµµάτων και τη δραµατική αύξηση του δηµόσιου χρέους,
σχεδόν στο σύνολο των χωρών µελών του ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης), αλλά και τις θεσµικές και τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η απελευθέρωση των αγορών
κεφαλαίων και η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση και η εξέλιξη της χρηµατοοικονοµικής µηχανικής
(Financial Engineering), τα οποία έδωσαν νέα ώθηση και νέο ενδιαφέρον στην ορθολογική διαχείριση
των δοµικών χαρακτηριστικών του δηµοσίου χρέους.
Πρέπει λοιπόν να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας πως το δηµόσιο χρέος της κάθε χώρας
αντιπροσωπεύει, ίσως για την κάθε χώρα, το µεγαλύτερο χρηµατοοικονοµικό χαρτοφυλάκιο,
χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, από απλά
έντοκα γραµµάτια έως σύνθετα δοµηµένα οµόλογα και πράξεις χρηµατοοικονοµικών παραγώγων.
Αυτό το µέγεθος και η πολυπλοκότητα του δηµόσιου χρέους µπορεί να έχει σηµαντικές
µακροοικονοµικές επιπτώσεις στην οικονοµία µιας χώρας. Το µονοπάτι αυτό διέρχεται µέσω της
δυναµικής του χρέους, του κόστους εξυπηρέτησης του δηλαδή, και του ρίσκου που µπορεί να
εµπεριέχει τα οποία µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τον κρατικό προϋπολογισµό και κατά συνέπεια τη
δηµοσιονοµική πολιτική. Έτσι είναι επιβεβληµένη η συνεπής και ορθολογική διαχείριση του
δηµόσιου χρέους θέτοντας σαφείς στόχους τόσο µακροχρόνιους όσο και βραχυχρόνιους.
Λαµβάνοντας υπόψη τη µακροοικονοµική σηµασία του δηµόσιου χρέους αλλά και πώς αυτή
µπορεί να επηρεαστεί από τα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους ο Missale (1999, σελ. 11) δίνει έναν
ορισµό για το τι είναι η διαχείριση δηµοσίου χρέους και λέει ότι «η διαχείριση του δηµόσιου χρέους
είναι η επιλογή µιας κυβέρνησης η οποία αφορά τη σύνθεση των εκκρεµών της υποχρεώσεων». Το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) (2003, σελ. 5) ορίζουν
τη διαχείριση δηµόσιου χρέους ως εξής: «Η διαχείριση δηµόσιου χρέους είναι η διαδικασία
θεµελίωσης και εκτέλεσης µιας στρατηγικής διαχείρισης του χρέους της κυβέρνησης ώστε να
συγκεντρωθεί η απαιτούµενη ποσότητα χρηµατοδότησης, επιδιώκοντας τους αντικειµενικούς στόχους
κόστους και ρίσκου, και σε συνέπεια µε όποιους άλλους στόχους της διαχείρισης του δηµοσίου
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χρέους έχει θέσει η κυβέρνηση, όπως η ανάπτυξη και διατήρηση µιας αποτελεσµατικής και ρευστής
αγοράς κρατικών χρεογράφων». Αυτό που µπορούµε να αναγνωρίσουµε ως γενικό στόχο πολιτικής
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους για τις περισσότερες χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, είναι η χρηµατοδότηση
των ελλειµµάτων µε το ελάχιστο κόστος και ρίσκο.
Μια υπόθεση εργασίας που πραγµατοποιείται συχνά και δικαιολογεί την συµπεριφορά αυτή
είναι πως οι σχεδιαστές της πολιτικής έκδοσης δηµόσιου χρέους συµπεριφέρνονται ανάλογα µε τον
ιδιωτικό τοµέα στις αποφάσεις τους για δανεισµό, µε στόχο την εκµετάλλευση των τρεχουσών
συνθηκών κατά τη διάρκεια της έκδοσης νέων χρεογράφων. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρήσαµε
και στο προηγούµενο κεφάλαιο για την περίπτωση της Ελλάδας, όπου όταν ο πληθωρισµός βρέθηκε
σε χαµηλά επίπεδα εκδόθηκε σηµαντική ποσότητα χρεογράφων των οποίων η απόδοση ήταν
συνδεδεµένη µε το γενικό επίπεδο τιµών. Ακόµα παρατηρήσαµε πως η Ελληνική Κυβέρνηση την
περίοδο όπου η µακροχρόνια καµπύλη αποδόσεων έγινε πιο οµαλή έσπευσε να αυξήσει τη διάρκεια
των νέων χρεογράφων.
Την στρατηγική χαµηλού κόστους και ρίσκου την αποτύπωσε ρητά και η Τράπεζα της
Αγγλίας το 1995 στο «Debt Management Review» ως εξής: «Ο αντικειµενικός στόχος της διαχείρισης
δηµοσίου χρέους είναι η ελαχιστοποίηση µακροχρόνια του κόστους της εξυπηρέτησης των
χρηµατοοικονοµικών αναγκών της κυβέρνησης, λαµβάνοντας υπόψη το ρίσκο, ενόσω διασφαλίζεται
πως η πολιτική διαχείριση δηµόσιου χρέους βρίσκεται σε συνέπεια µε την νοµισµατική πολιτική». Σε
ανάλογο πνεύµα είναι και η αναφορά του 1995 του Σουηδικού Εθνικού Γραφείου ∆ηµοσίου Χρέους
(Swedish National Debt Office ή SNDO) στην οποία υπογραµµίζει ο Missale (1999, σελ. 2) τα εδάφια
«Ο κύριος ρόλος του SNDO είναι να συνάψει τα δάνεια για την χρηµατοδότηση των τρεχόντων
ελλειµµάτων…Ο στόχος είναι να πραγµατοποιηθεί αυτή η λειτουργία στο ελάχιστο δυνατό
µακροχρόνιο κόστος…Το συµβούλιο έχει διατυπώσει την επιθυµητή διακύµανση, δηλαδή το ρίσκο,
σε σχέση µε ένα πρότυπο χαρτοφυλάκιο…Η στρατηγική του SNDO είναι να περιορίσει και να
σταθµίσει τα διάφορα ρίσκα που αφορούν το δηµόσιο δανεισµό».
Βεβαίως στην πράξη η ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους και του ρίσκου δεν µπορούν
να συµβαδίσουν, οπότε οι πολιτικές που εφαρµόζονται είναι περισσότερο της λογικής
ελαχιστοποίησης του κόστους δεδοµένου του επιπέδου του ρίσκου που προτίθενται να αναλάβουν οι
κυβερνήσεις. Εάν υποθέσουµε όµως πως οι αναµενόµενες αποδόσεις των διαφόρων τύπων
χρεογράφων της κυβέρνησης σηµατοδοτούν τα χαρακτηριστικά σχετικής απόδοσης µε το ρίσκο που
εµπεριέχουν, τότε η πολιτική διαχείρισης δηµοσίου χρέους καλείται να ρίξει βαρύτητα στην
ελαχιστοποίηση του ρίσκου. Υπό αυτήν την υπόθεση η πολιτική µείωσης του κόστους έχει νόηµα
όταν το αυξηµένο κόστος (από ένα risk premium) µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα ατελειών της
αγοράς χρεογράφων, από φαινόµενα ασύµµετρης πληροφόρησης, από αποτυχία των εκτιµήσεωνπροβλέψεων ή ακόµα και από την αδυναµία µιας κυβέρνησης να δεσµευτεί µε αξιοπιστία για την
µελλοντική της δηµοσιονοµική πολιτική.
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Οπότε η άριστη δοµή ενός χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους χαρακτηρίζεται βάση των
επιδιωκόµενων στόχων και στρατηγικών για το δηµόσιο χρέος, όπως για παράδειγµα ο Angeletos
(2002) αναγνωρίζει την άριστη δοµή της διάρκειας αυτή η οποία διασφαλίζει τον προϋπολογισµό της
κυβέρνησης από µακροοικονοµικές διαταραχές και επιτρέπει σε αυτή να διατηρεί σταθερούς
φορολογικούς συντελεστές. Ο Missale (1997) και οι Bacchiocchi και Missale (2005) σηµειώνουν ότι
η άριστη δοµή ενός χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους εξαρτάται από την ιδιαίτερη στοχαστική δοµή
που έχει η κάθε οικονοµία. Κατά συνέπεια η άριστη δοµή για µια χώρα δεν είναι απαραίτητο ότι είναι
άριστη και για µια άλλη χώρα. Αυτό που αποδεικνύουν οι Lukas και Stokey (1983), King (1990),
Shiller (1993), οι Chari και Christiano και Kehoe (1994) και ο Barro (1995,1997), όσο αφορά την
ελαχιστοποίηση του ρίσκου, το ιδεατό θεωρητικό χρεόγραφο θα πρέπει να µειώνει την απόδοση του
όταν αυξάνονται οι δηµόσιες δαπάνες και να αυξάνει την απόδοσή του όταν αυξάνεται το προϊόν.
Αλλά ένα τέτοιο χρεόγραφο παρουσιάζει µόνο θεωρητικό ενδιαφέρον καθώς τέτοιου είδους
διασυνδέσεις µε την απόδοσή παρουσιάζουν τεράστιες δυσκολίες σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες
έχουν συζητηθεί εκτενώς στην βιβλιογραφία, όπως λόγου χάρη σε στατιστικά ζητήµατα καθορισµού
του συνολικού προϊόντος ή ζητήµατα αξιοπιστίας εκτίµησης αυτού.
Οπότε, όπως είναι φυσικό αναπτύσσονται κάποια σαφή ερωτήµατα σχετικά µε τις αποφάσεις
για την έκδοση των τύπων και ποσοτήτων και την διάρκεια των τίτλων του δηµοσίου. Και αυτά έχουν
να κάνουν µε την αποσαφήνιση των στόχων και των πολιτικών επίτευξης των στόχων που θέτει η
κάθε κυβέρνηση και που θέλει να επιτύχει µέσα από την διαχείριση του δηµοσίου χρέους. Προκύπτει
όµως και ένα πολύ πιο απλό ερώτηµα: Γιατί η χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων να
προκύψει από δανεισµό και γιατί οι δηµόσιες δαπάνες να µην χρηµατοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από
φόρους; Οι φόροι µπορούν να αποτελέσουν πλήρη υποκατάστατα των δανείων; Με αυτά τα
ερωτήµατα ξεκίνησε µια από τις µεγαλύτερες µακροοικονοµικές διενέξεις γύρω από την δουλειά του
Barro (1974) γνωστή ως Ρικαρδιανή Ισοδυναµία, η οποία αποτέλεσε και το εφαλτήριο για την
ανάπτυξη µιας ευρύτατης βιβλιογραφίας για το δηµόσιο χρέος και την διαχείριση του δηµόσιου
χρέους

2.1) Ρικαρδιανή Ισοδυναµία και Θεώρηµα Ουδετερότητας ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου
Χρέους
Ο Barro (1974), έθεσε ένα απλό ερώτηµα : «αποτελούν τα κρατικά οµόλογα πραγµατικό
πλούτο;». Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Barro (1998), την εποχή που συνέλαβε την ιδέα για την µελέτη
αυτή, τον απασχολούσε η ορθότητα µιας δεδοµένης οικονοµικής υπόθεσης που επικρατούσε. Η
υπόθεση αυτή ήθελε τα νοικοκυριά να νιώθουν πλουσιότερα όταν το δηµόσιο χρέος διευρυνότανε.
Όµως αυτή η υπόθεση έδειχνε να αµελεί τους µελλοντικούς φόρους που θα απαιτηθούν για την
αποπληρωµή των µελλοντικών απαιτήσεων τον τόκων και του κεφαλαίου. Αποφάσισε να ανατρέψει
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αυτήν την υπόθεση που τον δυσαρεστούσε µέσα από ένα θεωρητικό υπόδειγµα στηριζόµενο στο
πλαίσιο των υποδειγµάτων του Samuelson (1958) και του Diamond (1965), τα οποία είχαν ως
χαρακτηριστικό γνώρισµα την υπόθεση αλληλοεπικαλυπτόµενων γενεών µε αλτρουιστικές
µεταβιβάσεις.
Μέσα λοιπόν από το υπόδειγµα που ανέπτυξε ο Barro (1974), και το σύνολο των υποθέσεων
που εφάρµοσε, η απάντηση του στο αρχικό του ερώτηµα ήταν απλά όχι. Το κύριο αποτέλεσµα του
ήταν αυτό που σήµερα είναι ευρέως γνωστό ως Ρικαρδιανή Ισοδυναµία. Ο χαρακτηρισµός του
θεωρήµατος του Barro (1974) ως Ρικαρδιανή Ισοδυναµία οφείλεται στον Buchanan (1976) ο οποίος
ήταν ο πρώτος που ανέδειξε την συνάφεια της πρότασης του Barro (1974) µε την εργασία του
Ricardo. Μάλιστα η πρόταση του Barro (1974) θεωρείται ως το ανάλογο της πρότασης των
Modigliani και Miller (1958) στα δηµοσιονοµικά.
Μέσα σε µία φράση, δεδοµένου ότι ισχύουν οι υποθέσεις, το θεώρηµα αυτό λέει πως οι φόροι
και το χρέος έχουν το ίδιο αποτέλεσµα στην ιδιωτική κατανάλωση. Η πιο απλά το χρέος είναι
ουδέτερο όσο αφορά την κατανάλωση. Ο µηχανισµός του αποτελέσµατος είναι πως για ένα εξωγενές
δοσµένο πρόγραµµα µελλοντικών δηµοσίων δαπανών, η επιλογή της χρονικής στιγµής της
φορολόγησης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις αποφάσεις για κατανάλωση των φορολογουµένων. Μία
περικοπή φόρων µια δεδοµένη χρονική στιγµή, η οποία θα προκαλέσει µια ανάγκη για
χρηµατοδότηση µέσω έκδοσης χρεογράφων, υπονοεί πως η φορολογία θα πρέπει να αυξηθεί σε
κάποια επόµενη χρονική στιγµή για να εξυπηρετήσει το χρέος που δηµιουργήθηκε από την
προγενέστερη φορολογική περικοπή. ∆εδοµένου πως σε αυτό το πλαίσιο οι φορολογούµενοι µπορούν
να το αντιληφθούν αυτό, δηλαδή «βλέπουν µπροστά» (forward looking), οι αποφάσεις τους για την
διαχρονική τους κατανάλωση δεν θα πρέπει να αλλάξουν και ο πραγµατικός τους πλούτος δεν θα
πρέπει να µεταβληθεί. ∆ηλαδή το όφελος της φορολογική περικοπής που δέχονται, το αποταµιεύουν
σήµερα (για παράδειγµα αγοράζοντας τα χρεόγραφα που εκδίδει η κυβέρνηση µε τα οποία
χρηµατοδοτεί την περικοπή φόρων) µε στόχο να χρησιµοποιήσουν τη σηµερινή αποταµίευση µαζί µε
την απόδοση της όταν πραγµατοποιηθεί η φορολογική αύξηση. Είναι δηλαδή προφανές πως συµβαίνει
ένας κύκλος στους φόρους και στο χρέος και έτσι η κατανάλωση δεν θα πρέπει να µεταβληθεί και η
επιλογή µεταξύ φόρων και χρέους θα πρέπει να είναι αδιάφορη.
Η πρόταση της Ρικαρδιανής Ισοδυναµίας του Barro (1974) αποτέλεσε αντικείµενο έντονης κριτικής
και προκάλεσε εκτεταµένη ακαδηµαϊκή συζήτηση. Όπως αναφέρει και ο Ricciuti (2003) το ένα τρίτο
των οικονοµολόγων στηρίζουν την άποψη του Barro (1974) ενώ τα δυο τρίτα την απορρίπτουν. Το
κύριο µέρος της κριτικής επικεντρώνεται στις υποθέσεις του υποδείγµατος του Barro (1974).
Πρώτη παραδοχή, η οποία είναι και συνήθης στη νεοκλασική βιβλιογραφία είναι πως τα
νοικοκυριά είναι ορθολογικά και µπορούν να «βλέπουν µπροστά» (forward looking), δεν είναι
µυωπικά και οι αποφάσεις του δεν αφορούν ένα βραχύ πλάνο κατανάλωσης αδιαφορώντας για το τι
θα συµβεί στο µέλλον. ∆εδοµένου αυτής της συµπεριφοράς των νοικοκυριών παραθέτουµε τις
υποθέσεις ή συνθήκες κάτω από τις οποίες το αποτέλεσµα του Barro (1974) µπορεί να ισχύει.
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Η φορολογία στην οποία είναι υποκείµενα τα νοικοκυριά είναι εφ’ άπαξ φορολογία και δεν
στρεβλώνει τη διαχρονική επιλογή για κατανάλωση, όπως για παράδειγµα ένας φόρος εισοδήµατος.
Ένα σύντοµο παράδειγµα είναι το παρακάτω. Έστω το πρόβληµα ενός νοικοκυριού το οποίο θέλει να
µεγιστοποιήσει την προεξοφληµένη χρησιµότητα του υπό τον εισοδηµατικό του περιορισµό, δηλαδή:
∞

∞

0

0

max U (C (t )) = ∫ e − ρ t u (C (t ))dt = ∫ e − ρ t
C (t )

C (t )1−σ
dt
1−σ

(1.1)

i

s.t. a (t ) = (1 − τ )ra (t ) − C (t )

(1.2)

, όπου C (t ) συµβολίζει την ιδιωτική κατανάλωση τη χρονική στιγµή t , ρ > 0 είναι ο υποκειµενικός
συντελεστής µε τον οποίο ο καταναλωτής προεξοφλεί τη χρησιµότητα των µελλοντικών ροών
κατανάλωσης στο σήµερα,

σ >0

είναι το αντίστροφο της διαχρονικής ελαστικότητας

υποκατάστασης, το a (t ) συµβολίζει τον πλούτο του καταναλωτή, τ

είναι ο στρεβλωτικός

φορολογικός συντελεστής µε τον οποίο φορολογείται το εισόδηµα από τον πλούτο του νοικοκυριού
και r είναι το πραγµατικό επιτόκιο. Χωρίς να εισέλθουµε σε πολύ τεχνικά ζητήµατα το πρόβληµα
αυτού του νοικοκυριού δίνει το εξής διαχρονικό µονοπάτι κατανάλωσης:
i

C (1 − τ )r − ρ
=
C
σ

(1.3)

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε ο φορολογικός συντελεστής µπορεί να επηρεάσει άµεσα το
διαχρονικό πλάνο κατανάλωσης του νοικοκυριού. Στην περίπτωση όµως του εφ’ άπαξ φόρου ο
εισοδηµατικός περιορισµός θα ήταν
i

a (t ) = ra (t ) − C (t ) − T

(1.4)

, όπου T ο εφάπαξ φόρος, και το άριστο διαχρονικό πλάνο κατανάλωσης του νοικοκυριού θα είναι:
i

C r−ρ
=
C
σ

(1.5)

Το οποίο όπως είναι προφανές είναι ανεξάρτητο από τους φόρους. Η επόµενη συνθήκη είναι πώς τα
νοικοκυριά έχουν να λύσουν το πρόβληµά τους για το διηνεκές, όπως στο παραπάνω παράδειγµα, ή
διαφορετικά η κάθε γενιά µε την επόµενη να συνδέεται αλτρουιστικά ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες
µεταβιβάσεις. Μια ακόµα ισχυρή υπόθεση είναι πως δεν υπάρχει αβεβαιότητα στην οικονοµία
σχετικά µε το µελλοντικό επίπεδο των δηµοσίων δαπανών, όπως επίσης δεν υπάρχει αβεβαιότητα για
το εισόδηµα ή για τα επιτόκια. Όσον αφορά τις κεφαλαιαγορές υπάρχει η προϋπόθεση ότι αυτές είναι
τέλειες, δηλαδή ρευστές και ολοκληρωµένες.
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Το σύνολο λοιπόν αυτών των υποθέσεων πρέπει να ισχύει για να διατηρεί την αξία της η
Ρικαρδιανή Ισοδυναµία. ∆ηλαδή πολύ απλά να µπορεί µια κυβέρνηση να υποκαθιστά φόρους µε
χρέος. Και εδώ διαφοροποιείται σηµαντικά η έννοια της διαχείρισης δηµόσιου χρέους καθώς δεν έχει
να κάνει µε τις µεταβολές του ύψους του χρέους που οφείλονται σε φορολογικές µεταβολές, αλλά
σχετίζεται µε τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τους τύπους των χρεογράφων που θα εκδώσει αλλά
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών. Προφανώς η επιλογή των χρεογράφων δεν έχει καµία άµεση
επίδραση στους τρέχοντες φορολογικούς συντελεστές. Ωστόσο οι τρέχουσες επιλογές της διαχείρισης
του δηµοσίου χρέους µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στους µελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές,
αναλόγως και µε τις µακροοικονοµικές συνθήκες που θα επικρατούν. Αυτό µπορεί να συµβεί γιατί
δεδοµένης της σύνθεσης της δοµής του χρέους ένα µελλοντικό γεγονός µπορεί να επηρεάσει την
απόδοση του χρέους. Ένα παράδειγµα που µπορούµε να δώσουµε είναι το εξής: έστω πως σήµερα
γίνεται η επιλογή για την έκδοση ενός τίτλου µιας δεδοµένης διάρκειας. Ας υποθέσουµε πως έχει
πραγµατοποιηθεί µια πρόβλεψη για τις συνθήκες της αγοράς κατά την ωρίµανση του υπό έκδοση
τίτλου. Ας υποθέσουµε επίσης ότι αυτή η πρόβλεψη δεν επαληθεύεται και οι συνθήκες δεν είναι
ευνοϊκές. Τότε η αναχρηµατοδότηση µε νέο χρέος του υπό λήξη χρέους θα γίνει µε υψηλότερο
επιτόκιο, και άρα µε υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης για την ίδια ποσότητα χρέους και κατά
συνέπεια δηµιουργείται η ανάγκη για αύξηση της φορολογίας για να καλυφθεί το επιπρόσθετο κόστος
ή η έκδοση νέου χρέους.
Κατά αναλογία µε την Ρικαρδιανή Ισοδυναµία µπορούµε να κάνουµε µία επέκταση της στη
διαχείριση του δηµοσίου χρέους. ∆ηλαδή όπως στην Ρικαρδιανή Ισοδυναµία και κάτω από τις
συνθήκες που συζητήσαµε η επιλογή φόρων ή χρέους δεν µπορεί να αλλάξει την κατανοµή των
πόρων., έτσι µπορεί να επεκταθεί και στη διαχείριση δηµοσίου χρέους µε το θεώρηµα ουδετερότητας
της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, κατά το οποίο οποιαδήποτε επιλογή χρεογράφων, δεν έχει
επίπτωση στην κατανοµή των φόρων.
Ο Missale (1999) καταγράφει τις αναγκαίες συνθήκες του θεωρήµατος ουδετερότητας της
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους (Theorem of Debt Management Neutrality) το οποίο είναι:
∆εδοµένων των τρεχόντων φόρων και το εξωγενές πλάνο δηµοσίων δαπανών, η διαχείριση δηµοσίου
χρέους δεν επηρεάζει την πραγµατική κατανοµή των φόρων όταν:
i.

Τα νοικοκυριά είναι ορθολογικά

ii.

Οι τρέχουσες γενεές λαµβάνουν υπόψη τους µελλοντικές φορολογικές µεταβολές που
υπονοούνται από τους κυβερνητικούς χειρισµούς χρηµατοδότησης ή συνδέονται µε τις
µελλοντικές γενεές µέσω αλτρουιστικών µεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων

iii.

Το κοµµάτι των µελλοντικών φόρων που καλείται να συνεισφέρει το κάθε άτοµο στον µέλλον
είναι ανεξάρτητο από το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον (state independent)
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iv.

Οι κεφαλαιαγορές είναι τέλειες. Πιο συγκεκριµένα, δεν υπάρχουν περιορισµοί σε
βραχυπρόθεσµες πωλήσεις δηµοσίων χρεογράφων1 ή υπάρχουν υποκατάστατα των δηµόσιων
χρεογράφων, ιδιωτικών συµφερόντων.

v.

Οι κεφαλαιαγορές ιδιωτικών κεφαλαίων είναι ολοκληρωµένες. Εάν δεν είναι ολοκληρωµένες
τότε αρκεί να µην έχει εκδοθεί κάποιου νέου τύπου χρεόγραφο, το οποίο δεν υπήρχε στην
αρχική ισορροπία της αγοράς

vi.

Το χρέος δεν δύναται να παράγει αξία. Για παράδειγµα παίγνια τύπου Ponzi2 δεν επιτρέπονται.

vii.

Οι φόροι δεν στρεβλώνουν τις επιλογές, για παράδειγµα είναι εφάπαξ.

Το κύριο σηµείο αυτού του θεωρήµατος είναι πώς εάν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες τότε
οποιαδήποτε δοµή και να έχει το δηµόσιο χρέος και οποιαδήποτε αλλαγή πραγµατοποιήσει η
κυβέρνηση σε αυτό δεν θα έχει καµία πραγµατική επίδραση στην ισορροπία της οικονοµίας.
Ο Missale (1999) υποστηρίζει πως οι συνθήκες του θεωρήµατος ουδετερότητας της
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους είναι λιγότερο περιοριστικές από ότι οι συνθήκες της Ρικαρδιανής
Ισοδυναµίας. Για παράδειγµα αναφέρει πώς οι συνθήκες (ii), (iii) και (vi) θα µπορούσαν να µην είναι
απαραίτητες, εάν λόγου χάρη οι χρηµατοοικονοµικοί χειρισµοί δεν επηρεάσουν την απόδοση του
συνολικού χρέους και άρα δεν χρειαστεί η ανάλογη φορολογική προσαρµογή. Έτσι ο Missale (1999)
πραγµατοποιεί

ένα

διαχωρισµό
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δυο

κατηγορίες

των

προτάσεων

ουδετερότητας
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χρηµατοοικονοµικούς χειρισµούς. Τις διαχωρίζει µεταξύ αυτών που επηρεάζουν την απόδοση του
συνολικού χρέους και σε αυτές που δεν την επηρεάζουν και άρα αφήνουν αµετάβλητους τους φόρους.
Ως παράδειγµα χρηµατοοικονοµικών χειρισµών οι οποίοι δύνανται να µεταβάλλουν την
απόδοση του συνολικού χαρτοφυλακίου του δηµόσιου χρέους ο Missale (1999) αναφέρει το
παράδειγµα του Stiglitz (1983). Έστω λοιπόν πώς από µια δεδοµένη αρχική κατάσταση ισορροπίας,
µια κυβέρνηση πραγµατοποιεί µέσω διαδικασιών ανοικτής αγοράς µια δοµική ανασυγκρότηση του
δηµοσίου χρέους της. Αποσύρει από την αγορά ένα µέρος των χρεογράφων της, ας τα αποκαλέσουµε
τύπου Α, δηλαδή τα επαναγοράζει, χρηµατοδοτώντας αυτή την αγορά µε έκδοση ενός διαφορετικού
τύπου δηµόσιου χρεογράφου τύπου Β. Υποθέτουµε επίσης πως αυτή η οικονοµία είναι υποκείµενη σε
στοχαστικές µεταβολές, ώστε η απόδοση αυτών των χρεογράφων να διαφοροποιείται ανάλογα µε τις
γενικότερες οικονοµικές µεταβολές. Ακόµα υποθέτουµε πως το χρεόγραφο τύπου Α πληρώνει µια
µεγαλύτερη απόδοση σε µια οικονοµική συγκυρία Χ, ενώ το χρεόγραφο Β σε µια συγκυρία Υ. Έτσι
σε σχέση µε την αρχική κατάσταση ισορροπίας, εάν προκύψει η οικονοµική συγκυρία Υ, δηλαδή
αυξηθεί η απόδοση του χρεογράφου Β, τότε η πραγµατοποιηθείσα λειτουργία ανοικτής αγοράς θα
προκαλέσει αύξηση των δηµόσιων οφειλών. Αυτό συµβαίνει γιατί απλούστατα στην αρχική
κατάσταση δεν υπήρχε χρεόγραφο τύπου Β και άρα η συγκυρία Υ δεν θα µετέβαλλε τη θέση του
χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης. Εάν όµως πραγµατοποιηθεί η οικονοµική συγκυρία Χ, τότε η
1
2

Υπονοείται η ύπαρξη ολοκληρωµένης και ρευστής δευτερογενούς αγοράς τίτλων δηµοσίου.
Χρηµατοοικονοµικές πυραµίδες.
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πραγµατοποιηθείσα λειτουργία ανοικτής αγοράς θα προκαλέσει µείωση των δηµοσίων οφειλών.
∆ηλαδή σε σχέση µε την αρχική κατάσταση όπου το χαρτοφυλάκιο περιελάβανε µόνο χρεόγραφα
τύπου Α, µετά την ανταλλαγή χρεογράφων Α µε Β η οικονοµική συγκυρία Χ δεν έχει το ίδιο
αποτέλεσµα µε αυτό που θα είχε. Οπότε δεδοµένης της στοχαστικότητας της οικονοµίας και
δεδοµένης της υπόθεσης ότι δεν επιτρέπουµε παίγνια τύπου Ponzi, αυτές οι µεταβολές υποχρεώσεων
κάποια στιγµή θα πρέπει να εξυπηρετηθούν καταφεύγοντας σε συλλογή πόρων µέσω φορολόγησης.
Αυτό που παρατηρούµε στην πράξη είναι ότι µεταβολές στη δοµή του χρέους προκαλούν
µεταβολές στην απόδοση του χρέους ως σύνολο. Αυτές οι µεταβολές ανταποκρίνονται και σε
ανάλογες αναπροσαρµογές των εσόδων που απαιτούνται ως αντιστάθµισµα των διακυµάνσεων των
αποδόσεων, και άρα απαιτούνται φορολογικές αναπροσαρµογές. Σε ένα περιβάλλον απόλυτης
οικονοµικής βεβαιότητας όπου τα νοικοκυριά µπορούν να προβλέψουν µε ακρίβεια το µέλλον τότε τα
διαφορετικά χρεόγραφα θα είχαν την ίδια πραγµατική αξία και την ίδια πραγµατική απόδοση. Κατά
συνέπεια η διαχείριση του δηµοσίου χρέους σε αυτήν την περίπτωση είναι πλήρως ουδέτερη και δεν
έχει καµία επίπτωση στην διάρθρωση των µελλοντικών φόρων.
Ιδιαίτερες περιπτώσεις ουδετερότητας της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, υπό καθεστώς
αβεβαιότητας, έχουν περιγράφει και σε µία σειρά εργασιών µε βασικό εργαλείο αυτών υποδείγµατα
επικαλυπτόµενων γενεών (Overlapping Generations OLG). Ο Missale (1999) αναφέρει τις
χαρακτηριστικότερες εργασίες των OLG υποδειγµάτων µε αβεβαιότητα που καταλήγουν σε προτάσεις
ουδετερότητας, όπως των Chamley και Polemarchakis (1984), Peled (1985) και Gottardi (1987).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει µια πιο πρόσφατη εργασία του Angeletos (2002), ο οποίος
επεκτείνει το υπόδειγµα των Lukas και Stokey (1983) και αποδεικνύει ότι η προσεκτική επιλογή των
ποσοτήτων ωρίµανσης του χρέους την κάθε χρονική στιγµή, δηλαδή το προφίλ ωρίµανσης του
χρέους, όταν αυτό αποτελείται από συµβατικού τύπου χρεόγραφα (ονοµαστικά), µπορεί να προσδώσει
χαρακτηριστικά τέτοια στο σύνολο του χρέους τέτοια ώστε αυτό να συµπεριφέρεται όπως τα ιδεατά
χρεόγραφα των Lukas και Stokey (1983). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την προστασία του
προϋπολογισµού της κυβέρνησης δίνοντας της τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερούς φορολογικούς
συντελεστές.
Το γενικό συµπέρασµα είναι πως η ουδετερότητα της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους
µπορεί να ισχύει κάτω από ένα ευρύ φάσµα υποθέσεων, συνήθως όχι ιδιαιτέρα ρεαλιστικών, ή µπορεί
να ισχύει υπό πολύ συγκεκριµένες δοµές δηµοσίου χρέους ή µεταβολών της δοµής του. Αυτό που
µπορούµε να αντιληφθούµε από τις θεωρητικές προτάσεις ουδετερότητας είναι πως η διαχείριση του
δηµόσιου χρέους έχει να παίξει κάποιο ρόλο στην βελτίωση της ευηµερίας, διορθώνοντας πιθανές
ατέλειες και ανισορροπίες, λόγου χάρη των κεφαλαιαγορών.
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2.2) Ο ρόλος της ∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους
Στη γενική περίπτωση, ανάλογα και µε τη Ρικαρδιανή Ισοδυναµία, η ουδετερότητα της
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους ισχύει όταν βρίσκουν εφαρµογή το σύνολο των συνθηκών που
περιγράψαµε προηγουµένως. Υπό προϋποθέσεις και για πολύ συγκεκριµένες δοµές του δηµοσίου
χρέους µπορεί να συνεχίσει να ισχύει η ουδετερότητα, ακόµα και όταν µία ή περισσότερες συνθήκες
δεν ισχύουν. Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες η κατάλληλη διαχείριση
του δηµοσίου χρέους µπορεί να θεραπεύσει τις ανισορροπίες ή ατέλειες και να παίξει έναν
πραγµατικό ρόλο στην βελτίωση της ευηµερίας. Πιο συγκεκριµένα οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν η
φορολογία προκαλεί µεταβολές στις αποφάσεις των νοικοκυριών για κατανάλωση, δηλαδή αυτό που
συνηθίζεται να αποκαλείται στην βιβλιογραφία στρεβλωτική φορολογία (distortionary taxation). Οι
άλλες δυο περιπτώσεις έχουν να κάνουν µε τις κεφαλαιαγορές, όταν αυτές είναι ατελείς ή όταν αυτές
δεν είναι ολοκληρωµένες. Όταν οι αγορές είναι ατελείς τα νοικοκυριά δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες
µε την κυβέρνηση στο να σχηµατίσουν το χαρτοφυλάκιό τους, ενώ όταν οι αγορές δεν είναι
ολοκληρωµένες είναι περιορισµένες οι δυνατότητες και των νοικοκυριών και της κυβέρνησης να
µεταβάλλουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Η τέταρτη σηµαντική περίπτωση που µπορεί να αντιµετωπιστεί
µε την κατάλληλη διαχείριση του δηµοσίου χρέους είναι η ανισοκατανοµή του ρίσκου, λόγου χάρη οι
διαφορετικές γενεές να αντιµετωπίζουν διαφορετικό επίπεδο ρίσκου.
Αναλυτικότερα όπως είδαµε και σε προηγούµενο παράδειγµα ακόµα και εάν η οικονοµία
είναι Ρικαρδιανή από κάθε πλευρά πλην των φόρων, όπως αναφέρει και ο Barro (1979) υπάρχει µια
άριστη κατανοµή των φορολογικών συντελεστών η οποία ελαχιστοποιεί την απώλεια ευηµερίας που
προκαλείται από τις στρεβλώσεις της φορολόγησης. Με άλλα λόγια αυτό που αποδεικνύει ο Barro
(1979) είναι πως οι φορολογικοί συντελεστές είναι καλό να µην µεταβάλλονται µε τον χρόνο (tax
smoothing).
Βασικότερος παράγοντας που συντελεί στην µεταβολή, απροσδόκητη µεταβολή τις
περισσότερες φορές, των φορολογικών συντελεστών είναι η οικονοµική αβεβαιότητα. Για να
συσχετίσουµε την αβεβαιότητα µε την αλλαγή φορολογικών συντελεστών και τη διαχείριση δηµοσίου
χρέους, τονίζουµε πώς διαφορετική δοµή δηµοσίου χρέους παρουσιάζει και διαφορετικά
χαρακτηριστικά απόδοσης και ρίσκου. Μια δεδοµένη ποσότητα χρέους µε δεδοµένη σύνθεση
χρεογράφων ανταποκρίνεται σε µια απόδοση κι ένα ρίσκο το οποίο µπορεί να συνδέεται µε διάφορα
τυχαία µακροοικονοµικά ενδεχόµενα που µπορεί να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον. Έτσι ανάλογα µε
την πιθανότητα εµφάνισης αυτών των ενδεχοµένων, τα οποία καθορίζουν και την συνολική
πραγµατική απόδοση του δηµοσίου χρέους, προσδιορίζεται και το ρίσκο που εµπεριέχουν τα
χρεόγραφα, βάσει δηλαδή και τις ευαισθησίας των αποδόσεων στα ενδεχόµενα αυτά. Αυτά τα τυχαία
µακροοικονοµικά ενδεχόµενα ( τα οποία στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως states of nature) έχουν
αντίκτυπο στην κατανοµή των φόρων (state contingent taxes) στο εισόδηµα από εργασία και στο
εισόδηµα από τα κεφαλαιουχικά κέρδη. Εφόσον οι φορολογικοί συντελεστές είναι στρεβλωτικοί, τότε
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τα διάφορα τυχαία µακροοικονοµικά ενδεχόµενα επηρεάζουν άµεσα τις επιλογές των νοικοκυριών για
εργασία, επένδυση και κατανάλωση.
Ο Missale (1999) εξηγεί πως η εργασία των Lukas και Stokey (1983), η οποία πραγµατεύεται
σε ένα δυναµικό στοχαστικό µοντέλο µιας οικονοµίας χωρίς κεφάλαιο την έννοια της άριστης
φορολόγησης αλλά και το ζήτηµα της δυναµικής ασυνέπειας (time inconsistency), ενώ περιγράφει µια
θεωρία άριστης φορολόγησης αποτελεί επίσης και µια θεωρία άριστης διαχείρισης δηµοσίου χρέους.
Η εργασία αυτή των Lukas και Stokey (1983), αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για µεταγενέστερες
εργασίες στη διαχείριση δηµοσίου χρέους. Εάν η φορολόγηση δεν είναι συνδεδεµένη άµεσα µε τυχαία
µακροοικονοµικά ενδεχόµενα (contingent to the states of nature) τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα
φορολογικό σχέδιο (ή διαχρονική κατανοµή των φόρων), επί του εισοδήµατος από εργασία, το οποίο
µπορεί να ελαχιστοποιήσει της διαταραχές στην επιλογή των νοικοκυριών για εργασία ή σχόλη, το
οποίο φορολογικό σχέδιο να είναι συνεπές µε τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες
χρηµατοδότησης. Όµως, όπως έχουµε αναφέρει, οι τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες
χρηµατοδότησης συνδέονται, εκτός από ένα πιθανό εξωγενές διαχρονικό πλάνο δηµοσίων δαπανών,
µε την συνολική πραγµατική προκύπτουσα απόδοση δηµοσίου χρέους. Η απόδοση του δηµοσίου
χρέους µε την σειρά της εξαρτάται από την στοχαστικότητα της οικονοµίας και την πραγµατοποίηση
των πιθανών µακροοικονοµικών ενδεχοµένων. Έτσι µια άριστη φορολογική πολιτική, µε την έννοια
της ελαχιστοποίησης της απώλειας ευηµερίας που προκύπτει από τις στρεβλώσεις στην οικονοµία,
µπορεί να επιτευχθεί µε τον από κοινού καθορισµό του διαχρονικού πλάνου φορολόγησης και την
εξέλιξη της συνολικής απόδοσης του δηµοσίου χρέους, ώστε τα δυο µονοπάτια να είναι συνδεδεµένα
άµεσα µε τα τυχαία µακροοικονοµικά ενδεχόµενα (contingent to the states of nature) που µπορεί να
συµβούν, ώστε να αντισταθµίζουν τις επιπτώσεις αυτών. Οι Lukas και Stokey (1983) έδειξαν πως
υπάρχει ένα ιδεατό χρεόγραφο το οποίο µε τα χαρακτηριστικά ρίσκου και απόδοσης που έχει, (δηλαδή
η συνµεταβολή και συνδιακύµανση της απόδοσης του) να είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα
διαχρονικό πλάνο άριστης φορολόγησης. Ή σε επίπεδο δεύτερης καλλίτερης λύσης είναι η ανάπτυξη
ενός χαρτοφυλακίου το οποίο να περιέχει ένα πλήρες σύνολο χρεογράφων των οποίων οι αποδόσεις
να είναι “state-contingent”. Και αυτός είναι ο σύνδεσµος µεταξύ της άριστης φορολόγησης και
άριστης διαχείρισης δηµοσίου χρέους σε ένα δυναµικό στοχαστικό πλαίσιο σαν αυτό των Lukas και
Stokey (1983).
Υπό το πρίσµα της διαταρακτικής φορολόγησης, παρουσιάζει ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση
δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών και το ζήτηµα της δυναµικής ασυνέπειας των πολιτικών
αυτών. Εάν µια κυβέρνηση είναι σε θέση (θεωρητικά) να θέσει τους µελλοντικούς φόρους στο
διηνεκές ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις χρηµατοδοτικές της ανάγκες για όλες τις δυνατές
µακροοικονοµικές συνθήκες (states of nature), τότε η διαχείριση του δηµοσίου χρέους δεν θα έχει
κάποια επίδραση. Με την παρέλευση του χρόνου όµως, µπορεί να παρατηρηθεί από την µεριά της
κυβέρνησης ότι το αρχικό φορολογικό σχέδιο το οποίο έχει υποβάλλει δεν είναι πλέον το άριστο και
καθώς το χρέος έχει ήδη εκδοθεί µπορεί να µεταβάλλει την πολιτική της λόγου χάρη φορολογώντας
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τα κεφαλαιουχικά έσοδα ή και να χρησιµοποιήσει το χρέος (ονοµαστικό) ως φορολογική βάση,
µεταβάλλοντας την πραγµατική του αξία αλλάζοντας την πορεία των επιτοκίων.
Εάν λοιπόν η δέσµευση µιας κυβέρνησης για την αποπεράτωση του φορολογικού της
σχεδιασµού δεν είναι εφικτή, τότε η διαχείριση του δηµοσίου χρέους έχει να παίξει έναν ρόλο.
∆ηλαδή τα χαρακτηριστικά του χρέους όπως η διάρκεια και η αναλογία ονοµαστικών – πραγµατικών
χρεογράφων µπορούν, εάν είναι κατάλληλα δοµηµένα, να αποτρέψουν την µη αποπεράτωση του
αρχικού φορολογικού της σχεδιασµού. Ένα τυπικό παράδειγµα είναι το παρακάτω. Έστω πως το
χρεωστικό χαρτοφυλάκιο µιας κυβέρνησης αποτελείται από συµβατικά ονοµαστικά χρεόγραφα
σταθερού επιτοκίου. Σε µία τέτοια περίπτωση η πραγµατική αξία του χαρτοφυλακίου είναι δυνατόν να
µειωθεί από µία απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισµού. Έτσι δηµιουργείται για την κυβέρνηση ο
«πειρασµός» να προκαλέσει ένα πληθωριστικό σοκ ώστε να µειώσει την πραγµατική αξία του χρέους
και άρα και του κόστους εξυπηρέτησης του, ώστε να µην προβεί σε στρεβλωτική φορολόγηση ή
απόκλιση του φορολογικού της πλάνου. Εάν τα νοικοκυριά αντιληφθούν εκ των προτέρων το
ενδεχόµενο να προκαλέσει η κυβέρνηση έκπληξη πληθωρισµού (surprise inflation), τότε η κυβέρνηση
δεν µπορεί να αναµένει πως θα αποκοµίσει οφέλη από αυτήν την έκπληξη. Αυτό θα συµβεί γιατί τα
ορθολογικά νοικοκυριά θα ενσωµατώσουν στην στρατηγική τους τον «πειρασµό» που µπορεί να έχει
η κυβέρνηση, οπότε όταν τα οµόλογα έρθουν στην αγορά, τα νοικοκυριά για να τα αποκτήσουν θα
απαιτήσουν τόσο υψηλά επιτόκια ώστε να εξαλείψουν το κίνητρο της κυβέρνησης για περαιτέρω
κόστος πληθωρισµού για χαµηλότερους στρεβλωτικούς φόρους. Με άλλα λόγια το ονοµαστικό χρέος
θα προκαλέσει µια πληθωριστική µεροληψία, το οποίο έχει δυσµενέστερη επίπτωση στην οικονοµία
από την εναλλακτική. Όπως θα συζητήσουµε και σε επόµενο κεφάλαιο, τέτοια ζητήµατα µπορούν να
εξαλειφθούν εάν για παράδειγµα η πραγµατική αξία του χρέους δεν είναι ευαίσθητη σε απροσδόκητες
µεταβολές του πληθωρισµού. Εάν πάλι δεν ισχύει η υπόθεση περί ορθολογισµού των νοικοκυριών ή
αν τα νοικοκυριά πιστέψουν τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης, τότε η κυβέρνηση µπορεί να
εκµεταλλευτεί το δηµόσιο χρέος ως φορολογική βάση (µε την χρήση πληθωριστικής έκπληξης) και να
περιορίσει έτσι τις συνολικές της δαπάνες.
Η διαχείριση δηµοσίου χρέους βρίσκει εφαρµογή, πάλι µέσα στο πλαίσιο των φορολογικών
στρεβλώσεων, σε επίπεδο πολιτικών οικονοµικών κύκλων (political business cycles). Έστω λοιπόν
δυο πολιτικά κόµµατα, ένα το οποίο παρουσιάζει µια πολιτική η οποία είναι αυστηρή στην διατήρηση
χαµηλού πληθωρισµού και το δεύτερο έχει ελαστικότερο πλάνο πολιτικής αναφορικά µε τον
πληθωρισµό, και έστω πως το πρώτο πολιτικό κόµµα είναι η τρέχουσα κυβέρνηση. Οι Milesi και
Feretti (1995) δείχνουν πως το πρώτο πολιτικό κόµµα µπορεί να βελτιώσει την πιθανότητα να
επανεκλεγεί µεταβάλλοντας την δοµή του δηµοσίου χρέους. ∆ηλαδή η κυβέρνηση µπορεί να αυξήσει
τη διάρκεια των ονοµαστικών χρεογράφων µε στόχο και σε συνδυασµό και µε τον αντιπληθωριστικό
χαρακτήρα της να σηµατοδοτήσει ότι θα έχει ακόµα υψηλότερο κόστος αν αυξήσει τον πληθωρισµό,
προσελκύοντας έτσι τους ψηφοφόρους.
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Μέχρι εδώ είδαµε µερικά παραδείγµατα του ρόλου της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους στην
υποστήριξη αποτελεσµατικής φορολόγησης, όταν οι φορολογικοί συντελεστές προκαλούν
στρεβλώσεις στις επιλογές των νοικοκυριών. Αυτή όµως η διαχείριση θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί υπό την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν ατέλειες στις αγορές κεφαλαίων και
χρεογράφων. Θέτοντας το ζήτηµα της διαχείρισης δηµοσίου χρέους σε ένα περισσότερο
χρηµατοοικονοµικής φύσεως πλαίσιο, σε συνέχεια και των υποθέσεων περί ουδετερότητας, για να
εξαλειφθούν τα αποτελέσµατα χρηµατοδοτικών φορολογικών χειρισµών, θα πρέπει να υπάρχει µια
συµµετρία µεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τοµέα, των συνθηκών, και άρα και ευκαιριών, κάτω από
τις οποίες πραγµατοποιούνται οι στρατηγικές επιλογές σχηµατισµού των χαρτοφυλακίων τους.
Έχουµε ήδη περιγράψει πώς η απόδοση και η πραγµατική αξία του δηµοσίου χρέους µπορεί
να µεταβληθεί σε ένα στοχαστικό δυναµικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να
παρατηρηθούν µεταβολές ακόµα και σε ηµερήσια βάση. Έτσι τα νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν την
δυνατότητα να παίρνουν βραχυπρόθεσµες θέσεις στην αγορά των δηµόσιων χρεογράφων, ή σε µια
άλλη κεφαλαιαγορά στην οποία συναλλάσσονται ιδιωτικά χρεόγραφα τα οποία µπορούν να
αποτελέσουν υποκατάστατα των δηµοσίων, ώστε να ισχύει η συµµετρία που περιγράψαµε
προηγουµένως. Αυτό δηλαδή που υπονοείται είναι η ύπαρξη µιας ρευστής δευτερογενούς αγοράς
δηµόσιων χρεογράφων, ώστε να είναι δυνατή η συχνή συναλλαγή των τίτλων δηµοσίου. Μέχρι και
πριν από µερικά χρόνια υπήρχαν νοµοθετικοί περιορισµοί οι οποίοι απαγόρευαν τις βραχυχρόνιες
αγοροπωλησίες δηµόσιων τίτλων. Αλλά µε την ανάπτυξη σύνθετων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων,
όπως για παράδειγµα τα ρέπος και τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σχετιζόµενα µε το
δηµόσιο χρέος, έκαµψαν τέτοιους περιορισµούς.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση ατέλειας στην αγορά χρεογράφων είναι η ασύµµετρη
πληροφόρηση, γεγονός που καθιστά διαφορετικές τις συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορεί να
δανείζουν ή να δανείζονται τα νοικοκυριά σε σχέση µε την κυβέρνηση. Οπότε τα νοικοκυριά δεν
µπορούν να δανειστούν µε χρεόγραφα τα οποία να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ρίσκου-απόδοσης,
αυτό συµβαίνει και για το λόγο πως τα νοικοκυριά έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να µην καταφέρουν
να αποπληρώσουν το χρέος τους και άρα άµεσα έχουµε µια διαφοροποίηση στο ρίσκο. Το γεγονός
αυτό µαζί µε τις ατέλειες της αγοράς ή και από ζητήµατα µη ολοκλήρωσης των αγορών είναι δυνατό
να συντελέσουν στον περιορισµό της ρευστότητας.
Αλλαγές στη δοµή του δηµοσίου χρέους ενδεχοµένως να σηµαίνουν και αλλαγές στα
χαρακτηριστικά ρίσκου και απόδοσης του συνολικού χρέους. Αυτό µε την σειρά του είναι δυνατόν να
επηρεάσει την τρέχουσα και µελλοντική κατανοµή φόρων-χρέους. Εάν οι αγορές δεν είναι
ολοκληρωµένες, δηλαδή δεν εµπορεύονται ή δεν υπάρχουν προς διαπραγµάτευση χρεόγραφα ιδιωτικά
η δηµοσίου, τα νοικοκυριά δεν έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν το ρίσκο φόρων-χρέους και να
το κατανείµουν όπως θα ήταν άριστο για αυτά. Αυτό θα µπορούσε θεωρητικά να αντιµετωπιστεί εάν
µια κυβέρνηση είναι σε θέση να εκδίδει ένα πλήρες σύνολο χρεογράφων των οποίων η απόδοση να
είναι σε συνέπεια µε κάθε πιθανή µελλοντική µακροοικονοµική συνθήκη. Η πρακτική όµως της
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έκδοσης τέτοιων χρεογράφων είναι αδύνατη, οπότε αντί αυτού η ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί,
αλλά και η ρευστότητα των δευτερογενών αγορών χρεογράφων µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω µε
χειρισµούς έκδοσης χρεογράφων, και να µπορεί να δώσει την δυνατότητα στα νοικοκυριά να
κατανείµουν το ρίσκο όπως επιθυµούν.
Ακόµα από τη συζήτηση της Ρικαρδιανής Ισοδυναµίας γνωρίζουµε πως οι µεταβολές του
δηµόσιου χρέους και των χρεογράφων µπορούν να µεταβάλλουν την κατανοµή των αποδόσεων του
συνολικού χρέους στο µέλλον, και άρα είναι δυνατόν να µεταβληθεί και η διαχρονική κατανοµή των
φόρων. Τέτοιες αλλαγές είχαµε θεωρήσει πως δεν θα µπορέσουν να προκαλέσουν πραγµατικές
µεταβολές στις επιλογές των νοικοκυριών, εάν αυτά είναι ορθολογικά και έχουν έναν άπειρο ορίζοντα
σχεδιασµού. Εάν όµως τα νοικοκυριά ή το κάθε άτοµο στην οικονοµία δεν προστατευτεί µε τις
ανάλογες κινήσεις έναντι των χρηµατοδοτικών χειρισµών της κυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο,
µπορεί να προκαλέσει ανακατανοµή του πλούτου. Για παράδειγµα µπορεί το άτοµο να µην εκτιµήσει
σωστά πως µια ενδεχόµενη αύξηση του χρέους αντιστοιχεί σε µια φορολογική εκροή από την µεριά
του στο µέλλον. Ή ακόµα, εάν γνωρίζει πως τη φορολογική επιβάρυνση θα την υποστεί µια επόµενη
γενεά µε την οποία δεν τον συνδέουν αλτρουιστικές µεταβιβάσεις, τότε δεν θα µεταβάλλει και το
διαχρονικό του πλάνο κατανάλωσης αποταµίευσης. Σε ένα στοχαστικό περιβάλλον όµως ακόµα και
όταν η πολιτική έκδοσης δηµόσιου χρέους έχει να παίξει ρόλο, για παράδειγµα στα αποτελέσµατα της
στρεβλωτικής φορολογίας, πάλι µπορεί να προκαλέσει ανακατανοµή του ρίσκου που σχετίζεται µε
τον εισοδηµατικό περιορισµό του καταναλωτή, γιατί οι φόροι και το χρέος µεταβάλλονται ανάλογα
και µε τις στοχαστικές οικονοµικές µεταβολές, οι οποίες είναι αβέβαιο το πότε θα συµβούν.
Στην περίπτωση λοιπόν που τα νοικοκυριά δεν είναι ορθολογικά και δεν συνυπολογίζουν στη
διαχρονική τους στρατηγική το µελλοντικό κόστος των φόρων, κατάλληλοι χειρισµοί στην διαχείριση
του δηµοσίου χρέους είναι δυνατόν να αλλάξουν την αντίληψη για το ρίσκο που επιφέρουν οι
µεταβολές του χρέους. Για παράδειγµα βραχυχρόνια χρηµατοδοτικά προγράµµατα και αυξοµειώσεις
στο χρέος και στην διάρκεια του χρέους, µπορεί να προκαλέσουν πιο βραχυχρόνιες αντιδράσεις στους
φόρους και ενδεχοµένως πιο σύντοµη αντίληψη από τα νοικοκυριά για την πιο µακροπρόθεσµη
φορολόγηση.
Σε µια συλλογιστική από την Ρικαρδιανή Ισοδυναµία στο Θεώρηµα Ουδετερότητας της
∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, είδαµε σύντοµα τον ρόλο που µπορεί να παίξει η δοµή του χρέους
κάθε φορά που καταρρέει µια από τις βασικές συνθήκες του θεωρήµατος. Η κατάρρευση των
συνθηκών της ουδετερότητας σηµαίνει πως ανάλογα µε την συνθήκη που καταρρέει προκαλούνται
συγκεκριµένες οικονοµικές στρεβλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια ευηµερίας. Οι
κατάλληλοι χειρισµοί σε επίπεδο επιλογής του τρόπου χρηµατοδότησης είναι σε θέση να
αντισταθµίσουν, όχι το αποτέλεσµα της εκάστοτε ανωµαλίας, αλλά να την εξοµαλύνουν κατά το
δυνατόν. Οπότε σε θεωρητικό επίπεδο µπορούµε να αναγνωρίσουµε µερικές από τις δυνατότητες που
µπορεί να παρέχει η διαχείριση δηµοσίου χρέους για βελτίωση της ευηµερίας, οι οποίες είναι
επιγραµµατικά η δυνατότητα φορολογικής εξοµάλυνσης και διασφάλισης της συνέπειας της
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φορολογικής πολιτικής, η βελτίωση του καταµερισµού του ρίσκου, η βελτίωση των συνθηκών των
κεφαλαιαγορών και ο ρόλος που µπορεί να έχει στη διαχρονική εξοµάλυνση των µεταβολών του
πλούτου.

2.3) Οι αντικειµενικοί στόχοι της ∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους
Είδαµε στη θεωρία πως κάθε φορά που δεν ισχύει µια συνθήκη του θεωρήµατος της
ουδετερότητας της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, βρίσκει ρόλο η επιλογή της δοµής του χρέους.
Οπότε κάθε συνθήκη που καταρρέει, δηµιουργεί κι σε έναν διαφορετικό ρόλο για τη διαχείριση του
δηµοσίου χρέους. Συνεπώς κάθε συνθήκη που καταρρέει θα µπορούσε να καθορίσει ένα στρατηγικό
στόχο της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, και την αντίστοιχη πολιτική έκδοσης χρεογράφων ως
στρατηγική αντιµετώπισης της εκάστοτε κατάρρευσης. Αυτό που αποτελεί επίσηµο αντικειµενικό
στόχο για τις περισσότερες κυβερνήσεις έχει να κάνει µε το ρίσκο και το κόστος του χρέους και τη
διαχείριση αυτών. Σε αυτήν την παράγραφο θα δούµε εν συντοµία τι πραγµατικά θέτουν ως στόχους,
ή έστω ανακοινώνουν ως στόχους, οι τεχνοκράτες που διαχειρίζονται αυτά τα χαρτοφυλάκια.
Όπως αναφέραµε το προσωπικό του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείο (IMF) και της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank) το 2003 σε συνεργασία µε 183 χώρες µέλη του ΟΟΣΑ,
πραγµατοποίησαν µια προσπάθεια για τη συλλογή της εµπειρίας εφαρµογής για τη διαχείριση
δηµοσίου χρέους, µε στόχο την ανάπτυξη ενός γενικού οδηγού για τις πρακτικές που ακολουθούνται.
Ο στόχος που έθεσαν για την προσπάθεια αυτή ήταν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές πολιτικής
δηµοσίου χρέους να εξετάσουν τρόπους αναθεώρησης ώστε να βελτιώσουν τη διαχείριση δηµοσίου
χρέους και να περιορίσουν την ευαισθησία της εκάστοτε χώρας σε εγχώρια και διεθνή
χρηµατοοικονοµικά σοκ. Γενικά µέσα από την συλλογή των εκθέσεων των χωρών που συµµετείχαν,
διαπιστώθηκε πως δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών
χρηµατοδότησης των κυβερνήσεων και των υποχρεώσεών τους, στο να πραγµατοποιούνται µε το
χαµηλότερο, κατά το δυνατόν, κόστος σε έναν ορίζοντα σχεδιασµού από µεσοπρόθεσµο ως
µακροπρόθεσµο. Αυτό έχει τη σηµασία του, καθώς υπονοείται πως οι στόχοι και η στρατηγική που
ακολουθούν οι σχεδιαστές, έχουν σηµαντικό ορίζοντα και δεν στοχεύουν σε βραχυπρόθεσµη
εκµετάλλευση των συνθηκών της αγοράς για να αποκοµίσουν βραχυχρόνια οφέλη, µε ενδεχόµενο να
επηρεάσουν τις µελλοντικές τους χρηµατοροές. Μέχρι τώρα είχαµε αναφέρει πως ο κύριος γενικός
αντικειµενικός στόχος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, είναι η ελαχιστοποίηση του
κόστους και του ρίσκου ή η ελαχιστοποίηση του κόστους δεδοµένου του ρίσκου που είναι
διατεθειµένος να αναλάβει ο σχεδιαστής πολιτικής.

3

Οι χώρες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείο (IMF) και της Παγκόσµια
Τράπεζα (World Bank) µε εκθέσεις που συνέταξαν οι φορεί διαχείρισης δηµοσίου χρέους της κάθε χώρας είναι
οι έξεις: Βραζιλία, Κολοµβία, ∆ανία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Τζαµάικα, Ιαπωνία, Μεξικό, Μαρόκο, Νέα
Ζηλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες.
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∆ιαπιστώνουµε όµως πως αυτό δεν αποτελεί καθολική στρατηγική. Για παράδειγµα ο στόχος
που έθεταν οι ΗΠΑ δίνει ρητά έµφαση στην «…ικανοποίηση των χρηµατοδοτικών αναγκών της
κυβέρνησης στο χαµηλότερο κόστος διαχρονικά», όπου δε γίνεται καµία αναφορά στο
αναλαµβανόµενο ρίσκο από την στρατηγική έκδοσης δηµοσίων χρεογράφων. Με παρόµοιο τρόπο και
η Τζαµάικα καθορίζει τους αντικειµενικούς της στόχους ως «…η συλλογή επαρκών κεφαλαίων
χρηµατοδότησης εκ µέρους της κυβέρνησης της Τζαµάικα µε το ελάχιστο κόστος, ενώ επιδιώκονται
στρατηγικές ώστε να διασφαλιστεί πως το δηµόσιο χρέος διαµορφώνεται και διατηρείται σε
διατηρήσιµα επίπεδα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα». Βεβαίως οι ΗΠΑ την περίοδο αυτή είχαν χρέος
42% επί του ΑΕΠ τους ενώ η Τζαµάικα είχε φτάσει το ιδιαίτερα υψηλό 130%, οπότε ανάλογα και µε
το ύψος του χρέους είναι λογικό να θέτουν στρατηγικούς

στόχους οι οποίοι να µπορούν να

συµπιέσουν τη δυναµική του χρέους ώστε να καταφέρουν να το περιορίσουν σε χαµηλότερα και
λιγότερο επικίνδυνα επίπεδα. Παρόλα αυτά το γεγονός πως δεν κάνουν ρητή αναφορά σε στρατηγική
που αφορά µια συνετή διαχείριση του ρίσκου, δεν σηµαίνει απαραίτητα πως δεν το λαµβάνουν
καθόλου υπόψη τους όταν παίρνουν τις αποφάσεις τους.
Προηγουµένως αναφέραµε πως περιπτώσεις κατά τις οποίες η ουδετερότητα του δηµοσίου
χρέους καταρρέει περιλαµβάνουν και αποτελεσµατικότητα των αγορών χρεογράφων, µε δυσµενείς
επιπτώσεις τόσο στο κόστος όσο και στο ρίσκο του χρέους. Αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό στην
πράξη και διαπιστώνεται από την διεθνή εµπειρία πώς πολλές χώρες προωθούν την ανάπτυξη και
διατήρηση αποτελεσµατικών πρωτογενών και δευτερογενών αγορών των χρεογράφων που εκδίδουν,
στο οποίο πλέον παίζει ρόλο και η τεχνολογία µε τα πληροφοριακά συστήµατα που βοηθούν στις
διαδικασίες. Οπότε µαζί µε τις στρατηγικές ρίσκου-κόστους που θέτουν βλέπουµε να τίθεται και η
ολοκλήρωση των αγορών ως συµπληρωµατικός αντικειµενικός στόχος.
Εδώ µπορούµε και να εκλογικεύσουµε και την µεσο-µακροπρόθεσµη συµπεριφορά και
διακήρυξη ελαχιστοποίησης κόστους. Γιατί στον βραχύ ορίζοντα προκειµένου να συντελέσουν στην
ανάπτυξη των εγχώριων αγορών οι κυβερνήσεις µπορεί να χρειαστεί να εκδώσουν τίτλους σε
υψηλότερο κόστος για αυτές, από ότι θα µπορούσαν να δανειστούν από τις διεθνείς αγορές. Ο λόγος
για τον οποίο µια κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να αναλάβει ένα βραχυχρόνιο αυξηµένο κόστος
δανειζόµενη από την εγχώρια αγορά χρεογράφων αντί της διεθνούς, είναι γιατί είναι δυνατόν µε την
πάροδο του χρόνου και την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς να αµειφθεί. Όσο δηλαδή αναπτύσσεται
ωριµάζει και γίνεται ρευστότερη κατά µήκος της καµπύλης αποδόσεων η εγχώρια αγορά, µπορεί να
επιτύχει µεσοπρόθεσµα καλλίτερους όρους δανεισµού. Όπως τονίζουν και στην έκθεση τους τα
στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείο (IMF) και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank)
(2003), αυτή η στρατηγική µπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη ενός συνολικού χαρτοφυλακίου
δηµοσίου χρέους, το οποίο να επιφέρει λιγότερο ρίσκο. Και αυτό γιατί µια καλώς οργανωµένη και
λειτουργική εγχώρια αγορά χρεογράφων δηµοσίου, δίνει την δυνατότητα στην κυβέρνηση να εκδώσει
ένα µεγαλύτερο µερίδιο χρέους µε µακρύτερη διάρκεια, σταθερού επιτοκίου σε εγχώριο νόµισµα,
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µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το ρίσκο επιτοκίου, το συναλλαγµατικό ρίσκο, και το ρίσκο
αναχρηµατοδότησης οµολόγων που ωριµάζουν µε νέα.
Στο προηγούµενο κεφάλαιο για την περίπτωση της Ελλάδας µπορούµε να διαπιστώσουµε µια
αντίστοιχη εφαρµογή, γιατί µε την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος και την ανάπτυξη και
βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς, διαπιστώσαµε και µια θεαµατική αύξηση της
διάρκειας των χρεογράφων αλλά και της µείωσης σε ελάχιστα επίπεδα σε υποχρεώσεις σε
συνάλλαγµα. Βέβαια στο δεύτερο συνετέλεσε και η µεταβολή του νοµισµατικού συστήµατος σε ευρώ.
Σχετικά λοιπόν µε τις αγορές διαπιστώνουµε πως αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Βραζιλία, η
Τζαµάικα, το Μαρόκο και η Νότια Αφρική έχουν ρίξει µεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των
εγχώριων αγορών έως ένα µέσο για τη µείωση της εξάρτησης τους από εξωτερικές πηγές
χρηµατοδότησης. Αν και ο συγκεκριµένος αντικειµενικός στόχος δεν τίθεται ρητά στις περιγραφές
των στρατηγικών τους, γίνεται σαφές από τις εκθέσεις τους πως συνεργάζονται οι αρχές στενά µε τους
συµµετάσχοντες στις εγχώριες αγορές, για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου.
Στην περίπτωση της Ιαπωνίας η σηµασία που δίνουν στην ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς
χρεογράφων είναι ιδιαίτερη, καθώς δεδοµένου πώς τα κρατικά χρεόγραφα είναι χαµηλού ρίσκου,
µπορεί να συνεπικουρήσει στην ανάπτυξη και των αγορών ιδιωτικών χρεογράφων, λειτουργώντας ως
σηµείο αναφοράς στις αποδόσεις και στο ρίσκο (benchmark).
Τα στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείο (IMF) και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World
Bank) (2003, σελ. 21) τονίζουν τη σηµασία παρακολούθησης και προσδιορισµού των ρίσκων που
εµπεριέχει η δοµή του χρέους. Προτείνουν πως θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να
συνυπολογίζεται το χρηµατοοικονοµικό ρίσκο και άλλου είδους ρίσκα που επισύρουν οι κυβερνητικές
χρηµατοροές, όταν τίθεται και σχηµατίζεται η δοµή του χρέους. Το ρίσκο που καλείται να
αντιµετωπίσει η κάθε χώρα δεν είναι κοινό ώστε µια στρατηγική να µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία
για την κάθε περίπτωση. Το ρίσκο διαφοροποιείται και σχετίζεται για κάθε χώρα από τις δεδοµένες
ιδιαίτερες συνθήκες που αντιµετωπίζει η κάθε µία από αυτές όπως επίσης εξαρτάται και από την
εκάστοτε στοχαστική δοµή της κάθε οικονοµίας. Αυτό λόγου χάρη µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό
από την παρατήρηση των ανεπτυγµένων βιοµηχανικών χωρών σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες ή
διαχωρίζοντας τις χώρες µε ιδιαίτερα υψηλό δηµόσιο χρέος σε σχέση µε αυτές που διατηρούν ένα
ανεκτό επίπεδο χρέους.
∆ίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από τις εκθέσεις των φορέων διαχείρισης δηµόσιου
χρέους των χωρών που συµµετείχαν στην µελέτη, η Κολοµβία στοχεύει στον περιορισµό του ρίσκου
έκθεσης του µέρους του χαρτοφυλακίου της που είναι σε συνάλλαγµα, σε διεθνή σοκ των αγορών και
διεθνών κρίσεων. Υπενθυµίζουµε πως ο οίκος Standard and Poor’s χαρακτηρίζει τα οµόλογα της
Κολοµβίας µε BB για τα εγχώρια και µε BBB για τα οµόλογα σε συνάλλαγµα, ενώ οι Moody’s τα
χαρακτηρίζουν Ba2. Γεγονός που συνεπάγεται πως µια κρίση στις χρηµαταγορές θα έχει άµεση
επίπτωση σε αυτά τα οµόλογα τα οποία είναι περισσότερο επισφαλή από άλλα καθώς τα κεφάλαια σε
τέτοια περίπτωση θα αναζητήσουν πιο βέβαιες αποδόσεις. Οπότε είναι απολύτως λογικός ο
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στρατηγικός στόχος της Κολοµβίας σχετικά µε τη διαχείριση του ρίσκου των χρεών της σε
συνάλλαγµα. Στην περίπτωση της Ιταλίας συγκεντρώνονται οι προσπάθειες στην µείωση του ρίσκου
επιτοκίου και του ρίσκου αναχρηµατοδότησης, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για τη δυναµική
του χρέους της Ιταλίας καθώς αυτό έφτασε τα πολύ υψηλά επίπεδα του 124% την περίοδο του 1994.
Η πρόσφατη εµπειρία από τις κρίσεις στη Λατινική Αµερική και τη Ρωσία, ανέδειξε πως η διαχείριση
του ρίσκου αναχρηµατοδότησης είναι µια κρίσιµη διεργασία τόσο για τις ανεπτυγµένες χώρες όσο και
για τις αναπτυσσόµενες. Σε περίπτωση που ωριµάσει ένα κοµµάτι του χρέους σε µια χρονική περίοδο
όπου οι αγορές είναι διαταραγµένες από µια χρηµατοπιστωτική κρίση, η έκδοση νέου χρέους και η
αναχρηµατοδότηση µε αυτή τη νέα έκδοση του χρέους που έχει ωριµάσει, µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µε ιδιαίτερα δυσµενείς όρους. Αυτό αφενός µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις στην
δυναµική του χρέους αλλά µπορεί και να ανατροφοδοτήσει περαιτέρω την χρηµατοπιστωτική κρίση,
ειδικά εάν δεν καταστεί δυνατή µια νέα έκδοση οµολόγων.
Από τις εκθέσεις των χωρών τα στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF) και της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank) διαπιστώνουν µια τάση εφαρµογής ενός πλαισίου διαχείρισης
ενεργητικού και παθητικού (asset and liability management ALM) για την αποτίµηση του ρίσκου και
του κόστους του χαρτοφυλακίου τους, εκτιµώντας σε πιο βαθµό συσχετίζονται τα κόστη του χρέους
µε τα έσοδα και τις δαπάνες της κυβέρνησης.
Ένα φυσικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι µε πιο τρόπο εκτιµώνται το ρίσκο και το κόστος.
Αυτό που φαίνεται για παράδειγµα από τις πρακτικές που ακολουθούν, και το καθιστούν σαφές ως
αντικειµενικό στόχο τους, οι αρχές διαχείρισης δηµοσίου χρέους της Πορτογαλίας είναι η διασφάλιση
µιας ισόρροπης κατανοµής των δαπανών για το χρέος σε ένα εύρος αρκετών ετών. Πάνω σε αυτή την
βάση και µε επικέντρωση στις διακυµάνσεις του προϋπολογισµού η Πορτογαλική αρχή διαχείρισης
δηµοσίου χρέους, χρησιµοποιεί ως εργαλείο τη µέτρηση του ρίσκου της αγοράς σε µια βάση
χρηµατικής ρευστότητας και ροών (cash flow). Σε συνέχεια της παραπάνω πρακτικής η Πορτογαλική
αρχή εργάζεται προς την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου δείκτη «Budget-at-Risk»
(BaR) του χαρτοφυλακίου της. Στην περίπτωση της Σουηδίας το SNDO (Swedish National Debt
Office) για να προσεγγίσει το κόστος και το ρίσκο χρησιµοποιεί ένα λόγο κόστους προς ΑΕΠ στην
ανάλυση κόστους διαφορετικών χαρτοφυλακίων. Αυτή η µέθοδος τείνει προς την ALM καθώς
πραγµατοποιείται η υπόθεση πως το ισοζύγιο του προϋπολογισµού συµµεταβάλλεται µε το ΑΕΠ
µέσω των καναλιών φόρων και εξόδων. Μια πολιτική λοιπόν ανάλογη µε αυτή της SNDO η οποία
προσπαθεί να διατηρήσει ένα σταθερό λόγο κόστους του δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ, µπορεί να
συνεισφέρει θετικά σε στόχους εξοµάλυνσης ελλειµµάτων ή φορολογικών συντελεστών.
Μερικές από τις χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή ανέπτυξαν ένα συνολικό πλαίσιο
διαχείρισης του ρίσκου, λαµβάνοντας υπόψη τους άµεσα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις (assets and liabilities) όπως για παράδειγµα αποθεµατικά σε συνάλλαγµα. Οι χώρες που
εφαρµόζουν την προσέγγιση αυτή ή έχουν αρχίσει να την εφαρµόζουν είναι οι ακόλουθες: Βραζιλία,
∆ανία, Νέα Ζηλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Για παράδειγµα, ένα από τα οφέλη που έχει η
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εφαρµογή αυτού του πλαισίου είναι πώς εάν συντονιστούν η διάρκεια και η σύνθεση του δηµόσιου
χρέους που έχει εκδώσει η κυβέρνηση σε συνάλλαγµα, µε τα αποθεµατικά που διατηρεί η κυβέρνηση
ή η κεντρική τράπεζα σε αντίστοιχο συνάλλαγµα µπορεί να προστατευτεί ο προϋπολογισµός της
κυβέρνησης από την έκθεσή του σε συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου των οµολόγων σε
συνάλλαγµα. Για παράδειγµα στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου οι πράξεις δανεισµού σε
συνάλλαγµα και οι πράξεις αγοροπωλησίας συναλλάγµατος από κοινού πραγµατοποιούνται από την
Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας η οποία ποσοτικοποιεί το ρίσκο και το κόστος των χειρισµών αυτών
µε την χρήση της τεχνικής ALM.
Μια άλλη πρακτική που καταγράφουν τα στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF)
και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank), είναι αυτή του τοµέα της διαχείρισης του δηµοσίου
χρέους, της κεντρικής τράπεζας της ∆ανίας. Η αρχή αυτή εκτός από την διαχείριση του δηµοσίου
χρέους της ∆ανίας έχει υπό την ευθύνη της και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του
κοινωνικού ταµείου συντάξεων της ∆ανίας. Έτσι πραγµατοποιεί µια συνολική διαχείριση του ρίσκου
επιτοκίου, συναθροίζει τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία και παρακολουθεί τη διάρκεια
του καθαρού χρέους. Έτσι για παράδειγµα µια µείωση της διάρκειας του καθαρού χρέους µπορεί να
επιτευχθεί χωρίς καν την επέµβαση στα δοµικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου του χρέους, αλλά
έµµεσα από µια αύξηση της διάρκειας του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων.
Από την έκθεση της Νέας Ζηλανδίας προκύπτει πως εφαρµόζει το ALM πλαίσιο για
περισσότερο από µια δεκαετία. Ειδικά για την εφαρµογή αυτού του πλαισίου δηµιούργησαν στη Νέα
Ζηλανδία, παράλληλα µε το NZDMO (New Zealand Debt Management Office) το ALMB (Asset and
Liability Management Branch) και τα δυο υπό την αιγίδα του Θησαυροφυλακίου (Treasury). Η
πρακτική του ALM η οποία εφαρµόζεται εµµέσως από τη στρατηγική του NZDMO, έχει ως στόχο
την µακροπρόθεσµη µεγιστοποίηση της οικονοµικής απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων της
κυβέρνησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής δηµοσιονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, λαµβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη την αποστροφή της στο ρίσκο. Ο αντικειµενικός στόχος της ALM που εφαρµόζει
η Νέα Ζηλανδία, πραγµατοποιείται σε συνέπεια και µε τις λογιστικές και τις δηµοσιονοµικές
επιδράσεις της στρατηγικής του χρέους.
Όπως έχουµε αναφέρει, από τις βασικότερες επιλογές της στρατηγικής διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους είναι η επιλογή της διάρκειας των χρεογράφων και η έκδοση χρεογράφων σε
συνάλλαγµα ή σε εγχώριο νόµισµα. Τέτοιες επιλογές εξαρτώνται επί τω πλείστω από τις ιδιαίτερες
περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο λήψης των αποφάσεων αυτών. Τέτοιες
περιστάσεις είναι τα προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά του δηµοσίου χρέους και προς πια κατεύθυνση
θα πρέπει αυτά να µετακινηθούν, αλλά και η ευαισθησία της οικονοµίας σε οικονοµικές και
χρηµατοοικονοµικές διαταραχές όπως και το επίπεδο ανάπτυξης των εγχώριων αγορών χρεογράφων.
Τα στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF) και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World
Bank), αναφέρουν ως παράδειγµα την περίπτωση της Βραζιλίας. Η Βραζιλία, πριν από την Ασιατική
κρίση, έθεσε ως στόχο τη µείωση του ρίσκου αναχρηµατοδότησης, οπότε ξεκίνησε ένα σχέδιο
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έκδοσης δηµοσίου χρέους µε µακροχρόνια διάρκεια οµολόγων σταθερού επιτοκίου. Η µείωση όµως
του ρίσκου αναχρηµατοδότησης πραγµατοποιήθηκε εις βάρος του ρίσκου επιτοκίου, δηλαδή η
δυναµική του χρέους της Βραζιλίας έγινε πιο ευαίσθητη σε αλλαγές επιτοκίου. Τη µείωση της
ευαισθησίας της δυναµικής του χρέους σε αλλαγές των επιτοκίων κατάφερε να επιτύχει µε την
επέκταση της εγχώριας καµπύλης αποδόσεων και αναπτύσσοντας ικανά ρευστά διαθέσιµα.
Η εµπειρία που αποκρυσταλλώνεται από την έκθεση του Μεξικό είναι η ανάγκη για ασφαλείς
µακροοικονοµικές πολιτικές, η ανάγκη για δηµοσιονοµική πειθαρχεία και συνετή και συνεπή πολιτική
διαχείρισης δηµοσίου χρέους. Το Μεξικό στις αρχές της κρίσης του 1994-95, οπότε η δηµόσια
χρηµατοδότηση υποθάλπονταν από την αυξηµένη εξάρτηση στα βραχυχρόνια οµόλογα και στα
οµόλογα σε συνάλλαγµα, ξεκίνησε µια προσπάθεια για την ανάπτυξη µιας εγχώριας αγοράς
χρεογράφων εκδίδοντας νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και πραγµατοποιώντας τις απαραίτητες
θεσµικές αλλαγές για την απεµπλοκή της από την εξάρτηση αυτή. Πλέον η στρατηγική της
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους του Μεξικού, στοχεύει στη µείωση του ρίσκου αναχρηµατοδότησης,
του ρίσκου επιτοκίων και του συναλλαγµατικού ρίσκου. Για την επίτευξη του στόχου του οι αρµόδιοι
φορείς του Μεξικού εκδίδουν ένα συνδυασµό χρεογράφων σε εγχώριο νόµισµα µεσοπρόθεσµης
διάρκειας κυµαινόµενου επιτοκίου και µεσοπρόθεσµα προς µακροπρόθεσµα σταθερού επιτοκίου. Η
έκδοση κυµαινόµενου επιτοκίου οµολόγων πραγµατοποιείται µε στόχο τη µείωση του ρίσκου
αναχρηµατοδότησης. Επίσης µε την πάροδο του χρόνου οι αρχές διαχείρισης δηµοσίου χρέους του
Μεξικού, εκτιµούν πώς τα οµόλογα σε εγχώριο νόµισµα σταθερού επιτοκίου µεσο-µακροπρόθεσµης
διάρκειας θα συντελέσουν στην περαιτέρω µείωση του ρίσκου αναχρηµατοδότησης ενώ ταυτόχρονα
θα περιορίσουν και τον κίνδυνο επιτοκίων και συναλλάγµατος.
Το Μαρόκο παρουσιάζει ενδιαφέρον στην πρακτική του για την επίτευξη της στρατηγικής
µείωσης κόστους-ρίσκου. Οι αρχές του Μαρόκο διαπιστώνοντας πώς σοβαρή πηγή αβεβαιότητας και
κόστους είναι το εξωτερικό του χρέος, αποφάσισαν να επέµβουν έµµεσα χρησιµοποιώντας πολύπλοκα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποίησαν πράξεις ανταλλαγής
χρέους-equity (debt-equity swaps) αναπροσδιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την πραγµατική συνολική
θέση του χαρτοφυλακίου και αντισταθµίζοντας τον κίνδυνο µειώνοντας το κόστος. Ακόµα το
Μαρόκο, όπως και οι περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες, έχει χαράξει µια σαφή πολιτική προς την
ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς χρεογράφων ώστε οι ανάγκες χρηµατοδότησης που προκύπτουν να
ικανοποιούνται εσωτερικά.
Αναπτυγµένες οικονοµίες όπως αυτή των ΗΠΑ δεν έχουν πολύ διαφορετικούς στρατηγικούς
στόχους από τις αναπτυσσόµενες χώρες, έτσι λοιπόν και αυτή επιδιώκει τη διαχρονική
ελαχιστοποίηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Είναι γεγονός ότι το έχει πετύχει σε µεγάλο
βαθµό χάρη στην στρατηγική της, που προφανώς αποτέλεσε παράδειγµα προς µίµηση από τις
αναπτυσσόµενες χώρες, αναπτύσσοντας µια αγορά κρατικών χρεογράφων µε ιδιαίτερο βάθος και µε
τεράστια ρευστότητα. Αυτό επιτεύχθηκε ενισχύοντας και διασφαλίζοντας τη συνέπεια και
προβλεψιµότητα των κρατικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, εκδίδοντας χρεόγραφα κατά µήκος

46

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

της καµπύλης αποδόσεων, ώστε να προσελκύσουν ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό και
συναθροίζοντας όλες τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης σε ένα πρόγραµµα
δανεισµού.
Η στρατηγική της Πορτογαλίας, της οποίας τα µακροοικονοµικά µεγέθη συχνά συγκρίνονται
µε της Ελλάδος λόγου µεγέθους της οικονοµίας και της από κοινού συµµετοχής στη νοµισµατική
ένωση, περιλαµβάνει τη δόµηση µιας καµπύλης αποδόσεων ρευστών κρατικών χρεογράφων
διαφορετικών διαρκειών. ∆ηλαδή µία από τις προτεραιότητες της από το 1999 είναι η ετήσια έκδοση
νέων δεκαετών οµολόγων και δευτερογενώς πενταετών. Και όλο αυτό µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
ανάπτυξης ολοκληρωµένων και αποτελεσµατικών πρωτογενών και δευτερογενών αγορών
χρεογράφων.
Ένα βήµα πιο πέρα έχει κάνει η Νέα Ζηλανδία στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
αγορών κρατικών χρεογράφων. Έτσι η διαχείριση του δηµόσιου χρέους από το NZDMO έχει και ως
στρατηγικό στόχο να πραγµατοποιείται
υπό διαφάνεια και να είναι προβλέψιµη. Το χαρτοφυλάκιο της απαρτίζεται από ένα συνδυασµό
οµολόγων σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου και το NZDMO καταβάλει µια σαφή προσπάθεια
για να διατηρεί ένα οµαλό προφίλ διάρκειας κατά µήκος της καµπύλης αποδόσεων. Επίσης
πραγµατοποιεί βήµατα για την ανάπτυξη εγχώριας αγοράς χρεογράφων, αναπτύσσοντας επικουρικά
και µια αγορά παραγώγων, υπό την προαναφερθείσα δέσµευση για διαφάνεια, προβλεψιµότητα αλλά
και µε τη δίκαιη αντιµετώπιση όλων των επενδυτών.
Όπως έχουµε αναφέρει οι πρακτικές διαχείρισης του δηµοσίου χρέους ενώ σε γενικές γραµµές
είναι παρόµοιες για τις περισσότερες χώρες, µε µια πιο προσεκτική προσέγγιση αντιλαµβανόµαστε
πως δεν µπορεί σε επίπεδο εφαρµογής ένας γενικός κανόνας να εφαρµοστεί από όλες τις αρχές
διαχείρισης. Ενώ δηλαδή όλες οι χώρες δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο κόστος και στο ρίσκο αλλά και
τη µετατόπιση προς στρατηγικές χαµηλότερου κόστους εις βάρους του ρίσκου ή αντίστροφα,
παρατηρούµε ότι µερικές χώρες, οι πιο ανεπτυγµένες, οι οποίες απολαµβάνουν σταθερές
µακροοικονοµικές συνθήκες, έχουν ισχυρές και σαφώς καθορισµένες δηµοσιονοµικές θέσεις και
καλώς ανεπτυγµένες εγχώριες αγορές δηµοσίων χρεογράφων, µε αποτέλεσµα αυτές να απολαµβάνουν
καλλίτερους όρους χρηµατοδότησης, µειώνοντας το κόστος του χρέους τους ανταλλάσσοντας το
µειωµένο κόστος µε µικρή αύξηση του ρίσκου. Όπως επισηµαίνουν τα στελέχη του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (IMF) και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank), η Σουηδία αποφάσισε να
θέσει ως στόχο για τη διάρκεια των ονοµαστικών της οµολόγων τα 2,7 έτη, ενώ η ∆ανία µείωσε τη
διάρκεια του χρέους της από τα 4,4 έτη που είχε το 1998 στα 3,4 έτη στο τέλος του 2001. Στις
περιπτώσεις αυτές αντικατοπτρίζονται τρία πράγµατα. Πρώτον, και στις δυο χώρες παρουσιάστηκε
µια µείωση του χρέους τα τελευταία έτη. ∆εύτερον, η δυνατότητα µείωσης του κόστους εξυπηρέτησης
του χρέους σε συνθήκες όπου η καµπύλη αποδόσεων παρουσιάζει θετική κλίση. Τρίτον, οι χώρες
αυτές είναι καλά «θωρακισµένες» έναντι οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών διαταραχών λόγο του
γεγονότος ότι οι οικονοµίες τους βρίσκονται σε ένα ισχυρό µακροοικονοµικό πλαίσιο πολιτικής.
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Σηµαντικό ρόλο, που συµβάλλει στη µείωση του ρίσκου και του κόστους του χρέους, έχει η
διαχείριση ρευστών διαθεσίµων, η οποία υποβοηθάται και από την καλή λειτουργία εγχώριων
χρηµαταγορών. Οι περισσότερες χώρες διατηρούν ρευστά διαθέσιµα ώστε να µπορούν ανά πάσα
στιγµή να καλύψουν τις χρηµατοδοτικές τους υποχρεώσεις, και να είναι καλυµµένες έναντι του
κινδύνου να προσφύγουν στην αγορά χρέους σε περιόδους οικονοµικών ή χρηµατοοικονοµικών
αναταράξεων. Ωστόσο στην περίπτωση της Σουηδίας παρατηρείται πως διατηρεί ελάχιστα ρευστά
διαθέσιµα. Αυτό οφείλεται σε δυο πράγµατα, αφενός η σαφής και αυστηρή δηµοσιονοµική της
πολιτική της επιτρέπει να γνωρίζει µε ακρίβεια και να µπορεί να ελέγχει τις απαιτούµενες
χρηµατοροές καθώς και τη χρονική στιγµή που πρέπει να πράξει τις εκταµιεύσεις, και αφετέρου στη
δυνατότητα που έχει να αντλήσει κεφάλαια από την εγχώρια αγορά µε ευκολία και ανά πάσα στιγµή.
Σε αυτήν τη δυνατότητα, να έχει άµεση πρόσβαση στην αγορά χρέους, αντικατοπτρίζεται και η
επιτυχία της πολιτικής της για ανάπτυξη των αντίστοιχων αγορών.
Σχεδόν το σύνολο των χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (IMF) και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank), µε την υποβολή εκθέσεων τους
δηλώνουν πως αναπτύσσουν ή στοχεύουν να αναπτύξουν µια σηµαντική ρευστότητα σε οµόλογα
αναφοράς στις εγχώριες αγορές τους, ώστε µε αυτά να σηµατοδοτούν τις προτιµήσεις των αρχών
σχετικά µε το κόστος και το ρίσκο που έχουν ή διατίθενται να αναλάβουν στο χαρτοφυλάκιο του
χρέους τους. Την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου ή την αναδιάρθρωση των χαρακτηριστικών
ρίσκου και χρέους των χαρτοφυλακίου τους µπορούν να την επιτύχουν µε τρεις τρόπους. Ο
τυπικότερος είναι όταν µια νέα έκδοση χρεογράφων απαιτηθεί να εκδώσουν χρεόγραφα προς την
κατεύθυνση στην οποία θέλουν να µεταβάλλουν το συνολικό χαρτοφυλάκιο. Για παράδειγµα εάν µια
αρχή διαχείρισης δηµοσίου χρέους έχει θέσει ως στόχο την επιµήκυνση της διάρκειας του
χαρτοφυλακίου από βραχυχρόνια σε µεσοπρόθεσµη µπορεί να το επιτύχει µε µια έκδοση ενός ικανού
όγκου οµολόγων µε µακροχρόνια διάρκεια. ∆ιαφορετικά µπορεί να επιχειρήσει µια πιο παρεµβατική
πολιτική επαναγοράζοντας οµόλογα τα οποία είναι πριν την λήξη τους, π.χ. µέσω των δευτερογενών
αγορών, αντικαθιστώντας τα µε νέα µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Μια διακριτικότερη στρατηγική
για την συνολική µεταβολή των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου είναι η χρήση
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων όπως η ανταλλαγή επιτοκίων ή ανταλλαγή νοµισµάτων.
Ένα ακόµα ενδιαφέρον αλλά και κρίσιµο κοµµάτι της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους είναι
η αποσύνδεση της νοµισµατικής πολιτικής από την πολιτική διαχείρισης δηµοσίου χρέους. Για
παράδειγµα στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης έχει πραγµατοποιηθεί σαφής
διαχωρισµός των νοµισµατικών αρχών και των δηµοσιονοµικών καθώς η νοµισµατική πολιτική
πραγµατοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ η δηµοσιονοµική αρχή της κάθε χώρας
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του δηµοσίου χρέους. Έτσι έχει καταστεί δυνατός ο πλήρης
διαχωρισµός των στόχων πολιτικής των διαφορετικών αρχών καθώς και ο διακριτός ρόλος τους.
Ταυτόχρονα συµµερίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις δηµοσιονοµικές αρχές της κάθε χώρας
και αναπτύσσονται µηχανισµοί ανταλλαγής πληροφοριών για τις ανάγκες χρηµατοδότησης της κάθε
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χώρας αλλά και άλλων µακροοικονοµικών δεδοµένων. Ο θεσµικός αυτός διαχωρισµός της
νοµισµατικής από τη δηµοσιονοµική πολιτική ελαχιστοποιεί τα κόστη από πιθανή σύγκρουση
συµφερόντων των δυο αρχών. Η ενίσχυση του διακριτού ρόλου των δυο αρχών έχει προωθηθεί και
από τις αποφάσεις της συµφωνίας του Μάαστριχτ (1992) για απαγόρευση δανεισµού από τις εγχώριες
Κεντρικές Τράπεζες, τα όρια ελλειµµάτων και χρέους.
Όπως είπαµε είναι σηµαντικό να µη συµβαίνει σύγκρουση συµφερόντων των δυο αρχών.
Έτσι για παράδειγµα στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου οι νοµισµατικές αρχές και η αρχή
διαχείρισης δηµοσίου χρέους συντονίζουν τις κινήσεις τους στις αγορές. ∆ηλαδή όταν η Τράπεζα της
Αγγλίας παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στην αγορά χρήµατος προσπαθεί να µην προκαλέσει
στρεβλώσεις εκδίδοντας ανταγωνιστικά στο χρήµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία όπως βραχυχρόνια
ρέπος των 14 ηµερών.
Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζεται µια σύνοψη των πρακτικών διαχείρισης δηµοσίου χρέους των
χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF) και της Παγκόσµιας
Τράπεζας (World Bank). Πιο συγκεκριµένα σε αυτόν τον πίνακα αναφέρονται οι πρακτικές των
χωρών όσο αφορά λεπτοµέρειες για τη θεσµική λειτουργία της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, την
διαχείριση του χαρτοφυλακίου, την δοµή των πρωτογενών αγορών για το δηµόσιο χρέος, για τη
λειτουργία των δευτερογενών αγορών δηµοσίου χρέους και τη χρήση στατιστικών εργαλείων
διαχείρισης δηµοσίου χρέους και τα στρατηγικά σηµεία αναφοράς αυτών.
Μέχρι εδώ είδαµε µερικές από τις πραγµατικές εφαρµογές και πρακτικές για τη διαχείριση
του δηµοσίου χρέους, όπως αυτές πηγάζουν από την θεωρητική βιβλιογραφία η οποία είχε ως βάση
της

την Ρικαρδιανή Ισοδυναµία και τη αρχή της ουδετερότητας του δηµοσίου χρέους. Όταν

καταρρέουν οι αναγκαίες συνθήκες που θεµελιώνουν την αρχή της ουδετερότητας του δηµοσίου
χρέους βρίσκει ρόλο και πρακτική σηµασία η διαχείριση των δοµικών χαρακτηριστικών του χρέους.
Στις παραγράφους που θα ακολουθήσουν θα δώσουµε τη θεωρητική βάση πίσω από κρίσιµες
αποφάσεις για την επιλογή των δοµικών χαρακτηριστικών του δηµοσίου χρέους όπως η επιλογή
µεταξύ ονοµαστικών και πραγµατικών χρεογράφων, η επιλογή της διάρκειας των χρεογράφων αλλά
και τη διασύνδεση των θεωρητικών ευρηµάτων µε τους στόχους-στρατηγικές ελαχιστοποίησης
κόστους-ρίσκου σε θεωρητικό επίπεδο. Τέλος, υπό το φως των θεωρικών δυνατοτήτων και των
πρακτικών εφαρµογών θα µελετήσουµε µια κριτική της βιβλιογραφίας για τον ορθολογισµό της
διαχείρισης του δηµόσιου χρέους.
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Πίνακας 1
Σύνοψη πρακτικών διαχείρισης δηµοσίου χρέους

Πηγή: Guidelines for Public Debt Management (2003) IMF and World Bank
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2.4) Πολιτική έκδοσης ονοµαστικών-πραγµατικών χρεογράφων
Το πλέον γνωστό και διαδεδοµένο µέσο χρηµατοδότησης των κρατικών ελλειµµάτων είναι ο
δανεισµός µέσω της έκδοσης οµολόγων και ειδικά ονοµαστικών οµολόγων. Τα κρατικά αυτά
χρεόγραφα σήµερα έχουν εξελιχθεί σε ποικιλία, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτέρες πολιτικές
έκδοσης χρεογράφων των εκάστοτε κυβερνήσεων και να ακολουθούν τις στρατηγικές που στοχεύουν
σε µια σειρά ζητηµάτων, όπως έχουµε αναφέρει αναλυτικά προηγουµένως. Μεταξύ των κυριότερων
αντικειµενικών στόχων που τίθενται από τις κυβερνήσεις στα αρµόδια κάθε φορά όργανα διαχείρισης
δηµόσιων χρέους, υπενθυµίζουµε πώς είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισµού, το κόστος
εξυπηρέτησης του χρέους, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το ρίσκο της ανάληψης αυτών των
δανειακών υποχρεώσεων, ή η ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισµού έχοντας ως δεδοµένο το ρίσκο
που δέχονται να αναλάβουν οι κυβερνήσεις. Από τη µεριά των καταναλωτών-επενδυτών, η ζήτηση
των διαφορετικών τύπων χρεογράφων αντικατοπτρίζει τις προτιµήσεις τους και αποκαλύπτει τον
χαρακτήρα τους σε σχέση µε το ρίσκο που επιθυµούν να αναλάβουν κατανέµοντας σε ένα θεωρητικό
αριστοποιητικό περιβάλλον την κατανάλωση και την επένδυσή τους διαχρονικά
Ενδεικτικά της ποικιλίας των ονοµαστικών οµολόγων που εκδίδονται µπορούµε να
αναφέρουµε, χωρίς να κρίνουµε σκόπιµη την ανάλυση λεπτοµερειών, την ύπαρξη ονοµαστικών
οµολόγων µε µηδενικό κουπόνι, όπου το συµφωνηµένο επιτόκιο του οµολόγου πληρώνεται στη λήξη
του οµολόγου µαζί µε την ονοµαστική του αξία, ονοµαστικά οµόλογα τα οποία πληρώνουν το
κουπόνι σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε πιο συνηθισµένα τα ετήσια και εξάµηνα, ονοµαστικά
οµόλογα µε ένα ευρύ ορίζοντα διάρκειας που µπορεί να είναι από λίγες µέρες (T-bills) έως και
τριάντα ή και πενήντα χρόνια, ονοµαστικά οµόλογα µε δικαίωµα επαναγοράς ή χωρίς δικαίωµα
επαναγοράς και πολλά ακόµα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές
τίτλων δηµοσίου έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ακόµα µεγαλύτερου αριθµού χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων και χρεογράφων όπως ακόµα και παράγωγα προϊόντα όπως οι ανταλλαγές επιτοκίων
(interest rate swaps), ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο των δανειοληπτών όσο και των
δανειοδοτών-επενδυτών, ενισχύοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά ολοκλήρωσης και ρευστότητας
των αγορών αυτών.
Ένα από τα ραγδαία αυξανόµενα σε όγκο εργαλεία δανεισµού είναι τα τιµαριθµοποιηµένα
οµόλογα (price indexed) τα οποία ως ανταγωνιστικά των ονοµαστικών οµολόγων έχουν προκαλέσει
µια ενδιαφέρουσα ακαδηµαϊκή συζήτηση για το ρόλο τόσο των ονοµαστικών όσο και των
πραγµατικών4 οµολόγων. Βεβαίως τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα δεν είναι κάτι πρωτοφανές των
τελευταίων δεκαετιών. Ιστορικά και σύµφωνα µε τον Shiller (2003) το πρώτο γνωστό συνδεδεµένο µε

4

Τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα είναι επί τις ουσίας είναι ένα υποσύνολο των πραγµατικών οµολόγων, η
διαφορά τους θα περιγράφει στην συνέχεια.
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το γενικό επίπεδο τιµών, ή συνδεδεµένο µε τον πληθωρισµό ή τιµαριθµοποιηµένο οµόλογο, εκδόθηκε
το 1780 από την Massachusetts Bay Company5. Ο Barro (1997) αναφέρει πως το Ηνωµένο Βασίλειο
έκανε χρήση τιµαριθµοποιηµένων χρεογράφων για να χρηµατοδοτήσει τα ελλείµµατα του τον δέκατό
έβδοµο και όγδοο αιώνα. Το 1945 η Φιλανδία εξέδωσε τα πρώτα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα, ενώ
ακολούθησε το Ισραήλ και η Ισλανδία, το 1964 η Βραζιλία, το 1966 η Χιλή, 1967 η Κολοµβία, η
Αργεντινή το 1972, Ηνωµένο Βασίλειο σε ευρύτερη κλίµακα από το 1982, η Αυστραλία το 1985, ο
Καναδάς το 1991, η Νέα Ζηλανδία το 1975, το Μεξικό το 1989, η Σουηδία το 1994, οι Ηνωµένες
Πολιτείες το 1997, η Γαλλία το 2001, η Ελλάδα και η Ιταλία το 20036.
Όπως αναφέραµε τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα είναι γενικότερα ένα υποσύνολο των
πραγµατικών οµολόγων. Ενώ τα πραγµατικά οµόλογα αποτελούν περισσότερο ένα θεωρητικό
εργαλείο τα τιµαριθµοποιηµένα είναι αυτά που εκδίδονται στην πράξη. Ένα πραγµατικό οµόλογο
είναι γενικά αυτό του οποίου η πραγµατική αξία παραµένει αµετάβλητη σε µεταβολές του γενικού
επιπέδου των τιµών και αποδίδει όσο το πραγµατικό επιτόκιο µέσω της κλασσικής εξίσωσης του
Fisher. Τα εκδιδόµενα τιµαριθµοποιηµένα στην πράξη πληρώνουν ένα περιοδικό, συνήθως
εξαµηνιαίο, κουπόνι το οποίο, για παράδειγµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι για την δηµοπρασία της
29/01/2008 2,3% επί το EUROZONE HICP, δηλαδή επί τον εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό δείκτη
καταναλωτή εξαιρουµένου του καπνού. Αυτά τα οµόλογα είναι βάσει σύµβασης προστατευµένα σε
περίπτωση αποπληθωρισµού (διασφαλίζεται το κεφάλαιο) θέτοντας ως κάτω όριο τον µηδενικό
πληθωρισµό. Έτσι εάν η πραγµατική αξία και απόδοση ενός τιµαριθµοποιηµένου οµολόγου είναι
δυνατόν να κυµαίνεται ακριβώς όπως ο πληθωρισµός τότε αυτό είναι πραγµατικό οµόλογο. Βεβαίως
κάθε χώρα που πραγµατοποιεί δανεισµό µε τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα ακολουθεί και διαφορετικό
τρόπο διασύνδεσης του οµολόγου όπως για παράδειγµα οι Ηνωµένες Πολιτείες συνδέουν την
απόδοση µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή (CPI), το Ηνωµένο Βασίλειο µε τον δείκτη τιµών λιανικής
(RPI) και η Αυστραλία µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών( όλων των τιµών) οκτώ µεγάλων
πόλεων. Βεβαίως το αντικείµενο αυτής της διατριβής δεν είναι χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα αλλά
µακροοικονοµικού, οπότε δεν κρίνουµε σκόπιµο να υπεισέλθουµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες και
θα σταθούµε περισσότερο στη θεωρητική ανάλυση της επιλογής των ονοµαστικών έναντι των
πραγµατικών οµολόγων7.
Τα ονοµαστικά οµόλογα, δηλαδή αυτά που αναφέραµε ως σταθερής ονοµαστικής απόδοσης,
παρά την µεταστροφή πολλών χωρών στην έκδοση και τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων, είναι µακράν
το πιο συνηθισµένο χρεόγραφο που εκδίδουν οι κυβερνήσεις. Η χρήση του έναντι των πραγµατικών
οµολόγων είναι κάτι το οποίο έχει προβληµατίσει τους οικονοµολόγους. Βεβαίως ο ρόλος του

5

Massachusetts Bay Company αποκαλούσαν την αποικία Massachusetts Bay Colony, η οποία πήρε την
ονοµασία της από την εταιρία που την ίδρυσε στην Βόριο Αµερική στην Νέα Αγγλία τον 17 αιώνα σήµερα
γνωστή ως Commonwealth of Massachusett.
6
Η πηγή των στοιχείων αυτών είναι οι Alfaro L. και Kanczuk F. (2006).
7
Στο εξής τους όρους πραγµατικά οµόλογα ή τιµαριθµοποιηµένα ή διασυνδεδεµένα οµόλογα µε τον
πληθωρισµό ή το γενικό επίπεδο τιµών θα τα χρησιµοποιούµε χωρίς διάκριση.
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ονοµαστικού χρέους ως µέσο απορρόφησης των µακροοικονοµικών διαταραχών των τιµών στον
κρατικό προϋπολογισµό, είναι προφανής λόγο της έµµεσης σύνδεσης της πραγµατικής του αξίας και
απόδοσης µε τον πληθωρισµό. Από την µεριά των επενδυτών όµως αυτό έχει αντίθετο αποτέλεσµα οι
οποίοι θα µπορούσαν να προστατεύσουν τις αποδόσεις που λαµβάνουν έναντι του απροσδόκητου
πληθωρισµού κρατώντας πραγµατικά οµόλογα, των οποίων η απόδοση θα αυξανόταν µαζί µε ένα
απροσδόκητο σοκ στις τιµές. Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε µια πολιτική επιλογής ενός τύπου
χρεογράφου έχει να συνεισφέρει κάποια θετικά στοιχεία στην οικονοµία και κάποια αρνητικά. Για
παράδειγµα το Ηνωµένο Βασίλειο όταν επέλεξε να εκδώσει χρεόγραφα συνδεδεµένα µε τον δείκτη
τιµών λιανικής πώλησης, σύµφωνα µε τον Towned (1977) έλαβαν υπόψη τους τρία στοιχεία. Το
πρώτο ήταν πως ελαχιστοποίησαν το πληθωριστικό ρίσκο στον προϋπολογισµό της κυβέρνησης,
σταθεροποιώντας το πραγµατικό κόστος δανεισµού. Το δεύτερο σηµείο είναι πώς κατά την έκδοση
τέτοιων οµολόγων «κλειδώνεται» η πραγµατική απόδοση και το πληθωριστικό ρίσκο για τους
επενδυτές ελαχιστοποιείται, γεγονός που θα µπορούσε να βοηθήσει και την κυβέρνηση εάν οι
επενδυτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν ένα αντίτιµο για την παρεχόµενη σε αυτούς ασφάλεια από
την έκδοση αυτή. Και τρίτο σηµείο είναι πως µειώνοντας το κίνητρο της κυβέρνησης να µειώσει το
πραγµατικό µέγεθος του χρέους προκαλώντας µη προσδόκιµο πληθωρισµό, µπορεί να βοηθήσει την
κυβέρνηση να βελτιώσει την αξιοπιστία της στάσης της έναντι του πληθωρισµού.
Ακριβώς τη δυνατότητα αυτή που έχουν οι κυβερνήσεις να επηρεάσουν (αυξήσουν)
απροσδόκητα τον πληθωρισµό, πάνω από τις προσδοκίες που έχουν σχηµατίσει οι επενδυτές, ώστε να
µειώσουν την πραγµατική αξία των ονοµαστικών χρεογράφων, αλλά και το κόστος εξυπηρέτησής
τους, επικαλέστηκε ο Fisher (1983). Εκείνη την περίοδο ελάχιστα χρεόγραφα σε διεθνές επίπεδο ήταν
συνδεδεµένα µε το γενικό επίπεδο τιµών και οι οικονοµολόγοι προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν γιατί
το κυρίαρχο µέσο δανεισµού ήταν τα ονοµαστικά χρεόγραφα. Ο Fisher (1983) δηλαδή υποστήριξε
πως οι κυβερνήσεις επιθυµούν να έχουν ονοµαστικό χρέος ώστε σε άσχηµες περιόδους όπως
πολέµους να µπορούν να αντισταθµίσουν τα ελλείµµατα µειώνοντας την αξία και το κόστος
εξυπηρέτησης του χρέους. Βεβαίως σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις οι κυβερνήσεις αντί αυτού που
επικαλείται ο Fisher (1983) µπορούν να αυξήσουν τους φόρους, ή να αυξήσουν το χρήµα στην
οικονοµία ή ακόµα και να αρνηθούν την υποχρέωση αποπληρωµής του χρέους προς τους επενδυτές.
Και έτσι αναπτύχθηκε το βασικότερο ίσως επιχείρηµα υπέρ των τιµαριθµοποιηµένων
οµολόγων µέσα από µια σειρά δοκιµίων, ενδεικτικά αναφέρουµε τα Barro και Gordon (1983), Lucas
και Stokey (1983), Bohn (1988), Calvo (1998), Calvo και Guidotti (1990), Missale και Blanchard
(1994) και Giovannini (1997). Το επιχείρηµα λοιπόν είναι πως η ύπαρξη τιµαριθµοποιηµένων
οµολόγων περιορίζει και ανάλογα µε το ποσοστό τους έναντι των ονοµαστικών µπορεί ακόµα και να
εξαλείψει το κίνητρο για απροσδόκητο πληθωρισµό που δηµιουργούν τα ονοµαστικά χρεόγραφα.
Έστω λοιπόν πως οι επενδυτές παρατηρούν πως η κυβέρνηση εκδίδει ονοµαστικά οµόλογα.
Γνωρίζουν πως εάν αυτή λειτουργήσει καιροσκοπικά σε µια περίοδο, προφανώς θα τιµωρηθεί στην
επόµενη έκδοση οµολόγων γιατί οι επενδυτές θα ζητήσουν υψηλότερο επιτόκιο, ενώ το κόστος της
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επόµενης περιόδου είναι δεδοµένο και το όφελος της τρέχουσας είναι µικρότερο, γιατί είναι
µικρότερο και το ποσοστό των οµολόγων που µπορεί να µειωθεί η αξία τους. Όσο λοιπόν αυξάνεται
το τιµαριθµοποιηµένο χρέος τόσο µειώνεται το όφελος του απροσδόκητου πληθωρισµού έναντι της
τιµωρίας των επενδυτών. Για τον επενδυτή δεν σηµαίνει απαραίτητα πως θα επιλέξει να επενδύσει σε
πραγµατικά οµόλογα, αλλά µειώνεται η αβεβαιότητα του για την απόδοση των ονοµαστικών
οµολόγων. Ταυτόχρονα η δυναµική εξέλιξη του πληθωρισµού αποκτά µικρότερη ενδογενή
µεταβλητότητα, µειώνεται η αβεβαιότητα για πληθωρισµό, και έτσι η αναµενόµενη καθαρά παρούσα
αξία ονοµαστικών χρεογράφων µπορεί να εκτιµηθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό έχει µια άµεση
επίπτωση στην διαδικασία αγοροπωλησίας των οµολόγων η οποία συνάπτεται σε χαµηλότερο κόστος
για την κυβέρνηση, µε αυξηµένη ασφάλεια για τους επενδυτές και ταυτόχρονα οδηγούµαστε σε
βελτίωση των αγορών χρεογράφων.
Αυτό το επιχείρηµα σήµερα µπορεί να δεχθεί την κριτική πως µε την ανεξαρτητοποίηση των
Κεντρικών Τραπεζών οι κυβερνήσεις έχουν εκχωρήσει την νοµισµατική πολιτική εξολοκλήρου στις
Κεντρικές Τράπεζες, καθιστώντας ανέφικτο από τη µεριά της κυβέρνησης να προκαλέσει τον
επιθυµητό για αυτήν απροσδόκητο πληθωρισµό. Εντούτοις όπως φαίνεται από µια πληθώρα
υποδειγµάτων γενικής ισορροπίας µε νεοκευνσιανά στοιχεία η κυβερνητική πολιτική µπορεί να
προκαλέσει ένα αποτέλεσµα στις τιµές µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής της αλλά και µέσω των
δαπανών της.
Όπως αναφέραµε οι Lucas και Stokey (1983), έδειξαν µεταξύ άλλων ότι υπάρχει κίνητρο για
την κυβέρνηση να µειώσει την πραγµατική αξία των ονοµαστικών χρεογράφων αυξάνοντας το γενικό
επίπεδο τιµών. Αυτή η δυνατότητα σε περιπτώσεις ολοκληρωτικού ονοµαστικού χαρτοφυλακίου
παύει µόνο όταν το διαχρονικό µονοπάτι των τιµών είναι αυστηρά προκαθορισµένο ή σε περίπτωση
που µπορεί να αποφευχθεί πλήρως η στρεβλωτική φορολόγηση, δηλαδή µόνο εάν η φορολόγηση είναι
εφάπαξ. Ο Bohn (1988) παρατηρεί πως η υπόθεση προκαθορισµένων τιµών ή η υπόθεση εφαρµογής
µη στρεβλωτικής φορολογίας δεν µπορούν να είναι ρεαλιστικές και κατά συνέπεια σύµφωνα µε τους
Lucas και Stokey (1983) το χρέος θα έπρεπε να είναι πραγµατικό. Αυτή όµως η θεωρία αποτυγχάνει
να εξηγήσει γιατί ο συντριπτικός όγκος του χρέους σε όλες τι χώρες είναι σε ονοµαστικά, συµβατικά
χρεόγραφα.
Το ονοµαστικό χρέος έχει την ιδιότητα να προσφέρει µια ασφάλεια κατά την
αναχρηµατοδότηση χρέους που ωριµάζει έναντι του ρίσκου υψηλοτέρων από το αναµενόµενο
επιτοκίων. Όταν η κυβέρνηση πραγµατοποιεί δηλαδή µια νέα έκδοση ονοµαστικών οµολόγων και
επιλέγει τη διάρκεια τους, γνωρίζει γενικά πως κατά την λήξη τους θα πρέπει να πραγµατοποιήσει µια
νέα έκδοση ώστε να συγκεντρώσει την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύψει την πληρωµή της
ονοµαστικής αξίας της προηγούµενης έκδοσης στους επενδυτές. Προφανώς όταν πραγµατοποιεί την
έκδοση και επιλέγει την διάρκεια της πραγµατοποιεί µια πρόβλεψη για τα επιτόκια µε τα οποία θα
είναι υποχρεωµένη να συνάψει το νέο δάνειο, το οποίο θα αναχρηµατοδοτήσει το προηγούµενο.
Σαφώς και η πρόβλεψη αυτή για τα επιτόκια στη λήξη υπόκειται σε στατιστικό σφάλµα και προφανώς
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και εµπεριέχει κι ένα επίπεδο αβεβαιότητας. Έτσι λοιπόν ορίζεται το ρίσκο αναχρηµατοδότησης,
έννοια ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε κυβερνήσεις οι οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν οι αρµόδιοι φορείς
σε χώρες µε υψηλό δηµόσιο χρέος το οποίο είναι βραχυχρόνιο και το προφίλ ωρίµανσης δεν είναι
οµαλό. Οπότε σύµφωνα και µε τον Barro (1995) καλό είναι το χρέος να είναι µακροπρόθεσµο.
Εκτενέστερα για το ζήτηµα της διάρκειας θα αναφερθούµε σε επόµενη παράγραφο. Σε αυτό το
ζήτηµα λοιπόν το ονοµαστικό χρέος έχει να παίξει τον εξής ρόλο, µπορεί να προστατέψει έναντι του
ρίσκου επιτοκίου στο βαθµό που τα θετικά σοκ στα επιτόκια συνυπάρχουν και µε θετική επίδραση
στο γενικό επίπεδο τιµών, και κατά συνέπεια µε υποτίµηση της πραγµατικής αξίας του χρέους, κάτι το
οποίο θα µπορούσε κάλλιστα να συµβεί σε µία οικονοµία µε σταθερή προσφορά χρήµατος και
ελαστική ζήτηση.
Ο Bohn (1988), έδωσε ένα ανάλογο παράδειγµα για να χτίσει την ιδέα πως το ονοµαστικό
χρέος σε στοχαστικές οικονοµίες µπορεί να αποτελέσει ικανό «µονωτικό» µακροοικονοµικών
διαταραχών, ώστε να µπορέσει να υποστηρίξει πολιτικές φορολογικής εξοµάλυνσης, καθώς µέρος
των σοκ απορροφούνται από την µείωση της αξίας των ονοµαστικών οµολόγων. Το παράδειγµα του
Bohn (1988), αφορά µια µονεταριστική οικονοµία, µε στρεβλωτικούς φόρους και κάποιο κόστος στην
κοινωνική ευηµερία από τον πληθωρισµό. Υποθέτει πως οριακά το αυξηµένο φορολογικό φορτίο
αυξάνει µε τους φορολογικούς συντελεστές και ανάλογα το οριακό κόστος του πληθωρισµού αυξάνει
µε τον πληθωρισµό. Στην συνέχεια των υποθέσεων του παραδείγµατός του αξιοποιεί τα επιχειρήµατα
του Barro (1979, 1983) για την άριστη φορολόγηση και τη δηµοσιονοµική χρηµατοδότηση µέσω του
πληθωρισµού, όπου οι νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές που µεγιστοποιούν την ευηµερία
θέτουν ένα οµαλό δυναµικό µονοπάτι φόρων ισορροπώντας τους συµβατικούς φόρους µε τους
πληθωριστικούς φόρους. Στην άριστη αυτή πολιτική το αναµενόµενο οριακό κόστος από µια αύξηση
των φορολογικών συντελεστών είναι ίσο µε το αναµενόµενο οριακό κόστος από µια αύξηση του
πληθωρισµού. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατό να οριστεί µια οριακή απώλεια ευηµερίας που
προέρχεται από την επιπρόσθετη εισροή εσόδων στην κυβέρνηση. Έτσι, συνεχίζει στο παράδειγµα
του ο Bohn (1988), σε περίπτωση που η οικονοµία δεχτεί µια εξωγενή στοχαστική διαταραχή, αυτό το
οριακό κόστος στην ευηµερία, µεταβάλλεται όπως οι φορολογικοί συντελεστές ή το χρέος.
Για να αντιληφθούµε πώς αυτά τα σοκ µπορούν να απορροφηθούν από το ονοµαστικό
δηµόσιο χρέος και να προστατεύσουν τον προϋπολογισµό, δηλαδή να περιορίσουν την ανάγκη για
µεταβολή των φορολογικών συντελεστών και τελικά να προστατεύσει την ευηµερία ο Bohn (1988)
διαχωρίζει τα αποτελέσµατα της διαταρακτικής φορολόγησης. Το αποτέλεσµα της φορολόγησης είναι
διττό, αφενός αποτελεί ένα φορολογικό έσοδο στην κυβέρνηση και αφετέρου προκαλεί µια απώλεια
στην ευηµερία των καταναλωτών από το αυξηµένο φορολογικό βάρος που καλούνται να πληρώσουν
στην κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση ο Bohn (1988) αναφέρει πως το όφελος κεφαλαίου του
δηµόσιου χρέους έχει θετική πραγµατική αξία και είναι ίση µε την διαφορά µεταξύ του κόστους
φορολόγησης και του φορολογικού εσόδου. Εφόσον αυτή η διαφορά είναι θετική συνάρτηση του
φορολογικού συντελεστή, η απώλεια ευηµερίας είναι κυρτή συνάρτηση του φορολογικού συντελεστή.
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Έτσι µια µεγαλύτερη διακύµανση των φορολογικών συντελεστών µειώνει την ευηµερία. Αυτό
σηµαίνει πώς εάν µπορεί να προστατεύσει η κυβέρνηση τον προϋπολογισµό της από διακυµάνσεις, οι
οποίες θα προκαλούσαν ανάλογες διακυµάνσεις και στους φορολογικούς συντελεστές, τότε θα µπορεί
να βελτιώσει και την ευηµερία.
Σε αυτό το σηµείο έρχεται το ονοµαστικό χρέος να παίξει το ρόλο του ως αποσβεστήρας των
διακυµάνσεων. Το οριακό κόστος της απώλειας ευηµερίας του φορολογικού εσόδου εξαρτάται από το
ύψος του χρέους και από την συνειδητοποιουµένη µακροοικονοµική συγκυρία. Ο Bohn (1988),
υποθέτει πως υπάρχει στην οικονοµία µια θετική ποσότητα ονοµαστικού δηµόσιου χρέους και πως ο
πληθωρισµός και τα σοκ στο οριακό κόστος του φορολογικού εσόδου είναι θετικά συσχετισµένα.
Έτσι όποτε ένα σοκ προκαλεί αύξηση του οριακού κόστους του φορολογικού εσόδου
πραγµατοποιείται και άρα και η ανάλογη αύξηση των φορολογικών συντελεστών, τότε ο
πληθωρισµός είναι µεγαλύτερος από τον αναµενόµενο και έτσι αυτή η «έκπληξη πληθωρισµού»
(surprise inflation) µειώνει την αξία του χρέους και άρα τις δαπάνες τις κυβέρνησης, που σηµαίνει ότι
αρκεί µικρότερη αύξηση των φορολογικών συντελεστών, δηλαδή το ονοµαστικό χρέος απορροφά
µέρος των δυσµενών επιπτώσεων της διαταραχής.
Ο Bohn (1988) για να αποδείξει το επιχείρηµά του υπέρ του ονοµαστικού χρέους υπολογίζει
την άριστη σύνθεση του χρέους, σε ονοµαστικό και τιµαριθµοποιηµένο. Το πλαίσιο εργασίας που
χρησιµοποιεί είναι ένα υπόδειγµα επικαλυπτόµενων γενναίων (OLG), µε δυο διαταρακτικούς όρους οι
οποίοι επηρεάζουν τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Σε αυτήν την οικονοµία οι καταναλωτές πρέπει
να διαθέτουν χρήµα την πρώτη περίοδο ώστε να επενδύουν σε χρηµατοοικονοµικά αγαθά την
επόµενη περίοδο. Ο ένας διαταρακτικός όρος επηρεάζει άµεσα την διαχρονική επιλογή για
κατανάλωση και τα πραγµατικά επιτόκια, ενώ ο δεύτερος είναι νοµισµατικός και επηρεάζει την
επιλογή της επόµενης περιόδου για ρευστό χρήµα και για χρηµατοοικονοµικά αγαθά, και κατά
συνέπεια επηρεάζει και το επίπεδο των τιµών. Για να επιτύχει η κυβέρνηση φορολογική εξοµάλυνση
διαχρονικά και για την κάθε ενδεχόµενη στοχαστική µεταβολή εκδίδει οµόλογα διάρκειας µιας
περιόδου διατηρώντας την προσφορά χρήµατος σταθερή. Αυτό που αποδεικνύεται είναι πως το
άριστο ποσοστό ονοµαστικού χρέους είναι αύξουσα συνάρτηση της διακύµανσης των διαταραχών
που επηρεάζουν το επίπεδο των πραγµατικών επιτοκίων. Αυτό σηµαίνει πως εφόσον η διάρκεια των
οµολόγων έχει τεθεί ίση µε µια περίοδο, υψηλά επιτόκια επηρεάζουν δυσµενώς τον προϋπολογισµό
της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να τον επαναφέρει σε ισορροπία, να συγκρατήσει δηλαδή τα
δευτερογενή ελλείµµατα που προέρχονται από το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους,
αυξάνοντας τα φορολογικά της έσοδα µε ανάλογη αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Αυτή η
αλληλουχία γεγονότων προκαλεί φορολογικές στρεβλώσεις στην παρούσα περίοδο και ίσως και στις
επόµενες. Ταυτόχρονα όµως αναπτύσσεται και µια αντίρροπη δύναµη, όσο αυξάνονται τα πραγµατικά
επιτόκια, τόσο αυξάνεται και το γενικό επίπεδο τιµών ώστε να επανέλθει σε ισορροπία η αγορά
χρήµατος. Αυτή η θετική σχέση πραγµατικών επιτοκίων και απροσδόκητης µεταβολής του γενικού
επιπέδου τιµών είναι και αυτή που προκαλεί τη µείωση της πραγµατικής αξίας των ονοµαστικών
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οµολόγων, προστατεύοντας τον προϋπολογισµό από το αρχικό σοκ που δέχεται η οικονοµία, και
συνεπώς ο αναπροσδιορισµός των φορολογικών συντελεστών είναι οπωσδήποτε µικρότερος, και άρα
η στρέβλωση από τους φόρους µικρότερη. ∆ηλαδή η συνολική απώλεια ευηµερίας είναι µικρότερη µε
την ύπαρξη ονοµαστικών οµολόγων. Ωστόσο, στο υπόδειγµα του Bohn (1988) όταν πραγµατοποιηθεί
ο δεύτερος τύπος της στοχαστικής διαταραχής, δηλαδή το νοµισµατικό σοκ, το αποτέλεσµα είναι πως
το τιµαριθµοποιηµένο χρέος είναι αυτό που βοηθάει την φορολογική εξοµάλυνση. Αυτό συµβαίνει
γιατί ενώ το νοµισµατικό σοκ επηρεάζει την αξία του ονοµαστικού χρέους, προκαλεί αλλαγές στις
φορολογικές ανάγκες, αλλά αυτές είναι ασυσχέτιστες µε τις υπόλοιπες µεταβλητές που απαρτίζουν
τον προϋπολογισµό.
Υπέρ της έκδοσης τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων εµφανίζεται η άριστη πολιτική δηµοσίου
χρέους που εξάγει ο Barro (1995,1997). Το πλαίσιο στο οποίο στηρίζει το αποτέλεσµα του ο Barro
(1995,1997) είναι το κλασσικό της φορολογικής εξοµάλυνσης, όπου η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει
τη µεταβολή των φορολογικών συντελεστών ενώ αντιµετωπίζει διαχρονικό πλάνο δηµοσίων δαπανών
το οποίο ακολουθεί µια στοχαστική διαδικασία. Για να επιτύχει η κυβέρνηση να χρηµατοδοτεί αυτό
το στοχαστικό πλάνο δηµοσίων δαπανών χωρίς να αναγκάζεται να αναπροσαρµόζει τους
φορολογικούς συντελεστές της, εκδίδει χρεόγραφα τα οποία είναι συνδεδεµένα µε την
πραγµατοποιούµενη κάθε χρονική περίοδο δαπάνη της. Με άλλα λόγια αυτό το θεωρητικό χρεόγραφο
αποδίδει λιγότερο όταν οι δαπάνες είναι υψηλότερες. Είναι όµως σαφές, και από το γεγονός ότι δεν
εκδίδονται στην πράξη τέτοιου είδους χρεόγραφα, ότι ανακύπτει ένα ζήτηµα ηθικού κινδύνου από
τέτοια έκδοση οµολόγων. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει το κίνητρο να ξοδέψει περισσότερο από όσο θα
έπρεπε, ή δεν έχει ιδιαίτερο κίνητρο για να περιορίσει σπατάλες. Οπότε ο Barro (1995,1997)
καταλήγει πως η άριστη πολιτική διαχείρισης δηµόσιου χρέους είναι η έκδοση τιµαριθµοποιηµένου
και µακροχρόνιου χρέους.
Στην σειρά των επιχειρηµάτων υπέρ της έκδοσης πραγµατικού χρέους έρχεται να προστεθεί
το επιχείρηµα της σηµατοδότησης (signal extraction). Για παράδειγµα οι Campbell και Shiller (1996),
υποστηρίζουν πως οι νοµισµατικές αρχές µπορούν να πάρουν δεδοµένα από την αγορά του
τιµαριθµοποιηµένου χρέους και όλου του πλαισίου πληροφοριών που προκύπτει από τις ιδιαιτέρες
συνθήκες διασύνδεσης των οµολόγων µε το γενικό επίπεδο τιµών ώστε να προσθέσουν στις
πληροφορίες τους δεδοµένα που θα βοηθήσει στην εκτίµηση των προσδοκιών των επενδυτών για
µελλοντικό πληθωρισµό. Όταν ανακοινώνεται στην ατζέντα των αρµόδιων αρχών µια επερχόµενη
έκδοση οµολογιακού δανείου δίνονται στην περιγραφή της στοιχεία όπως το ύψος της έκδοσης, το
επιτόκιο, το οποίο είτε είναι ονοµαστικό είτε τιµαριθµοποιηµένο, και η τιµή εκκίνησης της
διαπραγµάτευσης. Τα δεδοµένα αυτά τα αξιοποιούν οι επενδυτές ώστε να εκτιµήσουν την αξία του
οµολόγου και σε ποια τιµή τους συµφέρει να το αγοράσουν. Κάπως έτσι πραγµατοποιείται η
διαπραγµάτευση µεταξύ επενδυτών και κυβέρνησης µέχρι να συµφωνήσουν στην τιµή του οµολόγου.
Ακριβώς αυτή τη τιµή αξιοποίησαν και οι Barr και Campbell (1977). ∆ηλαδή κινηθήκαν και
αυτοί σε µια παρόµοια λογική µε τους Campbell και Shiller (1996) όπου και πραγµατοποίησαν
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προβλέψεις για το µελλοντικό πληθωρισµό και τα επιτόκια µε δεδοµένα για το Ηνωµένο Βασίλειο ως
επεξηγηµατική µεταβλητή, πληροφορία, τις τιµές των ονοµαστικών και των πραγµατικών οµολόγων.
Αυτό που παρατήρησαν είναι πώς τα αποτελέσµατα των προβλέψεών τους βελτιώθηκαν σηµαντικά
χρησιµοποιώντας την πληροφορία και από τα δυο χρεόγραφα, έναντι της περίπτωσης όπου
χρησιµοποιούσαν τις αποδόσεις των ονοµαστικών οµολόγων.
Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Breedon και Chadha (1997), οι οποίοι είδαν τις
προβλέψεις τους για τον πληθωρισµό να βελτιώνονται, όταν επιπρόσθετα µε την πληροφορία των
ονοµαστικών οµολόγων χρησιµοποίησαν και την πληροφορία των πραγµατικών οµολόγων. Έτσι θα
µπορούσαµε να πούµε πως το επιχείρηµα του signal extraction για το µελλοντικό πληθωρισµό ως
εργαλείο των νοµισµατικών αλλά και των δηµοσιονοµικών αρχών εµφανίζει να έχει ικανή εµπειρική
υποστήριξη, ώστε να ωθήσει και περισσότερους φορείς διαχείρισης δηµόσιου χρέους να
πραγµατοποιήσουν εκδόσεις πραγµατικών οµολόγων και να στηρίξουν την λειτουργία αντιστοίχων
αγορών χρεογράφων.
Οι Dale, Mogiardino και Quah (1997), σε ένα ελαφρά διαφοροποιηµένο πλαίσιο, όπου
επιχειρούν εξοµάλυνση των ελλειµµάτων, δείχνουν πως το άριστο χαρτοφυλάκιο χρέους για την
περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου αποτελείται µόνο από τιµαριθµοποιηµένο χρέος. Ο Missale
(1997) στο θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας του εκτιµάει την άριστη σύνθεση των χρεογράφων ώστε
να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο του προϋπολογισµού, δηλαδή το ρίσκο του να απαιτηθεί
αναπροσδιορισµός των φορολογικών συντελεστών ως απόκριση σε µακροοικονοµικές διαταραχές.
Αυτό που δείχνει είναι πως η άριστη σύνθεση του χαρτοφυλακίου εξαρτάται κατά πολύ από την
ιδιαίτερη στοχαστική δοµή της οικονοµίας και πως είναι µια περίπλοκη σχέση των διακυµάνσεων και
συνδιακυµάνσεων των βασικών µεταβλητών που εισέρχονται στον προϋπολογισµό.
Αν και είδαµε µερικά από τα πιο συνηθισµένα επιχειρήµατα υπέρ των ονοµαστικών ή
πραγµατικών χρεογράφων αυτό που µπορούµε ίσως να κρατήσουµε ως γενικό συµπέρασµα είναι πως
το άριστο χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει και τους δυο τύπους χρεογράφων. Το άριστο χαρτοφυλάκιο
δεν µπορεί να είναι άριστο για κάθε οικονοµία καθώς οι διαφορετικές διαρθρωτικές οικονοµικές,
θεσµικές δοµές αλλάζουν σηµαντικά από χώρα σε χώρα, και κατά συνέπεια και η στοχαστική δοµή
της κάθε οικονοµίας, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο διαχέεται µια εξωγενής στοχαστική
µακροοικονοµική διαταραχή. Ακόµα το άριστο χαρτοφυλάκιο είναι κάτι το υποκειµενικό και
σχετίζεται µε τους ιδιαίτερους στόχους µακροοικονοµικής πολιτικής και στρατηγικής που θέτει η
εκάστοτε δηµοσιονοµική αρχή και έχουµε συζητήσει παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση εάν
διασαφηνιστούν οι στόχοι αυτοί, τα θεωρητικά και εµπειρικά εργαλεία είναι ανεπτυγµένα σε
ικανοποιητικό βαθµό για να ενισχύσουν τις αποφάσεις και το έργο των φορέων διαχείρισης δηµόσιου
χρέους στην ποσοτική επιλογή της δοµής του χρέους. Ένα εξίσου κρίσιµο χαρακτηριστικό των
οµολόγων που καλούνται να επιλέξουν οι φορείς διαχείρισης δηµόσιου χρέους είναι η διάρκειά τους.
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2.5) Πολιτική της διάρκειας των χρεογράφων
Βασικό χαρακτηριστικό των οµολόγων αποτελεί ο χρόνος, ή η διάρκεια, της συµφωνίας που
συνάπτει ο δανειολήπτης µε το δανειοδότη, για την αποπληρωµή του κεφαλαίου του δανείου.
Αντιµετωπίζοντας το ζήτηµα του δηµόσιου χρέους σε επίπεδο συνολικών µακροοικονοµικών µεγεθών
η έννοια και η χρήση των όρων διάρκεια ή ωρίµανση διαφοροποιείται από αυτήν του οµολόγου. Για
παράδειγµα οι Alesina, Prati και Tabellini (1990) όπως και οι Cole και Kehoe (1995,2000), ορίζουν
την διάρκεια ως το ποσό του χρέους που ωριµάζει σε κάθε περίοδο. Οι Missale και Blanchard (1994)
ορίζουν ως αποτελεσµατική διάρκεια το αποτέλεσµα µιας απροσδόκητης µεταβολής του
πληθωρισµού στην πραγµατική αξία του χρέους. Αυτό σηµαίνει πως βάση αυτής της ορολογίας, ένα
ιδιαίτερα βραχύ χρέος συµπεριφέρεται σχεδόν όπως και το τιµαριθµοποιηµένο. Ο Barro (1997)
αντιλαµβάνεται για παράδειγµα το βραχυχρόνιο χρέος όχι σε σχέση µε την ηµεροµηνία ωρίµανσης
του, αλλά µε τον βαθµό ευαισθησίας του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε διακυµάνσεις των
βραχυχρόνιων πραγµατικών επιτοκίων.
Η συνήθης µεταβλητή που απασχολεί τους µακροοικονοµολόγους είναι η µέση διάρκεια του
δηµόσιου χρέους, καθώς αυτό το στατιστικό στοιχείο παρέχει πληροφορία για το φέρον ρίσκο του
χρέους. Για παράδειγµα όσο µικρότερη η µέση διάρκεια τόσο µεγαλύτερος ο όγκος του χρέους που
ωριµάζει την κάθε περίοδο, και άρα τόσο µεγαλύτερος ο όγκος του νέου δανείου για την
αναχρηµατοδότηση αυτού που ωριµάζει. Γενικά η µέση διάρκεια του δηµοσίου χρέους είναι ένας
δείκτης του αποτελέσµατος, στο συνολικό χρέος, των αλλαγών των πραγµατικών επιτοκίων.
Περαιτέρω, η µέση διάρκεια παρέχει πληροφορίες για την ευαισθησία της πραγµατικής αξίας
του ονοµαστικού χρέους, σε αλλαγές των πραγµατικών επιτοκίων. Η σχετική µε αυτήν την περίπτωση
έννοια είναι αυτή της διάρκειας του Macaulay, η οποία είναι µια γραµµική προσέγγιση της
ελαστικότητας της αξίας των ονοµαστικών χρεογράφων σε απροσδόκητες αλλαγές των πραγµατικών
επιτοκίων. Καθώς είναι ιδιαιτέρα επίπονο και µε µεγάλο κόστος ο υπολογισµός ή η εκτίµηση του
ανάλογου στατιστικού µέτρου, έχουν αναπτυχθεί διάφορα µέτρα όπως µέση διάρκεια, µέση
υπολειπόµενη διάρκεια τα οποία συνδέονται µε την διάρκεια του Macaulay και παρέχουν
προσεγγιστικά µακροοικονοµικά µέτρα π.χ. για την ελαστικότητα της αξίας των ονοµαστικών
χρεογράφων σε απροσδόκητες αλλαγές των πραγµατικών επιτοκίων. Γενικά σε αυτήν την διατριβή,
εκτός και εάν το δηλώνουµε ρητά, ως διάρκεια θα εννοούµε την ευαισθησία του δηµόσιου χρέους σε
απροσδόκητες µεταβολές του πληθωρισµού.
Γενικά η έκδοση βραχυχρόνιου χρέους είναι φθηνότερη µέθοδος χρηµατοδότησης των
δηµοσιονοµικών αναγκών από ότι η έκδοση µακροχρόνιου χρέους, εάν φυσικά η εξέλιξη των
πραγµατικών επιτοκίων εξελιχθεί οµαλά. Έτσι για παράδειγµα οι Campbell και Shiller (1996), σε µια
βραχυχρόνια στρατηγική µείωσης του κόστους, δίνουν µια πιθανή εκδοχή της άριστης πολιτικής
έκδοσης δηµόσιου χρέους, η οποία συνίσταται από µεγαλύτερη από την απαραίτητη έκδοση
βραχυχρόνιου χρέους, µε το υπόλοιπο αυτού να επενδύεται στην αγορά των equity. Στον αντίποδα της
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πολιτικής αυτής που επιχειρηµατολογεί υπέρ της έκδοσης βραχυπρόθεσµου χρέους βρίσκεται το
επιχείρηµα του ρίσκου αναχρηµατοδότησης, στο οποίο αναφερθήκαµε και προηγουµένως. Η συχνή
αναχρηµατοδότηση που οφείλεται στην βραχεία διάρκεια των εκδόσεων των τίτλων υπονοεί ένα
υψηλότερο ρίσκο για χρηµατοδότηση του χρέους σε υψηλότερα επιτόκια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
την αύξηση της µεταβλητότητας του προϋπολογισµού µε τις λογικές συνέπειες στους φορολογικούς
συντελεστές και κατά συνέπεια και στο απολεσθέν εισόδηµα των νοικοκυριών.
Σε µια άλλη βιβλιογραφική προσέγγιση, µε ένα δοκίµιο που µπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα
υποδείγµατα «φήµης» (reputational models), ο Missale και Blanchard (1994) επιχειρούν να
εξηγήσουν τη διαφορά µεταξύ χωρών αλλά και για µια χώρα διαχρονικά τις διαφορές στη διάρκεια
του χρέους. Ως σηµαντικότερο στοιχείο που επηρεάζει τη διάρκεια, αναδεικνύουν το ύψος του χρέους
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ειδικά για χώρες που έχουν ξεπεράσει το 100% δείχνουν και εµπειρικά την
αντίστροφη σχέση µεταξύ διάρκειας και του ύψους του δηµόσιου χρέους. Έτσι µε πολύ απλά λόγια το
υψηλό δηµόσιο χρέος µεγάλης διάρκειας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο σε µια κυβέρνηση να προβεί σε
απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισµού για να µειώσει την πραγµατική του αξία. Έτσι οι επενδυτές
θα προτιµούσαν να επενδύουν σε βραχυχρόνιο χρέος για να µειώσουν και το δικό τους ρίσκο αλλά και
το κίνητρο της κυβέρνησης. Το υπόδειγµα αυτό θα το παρουσιάσουµε αναλυτικότερα και σε επόµενο
κεφάλαιο. Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο «κρίσης εµπιστοσύνης» (confidence crises) οι De Haan et al.
(1995) βρίσκουν ένα αντίστροφο αποτέλεσµα από το προηγούµενο των Missale και Blanchard (1994).
Υποστηρίζουν πώς είναι δυνατόν µια αύξηση του δηµόσιου χρέους να µπορεί να πιέσει τους
διαχειριστές του δηµοσίου χρέους να αυξήσουν την διάρκεια του, ώστε να αποφύγουν µια πιθανή
«κρίσης εµπιστοσύνης». Σε ενδιάµεση θέση µε τους προηγούµενους συγγραφείς είναι η θέση των
Drudi και Giordano (2000), οι οποίοι δείχνουν πώς υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ διάρκειας και
ύψους του δηµοσίου χρέους όταν αυτό είναι χαµηλό ή ιδιαίτερα υψηλό. Στο υπόδειγµά τους υπάρχουν
στοιχεία όπως η δυνατότητα πρόκλησης απροσδόκητου πληθωρισµού, ο κίνδυνος µη αποπληρωµής
του χρέους όταν το χρέος είναι ιδιαίτερα υψηλό και ανάλογα µεγεθύνεται και το ανάλογο premium
στο επιτόκιο, καθώς και το ρίσκο αναχρηµατοδότησης. Όλα δηµιουργούν αντίρροπες δυνάµεις οι
οποίες ισορροπούν ανάλογα µε το ύψος του χρέους στα παρακάτω αποτελέσµατα. Όταν το χρέος είναι
χαµηλό και αυξάνεται κυριαρχεί η αβεβαιότητα του απροσδόκητου πληθωρισµού ή όταν το χρέος
είναι πολύ υψηλό ο κίνδυνος µη αποπληρωµής του κυριαρχεί καθιστώντας την έκδοση µακροχρόνιου
χρέους δυσκολότερη. Έτσι σε αυτά τα επίπεδα χρέους η σχέση µε τη διάρκεια είναι αντίστροφη. Σε
ενδιάµεσα επίπεδα χρέους όµως, αυτό που κυριαρχεί και καθορίζει τη θετική σχέση διάρκειας και
χρέους είναι ο κίνδυνος αναχρηµατοδότησης, ο οποίος για να µειωθεί οι αρχές διαχείρισης δηµοσίου
χρέους αυξάνουν το χρόνο ωρίµανσης του.
Ο Miller (1997) αναδεικνύει πώς η βραχυχρόνια διάρκεια των οµολόγων µπορεί να είναι
αποτέλεσµα πολιτικής αστάθειας σε µια χώρα. Ο µηχανισµός που καθιστά βέλτιστη την έκδοση
βραχυχρόνιων οµολόγων, έναντι µεσο-µακρο πρόθεσµων στο υπόδειγµα του Miller (1997), είναι ο
ακόλουθος. Η πολιτική αστάθεια προκαλεί αβεβαιότητα για τον µελλοντικό πληθωρισµό. Αυτή η
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αβεβαιότητα επηρεάζει και αποτυπώνεται στα υψηλότερα µακροχρόνια επιτόκια. Έτσι ο δανεισµός
της κυβέρνησης καθίσταται ασύµφορος παρά µόνο σε βραχυχρόνιες εκδόσεις τίτλων, οι οποίοι
συντελούν µε τη σειρά και στην συνολική µείωση της διάρκειας του χρέους.
Ο σχεδιασµός των νοµισµατικών αρχών και η αλληλεπίδραση µε τη διαχείριση του δηµοσίου
χρέους είναι ένα από τα τρέχοντα ζητήµατα στην βιβλιογραφία, όπως για παράδειγµα σε δοκίµια των
Falcetti και Missale (2002) και Eftimiadis και Tsintzos (2007). Η εκχώρηση της ευθύνης της
νοµισµατικής διαχείρισης από τις κυβερνήσεις στις κεντρικές τράπεζες έχει σαφώς επηρεάσει την
πολιτική έκδοσης κρατικών χρεογράφων. Μια κεντρική τράπεζα η οποία απολαµβάνει υψηλό βαθµό
ανεξαρτησίας, το οποίο αντικατοπτρίζεται από το µεγάλο βαθµό «απέχθειας» στον πληθωρισµό,
αποτελεί σαφώς ένα εµπόδιο στις πιέσεις της κυβέρνησης για πληθωρισµό. Αυτό που αποδεικνύουν οι
Falcetti και Missale (2002) σε ένα στατικό παίγνιο µεταξύ νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών αρχών
δείχνουν πώς είναι αποτελεσµατικότερος τρόπος στον περιορισµό ζητηµάτων δυναµικής ασυνέπειας
(time consistency) και συµπίεση των προσδοκιών για πληθωρισµό, η ανεξαρτησία των κεντρικών
τραπεζών έναντι της έκδοσης τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων. Ο ιδιαίτερος τρόπος που
υποδειγµατοποιούν οι Missale και Blanchard (1994) τη διάρκεια, οδηγεί το αποτέλεσµα της να είναι
ανάλογο µε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαµβάνει ονοµαστικό και πραγµατικό χρέος όπως αυτό στο
Falcetti και Missale (2002), έτσι µας επιτρέπει να επεκτείνουµε το από αποτέλεσµα των Falcetti και
Missale (2002) και για την περίπτωση της διάρκειας των οµολόγων. Έτσι ενώ είναι
αποτελεσµατικότερη η εκχώρηση της νοµισµατικής πολιτικής έναντι της διάρκειας ή της
τιµαριθµοποίησης, παρατηρούµε πώς η διάρκεια του δηµοσίου χρέους έχει αυξηθεί σαν αποτέλεσµα
της εκχώρησης της νοµισµατικής πολιτικής, καθώς αυτό αποτυπώνει την πίστη των επενδυτών για
µακροχρόνια σταθερότητα των τιµών.
Ο Angeletos (2002) έδειξε πως υπάρχει µια άριστη δοµή ληκτότητας, µε την έννοια του
προφίλ ωρίµανσης του δηµόσιου χρέους, των ονοµαστικών χρεογράφων, τέτοια ώστε να µπορεί να
αναπαράγει πλήρως τις διακυµάνσεις στην απόδοση θεωρητικών χρεογράφων που είναι άµεσα
συνδεδεµένα (explicitly contingent) µε τα στοχαστικά σοκ που επηρεάζουν τα µακροοικονοµικά
µεγέθη. Σε αυτό το σκεπτικό είχε κινηθεί και ο Missale (1997) όπου είχε άτυπα σηµειώσει πώς εάν τα
µακροοικονοµικά σοκ στον προϋπολογισµό συσχετίζονται και µε ανάλογες αλλαγές της καµπύλης
αποδόσεων, τότε το προφίλ ωρίµανσης του δηµόσιου χρέους µπορεί εάν είναι κατάλληλα
σχεδιασµένο να απορροφήσει αυτές τις στοχαστικές διακυµάνσεις ώστε να περιοριστούν οι
φορολογικές αναπροσαρµογές.
Σε αυτό το σηµείο ο Missale (1997) τονίζει πώς είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε πως οι
απροσδόκητες αλλαγές των αποδόσεων που γίνονται αντιληπτές κατά την ωρίµαση, µπορεί να
οφείλονται είτε σε µεταβολές των επιτοκίων, των πραγµατικών επιτοκίων, ή λόγο αναπροσδιορισµού
του προσδοκώµενου πληθωρισµού. ∆ηλαδή στην πρώτη περίπτωση µεταβάλλονται τα πραγµατικά
µεγέθη της οικονοµίας ενώ στην δεύτερη τα ονοµαστικά. Με βάση το πραγµατικό επιτόκιο είναι
δυνατόν να εκτιµήσουµε παρούσες αξίες µελλοντικών ροών που εισέρχονται στον προϋπολογισµό.
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Έτσι µια απροσδόκητη µεταβολή των πραγµατικών επιτοκίων αλλάζει την καθαρά παρούσα αξία των
µελλοντικών φόρων και των µελλοντικών κυβερνητικών δαπανών, οδηγώντας τον προϋπολογισµό σε
σηµαντικές ανισορροπίες.
Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, της άριστης φορολόγησης, ο Missale (1997) αναπτύσσει το
παρακάτω παράδειγµα για να αναδείξει τον ρόλο του χρόνου ωρίµανσης του χρέους. Η επίδραση µιας
απροσδόκητης µεταβολής των πραγµατικών επιτοκίων, σε µια οικονοµία εκφρασµένη σε
πραγµατικούς όρους, στον προϋπολογισµό, εξαρτάται από τον συγχρονισµό των πρωτογενών
αρνητικών ελλειµµάτων µε την ωρίµανση κάποιων εκδόσεων του συνολικού χρέους. Στην πολύ ειδική
περίπτωση όπου την κάθε χρονική περίοδο ωριµάζει ακριβώς µια τέτοια ποσότητα χρέους ώστε ο
προϋπολογισµός να έρχεται σε ισορροπία, τότε προφανώς οι µεταβολές των πραγµατικών επιτοκίων
δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσµα στην καθαρή παρούσα αξία των δυο ποσοτήτων. Έτσι σε περίπτωση
µιας απροσδόκητης αύξησης των πραγµατικών επιτοκίων σε µια χρονική περίοδο όπου το χρέος που
ωριµάζει υπερσκεδάζει το πρωτογενές υπόλοιπο, σηµαίνει πως θα υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στον
διαχρονικό προϋπολογισµό της κυβέρνησης (intertemporal budget constraint).
Αυτό σηµαίνει πως υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για µακροχρόνιο χρέος, καθώς όσο πιο µικρή
η διάρκεια τόσο µεγαλύτερη η δυσµενής επίδραση στον προϋπολογισµό της κυβέρνησης από µια
αύξηση των επιτοκίων. ∆ηλαδή εάν υποθέσουµε πως το χρέος ωριµάζει ανά δυο έτη και πρέπει να το
αναχρηµατοδοτήσουµε µε νέο, ενώ τα προγραµµατισµένα πρωτογενή υπόλοιπα είναι ανά τρία ή
περισσότερα έτη και εάν υποθέσουµε πως πραγµατοποιείται µια µόνιµη µετατόπιση της καµπύλης
των αποδόσεων τότε η καθαρή παρούσα θέση της κυβέρνησης θα είναι αρνητική. Αυτό σηµαίνει πώς
όσο συχνότερα αναχρηµατοδοτήται το χρέος τόσο θα επιδεινώνεται η καθαρή παρούσα θέση της
κυβέρνησης.
Αυτή ίσως είναι και η πιο απλή περίπτωση όπου η αύξηση των περιόδων ωρίµανσης του
χρέους υπερτερεί έναντι της µείωσης. Υπενθυµίζουµε πως το στενότερο πλαίσιο αυτής της πολιτικής
αύξησης του χρόνου ωρίµανσης εντάσσεται στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης του ρίσκου, και ακόµα
ειδικότερα όταν στοχαστικές διακυµάνσεις πραγµατοποιούνται µόνον στα πραγµατικά επιτόκια και οι
οποίες µάλιστα είναι και ασυσχέτιστες µε άλλα µακροοικονοµικά µεγέθη. Αυτή είναι και η
προσέγγιση του Barro (1995) όπου σε µια µία οικονοµία µε γραµµική παραγωγή AK, κάνει τις
παραπάνω παραδοχές και εισάγει το κόστος της στεβλωτικής φορολόγησης. Πολύ κοντά στο
παραπάνω παράδειγµα οι δυσµενείς µεταβολές των πραγµατικών επιτοκίων στο υπόδειγµα του Barro
(1995) επηρεάζουν την καθαρή παρούσα αξία των εισροών και εκροών του διαχρονικού
προϋπολογισµού της κυβέρνησης ο οποίος για να έρθει σε µηδενική καθαρή παρούσα θέση πρέπει να
µεταβληθούν αναλόγως και οι φορολογικοί συντελεστές, το οποίο προκαλεί στρεβλώσεις. Έτσι ο
Barro (1995) µε αυτό το υπόδειγµα επιχειρηµατολογεί υπέρ του µακροχρόνιου χρέους και εισάγει και
την ιδέα πως τα οµόλογα µεγάλης διάρκειας µειώνουν το ρίσκο αναχρηµατοδότησης (refinancing risk,
or roll over risk).
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Με ένα ακόµα πιο απλό παράδειγµα όµως µπορούµε να υποστηρίξουµε και το αντίθετο. Εάν
υποθέσουµε ένα πεπερασµένο χρονικό ορίζοντα σχεδιασµού, ίσο µε την πραγµατική χρονική διάρκεια
ενός µακροχρόνιου οµολόγου, τότε στο πέρας αυτού του διαστήµατος, στην µοναδική
αναχρηµατοδότηση του χρέους είναι δεδοµένο πως θα υπάρχει είτε ένα όφελος είτε ένα κόστος,
ανάλογα µε την συγκυρία της στοχαστικής εξέλιξης των πραγµατικών επιτοκίων. Εάν υποθέσουµε
όµως πως η στοχαστική διαταραχή των πραγµατικών επιτοκίων είναι ένας λευκός θόρυβος και πως σε
αυτό το πεπερασµένο διάστηµα πραγµατοποιήσουµε πολλές αναχρηµατοδοτήσεις, δηλαδή επιλέξουµε
ιδιαίτερα µικρή διάρκεια, τότε αθροιστικά στο τέλος της περιόδου αναµένουµε πως τα οφέλη και τα
κόστη θα έχουν ισορροπήσει.
Βεβαίως και το παράδειγµα αυτό είναι µια απλούστευση που δεν έχει ως στόχο να προτείνει
τη µείωση της διάρκειας, αλλά να τονίσει πως η στοχαστική φύση της διαταραχής έχει σηµασία. Ένα
µακροοικονοµικό σοκ το οποίο επηρεάζει το πραγµατικό επιτόκιο, δεν επηρεάζει µόνο την καθαρά
παρούσα αξία των ροών, επηρεάζει και το ίδιο το επίπεδο της κατανάλωσης αλλά και των εσόδων της
κυβέρνησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η απόφαση για διεύρυνση ή συρρίκνωση του χρόνου ωρίµανσης
των χρεογράφων είναι αρκετά πιο σύνθετη απόφαση. Καθοριστικό ρόλο για την άριστη αντίδραση της
πολιτικής παίζει ρόλο η ιδιαίτερη στοχαστική συσχέτιση των διαταρακτικών όρων µε τα πραγµατικά
επιτόκια, αλλά και τις άλλες κύριες µακροοικονοµικές µεταβλητές που εισέρχονται στον κρατικό
προϋπολογισµό. Στο προαναφερθέν άρθρο του Barro (1995), η στοχαστικότητα στην γραµµική
παραγωγή, η οποία κατά συνέπεια, από το οριακό προϊόν του κεφαλαίου καθιστά και τα πραγµατικά
επιτόκια στοχαστικά, επηρεάζει την κατανάλωση και τα φορολογικά έσοδα. Οπότε εάν το
µακροπρόθεσµο χρέος συνδεθεί θετικά µε την κατανάλωση ή το προϊόν µπορεί να επιτρέψει την
πλήρη φορολογική εξοµάλυνση. Στον αντίποδα αυτής της άποψης ο Gale (1990) δείχνει πως
επιλέγοντας µια βραχύα περίοδο ωρίµανσης είναι ανάλογο µε την διασύνδεση του χρέους µε τα
επιτόκια. Εδώ το επιχείρηµα είναι πώς ένα αρνητικό σοκ στα πραγµατικά επιτόκια, δηλαδή στην
πραγµατική απόδοση του κεφαλαίου, προκαλεί την προσδοκία για χαµηλή απόδοση του κεφαλαίου
και στην επόµενη περίοδο. Θεωρώντας πως και το πραγµατικό χρέος πληρώνει το επιτόκιο του
κεφαλαίου, σε περιόδους δυσµενών σοκ µειώνεται και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, και άρα
το βραχυπρόθεσµο χρέος µπορεί να προσοµοιώσει την συµπεριφορά του διασυνδεδεµένου µε τα
επιτόκια χρέους. Με αυτήν την επιχειρηµατολογία ο Gale (1990) καταλήγει σε αντίθετο αποτέλεσµα
από αυτό του Barro (1995), τονίζοντας πως το βραχύ χρέος µπορεί να συντηρήσει ακυκλικούς
φορολογικούς συντελεστές.
Όπως αναφέραµε προηγουµένως οι αποδόσεις των οµολόγων µπορεί να µεταβληθούν από
µεταβολές των πραγµατικών επιτοκίων ή από αναπροσαρµογές των προσδοκιών για µελλοντικό
πληθωρισµό.
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αναχρηµατοδότησης όταν παρατηρούµε στοχαστικές διακυµάνσεις στα πραγµατικά επιτόκια, όπως
λόγου χάρη εξαιτίας µια στοχαστικής διαταραχής στην παραγωγή. Όταν όµως η µεταβολή της
απόδοσης οφείλεται σε αναπροσαρµογές των προσδοκιών για µελλοντικό πληθωρισµό, τότε σε
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αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση η καθαρά παρούσα (πραγµατική) αξία των µελλοντικών
εισροών της κυβέρνησης (φόρων) και των εκροών (κυβερνητικές δαπάνες ή επενδύσεις), παραµένει
σταθερή. Ο κανόνας είναι πως αναπροσαρµογές των προσδοκιών για µελλοντικό πληθωρισµό προς τα
πάνω µειώνουν την πραγµατική αξία του ονοµαστικού χρέους. Εάν η αναπροσαρµογή προς τα πάνω,
της αναµενόµενης τιµής του πληθωρισµού, εµµένει για περισσότερο από µια περίοδο και δεν είναι µια
στιγµιαία µετατόπιση, τότε η πραγµατική αξία του ονοµαστικού χρέους γίνεται φθίνουσα συνάρτηση
της πραγµατικής του διάρκειας.
Ο Missale (1997) πάλι µέσα στα πλαίσια της βιβλιογραφίας της αποτελεσµατικής
φορολόγησης (efficient taxation) τοποθετείται για τη διάρκεια των ονοµατικών χρεογράφων όταν η
στοχαστικότητα βρίσκεται στο γενικό επίπεδο τιµών. Έτσι η επιλογή της διάρκειας των ονοµαστικών
οµολόγων εξαρτάται από την στοχαστική συσχέτιση του γενικού επιπέδου τιµών µε την δηµόσια
κατανάλωση και τα δηµόσια έσοδα. Βάσει αυτής της σχέσης υπάρχει τέτοια δοµή της διάρκειας των
οµολόγων, ώστε να ωριµάζει η κατάλληλη ποσότητα την κάθε περίοδο και να καθίσταται δυνατή η
φορολογική εξοµάλυνση. Για παράδειγµα ο Missale (1997) λέει πως αν η οικονοµία δεχτεί ένα σοκ
παραγωγικότητας και ένα δηµοσίων δαπανών τα οποία οδηγούν στον ανάλογο πληθωρισµό, µια
µακρά διάρκεια ονοµαστικού χρέους είναι πιο επιθυµητή από µια βραχεία. Ωστόσο ο Missale (1997)
σηµειώνει πως ο ακριβής χαρακτηρισµός της βέλτιστης δοµής της διάρκειας του δηµόσιου χρέους δεν
µπορεί να είναι τόσο ξεκάθαρη καθώς εξαρτάται από πολλού παράγοντες, όχι µόνο από το ύψος του
δηµόσιου χρέους αλλά και απο τον ακριβή τρόπο της εµµονής του πληθωρισµού ως αποτέλεσµα των
σοκ στις µεταβλητές που επηρεάζουν τον πληθωρισµό και τον προϋπολογισµό. Για παράδειγµα εάν τα
σοκ της παραγωγικότητας και της δηµόσιας δαπάνης είναι εξίσου καθοριστικά µε τις νοµισµατικές
διαταραχές στον καθορισµό του πληθωρισµού, αλλά τα πρώτα προκαλούσαν εντονότερη εµµονή στον
πληθωρισµό τότε η επιλογή των δηµοσιονοµικών αρχών θα ήταν προς την έκδοση οµολόγων µακράς
διάρκειας καθώς αυτά θα λειτουργούσαν ως αποτελεσµατικότερη προστασία του προϋπολογισµού
στις διαταραχές.
Οι Calvo και Guidotti (1990) αναπτύσσουν ένα υπόδειγµα τριών περιόδων µε ονοµαστικό
χρέος για να µελετήσουν την άριστη πολιτική έκδοσης δηµόσιου χρέους, λαµβάνοντας υπόψη τους το
ρίσκο αναχρηµατοδότησης, την άριστη φορολόγηση και τη δυνατότητα έµµεσης φορολόγησης από
την πρόκληση απροσδόκητου πληθωρισµού και τη µείωση της αξίας του ονοµαστικού χρέους. Σε
αυτό το υπόδειγµα η µεγαλύτερη περίοδος ωρίµανσης σηµαίνει πως διευρύνεται και η φορολογική
βάση του πληθωρισµού. ∆είχνουν πως είναι προτιµότερη η έκδοση ονοµαστικού χρέους το οποίο
ωριµάζει σε δυο περιόδους, από το να εκδίδεται ονοµαστικό χρέος µιας περιόδου και να
αναχρηµατοδοτείται την επόµενη. Αυτό συµβαίνει γιατί το χρέος της µίας περιόδου αποτελεί
φορολογική βάση µόνο για µια περίοδο, τη δεύτερη περίοδο, ενώ το χρέος των δυο περιόδων δίνει τη
δυνατότητα στην κυβέρνηση να µειώσει την αξία του δυο φορές, τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο,
φυσικά ανάλογα πάντα µε τη στοχαστική πραγµατοποίηση της δηµόσιας επένδυσης.
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Μια πιο ακραία περίπτωση από τη µείωση της πραγµατικής αξίας του ονοµαστικού χρέους µε
την πρόκληση απροσδόκητου πληθωρισµού, αλλά πιθανή και µάλιστα ιστορικά επαναλαµβανοµένη
σε διαφορετικές περιπτώσεις, είναι η άρνηση της ανάληψης των υποχρεώσεων της κυβέρνησης έναντι
των δανειοδοτών της (default). Οι Alesina et al. (1990) ανέπτυξαν ένα υπόδειγµα µη πεπερασµένου
χρόνου, µε το οποίο δείχνουν πως εάν το χρέος έχει βραχεία διάρκεια και οι ποσότητες που ωριµάζουν
την κάθε περίοδο διαφέρουν κατά πολύ σε µέγεθος, τότε ανακύπτει το ρίσκο σε κάποια χρονική
περίοδο να µην είναι δυνατό να αναχρηµατοδοτηθεί το χρέος. Πολύ απλά αυτό που κάνει η
κυβέρνηση στο µοντέλο τους είναι να αναχρηµατοδοτεί το χρέος κάθε περίοδο, η οποία όµως είναι
πρόθυµη να εξυπηρετήσει το χρέος αυξάνοντας του φόρους για όσο το κόστος της αύξησης τους είναι
µικρότερο από το κόστος του να µην δεχτεί την ανάληψη των υποχρεώσεων της έναντι των
δανειοδοτών της, το οποίο περιλαµβάνει και την µελλοντική δυσκολία να δανειστεί ξανά.
Υπενθυµίζουµε πως το κόστος της αύξησης της φορολόγησης είναι µια γνησίως αύξουσα συνάρτηση
και µε θετική δεύτερη παράγωγο, ενώ το κόστος της µη ανάληψης των υποχρεώσεων της κυβέρνησης
έναντι των δανειοδοτών της είναι σταθερό. Το υπόδειγµά τους έχει δυο ισορροπίες. Στην καλή
ισορροπία η κυβέρνηση αναχρηµατοδοτεί το κεφάλαιο που ωριµάζει µε νέα έκδοση οµολόγων στο
τρέχον πραγµατικό επιτόκιο, ενώ το επιτόκιο του χρέους το εξυπηρετεί µέσω των φόρων που
εισπράττει. Εάν όµως το χρέος όπως είπαµε έχει µικρή και ακανόνιστη διάρκεια είναι δυνατόν να
συσσωρευτεί µια µεγάλη ποσότητα σε µια ηµεροµηνία ωρίµανσης, τότε είναι δυνατόν να προκύψει η
µη επιθυµητή ισορροπία και πολύ απλά η κυβέρνηση να µην πληρώσει τους τόκους και το κεφάλαιο.
Έτσι ένα οµαλό προφίλ χρέους στις ηµεροµηνίες ωρίµανσης θα µπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο
της µη ανάληψης των υποχρεώσεων της κυβέρνησης έναντι των δανειοδοτών της. ∆εν σηµαίνει όµως
ότι µπορεί και να την εξαλείψει γιατί πάντα υπάρχει η πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί µια κρίση
ρευστότητας στις αγορές και η αναχρηµατοδότηση να µην είναι εύκολη µε τα δεδοµένα επακόλουθα.
Ένας ακόµα ρόλος του χρόνου ωρίµανσης του δηµόσιου χρέους είναι πως µπορούµε να
θεωρήσουµε πως το χρήµα και το χρέος µακράς διάρκειας, µέσα σε ένα πλαίσιο επικαλυπτόµενων
γενναίων µπορούν να λειτουργήσουν σαν περιουσιακό στοιχείο αποθήκευσης αξίας, το οποίο είναι
δυνατόν να κατανείµει στις γενεές το ρίσκο που αναλαµβάνουν, όπως για παράδειγµα έδειξε ο Stiglitz
(1983).
Μέχρι τώρα είδαµε πώς η επιλογή των χαρακτηριστικών των χρεογράφων, και γενικότερα η
δοµή του χρέους, έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επίτευξης των στόχων των
διαχειριστών του δηµοσίου χρέους, που κυρίως, όπως διακηρύττουν µε τις εκθέσεις τους σε διεθνείς
φορείς, αφορούν µείωση κόστους και ρίσκου. Στην συνέχεια θα αναδείξουµε τα κύρια στοιχεία αυτής
της πολιτικής ελαχιστοποίησης κόστους και ρίσκου.
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2.6) Πολιτική ελαχιστοποίησης κόστους-ρίσκου
Η ελαχιστοποίηση του κόστους αποτελεί, όπως έχουµε δει στις σχετικές εκθέσεις χωρών σε
προηγούµενη παράγραφο προς τον IMF και την Word Bank, βασικό στόχο που θέτουν οι
δηµοσιονοµικές αρχές στους τεχνοκράτες που διαχειρίζονται τα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους
αλλά και τις συναφείς διεργασίες. Η επίτευξη της ελαχιστοποίησης του κόστους έχει σαν άµεσο
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων οι οποίοι µπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράµµατα
κοινωνικής πολιτικής, σε περιορισµό της φορολόγησης άλλες φόρες και ακόµα σε προγράµµατα
παραγωγικών δηµοσίων επενδύσεων σε έργα υποδοµής, όλα αυτά µε στόχο σαφώς την βελτίωση της
ευηµερίας των πολιτών. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως υπονοείται και από την σχετική βιβλιογραφία,
πόροι που εξοικονοµούνται από την ελαχιστοποίηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους
αξιοποιούνται σε ένα πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης κόστους και ρίσκου µε στοχεύσεις
σε διαχρονική φορολογική εξοµάλυνσης, ενίσχυσης της ρευστότητας των σχετικών αγορών, και
διαχείρισης assets and liabilities. Με απλά λόγια επενδύονται σε ανάλογα χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία τα οποία µπορούν να ενισχύσουν τις παραπάνω πολιτικές. Η ελαχιστοποίηση του κόστους
αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία σε χώρες οι οποίες αντιµετωπίζουν καταστάσεις υπερβολικού
χρέους και ελλειµµάτων, όπου και η µείωση του κόστους εξυπηρέτησης αποκτά νευραλγική σηµασία
για τις δηµοσιονοµικές αρχές και έχει να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη συγκράτηση των ελλειµµάτων
και στην, τουλάχιστον, διατήρηση του επιπέδου του χρέους (public debt sustainability). Πολλές φορές
µάλιστα είναι τόσο πιεστικά τα µακροοικονοµικά δεδοµένα για αυτές τις δηµοσιονοµικές αρχές ώστε
υποχρεούνται να αναλάβουν και να σχηµατίσουν χαρτοφυλάκια µεγαλύτερου ρίσκου (budgetary risk)
ώστε να µειώσουν το κόστος τους.
Έτσι λοιπόν, ενώ είναι εφικτό να µειωθεί το κόστος του χρέους, µε περισσότερο µεσοβραχυπρόθεσµο στόχο πολιτικής, αυτό µπορεί να συµβεί βασιζόµενο σε χρεόγραφα τα οποία δεν
µπορούν ταυτόχρονα να επιτύχουν και προστασία του προϋπολογισµού έναντι κάποιων
µακροοικονοµικών στοχαστικών διαταραχών. Για µια ακόµα φορά µπορούµε να καταφύγουµε σε ένα
απλό παράδειγµα.
Έστω πως παρουσιάζεται µια πτώση της γενικότερης οικονοµικής δραστηριότητας, συνεπώς
από τη µεριά της κυβέρνησης, αυτό σηµαίνει µια πτώση των φορολογικών εσόδων από την
ενδεχόµενη µείωση της φορολογικής βάσης. Αν αυτή η πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας είναι
αποτέλεσµα µιας µη κανονικής, απροσδόκητης µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών, το οποίο θα
µπορούσε λόγου χάρη να είναι αποτέλεσµα µια εξωγενούς αύξησης της τιµής του πετρελαίου, τότε η
επίδραση αυτής της συγκυρίας στον προϋπολογισµό εξαρτάται από την τρέχουσα δοµή του χρέους.
Οπότε σύµφωνα και µε τα ζητήµατα των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να συµβούν τα
ακόλουθα. Σε περίπτωση που το χρέος αποτελείται σε µεγαλύτερο βαθµό από ονοµαστικά χρεόγραφα
µεγάλης διάρκειας το αποτέλεσµα στον προϋπολογισµό είναι λιγότερο δυσµενές. ∆ηλαδή ταυτόχρονα
µε την µείωση της φορολογικής βάσης και των φορολογικών εσόδων µειώνεται και η πραγµατική
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αξία του χρέους και το πραγµατικό κόστος εξυπηρέτησης του, και καθώς η ισόποση µείωση των δυο
στοιχείων του προϋπολογισµού είναι µάλλον καθαρά θεωρητικού ενδιαφέροντος και µάλλον απίθανη
εµπειρικά το δυσµενές αποτέλεσµα στον προϋπολογισµό µετριάζεται. Εάν πάλι η τρέχουσα δοµή του
χρέους έχει πραγµατικά χαρακτηριστικά και δεν µεταβάλλεται η πραγµατική τους αξία τότε έχουµε
την πλήρη µετάβαση του µακροοικονοµικού σοκ στον προϋπολογισµό. Ενώ αν το κυρίαρχο
χρεόγραφο είναι ονοµαστικά βραχείας διαρκείας, το οποίο είχε επιλεγεί ως εργαλείο για τη µείωση
του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε µια ενδεχόµενη περίοδο µε αύξουσα κλίση της καµπύλης
αποδόσεων8, τότε η κυβέρνηση θα κληθεί να εξοφλήσει το χρέος που ωριµάζει µε νέο χρέος το οποίο
θα το αναλάβει σε υψηλότερο επιτόκιο, δηλαδή σε υψηλότερο κόστος, λόγω και των πληθωριστικών
προσδοκιών. Οπότε όπως είναι σαφές το πρόβληµα της ελαχιστοποίησης του κόστους µα το
πρόβληµα ελαχιστοποίησης του ρίσκου είναι αλληλένδετες διαδικασίες, και έτσι ενώ µπορεί µια
πολιτική ελαχιστοποίησης του κόστους η οποία δεν λάβει υπόψη της το φέρον ρίσκο µπορεί σε ένα
βραχυχρόνιο ορίζοντα να είναι αποτελεσµατική, αλλά αυτό µπορεί να συµβεί περισσότερο
συγκυριακά, καθώς στο µέσο η µακρύ διάστηµα της εφαρµογής της να δεχτεί ένα επεισόδιο ανάλογο
του παραδείγµατος και η συνολική αποτίµηση της να µην αποτελεί πραγµατική ελαχιστοποίηση. Στον
αντίποδα µια πολιτική ελαχιστοποίησης του ρίσκου για τους ίδιους ακριβώς λόγους µπορεί να
συντελέσει και στην πραγµατική µείωση και του κόστους σε εύλογο χρονικό ορίζοντα. Αυτό ακριβώς
αποτελεί και σηµείο τριβής, για το κατά πόσο η διαχείριση των δοµικών χαρακτηριστικών του
δηµοσίου χρέους µπορεί να ασκείτε ως βραχυχρόνια ή ως πιο µεσοπρόθεσµη πολιτική, εγείροντας και
ερωτήµατα για το επίπεδο και συχνότητα της παρέµβασης στα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους.
Ο Missale (1999) συνοψίζει το ζήτηµα της ελαχιστοποίησης του κόστους σε δυο βασικούς
άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει λιγότερο µε µακροοικονοµικές προσεγγίσεις και επαφίεται
περισσότερο σε τεχνικά ζητήµατα της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης και αγοροπωλησίας των
τίτλων του δηµοσίου στις πρωτογενής και δευτερογενής αγορές.
Η στόχευση είναι δηλαδή στην µείωση δυο εκ των premium που εµπεριέχονται στο
συµφωνηθέν επιτόκιο των οµολόγων. Το ένα premium ή ασφάλιστρο είναι αυτό το κόστος που
πληρώνει η κυβέρνηση ή ζητάει ο επενδυτής για την προστασία του από το ρίσκο της ρευστότητας και
το άλλο έχει να κάνει µε το γενικότερο ρίσκο της αβεβαιότητας για την πολιτική εκδόσεων και
διαθέσεων των χρεογράφων. Αυτά τα δυο ασφάλιστρα δεν σχετίζονται µε την γενικότερη
µακροοικονοµική πολιτική, τουλάχιστον σε πρώτο βαθµό καθώς εµµέσως µπορεί να βρεθεί κάποια
συσχέτιση, αλλά µε τη διαχειριστική πολιτική. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η
Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) συνοψίζοντας τις εκθέσεις αρκετών διαχειριστών δηµοσίου
χρέους συµφωνούν και µε την άποψη του Missale (1999), που λέει πως µπορούν να µειωθούν τα
επιτόκια των οµολόγων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προβλεψιµότητα της πολιτικής έκδοσης
τίτλων δηµοσίου, αλλά και βελτιώνοντας τη ρευστότητα και αποτελεσµατικότητα των δευτερογενών
8

Όταν η καµπύλη αποδόσεων έχει θετική κλίση είναι χαµηλότερου κόστους η έκδοση οµολόγων µικρής
διάρκειας έναντι των οµολόγων µακράς διάρκειας.
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αγορών χρεογράφων, εκδίδοντας οµόλογα τα οποία µπορούν να αποτελούν οµόλογα αναφοράς και
σύγκρισης (benchmark bonds), καθώς και µε την ανάπτυξη αγορών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων
και ρέπος.
Πράγµατι, τόσο από τη διεθνή εµπειρία όσο και από την Ελληνική πρακτική, στοιχεία της
οποίας περιγράψαµε στο πρώτο κεφάλαιο, µπορούµε να διαπιστώσουµε βήµατα προς αυτήν την
κατεύθυνση τα οποία είχαν πραγµατικό αποτέλεσµα, µείωση του κόστους δανεισµού, γεγονός που
αποτυπώθηκε στην ιστορική στατιστικά προσέγγιση της απόδοσης των δεκαετών τίτλων του
Ελληνικού δηµοσίου, οµόλογα αναφοράς και σύγκρισης, µε τα αντίστοιχα Γερµανικά το 2001-2002,
αλλά και από την βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας την ίδια περίοδο που
αποτυπώθηκε στις εκθέσεις των Moody’s και Morgan Stanley’s.
Ο δεύτερος άξονας που αποκρυσταλλώνεται από την ανάλυση του Missale (1999) είναι η
ελαχιστοποίηση του κόστους µε την έκδοση και συναλλαγή χρεογράφων των οποίων οι τιµές δεν
αντικατοπτρίζουν την οπτική και την πληροφόρηση που διαθέτουν οι διαχειριστές του δηµοσίου
χρέους. Βασίζεται στην ιδέα πως οι διαχειριστές του δηµοσίου χρέους έχουν την δυνατότητα να
προβλέπουν την εξέλιξη των επιτοκίων, του πληθωρισµού και των ισοτιµιών σε σχέση µε τους
επενδυτές, καθώς έχουν πρόσβαση σε καλλίτερη και πιο έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η
οποία προκύπτει ως υποπροϊόν της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων των δηµοσιονοµικών αρχών,
κοµµάτι των οποίων είναι και οι διαχειριστές δηµοσίου χρέους, η άµεση πρόσβαση στα
δηµοσιονοµικά στατιστικά στοιχεία και ο συντονισµός µε τις νοµισµατικές αρχές. Αυτή η δυνατότητα
των διαχειριστών του δηµοσίου χρέους να εκµεταλλεύονται τα αναφερθέντα στοιχεία, για την
επίτευξη δανεισµού µε καλλίτερους όρους, υπονοεί µια πολιτική η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί
καιροσκοπική και έχει στοιχεία ενεργούς πολιτικής διαχείρισης του χρέους, κριτική της οποίας θα
δούµε στην επόµενη παράγραφο.
Ο Missale (1999) τονίζει και τη δυνατότητα που έχουν οι διαχειριστές του δηµόσιου χρέους
για µείωση του κόστους εξυπηρέτησης του εκµεταλλευόµενοι περιπτώσεις αρµπιτράζ. Αυτές οι
περιπτώσεις µπορούν να προκύψουν από ατέλειες της αγοράς χρεογράφων, έτσι η πρακτική είναι είτε
να συµπληρώσουν τα κενά στο προφίλ ωρίµανσης του δηµοσίου χρέους, είτε να ικανοποιήσουν τη
ζήτηση των επενδυτών για συγκεκριµένων χαρακτηριστικών χρεογράφων.
Βλέποντας συνοπτικά τις πρακτικές της άµεσης ελαχιστοποίησης του κόστους εξυπηρέτησης
του χρέους διαπιστώνουµε πως το ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον µπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στην
ελαχιστοποίηση του ρίσκου που φέρει το χαρτοφυλάκιο του δηµόσιου χρέους, καθώς οι παραπάνω
πρακτικές ενέχουν µικρότερο µακροοικονοµικό ενδιαφέρον. Βεβαίως όπως είπαµε όλες οι
στρατηγικές ελαχιστοποίησης του κόστους που αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν οι αρχές
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, ως θεµελιώδη παράµετρο έχουν το φέρον ρίσκο της στρατηγικής
αυτής. Και όπως έχουµε αναφέρει είτε στοχεύουν σε δεδοµένο επίπεδο ρίσκου είτε στην
ελαχιστοποίηση του. Με µια ευρύτερη αντίληψη του κόστους, χωρίς να το περιορίζουµε στο κόστος
εξυπηρέτησης του χρέους, αλλά εάν συµπεριλάβουµε και για παράδειγµα το κόστος της απώλειας της
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κοινωνικής ευηµερίας από µια απροσδόκητη µεταβολή των φορολογικών συντελεστών που προέκυψε
έως απόρροια µιας φτωχής συµπεριφοράς του δηµοσίου χρέους έναντι µιας εξωγενούς
µακροοικονοµικής στοχαστικής διαταραχής, διαπιστώνουµε πως η ελαχιστοποίηση του ρίσκου είναι
επί της ουσίας και ελαχιστοποίηση του κόστους.
Στις προηγούµενες παραγράφους όπου η συζήτηση αφορούσε την επιλογή των δοµικών
χαρακτηριστικών του δηµοσίου χρέους, ειδικότερα µεταξύ ονοµαστικών και πραγµατικών
χρεογράφων και σχετικά µε τη διάρκεια του χρέους, κατά κανόνα αφορούσε την ελαχιστοποίηση του
ρίσκου τις περισσότερες φορές ως προστασία του προϋπολογισµού. Οπότε πιστεύουµε πως η πρόταση
του Missale (1999, σελ. 131) για τις ιδιότητες της δοµής του χρέους που θα πρέπει να έχει ώστε να
µπορεί να ελαχιστοποιήσει το χρέος είναι περιεκτική και ακέραια και την παραθέτουµε «Ο
αντικειµενικός στόχος της ελαχιστοποίησης του ρίσκου απαιτεί χαµηλές αποδόσεις του χρέους σε
καταστάσεις όπου το προϊόν είναι χαµηλότερο και η δηµόσια δαπάνη υψηλότερη από τα
αναµενόµενα, έτσι ώστε να αποφευχθούν υψηλοί φορολογικοί συντελεστές όταν συµβούν δυσµενή
σοκ στο προϊόν ή στη δηµόσια δαπάνη» και συµφωνά και µε την βιβλιογραφία των Lukas και Stokey
(1983), King (1990), Shiller (1993), οι Chari, Christiano και Kehoe (1994) και ο Barro (1995,1997)
ορίζει το ιδεατό χρεόγραφο ως αυτό του οποίου η απόδοση είναι συνδεδεµένη αρνητικά µε τις
δηµόσιες δαπάνες και θετικά µε το προϊόν.
Η επιτυχία της στρατηγικής της ελαχιστοποίησης του ρίσκου του δηµοσίου χρέους εξαρτάται
από το κατά το πόσο είναι δυνατό να αναπαραχθούν από συµβατικά χρεόγραφα και από τα
χαρακτηριστικά αυτών οι ανωτέρω συµπεριφορές των οµολόγων τα οποία είναι άµεσα και ρητά
συνδεδεµένα µε την κάθε στοχαστική διαταραχή που µπορεί να πλήξει τον προϋπολογισµό. Έτσι η
άριστη επιλογή των τύπων των χρεογράφων εξαρτάται και από το είδος των διαταραχών στα οποία
είναι εκτεθειµένη η κάθε οικονοµία και από την εµµονή τους στην οικονοµική δραστηριότητα. Οπότε
συνοψίζοντας και τα ζητήµατα των προηγουµένων παραγράφων µπορούµε να τονίσουµε τα
παρακάτω. Τα ονοµαστικά οµόλογα προσφέρουν προστασία στον προϋπολογισµό όταν προκύπτουν
διαταραχές στην µεριά της προσφοράς της οικονοµίας, τα οποία οδηγούν σε χαµηλότερα από τα
αναµενόµενα φορολογικά έσοδα και υψηλότερο από τον αναµενόµενο πληθωρισµό. Όταν πάλι τα σοκ
προκύπτουν από την µεριά της ζήτησης τότε ο προϋπολογισµός προστατεύεται καλλίτερα από την
έκδοση τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων καθώς αυτά έχουν την ιδιότητα να κρατούν χαµηλά τις
πραγµατικές αποδόσεις τους όταν το εισόδηµα υποχωρήσει κάτω των προσδοκιών. Ακόµα όπως
έδειξε και ο Angeletos (2002) ένα προσεκτικά δοµηµένο προφίλ ωρίµανσης των ονοµαστικών
οµολόγων µπορεί να προστατέψει τον προϋπολογισµό από τις ανάλογες διαταραχές, καθώς
προσεκτικά δοµηµένο προφίλ ωρίµανσης των ονοµαστικών οµολόγων µπορεί να αναπαράγει πλήρως
τις ιδιότητες των θεωρητικών χρεογράφων τα οποία είναι δυνατόν να βρίσκονται σε πλήρη
διασύνδεση µε τις στοχαστικές διαταραχές.
Σε κάθε περίπτωση η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί χωρίς την ανάλογη υπαναχώρηση σε ρίσκο και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου είναι
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επί της ουσίας µια ευρύτερης εννοίας και µακρύτερου χρονικού ορίζοντα ελαχιστοποίηση κόστους.
Καθώς εάν µια πολιτική έκδοσης δηµόσιου χρέους αποτύχει να θωρακίσει αποτελεσµατικά τον
προϋπολογισµό της κυβέρνησης από διάφορες εξωγενείς στοχαστικές διαταραχές, η αποτυχία αυτή
αποτιµάται στο κόστος νέων υψηλότερων φορολογικών συντελεστών ή σε νέο χρέος σε υψηλότερα
επιτόκια. Αυτό που µπορούµε να αντιληφθούµε είναι πως η πρακτική διαχείρισης του δηµοσίου
χρέους είναι περισσότερο προσανατολισµένη στην ελαχιστοποίηση του κόστους και ιδιαίτερα µε το
κόστος που σχετίζεται µε τα ασφάλιστρα ρευστότητας και αβεβαιότητας της διαχείρισης των
εκδόσεων. Παράλληλα βέβαια τίθενται και τα ανάλογα όρια ανοχής ρίσκου αλλά η ακαδηµαϊκή
διασύνδεση της βιβλιογραφίας της ελαχιστοποίησης του ρίσκου δεν έχει αξιοποιηθεί σηµαντικά. Αυτό
συµβαίνει γιατί αφενός η σχετική θεωρητική βιβλιογραφία αντιµετωπίζει το ζήτηµα της διαχείρισης
του δηµοσίου χρέους όχι ως αυτόνοµο ζήτηµα αλλά ως ενταγµένο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
δηµοσιονοµικής πολιτικής, και αφετέρου ενώ ποιοτικά γνωρίζουµε τον τρόπο να ελαχιστοποιήσουµε
το ρίσκο, πολύ δρόµος χρειάζεται ακόµα για να ποσοτικοποιήσουµε τις άριστες αυτές στρατηγικές.
Όπως αναφέρει και ο Missale (1999, σελ 167) απαιτείται βαθύτερη δοµική ανάλυση και βελτίωση των
εµπειρικών µεθόδων, αλλά συµπληρώνουµε πως χρειάζεται και βαθύτερη κατανόηση της στοχαστικής
δοµής της κάθε οικονοµίας για την εφαρµογή του κατάλληλου δοµικού µοντέλου το οποίο θα
βοηθήσει στην ποσοτικοποίησης της άριστης πολιτικής έκδοσης χρεογράφων.
Παρόλα αυτά η οικονοµική δραστηριότητα συνεχίζει και οι δηµοσιονοµικές αρχές εκδίδουν
οµόλογα ακολουθώντας κάποια στρατηγική, πραγµατοποιούν προβλέψεις, κάνουν διορθωτικές
κινήσεις, παίρνουν θέσεις σε αγορές παραγώγων και σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσονται από απλοί
δανειολήπτες σε ρυθµιστές των αγορών και παίκτες ταυτόχρονα. Και έτσι εύλογα εγείρεται το
ερώτηµα του βαθµού του παρεµβατισµού των δηµοσιονοµικών αρχών στην διαχείριση των δοµικών
χαρακτηριστικών του δηµοσίου χρέους, το οποίο θα δούµε στην επόµενη παράγραφο.

2.7) Παθητική ή ενεργητική πολιτική ∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους
Είναι σαφές πλέον πως από τους µεγαλύτερους «παίκτες» στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγών
επιτοκίων, είναι οι κυβερνήσεις. ∆εδοµένου αφενός του όγκου των χαρτοφυλακίων τους αλλά και
αφετέρου των ιδιαιτεροτήτων των χειρισµών της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων αυτών, καθώς οι
στόχοι τους και η αντικειµενική τους υπό αριστοποίηση συνάρτηση είναι διαφορετική από αυτή των
ιδιωτών, τίθενται ερωτήµατα για την παθητική ή την ενεργητική στάση της πολιτικής διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους.
Ο Giovannini (1997) συγκεντρώνει τα βασικά επιχειρήµατα υπέρ και κατά της ενεργητικής
και της παθητικής διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό.
Τα κύρια σηµεία της κριτικής του θα απασχολήσουν την παράγραφο αυτή.
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Ξεκινώντας µε τα θεωρητικά επιχειρήµατα υπέρ της ενεργητικής πολιτικής διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους ο Giovannini (1997) σηµειώνει πως αρκετές κεντρικές τράπεζες ενδιαφέρονται στο
να ελέγχουν την έκδοση µακροπρόθεσµων χρεογράφων, καθώς πιστεύουν πως µε τον έλεγχο των
µακροπρόθεσµων τίτλων µπορούν να ασκήσουν νοµισµατική πολιτική. Ο έλεγχος των
µακροπρόθεσµων χρεογράφων µπορεί να επηρεάσει την ρευστότητα των αγορών αλλά και να
βοηθήσει στη ρύθµιση των µακροπρόθεσµων επιτοκίων. Αυτή η πρακτική πάει πίσω στην εργασία
του Tobin (1963) ο οποίος είχε δείξει πως η παρεµβατική διαχείριση του δηµοσίου χρέους µπορούσε
να συνεπικουρήσει στην άσκηση νοµισµατικής πολιτικής και να επηρεάσει τα µακροπρόθεσµα
επιτόκια, τις πιστωτικές αγορές ακόµα και την επένδυση.
Σε µεταγενέστερη βιβλιογραφία όπως αυτή των Lukas και Stokey (1983), Persson et al
(1987), Calvo και Guidotti (1990) και µια σειρά δοκιµίων στο Dornbusch Draghi (1990), έδειξαν πως
η διαχείριση του δηµοσίου χρέους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την επίλυση ζητηµάτων
δυναµικής ασυνέπειας και άριστης φορολόγησης. Μερικά σαφή κανονιστικά αποτελέσµατα
(normative implications) της βιβλιογραφίας αυτής, είναι για παράδειγµα πως η έκδοση
τιµαριθµοποιηµένου χρέους ή η έκδοση χρέους σε συνάλλαγµα καθιστά αδύνατη την µείωση της
πραγµατικής αξίας του χρέους αυτού από µια απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισµού. Ακόµα η
έκδοση τιµαριθµοποιηµένου χρέους ή η έκδοση χρέους σε συνάλλαγµα είναι ένα µέσο ώστε να
σηµατοδοτήσει µια κυβέρνηση τον χαρακτήρα της (τις προτιµήσεις της) σε σχέση µε τον πληθωρισµό.
Εάν καταφέρει µια κυβέρνηση από τα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους της να σηµατοδοτήσει στις
αγορές πως θα επιχειρήσει να διατηρήσει τον πληθωρισµό χαµηλά, τότε θα ανταµειφθεί από τη
δυνατότητα να εκδίδει νέο χρέος µε χαµηλότερο κόστος. Επίσης η πολιτική αυτή µπορεί να
σηµατοδοτήσει και το στόχο του πληθωρισµού επηρεάζοντας και την αναµενόµενη τιµή του και την
αβεβαιότητα για πληθωρισµό. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα για την πολιτική της διάρκειας του
χρέους όπως έδειξαν για παράδειγµα οι Missale και Blanchard (1994).
Ένα ζήτηµα που διερευνήσαµε εκτενώς σε προηγούµενες παραγράφους αφορά το ρίσκο της
αναχρηµατοδότησης το οποίο είναι υψηλότερο γενικά σε περιπτώσεις όπου το χρέος παρουσιάζει
βραχεία διάρκεια και ανισορροπία στον όγκο του χρέους που ωριµάζει την κάθε χρονική περίοδο. Η
ιδέα είναι πως όσο µικρότερη η διάρκεια τόσο συχνότερη είναι η πώληση νέου χρέους στις
πρωτογενείς αγορές, έτσι όταν το κόστος του χρέους είναι ευαίσθητο στις αλλαγές των επιτοκίων
υπάρχουν περισσότερες από µια ισορροπίες. Στην «καλή» ισορροπία η χρηµατοδότηση είναι τακτική
και σε χαµηλά επιτόκια ενώ στην «κακή» είναι σε υψηλά επιτόκια µε συνέπεια να προκύπτει
αδυναµία στην χρηµατοδότηση.
Όπως εκτιµά και ο Giovannini (1997) τα θεωρητικά µακροοικονοµικά µοντέλα παρέχουν µια
ευρεία λίστα κανόνων από τα οποία µπορεί να επιλέξει η αρχή διαχείρισης δηµοσίου χρέους για να
στηρίξει την πολιτική της. Το µειονέκτηµα είναι πως οι υποθέσεις των υποδειγµάτων αυτών πολλές
φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
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Κάποια πρακτικά επιχειρήµατα υπέρ της ενεργητικής διαχείρισης του δηµοσίου χρέους
ανακύπτουν, όχι ως συµµόρφωση σε κάποια θεωρητικά υποδείγµατα, αλλά ως επακόλουθο θεσµικών
αλλαγών. Την δεκαετία του ‘80 και ‘90 αναπτύχθηκε µια τάση θεσµικών αλλαγών στις βιοµηχανικές
χώρες την οποία ακολούθησαν στη συνέχεια και οι αναπτυσσόµενες. Η τάση αυτή αφορά στην
υιοθέτηση φιλελεύθερων πολιτικών προς τη διεθνή κινητικότητα των κεφαλαίων και των εγχώριων
χρηµατοπιστωτικών αγορών. Οπότε όπως σχολιάζει και ο Giovannini (1997) παρατηρήθηκε µια
αλλαγή καθεστώτος, από υψηλό πληθωρισµό και περιοριστικές χρηµατοπιστωτικές πολιτικές σε ένα
άλλο µε χαµηλό πληθωρισµό, απελευθέρωση του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και
υψηλού χρέους.
Αυτές οι µεταρρυθµίσεις όπως και η εκχώρηση της νοµισµατικές πολιτικής από τις
κυβερνήσεις στις κεντρικές τράπεζες οδήγησαν και στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο
προσεγγίζουν οι δηµοσιονοµικές αρχές τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, αλλά και στο να εφαρµόσουν
σύγχρονες πρακτικές, ανάλογες του ιδιωτικού τοµέα, στην διαχείριση του δηµοσίου χρέους.
Παρατηρούµε ακόµα πώς οι δηµοσιονοµικές αρχές συστήνουν νέα εξειδικευµένα σώµατα για τη
διαχείριση του δηµοσίου χρέους, εκχωρώντας σε αυτά αρκετές αρµοδιότητες και ευθύνες, δίνοντας
τους την δυνατότητα για ευελιξία στους χειρισµούς των διαδικασιών της έκδοσης και διαχείρισης του
χρέους. Το κύριο µέληµα αυτών των φορέων είναι η µείωση του κόστους του χρέους και η άµεση
πολιτική τους είναι η επίτευξη καλλίτερης βαθµολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,
ώστε να επιτύχουν µικρότερα επιτόκια. Αυτό επιχειρούν να το επιτύχουν βελτιώνοντας το θεσµικό
πλαίσιο της έκδοσης και εµπορίας των τίτλων του δηµοσίου, ενισχύοντας την διαφάνεια και την
προβλεψιµότητα των χειρισµών και δηµοσιοποιώντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα όλες τις σχετικές
απαραίτητες πληροφορίες.
Η ενεργητική διαχείριση του δηµοσίου χρέους σε πρακτικό επίπεδο που πράγµατι
παρατηρείται να συµβαίνει έρχεται να εκµεταλλευτεί δυο τυπικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας
έκδοσης και συναλλαγής των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Αυτά είναι η καλλίτερη πληροφόρηση
που διαθέτουν οι αρχές διαχείρισης του δηµοσίου χρέους και η εκµετάλλευση των ατελειών των
αγορών. Ακριβώς επάνω σε αυτές τις πρακτικές δυνατότητες και στα ανάλογα προβλήµατα που
παρουσιάζουν εδράζει και ο Giovannini (1997) τα επιχειρήµατά του για παθητική διαχείριση.
Την καλλίτερη πληροφόρηση που κατέχουν οι αρχές διαχείρισης του δηµοσίου χρέους,
µπορούν να την χρησιµοποιήσουν για να αναπτύξουν στρατηγικές οι οποίες σύµφωνα µε τον
Giovannini (1997), µπορούν να έχουν δυο αποτελέσµατα. Εάν είναι σωστές οι πληροφορίες µπορούν
να εξοικονοµήσουν πόρους από τους φορολογούµενους και παράλληλα να µετατοπίσουν τις τιµές των
χρεογράφων προς την µεριά που είναι συνεπείς µε τις πληροφορίες που διαθέτουν οι αρχές.
Ένα παράδειγµα από την ελληνική εµπειρία είναι ο τρόπος µε τον οποίο προεξόφλησε την
είσοδό της στη Νοµισµατική Ένωση. Η καµπύλη αποδόσεων για την Ελλάδα πριν την είσοδό της
ήταν αρκετά υψηλή και προεξοφλώντας την είσοδό της µείωσε τη διάρκεια του χρέους της ώστε να
αναχρηµατοδοτήσει το χρέος µε τα µειωµένα επιτόκια που θα απολάµβανε από την ένταξή της.
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Προφανώς είχε θετικά αποτελέσµατα στη µείωση του κόστους, αλλά η αρχή διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους δεν έλαβε υπόψη της και τις πολιτικές και θεσµικές προεκτάσεις που θα µπορούσαν
να στερήσουν την είσοδο της Ελλάδος στην Νοµισµατική Ένωση. Εάν είχε συµβεί το αντίθετο ο
προϋπολογισµός θα ήταν εκτεθειµένος σε τεράστιο ρίσκο αναχρηµατοδότησης.
Ο Giovannini (1997), σηµειώνει πως δεν έχει οροθετηθεί θεσµικά η χρήση της πληροφόρησης
από την µεριά της κυβέρνησης και το κατά πόσο θα την εκµεταλλευτούν είναι καθαρά θέµα
απόφασης των στελεχών των δηµοσιονοµικών αρχών. Εάν υιοθετηθεί η πολιτική συστηµατικής
χρήσης της καλλίτερης πληροφόρησης είναι προφανές ότι θα αυξηθεί ραγδαία η δραστηριότητα της
κυβέρνησης στις αγορές. Εδώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος στην κρίση της αξίας της πληροφόρησης αλλά
και της σωστής εκµετάλλευσης της. Στο παραπάνω παράδειγµα υπήρχε µια σαφή µεροληπτική
αντίδραση των δηµοσιονοµικών αρχών οι οποίες δεν συνυπολόγισαν το ρίσκο και το κόστος, που
αποκαλύπτει τον κίνδυνο του παρεµβατισµού στην περίπτωση αυτή.
Στην περίπτωση που η πολιτική που έχει επιλεγεί είναι η εκµετάλλευση της πληροφορίας,
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ζητήµατα αξιοπιστίας και ηθικής τάξης καθώς η κυβέρνηση µπορεί
να επιλέξει να µην δηµοσιοποιήσει πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές.
Ένα άλλο επιχείρηµα είναι πώς όταν η πολιτική διαχείρισης του δηµοσίου χρέους είναι
ενεργητική και βασίζεται στην ρέουσα πληροφόρηση υπάρχει η πιθανότητα λάθους. Η συλλογή,
αξιολόγηση και εφαρµογή της νέας πληροφόρησης είναι µια ταχεία διαδικασία και είναι λογικό να
συµβούν σφάλµατα στην διαχείριση της. Το ζήτηµα είναι ότι όταν η κυβέρνηση λειτουργεί σαν
καιροσκόπος και κάνει κάποιο σφάλµα προφανώς θα κοστίσει στους φορολογούµενους. Το γεγονός
όµως ότι ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επιλέξει να αλλάξει άµεσα «χρηµατιστή» επιτρέπει στις
αρχές να αναλάβουν αυξηµένο ρίσκο. Ο Giovannini (1997) σηµειώνει πως έχουν καταγραφεί αρκετά
τέτοια περιστατικά, και συµπληρώνουµε πως το ρίσκο είναι ακόµα υψηλότερο σε αναπτυσσόµενες
χώρες µε πολύ υψηλό χρέος.
Όπως αναφέρει αρκετές φορές οι κυβερνήσεις πλέον διαθέτουν µερικά από τα µεγαλύτερα
χαρτοφυλάκια. Κατά συνέπεια οι πράξεις που πραγµατοποιούν στις αγορές παρακολουθούνται στενά
από τον ιδιωτικό τοµέα. Εάν η κυβέρνηση εκτός του µεγέθους του χαρτοφυλακίου της αποτελεί και
ένα ενεργό και δραστήριο διαπραγµατευτή βασιζόµενη στην καλλίτερη πληροφόρηση που διαθέτει
µπορούν να προκύψουν µια σειρά ζητηµάτων. Έτσι εάν για παράδειγµα οι πράξεις της κυβέρνησης
της αποφέρουν συστηµατικά κέρδη θα καθιστά επιφυλακτικούς τους επενδυτές να συνάψουν
συµφωνίες µαζί της. Ένα άλλο πρόβληµα είναι πως οι επενδυτές θα λαµβάνουν µεικτές και
αντικρουόµενες ίσως ενδείξεις για την συνολική µακροοικονοµική πολιτική. Ένα ακόµα πρόβληµα
που µπορεί να προκύψει από τον παρεµβατισµό και την κινητικότητα αυτού του µεγέθους του
χαρτοφυλακίου είναι η αυξηµένη µεταβλητότητα στις αγορές και η ανάλογη προσδοκία για την
µελλοντική µεταβλητότητα, στοιχεία που ενδεχοµένως να αυξήσουν τα premium του ρίσκου σε βαθµό
που να καθιστούν αναποτελεσµατικό τον παρεµβατισµό.
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Όσο αφορά τον κυβερνητικό παρεµβατισµό στις χρηµατοπιστωτικές αγορές για την διόρθωση
ατελειών ο Giovannini (1997), αντιπαραθέτει τα παρακάτω. Οι ατέλειες των χρηµατοπιστωτικών
αγορών είναι δυνατόν να περιοριστούν µε µεγαλύτερη αξιοπιστία και διάρκεια µε ρυθµιστικό
παρεµβατισµό. Ο παρεµβατισµός σε επίπεδο συναλλαγών µόνο διορθώνει τα συµπτώµατα των
πραγµατικών ατελειών. Επίσης ο Giovannini (1997) υποστηρίζει πώς ο µηχανισµός της αγοράς είναι
ικανός από µόνος του να εξαλείψει τις ατέλειες και τις ανισσορόπιες που παρουσιάζονται και ο
παρεµβατισµός είναι περιττός.
Αυτή η παράγραφος είναι µια µικρή αναφορά στην συζήτηση περί παρεµβατισµού. Σαφώς
και ο ρόλος της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους είναι υψηλής σηµασίας για τις διεθνής
κεφαλαιαγορές και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται
υπο την αντίληψη ότι διαφέρει από τους ιδιώτες επενδυτές και πως η πολιτική διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους αντιµετωπίζει ευρύτερες προκλήσεις από την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου κέρδους.
Οι στόχοι της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους έχουν σαφή µακροοικονοµικό προσανατολισµό, και
οι στρατηγικές αυτές που καλούνται να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς καλό είναι να
περιλαµβάνουν και επιµέρους στόχους για τον ακριβή ρόλο στην ενεργή συµµετοχή στις αγορές.

Σε αυτό το σηµείο ολοκληρώνουµε την ενότητα της καταγραφής της τρέχουσας κατάστασης
του δηµοσίου χρέους και των δοµικών του χαρακτηριστικών στη Ελλάδα, όπως και τα θεωρητικά και
πρακτικά ζητήµατα που απασχολούν τόσο τους ακαδηµαϊκούς, τα στελέχη των φορέων διαχείρισης
του δηµοσίου χρέους, αλλά και διεθνής φορείς όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την
Παγκόσµια Τράπεζα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιλαµβάνεται η συνεισφορά µας στην
βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Έκδοση ∆ηµόσιου Χρέους και Αβεβαιότητα πληθωρισµού:
Ενδείξεις από τις ΗΠΑ.
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3) Έκδοση ∆ηµόσιου Χρέους και Αβεβαιότητα πληθωρισµού: Ενδείξεις από τις ΗΠΑ.
Σε αυτό το κεφάλαιο χρησιµοποιώντας χρονολογικές σειρές δεδοµένων για τον λόγο
∆ηµόσιου Χρέους έως ποσοστό του ΑΕΠ και πληθωρισµού για τις ΗΠΑ, σε ένα µοντέλο ARMA
GARCH-ML, προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα µέτρο της αβεβαιότητας του πληθωρισµού. Αυτό
το µέτρο το εξάγουµε σαν συνάρτηση του λόγου δηµόσιου χρέους έως ποσοστό του ΑΕΠ,
διερευνώντας την επίδραση του λόγου αυτού στην αβεβαιότητα για τον µελλοντικό πληθωρισµό και
προσπαθούµε να εκλογικεύσουµε την επίδραση αυτή βάσει της δεδοµένης βιβλιογραφίας για την
διαχείριση των δοµικών χαρακτηριστικών του ∆ηµόσιου Χρέους.

3.1) Το κίνητρο της µελέτης και σύντοµη εισαγωγή.
Το κίνητρο της µελέτης αυτής προήλθε από την παρακάτω απλή παρατήρηση. Μια
κυβέρνηση η οποία αντιµετωπίζει υψηλό δηµόσιο χρέος το οποίο αποτελείται από ονοµαστικά
χρεόγραφα, έχει κίνητρο να µειώσει την πραγµατική αξία του. Η µείωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί
αυξάνοντας τον παρανοµαστή ονοµαστικής αξίας δηµόσιου χρέους προς το γενικό επίπεδο τιµών,
λόγος που καθορίζει την πραγµατική αξία του χρέους. Μια απροσδόκητη αύξηση δηλαδή του γενικού
επιπέδου τιµών, ή µια απροσδόκητη µεταβολή του πληθωρισµού, είναι δυνατό να µεταβάλει την
πραγµατική αξία των ονοµαστικών χρεογράφων. Η πρόταση αυτή έχει καταγραφεί έµµεσα ή άµεσα
σε πολλά επιστηµονικά δοκίµια, χαρακτηριστικά αναφέρουµε Barro και Gordon (1983), Lucas και
Stokey (1983), Bohn (1988), Calvo (1998), Calvo και Guidotti (1990), Missale και Blanchard (1994)
και Giovannini (1997). Με άλλα λόγια η κυβέρνηση θέλει να προκαλέσει “έκπληξη πληθωρισµού”
(surprise inflation), όπως αυτή αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέτοια επεισόδια ραγδαίας
µείωσης του ∆ηµόσιου Χρέους µέσω ανάλογων αυξήσεων του επιπέδου τιµών είναι γνωστά στην
οικονοµική ιστορία, µε ίσως κυρίαρχο αυτό της περιόδου υπερπληθωρισµού της µεταπολεµικής
Γερµανίας όπου σχεδόν εξανεµίστηκε η πραγµατική αξία του χρέους της. Βέβαια, η κυβέρνηση η
οποία θα προβεί σε µια τέτοια κίνηση δεν µπορεί να το πράξει χωρίς κόστος. Το κόστος είναι η
απώλεια αξιοπιστίας της κυβέρνησης, σχετιζόµενη µε τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου
πληθωρισµού, αυξάνοντας την αβεβαιότητα του κοινού και σχηµατίζοντας υψηλότερες προσδοκίες
για µελλοντικό πληθωρισµό. Αυτόν τον µηχανισµό της µείωσης της πραγµατικής αξίας του ∆ηµόσιου
Χρέους και την αλληλεπίδραση που υπάρχει µε την απώλεια αξιοπιστίας της κυβέρνησης πάνω στην
ευηµερία θα τον εξετάσουµε µέσα από µία ελαφρά τροποποιηµένη περίπτωση του υποδείγµατος των
Missale και Blanchard (1994).
Στο εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας του Missale και Blanchard (1994) βλέπουµε πως µια
κυβέρνηση η οποία έχει σε εκκρεµότητα ονοµαστικά χρεόγραφα, έχει κίνητρο να προσπαθήσει να
µειώσει την πραγµατική τους αξία µέσω µιας απρόσµενης (για τις αγορές) αύξηση του πληθωρισµού
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ώστε να µειώσει το χρεωστικό της φορτίο αλλά και να εξοµαλύνει τη δυναµική των εκκρεµών
υποχρεώσεων της. Προφανώς, όπως αναφέραµε ήδη, υπάρχει ένα αρνητικό αντιστάθµισµα της
χρήσης πληθωρισµού, το οποίο είναι η απώλεια αξιοπιστίας. Είναι προφανές πως τα οφέλη της
χρήσης µη απροσδόκητου πληθωρισµού είναι αναλογικά µε το µέγεθος του χρέους το οποίο είναι
ευαίσθητο στον πληθωρισµό. Οπότε η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων από την πλευρά
της κυβέρνησης το οποίο θα µείωνε την ελαστικότητα ή την ευαισθησία της πραγµατικής του αξίας σε
απροσδόκητες αλλαγές του πληθωρισµού θα σηµατοδοτούσε την πρόθεση της κυβέρνησης πως δεν
έχει διάθεση να προσφύγει σε εκµετάλλευση των δανειστών της. Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο προφανώς
θα µπορούσε να αποτελείται από ένα κρίσιµο µέγεθος χρεογράφων συνδεµένων µε το γενικό επίπεδο
τιµών ήτοι µε τον πληθωρισµό, καθιστώντας τα ανεπηρέαστα όσο αφορά την πραγµατική τους αξία
σε απροσδόκητες αλλαγές του πληθωρισµού, και ονοµαστικά χρεόγραφα βραχέους έως µέσου χρόνου
ωρίµανσης το οποίο αντιστοιχεί και σε µικρότερη ελαστικότητα στον πληθωρισµό, όπως έχουµε
αναφέρει.
Οι επενδυτές έχουν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στον µηχανισµό αυτό. Ως κάτοχοι
κρατικών χρεογράφων, η πρόβλεψη τους για τις µελλοντικές διακυµάνσεις των τιµών επηρεάζουν
άµεσα την οικονοµία, γιατί οι προσδοκίες αυτές που σχηµατίζουν για το µέλλον καθορίζουν την
πραγµατική αξία των χρεογράφων σήµερα. Έτσι, η δοµή του δηµοσίου χρέους µπορεί να ληφθεί σαν
σήµα από τις αγορές, και αυτό το σήµα να επηρεάσει τις προσδοκίες και την αβεβαιότητα της αγοράς.
Έστω λοιπόν πως το χαρτοφυλάκιο της κυβέρνησης αποτελείται από µακράς διάρκειας ονοµαστικά
χρεόγραφα και υψηλής συνολικής πραγµατικής αξίας. Είναι λογικό η αγορά τότε να αισθάνεται πως
υπάρχει ενδεχόµενο να αυξηθεί ο πληθωρισµός και να αυξάνεται η αβεβαιότητα.
Με αφορµή των παραπάνω επιχειρούµε να διερευνήσουµε αν όντως η δοµή του χρέους έχει
παίξει ρόλο στην αβεβαιότητα για µελλοντικό πληθωρισµό στην περίπτωση των ΗΠΑ, σε εµπειρική
πλέον βάση. Για να προσεγγίσουµε το ζήτηµα αυτό δανειζόµαστε τα εργαλεία από µια µεγάλης
έκτασης εµπειρική βιβλιογραφία η οποία µελετάει το πρώτο σκέλος της υπόθεσης του Friedman
(1965) ότι ο πληθωρισµός αυξάνει την αβεβαιότητα για τον πληθωρισµό, αλλά και της υπόθεσης του
Cukierman-Meltzer (1986) ότι η αβεβαιότητα για τον πληθωρισµό αυξάνει τον πληθωρισµό, στο
πνεύµα των µελετών των Grier και Perry (1996), (1998) και (2000), Fountas et al. (2004).
Σηµειώνουµε πως δεν στοχεύουµε να σχολιάσουµε την συµπεριφορά του χρέους και των ελλειµµάτων
της ΗΠΑ καθώς έχουν διεξοδικά αναλυθεί από τους Barro (1986) και Bohn (1998), ούτε να
επαληθεύσουµε τις υποθέσεις των Friedman, Cukierman-Meltzer. Αυτό που επιχειρούµε είναι να
χρησιµοποιήσουµε ένα µοντέλο ARMA GARCH-ML, όπως η προαναφερθείσα εµπειρική
βιβλιογραφία για να δηµιουργήσουµε ένα µέτρο της δυναµικά µεταβαλλόµενης κατά συνθήκης
διακύµανσης του πληθωρισµού (Conditional Variance, CV). Είναι προφανές πως αυτή η διακύµανση,
CV,αποτελεί µέτρο της αβεβαιότητας. Η καινοτοµία που κάνουµε χρήση σε αυτό το εµπειρικό
εργαλείο είναι η εισαγωγή του λόγου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ µέσα στην εξίσωση της CV. Από
το πρόσηµο του εκτιµηµένου συντελεστή του λόγου του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ της εξίσωσης

79

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

της κατά συνθήκης διακύµανσης και από την στατιστική σηµαντικότητα του ή µη, µπορούµε να
αποκτήσουµε κάποια αίσθηση για τον ρόλο του χρέους στην µέση αβεβαιότητα για τον πληθωρισµό.
Είναι δυνατό να αντιµετωπίσουµε τρεις δυνατές περιπτώσεις, i) να µην είναι στατιστικά
σηµαντική η συνεισφορά του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ii) να είναι στατιστικά σηµαντική µε αρνητικό
πρόσηµο του εκτιµηθέντος συντελεστή, iii) να έχει θετικό πρόσηµο. Στην πρώτη περίπτωση είναι
προφανές πως το χρέος δεν παίζει κανέναν ρόλο στην µέση αβεβαιότητα, ενώ στην περίπτωση του
στατιστικά σηµαντικού θετικού προσήµου του συντελεστή το χρέος αυξάνει τη µέση αβεβαιότητα,
ενώ τέλος, στην περίπτωση του αρνητικού προσήµου µειώνει την αβεβαιότητα.
Συνοψίζοντας τη σχετική βιβλιογραφία9 ο Giovannini (1997, σελ. 44) διατυπώνει πώς « η
έκδοση τιµαριθµοποιηµένων ή ξένων νοµισµάτων χρεογράφων καθιστά αδύνατο τη χρήση
απρόσµενου πληθωρισµού για την µείωση της αξίας των υποχρεώσεων». Ο Missale (1999, σελ. 193)
αναφέρει πώς «…ο πληθωρισµός είναι αποτελεσµατικός ως τρόπος µείωσης του χρέους µόνο εάν τα
κυβερνητικά χρεόγραφα έχουν µακροχρόνιο ορίζοντα ωρίµανσης, είναι ονοµαστικά και είναι
αποτιµηµένα σε εγχώριο νόµισµα». Σύµφωνα µε αυτές τις παρατηρήσεις, τα τρία πιθανά σενάρια που
αναφέραµε προηγουµένως σχετικά µε την επίδραση του χρέους στην µέση αβεβαιότητα για
πληθωρισµό µπορούν να ερµηνευτούν, εµµέσως από τα συγκεκριµένα δοµικά χαρακτηριστικά του
χρέους. Με άλλα λόγια η αβεβαιότητα για την διακύµανση του πληθωρισµού θα µπορεί ενδεχοµένως
να µειωθεί ή αυξηθεί µε µεταβολές της δοµής του χρέους.

3.2) ∆ηµόσιο Χρέος και αξιοπιστία
Σε αυτό το σηµείο κρίνουµε σκόπιµη µια παρουσίαση του µοντέλου του Missale και
Blanchard (1994), οι οποίοι παρατηρούν πως στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ τα τελευταία 40
περίπου χρόνια εµφανίζεται να υπάρχει ελάχιστη συστηµατική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου του
δηµόσιου χρέους µε την διάρκεια του χρέους. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπως σηµειώνεται από τους
Calvo και Guidotti (1992) στις ΗΠΑ έχει παρατηρηθεί θετική συσχέτιση µεταξύ του χρέους και της
διάρκειας του. Μαζί µε τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν και χώρες στις οποίες ο δηµόσιος δανεισµός έχει
ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ. Ορµώµενοι από την παρατήρηση αυτή (όπως το δείχνουν
οικονοµετρικά) επιχειρούν να αναπτύξουν ένα θεωρητικό υπόδειγµα το οποίο να µπορεί να εξηγεί
αυτήν την συµπεριφορά. Με τον όρο διάρκεια οι Missale και Blanchard (1994) εννοούν την
αποτελεσµατική διάρκεια, δηλαδή την διάρκεια που σχετίζεται µε το αποτέλεσµα του πληθωρισµού
στην αξία του χρέους. Συνεπώς το χρέος το οποίο είναι εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα ή χρέος το οποίο
είναι συνδεµένο µε το πληθωρισµό θεωρούνται µηδενικής διάρκειας. Η λογική είναι πως όσο
µεγαλύτερό χρόνο θέλει ένα ονοµαστικό κρατικό οµόλογο για να ωριµάσει και να πληρώσει την αξία
9

Lucas και Stokey (1983), Bohn (1988), Persson et al. (1987), Calvo (1998), Calvo και Guidotti (1990),
συλλογή άρθρων στο Dornbusch και Draghi (1990), Missale και Blanchard (1994) και συλλογή άρθρων στο De
Cecco et al. (1997)
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του τόσο πιο ευαίσθητο είναι σε αλλαγές του τρέχοντος πληθωρισµού. Στην συνέχεια θα
αναπαράγουµε επακριβώς το µηχανισµό του υποδείγµατός τους µε την ελάχιστη διαφορά ότι θα
λαµβάνουµε υπόψη µας ένα δείκτη διάρκειας και έναν δείκτη λόγου ονοµαστικού-πραγµατικού
χρέους. Αυτό που επικρατεί γενικότερα ως διάρκεια του χρέους στην σχετική βιβλιογραφία της
διαχείρισης δηµόσιου χρέους είναι η ελαστικότητα της πραγµατικής αξίας του χρέους σε µη
αναµενόµενες µεταβολές του πληθωρισµού, ορισµό που στο εξής θα αναφερόµαστε.
Αυτό που εξάγουµε ως συµπέρασµα από το υπόδειγµα των Missale και Blanchard (1994)
είναι πώς υπάρχει µια σύνθεση, η ακόµα καλύτερα δοµή του δηµόσιου χρέους τέτοια ώστε το όφελος
από µία µείωση του πραγµατικού χρέους να είναι µικρότερη από το κόστος απώλειας της αξιοπιστίας
της κυβέρνησης.
Ας θεωρήσουµε λοιπόν ένα κρατικό χαρτοφυλάκιο δηµόσιου χρέους το οποίο περιλαµβάνει
ονοµαστικά χρεόγραφα και πραγµατικά χρεόγραφα και ας θεωρήσουµε πως τα ονοµαστικά έχουν
συγκεκριµένη τιµή δείκτη αποτελεσµατικής διάρκειας.
Η εξίσωση που περιγράφει την µεταβολή του δηµόσιου χρέους την περίοδο t είναι:

D′ = (1 + r )[1 − m(π − Eπ )]D + G − T

(3.1)

,όπου D συµβολίζει την αξία του χρέους στην αρχή της περιόδου t , G και T συµβολίζουν τις
κυβερνητικές δαπάνες και του φόρους κατά την περίοδο t , r είναι το πραγµατικό επιτόκιο το οποίο
και θα θεωρήσουµε σταθερό, π είναι ο πληθωρισµός, Επ είναι η αναµενόµενη τιµή του
πληθωρισµού και D′ είναι η αξία του χρέους στην αρχή της επόµενης περιόδου t + 1 . Όλες οι
µεταβλητές είναι εκφρασµένες σε πραγµατικούς όρος. Η µόνη αλλαγή σε σχέση µε το υπόδειγµα των
Missale και Blanchard (1994) είναι πως m = mm mn µε mm να εκφράζει την διάρκεια µε την έννοια
που έχουµε περιγράψει και έχει χρησιµοποιηθεί από τους Missale και Blanchard (1994) και mn είναι
το µερίδιο των ονοµαστικών χρεογράφων στο σύνολο των χρεογράφων. Θεωρούµε πως το D
περιλαµβάνει κάθε τύπου χρεόγραφο, οπότε για παράδειγµα το 1 − mn µπορεί να αποτελεί το µερίδιο
των πραγµατικών χρεογράφων στο σύνολο του χρέους. Ο ορισµός της εξίσωσης συσσώρευσης χρέους
είναι τυπικός και έχει χρησιµοποιηθεί στα δοκίµια των Missale (1997), Missale (1999), Mandilaras
και Levine (2001), Falcetti και Missale (2002).
Σε συνέπεια µε τους Missale και Blanchard (1994) η µεταβλητή m = mm mn δίνει το
αποτέλεσµα µιας δεδοµένης µεταβολής του απροσδόκητου πληθωρισµού ( π − Eπ ) στην πραγµατική
αξία του χρέους. Η εξίσωση συσσώρευσης χρέους που παρουσιάσαµε εµπεριέχει τις δυο πλευρές του
ζητήµατος που µας απασχολεί. ∆ηλαδή η µείωση του χρέους από µια δεδοµένη ποσότητα
απροσδόκητου πληθωρισµού και κατά συνέπεια ο πειρασµός ή κίνητρο για την χρήση του
πληθωρισµού είναι ανάλογη µε το ύψος του χρέους και µε τα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους.
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Χάριν απλότητας θα αγνοήσουµε τις κυβερνητικές δαπάνες και θεωρώντας τις αµετάβλητες
θα εφαρµόσουµε έναν τυπικό κανόνα για του φόρους, T = r (1 − m(π − Eπ )) D ο οποίος µας δίνει µε
αντικατάσταση του στην (3.1) την παρακάτω εξίσωση:

D′ = [1 − m(π − Eπ )]D

(3.2)

Η κυβέρνηση επιθυµεί να ελαχιστοποιήσει την παρούσα προεξοφληµένη αξία των τρεχουσών και
µελλοντικών αξιών της µίας περιόδου συνάρτησης απώλειας ευηµερίας L , προεξοφληµένη µε τον
συντελεστή προεξόφλησης δ . Η µίας περιόδου απώλεια ευηµερίας για την κυβέρνηση είναι:

L = (1/ 2)π 2 − b(π − Eπ ) + cT

(3.3)

Ο πρώτος όρος αντικατοπτρίζει το κόστος του πληθωρισµού, ο δεύτερος το όφελος του
απροσδόκητου πληθωρισµού και ο τρίτος το κόστος από φόρους. Αντικαθιστώντας τους φόρους µε

T = r (1 − m(π − Eπ )) D στην (3.3) λαµβάνουµε την έκφραση:
L = (1/ 2)π 2 − b(π − Eπ ) + cr (1 − m(π − Eπ )) D

(3.4)

, όπου b , c οι υποκειµενικές σταθµίσεις που θέτει η κυβέρνηση και είναι σταθερές. Η χρονική
ακολουθία των αποφάσεων είναι η ακόλουθη. Την περίοδο t η κυβέρνηση έχει ως αρχικό απόθεµα
χρέους D , το οποίο εξελίσσεται διαχρονικά όπως η (3.2). Η κυβέρνηση επιλέγει τη δοµή του χρέους
για αυτήν την περίοδο. Η δοµή αυτή είναι γνωστή για το κοινό όταν σχηµατίζει ορθολογικές
προσδοκίες για τον πληθωρισµό. Τέλος η κυβέρνηση επιλέγει τον πληθωρισµό, επιλύοντας το
πρόβληµα αριστοποίησης. Ακολουθώντας επακριβώς τα βήµατα τα οποία δεν υπάρχει λόγος να
αναπαράγουµε εδώ καταλήγουµε σε µία συνθήκη η οποία δηλώνει τα χαρακτηριστικά της δοµής του
χρέους σε συνάρτηση µε το ύψος του χρέους ώστε η αξιοπιστία της κυβέρνησης να αποτελεί
ισορροπία. Η συνθήκη είναι:

mm mn Dcr ≤ b( δ − δ ) /(1 + δ )

(3.5)

Η συνθήκη αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ως εξής: έστω ότι πραγµατοποιείται µια αύξηση του ύψους
του δηµόσιου χρέους, τότε, για να διατηρηθεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης, δηλαδή να µην
δηµιουργηθεί αβεβαιότητα για το αν θα προκαλέσει απροσδόκητο πληθωρισµό, θα πρέπει να µειώσει
τη διάρκεια του ονοµαστικού χρέους ή να µειώσει το ποσοστό ονοµαστικών οµολόγων στο σύνολο
των χρεογράφων.
Σε αυτό το σηµείο έχει ενδιαφέρον να κάνουµε µια παρατήρηση. Ο Angeletos (2002), έδειξε
πως είναι δυνατόν ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από ονοµαστικά χρεόγραφα µιας
προσεκτικά επιλεγµένης δοµής του χρόνου µε τον οποίο ωριµάζει, µπορεί να έχει αντίστοιχη
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συµπεριφορά µε ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων τύπου Lucas και Stokey (1983)10, ώστε εάν
προκληθεί µια διαταραχή στην οικονοµία να µην υποχρεωθεί η κυβέρνηση να επαναπροσδιορίσει
τους φορολογικούς της συντελεστές. Με άλλα λόγια είναι δυνατόν ένα χαρτοφυλάκιο ονοµαστικών
χρεογράφων, να έχει αντίστοιχη συµπεριφορά µε ένα χαρτοφυλάκιο οµολόγων των οποίων η απόδοση
είναι συνάρτηση κάποιου οικονοµικού δείκτη, να αποτελούν δηλαδή κοντινά υποκατάστατα, εάν το
χρονικό προφίλ ωρίµανσης των ονοµαστικών χρεογράφων είναι κατάλληλα σχεδιασµένο. Το
συγκεκριµένο δοκίµιο αναφέρεται σε ένα υπόδειγµα γενικής ισορροπίας µίας οικονοµίας η οποία είναι
εκτεθειµένη σε εξωγενείς δηµοσιονοµικές διαταραχές. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι στο
υπόδειγµα που παρουσιάζουµε το οποίο ανήκει στην κατηγορία υποδειγµάτων φήµης «reputational
models» εµφανίζεται ανάλογη συµπεριφορά. ∆ηλαδή και εδώ µπορούµε να δείξουµε πως η αξιοπιστία
µπορεί να διατηρηθεί είτε µε µείωση της διάρκειας των ονοµαστικών οµολόγων είτε µε µείωση των
ονοµαστικών µε αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των πραγµατικών.

3.3 ∆εδοµένα και µεθοδολογία
Οι χρονολογικές σειρές που χρησιµοποιούµε είναι ο πληθωρισµός και το δηµόσιο χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ ξεκινώντας από το 1946 έως το 2004 για την περίπτωση των ΗΠΑ. Τα δεδοµένα
για τον πληθωρισµό αντλήθηκαν από την βάση economagic11 και τα δεδοµένα για το δηµόσιο χρέος
ως ποσοστό του ΑΕΠ κατασκευαστήκαν χρησιµοποιώντας το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το
συνολικό Οµοσπονδιακό Χρέος τα οποία αντλήθηκαν από την βάση δεδοµένων της Οµοσπονδιακής
Τράπεζας Αποθεµάτων του Saint Louis12 (οι σειρές του πληθωρισµού και του δηµοσίου χρέους ως
ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 1 και 2).
∆ιάγραµµα 1
Ο πληθωρισµός στις Η.Π.Α. 1946-2004
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10

Τα θεωρητικά χρεόγραφα σε αυτό το υπόδειγµα είχαν την ιδιότητα να συνδιακυµαίνεται η αξία τους µε τις
εξωγενής στοχαστικές διαταραχές.
11
www.economagic.com
12
http://research.stlouisfed.org/fred2/
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∆ιάγραµµα 2
Το ∆ηµόσιο χρέος των Η.Π.Α. 1946-2004 ως ποσοστό του ΑΕΠ
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Ελέγχουµε τις σειρές του πληθωρισµού και χρέους προς ΑΕΠ για στασιµότητα
χρησιµοποιώντας τον έλεγχο των Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPSS). Η µηδενική υπόθεση
είναι πως οι σειρές µας είναι στάσιµες. Η στατιστική τιµή του KPSS τεστ για τον πληθωρισµό είναι
0.142811 και για το χρέος προς ΑΕΠ είναι 0.277101 µε την κριτική τιµή σε επίπεδο εµπιστοσύνης 1%
είναι 0.739, γεγονός που δεν µπορούµε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση και άρα οι σειρές µας
χαρακτηρίζονται στάσιµες.
Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να ασκηθεί κριτική για τη χρήση της χρονοσειράς χρέος προς
ΑΕΠ, αντί της χρονοσειράς του επιπέδου του χρέους. Για την περίπτωση των ΗΠΑ, στην οποία
επικεντρωνόµαστε, το χρέος σαν απόλυτο µέγεθος είναι µια γενικά αυξανόµενη µεταβλητή, όπως
άλλωστε και στις περισσότερες χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, και ευρέως αντιµετωπίζεται ως µη στάσιµη
σειρά. Οµοίως αντιµετωπίζεται και το χρέος ως ποσοστό ΑΕΠ13. Πάραυτα ο Bohn (1998) έδειξε πως,
σε αντίθεση µε τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller και Phillips-Perron, κατά τους οποίους
ελέγχους δεν µπορούσε να απορριφθεί η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας για την περίοδο 1916-1995 για την
µεταβλητή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, η µεταβλητή αυτή είναι στάσιµη. Αλλά και πέρα από τη
συζήτηση για την στασιµότητα ή µη, της σειράς χρέος προς ΑΕΠ, υπάρχει ένας πιο κρίσιµος
παράγοντας για τη χρήση του λόγου αντί του επιπέδου του χρέους. Η ισορροπία κάτω από την οποία
µπορεί να διατηρήσει την αξιοπιστία της η κυβέρνηση στο υπόδειγµα των Missale και Blanchard
(1994), αυτή είναι ανάλογη µε το επίπεδο του χρέους και των δοµικών χαρακτηριστικών του χρέους.
Αυτό που θέλουµε να δούµε σε αυτό το κεφάλαιο αφορά περισσότερο στην επίδραση του χρέους στην
αβεβαιότητα και θέλουµε να συνδέσουµε την επίδραση αυτή µε τα δοµικά χαρακτηριστικά του
13

βλέπε Trehan και Walsh (1988,1991), Hakkio και Rush (1986), και Ahmed και Rogers (1995)
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χρέους. Έτσι αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αντί του επιπέδου
του δηµόσιου χρέους, ώστε να ελαχιστοποιήσουµε την επίδραση του επιπέδου του χρέους όπως αυτό
φαίνεται να λειτουργεί στο υπόδειγµα των Missale’s και Blanchard’s (1994).
Ακολουθώντας τη δεδοµένη µεθοδολογία, στη συνέχεια πραγµατοποιούµε µια παλινδρόµηση
στην σειρά του πληθωρισµού γύρω από µια σταθερά για να δηµιουργήσουµε µια σειρά καταλοίπων,
ώστε να τα χρησιµοποιήσουµε για την διερεύνηση ύπαρξης αυτοπαλίνδροµης υπό συνθήκη
ετεροσκεδαστικότητας (ARCH), πραγµατοποιώντας ένα έλεγχο ARCH-LM . Η πρώτη υστέρηση του
ελέγχου ARCH-LM µας δίνει τιµή για το στατιστικό F 8.931659 µε πιθανότητα 0.004156, γεγονός
που δείχνει πως η µηδενική υπόθεση για αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων δεν µπορεί να απορριφθεί
και άρα έχουµε ενδείξεις για φαινόµενα ARCH.
Οι παραπάνω έλεγχοι αποτελούν προπαρασκευαστικά τεστ για την τεκµηρίωση των
απαιτούµενων συνθηκών για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην εκτίµηση ενός µοντέλου
ARMA(k,l)-GARCH(p,q)-ML. Γενικά παρατηρούµε πως πολλές οικονοµικές σειρές χαρακτηρίζονται
από περιόδους µεγάλης µεταβλητότητας η οποία ακολουθείται από περιόδους χαµηλής
µεταβλητότητας, όπως λόγου χάρη σειρές πληθωρισµού . Παρατηρούµε δηλαδή πως η διακύµανση
του διαταρακτικού όρου σχετίζεται µε τη µεταβλητότητα του διαταρακτικού όρου στο παρελθόν,
δηλαδή παρατηρούµε ετεροσκεδαστικότητα. Τα GARCH ( Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedastisity ή γενικευµένη αυτοπαλίνδροµη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα) µοντέλα
έχουν την δυνατότητα να εκτιµούν τη διακύµανση των απρόβλεπτων µεταβολών µιας µεταβλητής,
δηλαδή να εκτιµούν την διακύµανση των καταλοίπων η οποία αντιστοιχεί στην αβεβαιότητα. Έτσι
στην περίπτωση µας, µε την εκτίµηση ενός ARMA(k,l)-GARCH(p,q)-ML µοντέλου µπορούµε να
προβούµε σε έναν έλεγχο για το πόσο και εάν είναι στατιστικά σηµαντική η χρονική µεταβολή της
υπό συνθήκη διακύµανσης. Επεκτείνουµε το υπό εκτίµηση µοντέλο εµπλουτίζοντας την εκτιµώµενη
εξίσωση υπό συνθήκη διακύµανσης µε την πρώτη υστέρηση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, κατά
αναλογία µε την εµπειρική βιβλιογραφία που αναφέραµε14, στην οποία εµπλουτίζουν την εξίσωση υπό
συνθήκη διακύµανσης µε την πρώτη υστέρηση του πληθωρισµού. Οπότε το µοντέλο που εκτιµούµε
είναι το ακόλουθο:
k

l

i =1

i =1

p

q

i =1

i =1

π t = c0 + ∑ ciπ t −i + ∑ηiε t −i + γ ht + ε t

(3.6)

ht = α 0 + ∑ α i ε t2− i + ∑ β i ht − i + δ d t −1

(3.7)

14

Έχουµε δανειστεί αυτή την µεθοδολογία από την βιβλιογραφία η οποία µελετά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης
του Friedman, ότι ο πληθωρισµός αυξάνει την αβεβαιότητα για πληθωρισµό (inflation raises inflation
uncertainty) και την υπόθεση των Cukierman-Meltzer (1986) ότι η αβεβαιότητα για πληθωρισµό αυξάνει τον
πληθωρισµό (inflation uncertainty raises inflation) (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Grier και Perry, 1996,
1998 και 2000, Fountas et al. 2004).
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, όπου π t και ht είναι ο πληθωρισµός και η υπό συνθήκη διακύµανση CV αντίστοιχα. d t −1 είναι το
χρέος προς το ΑΕΠ την περίοδο t − 1 και τέλος όπου c0 , ci , ηi , γ , α 0 , α i , βi , δ οι παράµετροι
που θα εκτιµηθούν. Αυτό που θα µας απασχολήσει είναι η παράµετρος δ , η οποία θα µας δώσει την
πληροφορία για την επίδραση του χρέους προς το ΑΕΠ στην αβεβαιότητα και θα προσπαθήσουµε να
συνδέσουµε το αποτέλεσµα µε την θεωρία που προκύπτει από το υπόδειγµα των Missale και
Blanchard (1994).

3.4 Αποτελέσµατα εκτίµησης του ARMA(k,l)-GARCH(p,q)-ML
Εφόσον στην προηγούµενη παράγραφο καθορίσαµε τις συνθήκες και τις υπό εκτίµηση
εξισώσεις, µπορούµε να προχωρήσουµε στην αναζήτηση του βέλτιστου υποδείγµατος. Εκτιµούµε
έναν αριθµό µοντέλων ARMA(k,l)-GARCH(p,q)-ML συνδυάζοντας όλες τις τιµές των k, l, p, q οι
οποίες ορίζονται ως k=1,2,3,4, l=1,2,3, p=1,2, q=1,2, καθώς επίσης σηµειώνουµε πως διορθώνουµε το
µοντέλο σε κάθε περίπτωση µε την µέθοδο των Bollerslev-Wooldridge. Από τα υποδείγµατα αυτά
επιλέγουµε βάσει του πληροφοριακού κριτηρίου Akaike (AIC) το καλύτερο µοντέλο το οποίο φυσικά
δεν παραβιάζει τις συνθήκες ευστάθειας του ARMA(k,l)-GARCH(p,q)-ML µοντέλου. Το υπόδειγµα
στο οποίο καταλήγουµε είναι το ακόλουθο:
πt=3.053640+0.221428πt-1+0.042374πt-2+0.080521πt-4+0.39491ε2t-1+0.202694ht

(3.8)

ht=5.608919+0.944664ε2t-1-7.745482dt-1

(3.9)

,µε γ=0.202694 (0.0017) και δ=-7.745482 (0.0732).
Για το εκτιµηµένο µοντέλο κατασκευάζουµε το διάγραµµα αυτόσυσχέτισης των καταλοίπων
(Πίνακας 1) από το οποίο µπορούµε να διαπιστώσουµε τη µη αυτοσυσχέτιση τους.
Πίνακας 1
Correlogram for the residuals of USA’s ARMA GARCH-ML
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Παρουσιάζουµε επίσης και το διάγραµµα των τιµών της υπό συνθήκη διακύµανσης CV (διάγραµµα
3), από το οποίο διαπιστώνουµε πως δεν υπολογίζονται τιµές οι οποίες να παραβιάζουν τα στοιχειώδη
περί πεδίου ορισµού της διακύµανσης (θετικές τιµές της υπό συνθήκη διακύµανσης CV). Ο λόγος
είναι πως ενώ υπάρχει θεωρία για τους περιορισµούς των τιµών και τις µεταξύ των σχέσεων των
τυπικών τιµών των συντελεστών των GARCH υποδειγµάτων, δεν υπάρχει (όσο µπορούµε να
γνωρίζουµε) αντίστοιχη θεωρία για το εξειδικευµένο υπόδειγµα που χρησιµοποιούµε.
∆ιάγραµµα 3
Generated GARCH series of USA’s ARMA GARCH-ML model

Από την ερµηνευτική εξίσωση (3.9) µπορούµε να παρατηρήσουµε πώς ο συντελεστής δ
είναι στατιστικά σηµαντικός και παίρνει αρνητική τιµή. Σαφώς δηλαδή επηρεάζει το µέτρο της
αβεβαιότητας και συγκεκριµένα µειώνει την αβεβαιότητα µέσω της υπό συνθήκης διακύµανση CV.
Όπως έχουµε αναφέρει, η διακύµανση του εµπειρικού υποδείγµατος συλλαµβάνει επακριβώς την
αβεβαιότητα για τον µελλοντικό πληθωρισµό. Η στατιστικά σηµαντική αρνητική τιµή του συντελεστή
του χρέους στο ARMA-GARCH-ML µοντέλο δείχνει πως κατά µέσο όρο µειώνει την αβεβαιότητα
για τον µελλοντικό πληθωρισµό. Ορµώµενοι από το εύρηµα του Missale και Blanchard (1994)
αναµένουµε το εξής, εάν σε µια οικονοµία ο παράγοντας της δοµής του χρέους πολλαπλασιασµένος
µε το ύψος του χρέους είναι αρκετά υψηλός σε σχέση µε ένα κρίσιµο όριο, τότε το κοινό
σχηµατίζοντας προσδοκίες για την εξέλιξη του επιπέδου τιµών θα έχει δικαιολογηµένα αυξηµένη την
ανησυχία για το αν θα διατηρήσει ή όχι µια οµαλή πορεία στις τιµές. Με άλλα λόγια θα έχει αυξηµένη
αβεβαιότητα για το τι θα πράξει η κυβέρνηση. Και αυτό είναι λογικό γιατί ενώ στο θεωρητικό
υπόδειγµα αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα όριο τέτοιο ώστε να µην δικαιολογεί ανησυχία, το όριο αυτό
είναι υποκειµενικό καθώς ορίζεται ως συνάρτηση των υποκειµενικών σταθµίσεων της κυβέρνησης
των θετικών και αρνητικών ωφελειών της. Προφανώς τα µέτρα αυτά, ενώ θεωρητικά υπάρχουν δεν
είναι µετρήσιµα και άρα συγκρίσιµα. Ο µηχανισµός αυτός λειτουργεί και αντίστροφα. Σε όρους και
αναλογίες του µοντέλου που αναπτύσσουµε εδώ αναµένουµε τα ακόλουθα: Αν το γινόµενο του
παράγοντα διάρκειας (όπως αυτός έχει οριστεί σε αυτό το κεφάλαιο) µε το χρέος είναι σχετικά υψηλό
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τότε ο εκτιµηµένος συντελεστής δ θα αναµέναµε να είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός. ∆ηλαδή
θα αναµέναµε το χρέος να έχει θετική συνεισφορά στην αβεβαιότητα για µελλοντικό πληθωρισµό, και
να την αυξάνει. Εάν πάλι στον αντίποδα είχαµε ένα χαµηλό γινόµενο διάρκειας-χρέους τότε τα
σενάρια που θα αναµέναµε θα ήταν δυο. Στο ένα ο συντελεστής δ θα ήταν στατιστικά ασήµαντος,
δηλαδή η επίδραση του πάνω στην αβεβαιότητα θα ήταν στατιστικά µη σηµαντική. Η άλλη
περίπτωση θα ήταν να είναι αρνητικό το δ και στατιστικά σηµαντικό. Τότε περνάµε στην άλλη
περίπτωση όπου το χρέος, η δοµή του χρέους καλλίτερα, έχει ένα ρόλο, στη µείωση της αβεβαιότητας.
Ένα αδύνατο σηµείο της προσέγγισης αυτής είναι το γεγονός πως δεν έχουµε χρησιµοποιήσει
στο εµπειρικό µοντέλο µια χρονοσειρά η οποία θα περιγράφει τα δοµικά χαρακτηριστικά του χρέους.
Μια τέτοια χρονοσειρά θα υπεισέρχονταν και αυτή στην εξίσωση (3.7) ως πολλαπλασιαστής του
χρέους και τότε θα χρησιµοποιούσαµε το επίπεδο του χρέους αντί του ποσοστού του προς το ΑΕΠ.
∆υστυχώς όµως δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε τέτοιου είδους σειρά ή έστω δεδοµένα τα οποία θα
µας επέτρεπαν να κατασκευάσουµε µια τέτοια χρονοσειρά, παρά µόνο ελάχιστες παρατηρήσεις και
υποκειµενικούς ποιοτικούς χαρακτηρισµούς που χαρακτηρίζουν το χρέος ως βραχυπρόθεσµο
µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο. Έτσι καθίσταται παράτολµο να προβούµε άµεσα σε επεξήγηση του
ευρήµατος του αρνητικού και στατιστικά σηµαντικού δ σε σχέση µε τα δοµικά χαρακτηριστικά του
χρέους των ΗΠΑ που γνωρίζουµε ότι έχει. Αυτό που κάναµε λοιπόν είναι να εντοπίσουµε µια χώρα
της οποίας το χρεωστικό χαρτοφυλάκιο να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά και να δούµε αν
συµπεριφέρεται ανάλογα το εµπειρικό µοντέλο σε όρους του δ και για αυτή την χώρα. Για να
πραγµατοποιήσουµε τον έλεγχο αυτόν επιλέξαµε την Σουηδία η οποία έχει παρόµοια χαρακτηριστικά.
Για παράδειγµα, πέρα από συγκεκριµένα δεδοµένα που θα παραθέσουµε για τις δυο χώρες, το χρέος
των ΗΠΑ ο Barro (2003) σχολιάζει πώς είναι ως επί τω πλείστω ονοµαστικό µε µία τάση τα τελευταία
χρόνια να κερδίζει σε αναλογία έδαφος και το πραγµατικό χρέος ενώ τη διάρκεια του χαρακτηρίζει ως
µεσοπρόθεσµη. Για την περίπτωση της Σουηδίας το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια
Τράπεζα και το Σουηδικό Εθνικό Γραφείο Χρέους δίνουν για την διάρκεια του ονοµαστικού µέρους
του χρέους να βρίσκεται γύρω στο 2,7 έτη και το πραγµατικό χρέος να αποτελεί το 8% του συνολικού
χρέους, το οποίο καθιστώντας την Σουηδική αγορά πραγµατικών χρεογράφων από τις µεγαλύτερες
µαζί µε την αγορά των ΗΠΑ.
Τα ευρήµατα για τη Σουηδία15 είναι όµοια ποιοτικά µε την περίπτωση των ΗΠΑ µε δ
στατιστικά σηµαντικό και αρνητικό. ∆ηλαδή έχει την ίδια επίπτωση στην αβεβαιότητα µε την
περίπτωση των ΗΠΑ. ∆ιαπιστώνουµε από τον Πίνακα 2, πώς το γινόµενο του παράγοντα διάρκειας µε
το χρέος είναι πολύ κοντά και στις δυο χώρες, ο οποίος µπορεί να χαρακτηριστεί και σχετικά
χαµηλός.

15

Ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία καταλήγουµε για την Σουηδία στο παρακάτω εκτιµηµένο υπόδειγµα:
πt=0,075724+0,602044πt-1+0.25289πt-2+0.009071πt-4+6.353862ht
ht=0.001264-0.075334ε2t-1-0.56935ht-1-0.00119dt-1
,µε γ=6.353862 (0.2872) και δ=-0,00119 (0.0048)
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Πίνακας 2
∆εδοµένα της διάρκειας των οµολόγων
1960

1970

1975

1980

1983

1986

1989

1992

1995

4.3

3.7

2.7

3.8

4.1

5.3

6

5.9

5.3

Debt-GPD

0.555

0.393

0.383

0.356

0.442

0.525

0.584

0.686

0.7

Factor

2.386

1.454

1.034

1.352

1.812

2.782

3.5

4.047

3.71

n/a

n/a

6.9

4.2

3.1

3.1

2.4

2.1

3.1

Debt-GPD

-

-

0.244

0.432

0.646

0.666

0.487

0.611

0.809

Factor

-

-

1.683

2.376

2.648

2.664

1.461

1.771

3.559

average

USA
Maturity*

2.45

Sweden
Maturity*

2.3

*δεδοµένα για την διάρκεια χρησιµοποιήθηκαν από Missale (1999)

Πίνακας 3
Η τάση του ∆ηµοσίου χρέους των Η.Π.Α. 1946-2004 ως ποσοστό του ΑΕΠ
Method: Least Squares
Variable
C
@TREND(1946)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.656433

0.044631

14.70784

0.0000

-0.002710

0.001327

-2.041759

0.0458

Επίσης από τις εξισώσεις (3.8) και (3.9) και από την πληροφορία του αρνητικού πρόσηµου
του δ έχουµε την ένδειξη πώς το χρέος µειώνει την αβεβαιότητα για µελλοντικό πληθωρισµό.
Παρατηρώντας από το Πίνακα 3 πώς υπάρχει και µια στατιστικά σηµαντική τάση προς µείωση του
χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ µπορούµε να ισχυριστούµε υπέρ του επιχειρήµατος της µείωσης της
αβεβαιότητας. Η διαφορά ωστόσο στην τάξη µεγέθους της συνεισφοράς στη µείωση της
αβεβαιότητας σε σχέση µε την πτωτική τάση του χρέους (-7.745482 έναντι -0.002710) µας επιτρέπει
να υποθέσουµε πως το αποτέλεσµα της µείωσης της αβεβαιότητας είναι κάτι παραπάνω από τη
µείωση του χρέους. Αυτό υποδηλώνει και το θεωρητικό αποτέλεσµα. Οπότε µε βάση και αυτές τις
παρατηρήσεις µπορούµε να στηρίξουµε πώς έχουµε ενδείξεις ότι πράγµατι η δοµή του χρέους έχει
παίξει ένα ρόλο στον καθορισµό του µεγέθους της αβεβαιότητας στις δυο χώρες, και µάλιστα ότι
έρχεται σε συµφωνία µε την θεωρητική προσέγγιση του ρόλου της δοµής του. Ειδικότερα µπορούµε
να ισχυριστούµε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σηµατοδοτήσει στις αγορές µια αξιόπιστη στάση
συµπεριφοράς προς τον έλεγχο του πληθωρισµού επιλέγοντας την δεδοµένη πολιτική έκδοσης
χρεογράφων.
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Μια κριτική που θα µπορούσαµε να δεχτούµε είναι πως υψηλότερη ή χαµηλότερη
αβεβαιότητα µπορεί να προκύπτει από µακροοικονοµικές διαταραχές. Για παράδειγµα υψηλότερη
αβεβαιότητα µπορεί να προκύψει από µεγάλα ελλείµµατα και κατά επέκταση µεγάλη αύξηση χρέους
από την χρηµατοδότηση κάποιου πολέµου. Οι έλεγχοι για µοναδιαία ρίζα που έχουµε
πραγµατοποιήσει µας δείχνουν πως δεν υπάρχει εµµονή οικονοµικών διαταραχών στην περίοδο που
εξετάζουµε συνεπώς µπορούµε να δεχτούµε πως η αβεβαιότητα που ποσοτικοποιούµε δεν είναι
αποτέλεσµα κάποιας τυχαίας διαταραχής.

3.5 Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο χρησιµοποιώντας δεδοµένα για τις ΗΠΑ, διερευνήσαµε την επίδραση
του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ πάνω στην αβεβαιότητα για µελλοντικό πληθωρισµό
ποσοτικοποιώντας την αβεβαιότητα µέσω της χρήσης ενός ARMA GARCH-ML µοντέλου,
εµπλουτίζοντας την εξίσωση υπό συνθήκης αβεβαιότητας µε την πρώτη υστέρηση του χρέους ως προς
το ΑΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δηµιουργήσαµε ένα µέτρο της αβεβαιότητας ανάλογα µε αυτό
των Grier και Perry, (1996), (1998) και (2000), Fountas et al. (2004), για το µελλοντικό πληθωρισµό
αξιοποιώντας την πληροφορία που µας δίνει η σειρά χρέους προς ΑΕΠ. ∆ιαπιστώσαµε πως το χρέος
παίζει ένα ρόλο στην αβεβαιότητα και συγκεκριµένα στην περίπτωση των ΗΠΑ µειώνει την µέση
αβεβαιότητα για πληθωρισµό. Στη συνέχεια το εµπειρικό αυτό εύρηµα, προσπαθήσαµε να το
συνδέσουµε µε την θεωρητική βιβλιογραφία της διαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους. Πάνω στη βάση αυτή
επιχειρηµατολογήσαµε πως αυτή η επίδραση που βρήκαµε να έχει το χρέος πάνω στην αβεβαιότητα
µπορεί να εξηγηθεί. Συγκεκριµένα στηριζόµενοι στο θεωρητικό εύρηµα των Missale και Blanchard
(1994) και βάση αυτού ερµηνεύσαµε την δυνατότητα της µείωσης της αβεβαιότητας µέσω των
δοµικών χαρακτηριστικών του χρέους. ∆εν υποστηρίζουµε πως η πολιτική έκδοσης δηµόσιων
χρεογράφων των ΗΠΑ πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα την µείωση της αβεβαιότητας για µελλοντικό
πληθωρισµό, αλλά εισηγούµαστε πως µάλλον µπορεί να έχει αποτελέσει µια θετική τέτοιου είδους
εξωτερικότητα. Ο επανέλεγχος της υπόθεσης µας µε τη χρήση στοιχείων µια οικονοµίας µε παρόµοια
δοµικά χαρακτηριστικά χρέους, της Σουηδίας, και η επανάληψη των ίδιων ευρηµάτων µάλλον
επιβεβαιώνει την υπόθεση µας περί δυνατότητας επίδρασης της πολιτικής του τρόπου δανεισµού στην
συνολική αβεβαιότητα για πληθωρισµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Φορολογική εξοµάλυνση σε ένα διαφορικό παίγνιο µε
πραγµατικό και ονοµαστικό χρέος.
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ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α/α
1
2

Σύµβολο
Επεξήγηση συµβόλου
συνολική
προεξοφληµένη
χρησιµότητα
Ut
τελεστής της αναµενόµενης τιµής
Et

ρ

3
4

ct + j

συντελεστής προεξόφλησης
κατανάλωση

5

At ,k

περιουσιακά στοιχεία (assets)

6

pt ,k

τιµή του περιουσιακού στοιχείου At ,k

7

yt + j

εισόδηµα

8

τt

φορολογικός συντελεστής

9

h(τ t )

κόστος των στρεβλώσεων της φορολογίας

10

ft ,k

ροή των χρηµάτων από πληρωµές ή µερίσµατα

11

rt +1, k

απόδοση

12

Tt

φορολογικά έσοδα

13

Gt

κυβερνητικές δαπάνες

14

Dt , k

ποσότητα τίτλων δηµοσίου

15

Yt
m

πραγµατικό προϊόν

16
17
18
19
20
21
22

*

m
Dt −1
r
i
i*

πt

ποσοστό των ονοµαστικών οµολόγων
ποσοστό των ονοµαστικών οµολόγων σε συνάλλαγµα
πραγµατικό δηµόσιο χρέος
πραγµατικό επιτόκιο
ονοµαστικό επιτόκιο
ονοµαστικό επιτόκιο των ονοµαστικών χρεογράφων σε συνάλλαγµα
πληθωρισµός
ρυθµός της ονοµαστικής συναλλαγµατικής υποτίµησης

24

et
yˆt

25

gt

λόγος των δηµόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ

26

d t −1

λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ

27

qt

28
29
30
31

f (t )
m(t )
m
f
h

ρυθµός της συναλλαγµατικής υποτίµησης σε όρους των εγχωρίων
προϊόντων
δηµοσιονοµικό έλλειµµα
νοµισµατική βάση
στόχος νοµισµατικής βάσης
στόχος για δηµοσιονοµικό έλλειµµα

23

32

ρυθµός αύξησης του προϊόντος

ποσοστό των ονοµαστικών οµολόγων
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

θ0
θ1
π0
π1
γ
πt

παράµετρος

B

στόχος δηµοσίου χρέους
στάθµιση (παράµετρος) στο χρέος
στάθµιση (παράµετρος) στο χρέος
αντικειµενική συνάρτηση νοµισµατικών αρχών
αντικειµενική συνάρτηση δηµοσιονοµικών αρχών
δυναµικός λαγκρανζιανός πολλαπλασιαστής

κ
λ

VM
VF

µ1
µ2
n

παράµετρος
παράµετρος
παράµετρος
ταχύτητα προσαρµογής στην ισορροπία του διαφορικού συστήµατος
στόχος πληθωρισµού

δυναµικός λαγκρανζιανός πολλαπλασιαστής
ιδιοτιµή
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4) Φορολογική εξοµάλυνση σε ένα διαφορικό παίγνιο µε
πραγµατικό και ονοµαστικό χρέος.
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε την περίπτωση δηµοσιονοµικής προσαρµογής, από µια
κατάσταση υψηλού δηµόσιου χρέους σε ένα εξωγενές δοσµένο στόχο όπως λόγου χάρη το 60% της
συνθήκης του Μάαστριχτ (1992). Το θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µελετάµε την δηµοσιονοµική
προσαρµογή είναι ένα τυπικό διαφορικό παίγνιο µεταξύ δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών αρχών. Η
καινοτοµία σε αυτό το πλαίσιο είναι πως εισάγουµε ως εργαλεία πολιτικής τους φορολογικούς
συντελεστές και τα χαρακτηριστικά της δοµής του δηµόσιου χρέους. ∆είχνουµε για την
ντετερµινιστική περίπτωση πως υπάρχει Nash ισορροπία και πως είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι επί
µέρους στόχοι των δυο αρχών.

4.1) Εισαγωγή
Ο Barro (1974) σε ένα καινοτόµο δοκίµιο εδραίωσε το γνωστό θεώρηµα της Ρικαρδιανής
Ισοδυναµίας στο οποίο υποστηρίζει πώς η επιλογή χρηµατοδότησης δηµοσίων επενδύσεων µεταξύ
νέων φόρων ή νέου χρέους δεν θα πρέπει να έχει επίδραση στο πραγµατικό επιτόκιο, στον όγκο των
ιδιωτικών επενδύσεων και γενικότερα στα µακροοικονοµικά µεγέθη. Ο ίδιος αναγνωρίζει πως µε την
προσέγγιση που έκανε το 1974 αφήνει ένα θεωρητικό κενό για τον µηχανισµό µε τον οποίο
δηµιουργείται το δηµόσιο χρέος, και επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό µε ένα νέο δοκίµιο το 1979. Σε
επόµενη δουλειά µέσα σε ένα πλαίσιο µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας στο οποίο αναλύει
την πολιτική δηµόσιου χρέους πραγµατοποιεί ένα περαιτέρω βήµα το οποίο υιοθετείται σε µεγάλο
βαθµό από την µετέπειτα βιβλιογραφία. ∆είχνει πως σε ένα ντετερµινιστικό περιβάλλον η άριστη
φορολογική πολιτική και πολιτική δηµόσιου χρέους θα πρέπει να εξοµαλύνει διαχρονικά τους
φορολογικούς συντελεστές (tax smoothing). Σε παρόµοιο πλαίσιο κινήθηκε ο Bohn (1990) ο οποίος
γενίκευσε το υπόδειγµα του Barro (1979) και εισήγαγε στοχαστικότητα µέσω χρεογράφων δηµόσιου
χρέους τα οποία ενέχουν ρίσκο. Το κόστος της µεταβολής των φορολογικών συντελεστών θεώρησε
και ο Bohn (1990) πώς είναι συνάρτηση του τετραγώνου του φορολογικού συντελεστή, µια
απλοποίηση η οποία συναντάται σε πολλά δοκίµια, όπως και για παράδειγµα σε αυτό του Missale
(1997), την οποία µορφή θα ακολουθήσουµε και εµείς σε αυτό το κεφάλαιο.
Ο Bohn (1990) λοιπόν, σε µια προέκταση του υποδείγµατος του Barro (1979), όπου υπάρχει
στοχαστικότητα στην απόδοση των χρεογράφων που εκδίδει η κυβέρνηση, αναλύει την άριστη δοµή
του δηµόσιου χρέους. ∆είχνει πως εκτός από την διαχρονική εξοµάλυνση των φορολογικών
συντελεστών πρέπει αυτοί να εξοµαλύνονται και βάση των δυνατών τυχαίων καταστάσεων που
µπορούν να συµβούν στην οικονοµία. Επίσης, υποστηρίζει πως η άριστη δοµή του χρέους θα πρέπει
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να έχει την δυνατότητα να προστατεύει τον προϋπολογισµό της κυβέρνησης από µακροοικονοµικές
διαταραχές, ώστε να µην είναι αναγκαίο να µεταβληθούν σηµαντικά οι φορολογικοί συντελεστές. Με
αυτήν την σκέψη ο Bohn (1988) εκλογίκευσε και την ύπαρξη ονοµαστικών χρεογράφων, ότι δηλαδή
είναι άριστο να υπάρχει ένα ποσοστό ονοµαστικών χρεογράφων ώστε να απορροφούν µέσω του
επιπέδου τιµών τους µακροοικονοµικούς κλυδωνισµούς. Το συµπέρασµα είναι πως όταν οι φόροι
είναι στρεβλωτικοί η φορολογική εξοµάλυνση απαιτεί µια άριστη δοµή των χρεογράφων του
δηµόσιου χρέους ώστε να προστατεύει τον προϋπολογισµό από µακροοικονοµικές διαταραχές. Αυτό
απαιτεί, όπως έχουν δείξει και οι Lucas και Stokey (1983), την ύπαρξη χρεογράφων των οποίων η
απόδοση και πραγµατική αξία να είναι συνδεµένα κάθε χρονική στιγµή µε την τρέχουσα
µακροοικονοµική κατάσταση. Στο εµπειρικό κοµµάτι της δουλειάς του Bohn (1990) για την
περίπτωση των ΗΠΑ αναφέρει ότι η φορολογική εξοµάλυνση µπορεί να βελτιωθεί µε την χρήση µη
παραδοσιακών υποχρεώσεων όπως για παράδειγµα µε χρεόγραφα σε συνάλλαγµα ή σε βραχυχρόνιες
τοποθετήσεις σε χρηµατιστηριακές αγορές.
Παρακάτω παρουσιάζουµε εν συντοµία το γενικευµένο υπόδειγµα του Barro (1974), όπως το
προσέγγισε ο Bohn (1990). Η δοµή µπορεί πλέον να θεωρηθεί κλασσική, καθώς περιέχει
µικροθεµελιώσεις, όπου υπάρχουν όµοιοι καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να µεγιστοποιήσουν την
ευηµερία τους επιλέγοντας άριστα την διαχρονική τους κατανάλωση. Με άλλα λόγια µεγιστοποιούν
την χρησιµότητα τους όπως αυτή δίνεται από την εξίσωση:

U t = Et ∑ ρ j ct + j

(4.1)

j ≥0

,όπου 0 < ρ < 1 είναι ο συντελεστής προεξόφλησης και όπου ct + j η κατανάλωση την περίοδο t + j .
Ο εισοδηµατικός περιορισµός του ατόµου δίνεται από την εξίσωση:

ct + ∑ pt , k At ,k = yt [1 − τ t − h(τ t )] + ∑ ( pt ,k + ft , k ) At −1,k
k

(4.2)

k

Όπου, έστω πώς κατά το διηνεκές λαµβάνουν yt + j και έχουν το δικαίωµα να εµπορεύονται K + 1
περιουσιακά στοιχεία µε At , k να συµβολίζει την ποσότητα του περιουσιακού στοιχείου k , µε

k = 0,1,..., K , η οποία ποσότητα αναφέρεται στην περίοδο t και έχει αγοραστεί στην τιµή pt , k .
Όπου

ft , k είναι η ροή των χρηµάτων από πληρωµές ή µερίσµατα, και οι αποδόσεις είναι

rt +1, k = ( pt +1, k + f t +1, k ) / pt , k − 1 . Οι καταναλωτές πληρώνουν φόρους σε ποσοστό τ t και το επιπλέον
κόστος των στρεβλώσεων της φορολογίας είναι µια συνάρτηση h(τ t ) . Η µεγιστοποίηση του
καταναλωτή οδηγεί σε µία τυπική συνθήκη η οποία θέλει όλες οι αναµενόµενες αποδόσεις να είναι
ίσες, δηλαδή:

95

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

Et (1 + rt +1, k ) = 1/ ρ

∀k

(4.3)

Το πρόβληµα µεγιστοποίησης καταναλωτή από µια “καλοκάγαθη” κυβέρνηση (benevolent
government) είναι το ακόλουθο:

U t = Et ∑ ρ j { yt + j [1 − h(τ t + j )]}

(4.4)

j≥0

µε περιορισµό τον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό της κυβέρνησης:

Tt = τ t yt = Gt + ∑ ( pt ,k + f t ,k ) Dt −1,k − ∑ pt ,k Dt ,k
k

(4.5)

k

, όπου Tt τα φορολογικά έσοδα, Gt οι κυβερνητικές δαπάνες και Dt , k οι ποσότητες των
περιουσιακών στοιχείων k που εκδίδει η κυβέρνηση. Θεωρώντας πως το κόστος h(τ t ) είναι

h
h(τ t ) = τ t 2 µε h > 0 , οι συνθήκες αριστοποίησης δίνουν το αντίστοιχο αποτέλεσµα του Barro
2
(1979), δηλαδή:

Et (∆τ τ +1 ) = 0

(4.6)

Με άλλα λόγια η µεγιστοποίηση της ευηµερίας του καταναλωτή επιτυγχάνεται µε την χρήση
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων από την µεριά της κυβέρνησης, τέτοια ώστε να µπορούν να
υποστηρίξουν φορολογική εξοµάλυνση.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Missale (1997) ο οποίος πραγµατοποιεί µια εµπειρική
προσέγγιση για να διερευνήσει τον ρόλο που µπορεί να έχουν συµβατικού τύπου χρεόγραφα στην
εξοµάλυνση των φορολογικών συντελεστών. Ο Missale (1997) χρησιµοποιεί τρεις τύπους
συµβατικών χρεογράφων, ονοµαστικά χρεόγραφα, τιµατιθµοποιηµένα χρεόγραφα, και χρεόγραφα
ονοµαστικά αποτιµηµένα σε συνάλλαγµα. Προκειµένου να επιχειρήσει την εµπειρική ανάλυση πρώτα
επιχειρεί να συνδέσει την επιλογή της ποσότητας και του τύπου των χρεογράφων µε την στοχαστική
δοµή της οικονοµίας µε ένα απλό µακροοικονοµικό µοντέλο.
Γενικά, για να είναι δυνατόν να εξοµαλυνθούν οι φορολογικοί συντελεστές στο διηνεκές, µια
κυβέρνηση θα µπορούσε να εκδώσει χρεόγραφα τα οποία να έχουν την ιδιότητα να έχουν χαµηλότερη
απόδοση εκείνες τις περιόδους όπου οι φορολογικές ανάγκες είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες.
Κάτι τέτοιο θα µπορούσε λόγου χάρη να συµβεί είτε από κάποια απρόβλεπτη αυξηµένη δηµόσια
δαπάνη είτε από κάποια απρόβλεπτη µείωση του εισοδήµατος ή της γενικότερης φορολογικής βάσης.
Βεβαίως ένα τέτοιου είδους θεωρητικό χρεόγραφο, όπως για παράδειγµα αυτό που θεωρούν οι Lucas
και Stokey (1983), το οποίο είναι αρνητικά συνδεµένο µε τις κυβερνητικές δαπάνες και ενδεχοµένως
συνδεµένο και µε το προϊόν, ώστε να µην καθίσταται απαραίτητο να µεταβάλλονται οι φορολογικοί
συντελεστές σε στοχαστικές διακυµάνσεις δηµόσιων δαπανών και προϊόντος. Τέτοια όµως χρεόγραφα
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είναι ιδιαιτέρα δύσκολο να δοµηθούν. Για παράδειγµα στην αρχή τής δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε µια
ακαδηµαϊκή συζήτηση για την δυνατότητα έκδοσης χρεογράφων των οποίων η απόδοση θα είναι
συνάρτηση του προϊόντος. ∆ηλαδή όταν το προϊόν παρουσίαζε αύξηση, οι κάτοχοι των χρεογράφων
θα µπορούσαν να λάβουν ένα πρόσθετο επιτόκιο (premium) επί τις απόδοσης, ενώ σε περίπτωση
επιβράδυνσης της οικονοµίας το αντίθετο. Βεβαίως οι αντιδράσεις είναι λογικές σε επίπεδο
εφαρµογής καθώς ανακύπτουν ζητήµατα ηθικής τάξης (moral hazard) όπως και ζητήµατα µέτρησης
τέτοιων µακροοικονοµικών µεγεθών, µε ακρίβεια και αξιοπιστία.
Κατά συνέπεια, η δυνατότητα χρήσης τέτοιων χρεογράφων παρουσιάζει µόνο ακαδηµαϊκό
ενδιαφέρον. Έτσι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν κατά την χάραξη της πολιτικής
διαχείρισης δηµόσιου χρέους σε συµβατικά χρεόγραφα και να µελετήσουν µε προσοχή τα
χαρακτηριστικά της δοµής του χρέους που ταιριάζουν στα συγκεκριµένα ιδιαίτερα στοχαστικά
χαρακτηριστικά που έχει η οικονοµία. ∆ηλαδή να επιλέξουν µεταξύ των ονοµαστικών ή
τιµαριθµοποιηµένων ή ονοµαστικών σε συνάλλαγµα χρεόγραφα βρίσκοντας µια άριστη αναλογία
µεταξύ αυτών επιλέγοντας επίσης και την διάρκεια της κάθε έκδοσης οµολόγων ώστε το χρέος
συνολικά να έχει µια οµαλή κατανοµή ωρίµασης. Έτσι λοιπόν είναι δυνατόν να προστατέψει µια
κυβέρνηση τον προϋπολογισµό της από την αβεβαιότητα στα φορολογικά της έσοδα αλλά και τις
δαπάνες της µε την χρήση τέτοιων χρεογράφων, το οποίο επίπεδο προστασίας εξαρτάται από τον
βαθµό που µπορούν αυτά να συνδιακυµαίνονται αρνητικά µε τις αντίστοιχες ανάγκες. Για παράδειγµα
µπορούµε να δούµε πώς λειτουργεί η χρήση συµβατικών χρεογράφων όπως τα ονοµαστικά σε
διαταραχές του πληθωρισµού. Η πραγµατική απόδοση ενός ονοµαστικού χρεογράφου σχετίζεται
άµεσα µε τον απροσδόκητο πληθωρισµό. ∆ηλαδή µια πληθωριστική διαταραχής η οποία δεν ήταν
αναµενόµενη µειώνει την πραγµατική απόδοση των ονοµαστικών οµολόγων. Από την άλλη µια
διαταραχή στο προϊόν µπορεί να συνδέεται αρνητικά µε τον πληθωρισµό. Οπότε µια απροσδόκητη
µείωση του προϊόντος µπορεί να συνδέεται µε ένα θετικό επίπεδο απροσδόκητου πληθωρισµού.
Συνεπώς ενώ µειώνονται τα φορολογικά έσοδα ταυτόχρονα προκαλείται και µια ανάλογη µείωση της
υποχρέωσης της κυβέρνησης στου κατόχους ονοµαστικών οµολόγων, δηλαδή στο κόστος
εξυπηρέτησης του χρέους. Άρα µε τον τρόπο αυτό το ονοµαστικό κοµµάτι του χαρτοφυλακίου
παρέχει µια προστασία στον προϋπολογισµό.
Για να δούµε αυτόν τον µηχανισµό σε λειτουργία παρουσιάζουµε την προσέγγιση του Missale
(1997). Έστω λοιπόν πως η κυβέρνηση καλείται να αντιµετωπίσει ένα ζήτηµα επιλογής χρεογράφων
µε τον ακόλουθο τρόπο. Θεωρεί ένα πρόβληµα επιλογής για χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού σε
δυο περιόδους, µε τον προϋπολογισµό να δίνεται από την εξίσωση:

(1 + i* )(1 + et ) *
(1 + i )
τ tYt = Gt + (1 + r )(1 − m − m ) Dt −1 +
m Dt −1 +
mDt −1
(1 + π t )
(1 + π t )
*
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Η οποία περιγράφει µια κατάσταση κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να συγκεντρώσει φόρους
την δεύτερη περίοδο για να χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Η
επιλογή της κυβέρνησης είναι να επιλέξει τα χρεόγραφα τα οποία για απλότητα έχουν διάρκεια µιας
περιόδου και αυτά είναι m το ποσοστό των ονοµαστικών, m* το ποσοστό των ονοµαστικών σε
συνάλλαγµα και συνεπώς το υπόλοιπο ποσοστό, 1 − m − m* , είναι τα συνδεµένα µε το επίπεδο τιµών.
Ακόµα τ t είναι ο φορολογικός συντελεστής, Yt το προϊόν, Gt οι κυβερνητικές δαπάνες (οι οποίες
εδώ είναι µη παραγωγικές), Dt −1 το ύψος του δηµόσιου χρέους την τρέχουσα περίοδο, r το
πραγµατικό επιτόκιο το οποίο θεωρούµε σταθερό, i το ονοµαστικό επιτόκιο, i* το ονοµαστικό
επιτόκιο των ονοµαστικών χρεογράφων σε συνάλλαγµα, π t ο πληθωρισµός, et ο ρυθµός της
ονοµαστικής συναλλαγµατικής υποτίµησης, (1 + r ) η πραγµατική απόδοση των πραγµατικών

(1 + i* )(1 + et )
(1 + i )
οµολόγων,
είναι η πραγµατική απόδοση των ονοµαστικών οµολόγων,
η
(1 + π t )
(1 + π t )
πραγµατική απόδοση των ονοµαστικών οµολόγων σε συνάλλαγµα. Υπό την υπόθεση πως όλοι οι
επενδυτές είναι ουδέτεροι στο ρίσκο, διασφαλίζεται ότι η πραγµατική απόδοση όλων των τύπων των
χρεογράφων είναι η ίδια. Ωστόσο η αναµενόµενη από την πραγµατική απόδοση µπορεί να έχουν
διαφορά η οποία εξαρτάται από την µεταβολή του επιπέδου τιµών και από την µεταβολή στην
ισοτιµία. Με την βοήθεια της εξίσωσης του Fisher (1 + it ) = (1 + r )(1 + Et −1π t ) και µε την σχέση των
ονοµαστικών επιτοκίων (1 + it ) = (1 + i* )(1 + Et −1et ) η εξίσωση (4.7) γραµµικοποιείται και γράφεται
ως εξής:

τ t = gt + [1 + r − yˆt − m(π t − Et −1π t ) + m* (qt − Et −1qt )]dt −1

(4.8)

, µε yˆt ο ρυθµός αύξησης του προϊόντος, gt ο λόγος των δηµόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ, d t −1 ο
λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ, Et −1 ο τελεστής της αναµενόµενης τιµής µε δεδοµένη την
πληροφόρηση την περίοδο t − 1 και qt ο ρυθµός της συναλλαγµατικής υποτίµησης σε όρους των
εγχωρίων προϊόντων µε (1 + qt ) = (1 + et ) /(1 + π t ) . Όλες οι τιµές είναι πραγµατικές και αποτιµώνται
σε όρους εγχωρίων προϊόντων. Με βάση αυτόν τον περιορισµό (4.8) ο Missale (1997) ελαχιστοποιεί
το κόστος µεταβολής των φορολογικών συντελεστών:

MinLoss = Et −1 (τ t ) 2

(4.9)

Το πρόβληµα αυτό είναι το προπαρασκευαστικό. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι
στην περίπτωση του άπειρου χρονικού ορίζοντα, όπου η σχεδίαση του προβλήµατος είναι τεχνικά
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ανάλογη και το εύρηµα για τα άριστα µερίδια ονοµαστικών-πραγµατικών- ονοµαστικών σε
συνάλλαγµα οµολόγων προκύπτουν να είναι τα ακόλουθα:

m = Vart −1 (qt )Ω −1[(γ − 1)Covt −1 (π t Gt p ) − γ Covt −1 (π tY p t )]
+Covt −1 (π t qt )Ω −1[γ Cont −1 (qtYt p ) − (γ − 1)Covt −1 (qt Gt p )]

(4.10)

m* = Vart −1 (π t )Ω −1[γ Covt −1 (qtYt p ) − (γ − 1)Covt −1 (qt G p t )]
+Covt −1 (π t qt )Ω −1[(γ − 1)Cont −1 (π t Gt p ) − γ Covt −1 (π tYt p )]
, µε

γ

∞

µια θετική παράµετρος,

Yt p = (1 − ρ )∑ ρ i Et yt +i ,
i=0

(4.11)
∞

Gt p = (1 − ρ )∑ ρ i Et gt +i

και

i =0

Ω = Vart −1 (π t )Vart −1 (qt ) − (Covt −1 (π t qt ))2 > 0 . Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η άριστη δοµή του
χρέους συνδέεται µε την συγκεκριµένη στοχαστική δοµή της οικονοµίας και µε βάση αυτών τον
εξισώσεων ο Missale (1997) πραγµατοποιεί την εµπειρική του µελέτη. Αυτό που µας ενδιαφέρει για
το υπόδειγµα µας είναι η τεχνική της εισαγωγής των διαφορετικών χρεογράφων στον προϋπολογισµό
και την προσέγγιση του ζητήµατος της εξοµάλυνσης των φορολογικών συντελεστών.
Στη σχετική ακαδηµαϊκή συζήτηση για την σταθεροποίηση του δηµόσιου χρέους και των
ελλειµµάτων έχουν γίνει µεγάλα βήµατα τόσο δια µέσου της µελέτης των θεωριών σχέσεων
δηµοσιονοµικών-νοµισµατικών αλληλεπιδράσεων, όσο και των θεωριών ανάπτυξης και φορολογικής
εξοµάλυνσης. Ελάχιστα όµως έχουν ειπωθεί σχετικά µε την επίδραση της επιλογής των χρεογράφων
του δηµόσιου χρέους στην συγκράτηση του χρέους και των ελλειµµάτων. Το ζήτηµα αυτό µεταξύ
άλλων έθιξαν οι Missale and Bacchiocchi (2005), οι οποίοι ανέδειξαν, µέσω ενός απλού στοχαστικού
υποδείγµατος, πως η διαχείριση του δηµόσιου χρέους είναι δυνατόν να σταθεροποιήσει το δηµόσιο
χρέος όταν η οικονοµία αντιµετωπίζει εξωγενείς διακυµάνσεις στην πραγµατική απόδοση των
χρεογράφων και στο παραγόµενο προϊόν. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από την ανάλυση τους,
αναδεικνύουν δυο βασικούς λόγους για τους οποίους η επιλογή των τύπων των χρεογράφων είναι
σηµαντική για την σταθεροποίηση του δηµόσιου χρέους. Ο πρώτος, και προφανής, είναι πώς τα
χρεόγραφα έχουν την δυνατότητα, αν επιλεγούν κατάλληλα να ελαχιστοποιούν την αναµενόµενη
απόδοση του δηµόσιου χρέους, και άρα να περιορίζουν την δυναµική του χρέους και κατά συνέπεια
και τον ρυθµό µε τον οποίο το χρέος συσσωρεύεται. Ο δεύτερος λόγος είναι πως µε την κατάλληλη
επιλογή των χρεογράφων είναι δυνατή η προστασία του ύψους του χρέους ως ποσοστό στο ΑΕΠ από
δυσµενείς διακυµάνσεις όπως απροσδόκητες υψηλές αποδόσεις ή χαµηλό ποσοστό µεγέθυνσης.
Ειδικά σε χώρες µε υψηλό δηµόσιο χρέος παρουσιάζει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η
προσέγγιση, γιατί εκεί η δυναµική του χρέους όπως αυτή εκφράζεται µέσα από το κόστος
εξυπηρέτησής του, είναι πολύ ισχυρότερη και τείνει να δηµιουργήσει ένα «εκρηκτικό» µείγµα για την
σταθερότητα του χρέους και του ελλείµµατος.
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Οι Wolswijk και de Haan (2005) επισηµαίνουν πως η ανεξαρτησία των αρχών διαχείρισης του
δηµόσιου χρέους είχε αυξηθεί και πριν από το ξεκίνηµα της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης.
Μέσα από την αποδελτίωση πρακτικών για την διαχείριση του δηµοσίου χρέους, για διάφορες χώρες,
από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα το 2003, παρατηρούµε πως η
διαχείριση δηµόσιου χρέους δέχτηκε µια σηµαντική ώθηση από την δηµιουργία ενός πιο
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαφαίνεται από την αυξηµένη αυτονοµία των
µεγαλύτερων οργανισµών διαχείρισης δηµοσίου χρέους τα τελευταία χρόνια, είτε ως µέρος του
εθνικού υπουργείου οικονοµίας ή ως ξεχωριστό κοµµάτι εκτός του κυβερνητικού τοµέα. Η αυξηµένη
ανεξαρτησία έχει προχωρήσει παράλληλα µε περισσότερο λεπτοµερείς στρατηγικούς στόχους και
πρακτικές κατευθυντήριες για τους φορείς, συχνά θέτοντας στόχους ή όρια για στοιχεία κλειδιά όπως
διάρκεια (maturity) και κόστος αναχρηµατοδότησης (refinancing risk).
Στην έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το 200316
αναφέρεται πως συνήθης πρακτική είναι το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τη νοµική ευθύνη και
κυριότητα, να εκχωρεί το δικαίωµα δανεισµού για λογαριασµό της κυβέρνησης. Σε κάποιες
περιπτώσεις το δικαίωµα αυτό εκχωρείται στο υπουργείο (ή υπουργό) οικονοµίας και οικονοµικών,
ενώ σε άλλες αυτή η εξουσία εκχωρείται στο συµβούλιο των υπουργών και σε µία περίπτωση, στην
Ινδία και Ηνωµένο Βασίλειο, έχει εκχωρηθεί στην Κεντρική Τράπεζα. Η εκχώρηση του δικαιώµατος
αυτού ακολουθείται και από µία σειρά αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων, µεταξύ αυτών και η
διαχείριση του δηµόσιου χρέους. Το κοµµάτι της διαχείρισης το οποίο απασχολεί και αυτό το δοκίµιο
περιλαµβάνει τις αποφάσεις για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δοµής του δηµόσιου χρέους και
συγκεκριµένα την αναλογία πραγµατικών-ονοµαστικών χρεογράφων. Ειδικότερα σε αυτό το ζήτηµα
θα µας απασχολήσει αρχικά η µελέτη της διαχείρισης του δηµόσιου χρέους όταν αυτή
πραγµατοποιείται από τα αρµόδια όργανα των δηµοσιονοµικών αρχών. Ως µαθηµατικό υπόδειγµα
βάσης πάνω στο οποίο θα αναπτύξουµε τους προβληµατισµούς µας είναι αυτό του Tabellini (1986).
Ο Tabellini (1986) µε τη βοήθεια ενός γραµµικού-τετραγωνικού παίγνιου µεταξύ των
δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών αρχών κατέληξε σε ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τη
δυναµική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους. Εν συντοµία θα αναφερθούµε στα βασικά σηµεία που
ανέδειξε και στη συνέχεια θα µπούµε στην ανάλυση της µηχανικής του υποδείγµατός του ώστε να
αντιληφθούµε την λειτουργία του.
Αποδεικνύει πως η συνεργασία και ο συντονισµός των δυο φορέων µπορεί να βοηθήσει στην
από κοινού επίτευξη κοινών στόχων. ∆ηλαδή το αποτέλεσµα σύγκρισης του συνεργατικού µε το µη
συνεργατικό παίγνιο απέδειξε την υπεροχή του συνεργατικού. Πιο συγκεκριµένα το συνεργατικό
µπορεί να οδηγήσει στην ταχύτερη σύγκλιση της οικονοµίας σε µια επιθυµητή σταθερή κατάσταση
ισορροπίας, φέρνοντας το ύψος του δηµοσίου χρέους (το οποίο αποτελεί κοινό στόχο) πιο κοντά στον
επιθυµητό στόχο των αρχών. Στο υπόδειγµά τους ο στόχος αυτός είναι ο µηδενισµός του δηµοσίου

16

Η οποία αναφέρεται σε 18 χώρες.
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χρέος χάριν ευκολίας χειρισµού της άλγεβρας, αλλά κάλλιστα θα µπορούσε να αποτελέσει, λόγου
χάρη το 60% ως προς το ΑΕΠ, στόχος που έχει τεθεί από την ΕΕ για τις χώρες µέλη και τις
υποψήφιες.
Ένα δεύτερο ενδιαφέρον σηµείο, είναι η περίπτωση όπου οι νοµισµατικές αρχές δεν
συντονίζουν τις κινήσεις τους µε τις δηµοσιονοµικές. Η εκ των προτέρων δέσµευση για τις
µελλοντικές κινήσεις µπορούν να µιµηθούν µερικώς το αποτέλεσµα της προηγούµενης στρατηγικής
συνεργασίας. ∆ηλαδή το µη συνεργατικό (open loop) παίγνιο µπορεί να δώσει αντίστοιχα
αποτελέσµατα µε το συνεργατικό.
Το τρίτο σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι αν ο κάθε φορέας αυξήσει το ειδικό βάρος που έχει
για αυτόν το κάθε εργαλείο πολιτικής που ο ίδιος χρησιµοποιεί, τα ελλείµµατα για τη δηµοσιονοµική
αρχή και η δηµιουργία νοµισµατικής βάσης για τη νοµισµατική αρχή, τότε επιβραδύνεται η σύγκλιση
προς την κατάσταση σταθερής ισορροπίας. Η ίδια όµως κίνηση δεν δείχνει να έχει σαφή επίδραση
στην επίτευξη του στόχου για το ύψος του δηµοσίου χρέους.
Βασικό στοιχείο του υποδείγµατός του Tabellini (1986) είναι ο εισοδηµατικός περιορισµός ο
οποίος αποτελεί το δυναµικό κρίκο µεταξύ των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, τη δηµιουργία της
νοµισµατικής βάσης και του δηµόσιου χρέους και άρα και τον συνεκτικό κρίκο στις αποφάσεις των
αντίστοιχων αρχών. Πιο συγκεκριµένα ο εισοδηµατικός περιορισµός είναι:
i

d = rd (t ) + f (t ) − m(t )

(4.12)

i

Όπου d είναι ο ρυθµός µεταβολής του ύψους του δηµόσιου χρέους, d (t ) είναι το ύψος του χρέους,

f (t ) είναι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το κόστος εξυπηρέτησης του
χρέους, δηλαδή είναι το λεγόµενο πρωτογενές έλλειµµα, m(t ) 17 είναι η δηµιουργία νοµισµατικής
βάσης και τέλος r είναι η διαφορά του πραγµατικού επιτοκίου, χωρίς να περιλαµβάνει φόρους, µε το
ποσοστό µεγέθυνσης. Ο περιορισµός αυτός µπορούµε να πούµε πως δείχνει ότι, ο ρυθµός µεταβολής
του χρέους δηλαδή η στιγµιαία αύξηση ή µείωση του χρέους είναι ίση µε το κόστος εξυπηρέτησης του
χρέους προσθέτοντας σε αυτό το νέο έλλειµµα και αφαιρώντας το νέο χρήµα που παρέχει στην
οικονοµία η νοµισµατική αρχή. Αν υποθέσουµε πως δεν υπάρχει κόστος εξυπηρέτησης ο ρυθµός
µεταβολής του ύψους του δηµόσιου χρέους είναι καθαρά ζήτηµα επιλογής των δηµοσιονοµικών
αρχών για τα ελλείµµατα που θέλει να δηµιουργήσει και από το ποσό του χρήµατος που θέλουν οι
νοµισµατικές αρχές να παρέχουν στην οικονοµία. Αν σε αυτήν την περίπτωση f (t ) = m(t ) θα
βρισκόµασταν αυτοµάτως σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας. Στην περίπτωση που µελετάει ο
Tabellini (1986) όµως το rd (t ) ≠ 0 θεωρώντας το r σταθερό µε την παραδοχή πως υπάρχει σταθερή

17

m(t ) = (

dM (t )
) / Y (t ) , όπου Y (t ) το ονοµαστικό εισόδηµα και M (t ) το σύνολο της νοµισµατικής
dt

βάσης.
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ζήτηση για δηµόσιο χρέος, και οι νοµισµατικές αρχές έχουν ως στόχο m(t ) = m και οι
δηµοσιονοµικές f (t ) = f και οι δυο από κοινού να µηδενίσουν το χρέος d = 0 .
Πιο συγκεκριµένα η συµπεριφορά των νοµισµατικών αρχών καθορίζεται από τον στόχο τους να
ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες ευηµερίας τους, καθορίζοντας το πώς θα κινηθεί το εργαλείο
πολιτικής τους m(t ) στο µέλλον, υπό το δεδοµένο περιορισµό (1). Η µαθηµατική απεικόνιση του
προβλήµατός του Tabellini (1986) είναι:
∞

MinV M (d (t )) =

1
[(m( s ) − m) 2 + τ d 2 ( s )]e− β ( s −t ) ds
∫
2t

(4.13)

υπό τον περιορισµό:
i

d = rd (t ) + f (t ) − m(t )

(4.12)

Οµοίως και η συµπεριφορά των δηµοσιονοµικών αρχών καθορίζεται από τον στόχο τους να
ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες ευηµερίας τους καθορίζοντας το πώς θα κινηθεί το εργαλείο πολιτικής
τους f (t ) στο µέλλον, υπό τον δεδοµένο περιορισµό (4.12). Η µαθηµατική απεικόνιση του
προβλήµατός τους είναι:
∞

MinV F (d (t )) =

1
[( f ( s ) − f ) 2 + λ d 2 ( s )]e− β ( s −t ) ds
∫
2t

(4.14)

υπό τον περιορισµό:
i

d = rd (t ) + f (t ) − m(t )

(4.12)

Είναι φανερό λοιπόν πως µια αύξηση του χρέους δηµιουργεί κόστος και στις δυο αρχές, αλλά και
οποιαδήποτε διακύµανση του ελλείµµατος (θετική ή αρνητική) και της νοµισµατικής βάσης από τον
στόχο πάλι δηµιουργεί κόστος στην κάθε αρχή.
Βλέποντας ξανά τον περιορισµό η δηµοσιονοµική αρχή θα ήθελε να βλέπει το χρέος να µειώνεται
από την αύξηση της νοµισµατικής βάσης διατηρώντας αυτή το έλλειµµα της στο επιθυµητό ύψος f ,
ενώ η νοµισµατική αρχή θα ήθελε να δει το χρέος να µειώνεται µέσω της µείωσης του ελλείµµατος
διατηρώντας η ίδια το στόχο της m . Έτσι γίνεται σαφής η σύγκρουση συµφερόντων των δυο
παικτών, δηλαδή ο κάθε παίκτης γνωρίζει πως οι αποφάσεις του για το εργαλείο πολιτικής που
κατέχει θα επηρεάσουν τις µελλοντικές κινήσεις του αντιπάλου µέσω της επιρροής που έχει το
εργαλείο πολιτικής του στο χρονικό µονοπάτι εξέλιξης του χρέους.
Από τεχνική σκοπιά, λόγω της γραµµικής – τετραγωνικής µορφής του παιγνίου η µορφή των
λύσεων είναι η εξής:
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m(t ) = θ 0 + θ1d (t )
f (t ) = π 0 − π 1d (t )
i

d = (r − π 1 − θ1 )d (t ) + (π 0 − θ 0 )
Οι οποίες αν υποθέσουµε ότι λύνονται για το ευσταθές δυναµικό σύστηµα µας δίνουν:

m(t ) = m* + (m0 − m* )e−γ t
f (t ) = f * + ( f 0 − f * )e−γ t
d = ( d 0 − d * )e − γ t + d *
, όπου οι συµβολισµοί µε υπερδείκτη * είναι η αντίστοιχη τιµή στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας
ενώ µε υποδείκτη 0 είναι οι αρχικές τιµές στον χρόνο 0 και -γ είναι η ευσταθής λύση µε

−γ = r − π 1 − θ1 . Όταν ο χρόνος τείνει στο άπειρο τα όρια των λύσεων αυτών συγκλίνουν στις τιµές
της σταθερής κατάστασης ισορροπίας.
Στόχος µας είναι στο παραπάνω πρόβληµα να εισάγουµε και το ζήτηµα της διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους µε τη µορφή της επιλογής της ποσόστωσης δυο διαφορετικών τύπων χρεογράφων.
Πιο συγκεκριµένα, θα επιχειρήσουµε τον χαρακτηρισµό του χρέους µε γνώµονα την δοµική του
διάρθρωση σε χρέος ονοµαστικών οµολόγων και σε τιµαριθµοποιηµένων οµολόγων µε στόχο την
µελέτη της επίδρασης της δοµής του χρέους στο ίδιο το χρέος αλλά και στις αποφάσεις των
δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών αρχών ως προς τα εργαλεία πολιτικής τους. Ο λόγος που
επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε το δεδοµένο, θεωρητικό διαφορικό παιγνίο, υπόδειγµα για την
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επίδραση της δοµής του χρέους, έγκειται στο γεγονός ότι
µας επιτρέπει την χρήση ενός κοινά αποδεκτού και πλούσιου δυναµικού περιβάλλοντος διατηρώντας
την πολυπλοκότητα σε εφικτά επίπεδα. Από την επίλυση του αναµένουµε να δούµε την επίδραση που
µπορεί να έχει η δοµή του χρέους στην ταχύτητα σύγκλισης του χρέους προς το στόχο, ο οποίος
µπορεί να είναι ένα επίπεδο άριστου χρέους ή ένας στόχος αντιστοίχως αυτών που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες µέλη αλλά και στις υπό ένταξη. Επίσης, ενδιαφέροντα συµπεράσµατα
αναµένουµε να εξάγουµε και για τα αποτελέσµατα που µπορεί η διαχείριση της δοµής του χρέους
στην συγκράτηση των ελλειµµάτων. Τέλος, θα µελετήσουµε την ταχύτητα σύγκλισης που µπορεί να
επιτύχει η δηµοσιονοµική αρχή, έχοντας ως εργαλείο πολιτικής της και τον λόγο πραγµατικώνονοµαστικών χρεογράφων.
Συνοψίζοντας,

αυτό

που

στοχεύουµε

να

µελετήσουµε

είναι

η

αλληλεπίδραση

δηµοσιονοµικών-νοµισµατικών αρχών σε ένα πλαίσιο θεωρίας παιγνίων µε την ύπαρξη διαφορετικών
τύπων χρεογράφων, µε κοινωνικό κόστος από τη στρέβλωση που προκαλούν οι φορολογικοί
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συντελεστές, µέσα σε µια διαδικασία προσαρµογής ενός υψηλού δηµόσιου χρέους σε έναν εξωγενή
στόχο.

4.2) Το µοντέλο.
Ξεκινούµε µε τη δόµηση του συνδετικού κρίκου στο παίγνιο των δυο φορέων, δηλαδή την
εξίσωση συσσώρευσης χρέους, στο πνεύµα του Missale (1997). Έστω µια κυβέρνηση η οποία εκδίδει
δυο τύπους χρεογράφων. Ο ένας τύπος είναι πραγµατικά χρεόγραφα (διασυνδεµένα µε το επίπεδο του
πληθωρισµού, ή «price indexed») και ο άλλος τυπικά ονοµαστικά χρεόγραφα όπου για λόγους
απλότητας θεωρούµε ότι δεν φέρουν κουπόνι. Το συνολικό πραγµατικό ύψος των χρεογράφων είναι

D . Έστω τώρα ότι τα χρεόγραφα αυτά εκδίδονται σε αναλογία h ονοµαστικά και 1 − h πραγµατικά
και έχουν διάρκεια (duration) ∆t . Τότε η εξίσωση που περιγράφει τη συσσώρευση του δηµόσιου
χρέους µπορεί να γραφεί ως εξής:

Dt +∆t = (1 + r )(1 − h) Dt +

(1 + i )
hDt − τ Yt
(1 + π )

(4.13)

Με άλλα λόγια το ύψος του δηµόσιου χρέους κατά τη λήξη θα είναι ίσο µε το εκδοθέν χρέος συν το
κόστος εξυπηρέτησης αυτού πλην των εσόδων από φορολογία κατά την περίοδο αυτή. Όπου r το
πραγµατικό επιτόκιο το οποίο στην ανάλυση µας θα θεωρείται σταθερά, i είναι το ονοµαστικό
επιτόκιο, π ο πληθωρισµός, τ ο φορολογικός συντελεστής και Yt το πραγµατικό προϊόν. Η εξίσωση
(4.13) µε την χρήση της εξίσωσης Fisher ( i = r + π ) και µετά από γραµµικοποίηση µπορεί να γραφεί:

Dt +∆t = (1 + r )(1 − h) Dt +

(1 + r + π )
hDt − τ Yt ή
(1 + π )

Dt +∆t = (1 + r )(1 − h) Dt + (1 +

r
)hDt − τ Yt ή
(1 + π )

Dt +∆t = Dt ((1 + r )(1 − h) + (1 + r (1 + π )h)) − τ Yt ή
Dt +∆t − Dt = Dt r (1 − hπ ) − τ Yt ή
Dt +∆t − Dt
D
= r (1 − hπ ) t − τ
Yt
Yt
Ή αν υποθέσουµε:
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i
D Y


Dt +∆t − Dt
D 
Y
= lim  t +∆t t +∆t − t  = lim  dt +∆t t +∆t − dt  ≃ lim ( dt +∆t − dt ) = lim ∆dt ≃ d
∆t →ε
∆t →ε Y
∆t →ε
Yt
Yt  ∆t →ε 
Yt
 t +∆t Yt
 ∆t →ε
D
D
, όπου d t = t και d t +∆t = t +∆t για ε έναν αρκετά µικρό αριθµό, τότε µπορεί να γραφεί
Yt +∆t
Yt

lim

προσεγγιστικά σε συνεχή χρόνο ως εξής:
i

d t = r (1 − htπ t )d t − τ

(4.14)

Στην οικονοµία που περιγράφουµε υπάρχουν δυο ανεξάρτητες αρχές, µια νοµισµατική και µία
δηµοσιονοµική. Ο στόχος και των δυο αρχών είναι κοινός, να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες
κοινωνικής ευηµερίας, όπως αυτές εκλαµβάνονται από τον αντίστοιχο φορέα εκφρασµένες από τις
αντίστοιχες συναρτήσεις απώλειας ευηµερίας. Και οι δυο αρχές µοιράζονται τον ίδιο στόχο όσο
αφορά το δηµόσιο χρέος, ο οποίος κάλλιστα µπορούµε να υποθέσουµε πως είναι µια εξωγενής
δοσµένη ποσότητα όπως λόγου χάρη το 60% δηµόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ που θέτει η Συνθήκη
του Μάαστριχτ (1992). Εκεί που διαφοροποιούνται οι δυο αρχές είναι στα µεγέθη που η κάθε µια
δύναται να επηρεάσει και να µεταβάλλει άµεσα, δηλαδή σε µαθηµατικούς όρους οι µεταβλητές
ελέγχου. Μία ακόµα διαφορά τους είναι στην υποκειµενική στάθµιση που θέτουν στα εκάστοτε
εργαλεία πολιτικής. Η δηµοσιονοµική αρχή µπορεί και ελέγχει πλήρως τους φορολογικούς
συντελεστές όσο και την δοµή του δηµόσιου χρέους. Από την µεριά της η νοµισµατική αρχή έχει υπό
τον πλήρη έλεγχο της τον πληθωρισµό. Και οι δυο αρχές αντιµετωπίζουν τον ίδιο δυναµικό
περιορισµό στην επιλογή τους για τον καθορισµό του άριστου µονοπατιού φορολογικών
συντελεστών, πληθωρισµού και δοµής χρέους, όπως αυτό περιγράφεται από την εξίσωση (4.14).
Για να δούµε όµως καλλίτερα τη σύγκρουση συµφερόντων των δυο παικτών-φορέων ας
προχωρήσουµε στην περιγραφή των συναρτήσεων απώλειας ευηµερίας τους, όπου από εκεί θα γίνει
αντιληπτή και η στοιχειοθέτηση του παιγνίου. Η νοµισµατική αρχή έχει ως συνάρτηση απώλειας
κοινωνικής ευηµερίας την ακόλουθη:
∞

V M (d (t )) =

1
[(π t − π t )2 + κ (d − B ) 2 ]e− β t d
∫
2t

(4.15)

Η δηµοσιονοµική αρχή έχει ως συνάρτηση απώλειας ευηµερίας την ακόλουθη:
∞

V F (d (t )) =

1
[τ 2 + λ (d − B )2 + (r (1 − htπ t ))2 ]e − β t dt
∫
2t

(4.16)

Οι δυο αρχές καλούνται να ελαχιστοποιήσουν τις ποσότητες V M και V F υπό τον περιορισµό (4.14),
όπου κ και λ είναι οι σταθµίσεις που θέτουν οι δυο φορείς και εκφράζουν τις προτιµήσεις τους
σχετικά µε την σηµασία του κάθε στοιχείου κόστους. Η νοµισµατική αρχή θέλει να ελαχιστοποιήσει
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το τετράγωνο των αποκλίσεων του πληθωρισµού από τον στόχο π t , ενώ η δηµοσιονοµική αρχή θέλει
να ελαχιστοποιήσει το τετράγωνο του φορολογικού συντελεστή το οποίο εµπεριέχει το κόστος των
στρεβλώσεων που προκύπτουν από µεταβολές του φορολογικού συντελεστή. Ακολουθώντας τον
Tabellini (1986) και οι δυο παίκτες έχουν ως κόστος το τετράγωνο των αποκλίσεων του δηµόσιου
χρέους από τον εξωγενή στόχο B . Το νέο στοιχείο του προβλήµατος είναι η διαχείριση της δοµής του
δηµόσιου χρέους, η οποία στην περίπτωση µας επηρεάζει ντετερµινιστικά το κόστος εξυπηρέτησης
του δηµόσιου χρέους όπως αυτό φαίνεται από τον περιορισµό (4.14). Οπότε, θεωρούµε ως
επιπρόσθετο στοιχείο τη βούληση της δηµοσιονοµικής αρχής να θέλει να µειώσει το τετράγωνο του
παράγοντα r (1 − hπ t ) εκµεταλλευόµενη το δυναµικό µονοπάτι του πληθωρισµού προς την
κατάσταση σταθερής ισορροπίας. Μια λογική απορία που θα µπορούσε να εκφράσει κάποιος πάνω σε
αυτή τη δοµή του προβλήµατος είναι γιατί ενδιαφέρεται η κυβέρνηση να ελαχιστοποιήσει το
τετράγωνο του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους ( r (1 − htπ t )) 2 . Θεωρητικά ο συντελεστής
απόδοσης του χρέους r (1 − hπ t ) µπορεί να πάρει αρνητικές τιµές για κατάλληλη επιλογή του h ώστε
το 1 − hπ t να µπορεί να πάρει αρνητικές τιµές εκµεταλλευόµενη το επίπεδο πληθωρισµού. Αυτό θα
σήµαινε πως η κοινωνία που έχει δανείσει την κυβέρνηση θα λάµβανε αρνητική απόδοση των
χρεογράφων που κρατά. Το οποίο όµως θα είχε και ένα αντίστροφο αποτέλεσµα στην φορολογία µε
µικρότερους συντελεστές. ∆εδοµένου όµως ότι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές
δηµιουργούν στρεβλώσεις αλλά και η εκµετάλλευση της πληθωριστικής φορολογικής βάσης σε τέτοιο
βαθµό µειώνουν την ευηµερία η κυβέρνηση δεν θα επιθυµούσε να θέσει το h τόσο ψηλά. Έτσι
προκειµένου να υπάρχει µία ισορροπία µεταξύ των δυο εργαλείων πολιτικής χρησιµοποιούµε το
τετράγωνο του r (1 − hπ t ) ώστε να περιλάβουµε και τις αρνητικές τιµές του παράγοντα r (1 − hπ t ) ως
κόστος στην ευηµερία.
Είναι τώρα καθορισµένη η ανάδραση των επιλογών των δυο φορέων. Ο κάθε φορέας
αντιµετωπίζει ως εξωγενές το εργαλείο πολιτικής του άλλου φορέα (µεταβλητή ελέγχου), το οποίο
όµως µεταβάλλει άµεσα τον κοινό περιορισµό και µέσω αυτού, της µεταβλητής κατάστασης
επηρεάζεται και η αξία της συνάρτησης που καλείται ο κάθε φορέας να ελαχιστοποιήσει. Με αυτό τον
τρόπο η σύγκρουση συµφερόντων των δύο φορέων ξεκαθαρίζει και το παίγνιο στοιχειοθετείται.
Τα χαρακτηριστικά του παιγνίου είναι: στατικό παίγνιο πλήρους πληροφόρησης, εξελίσσεται
µεταξύ δυο παικτών οι οποίοι παίζουν ταυτόχρονα και δεσµεύονται για τις πολιτικές τους και
επιλέγουν άριστα την εξέλιξη, στο διηνεκές, των τιµών των εργαλείων πολιτικής τους. Είναι προφανές
ότι το παίγνιο δεν διατηρεί την κλασσική δοµή του γραµµικού τετραγωνικού, γεγονός που δεν µας
επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε δεδοµένες θεωρητικές µαθηµατικές αποδείξεις για την ισορροπία και
ύπαρξη ισορροπίας σε τέτοια παίγνια, και συνεπώς δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την µορφή των
λύσεων ώστε να µπορέσουµε να λύσουµε το κλειστού βρόχου (closed loop) παίγνιο. Για τον λόγο
αυτό και προχωράµε στην επίλυση του ανοικτού βρόχου (open loop) όπου εκεί θα διερευνήσουµε την
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ύπαρξη ισορροπίας. Για την περίπτωση του κλειστού βρόχου θα έπρεπε να υποθέσουµε µορφή
λύσεων των χρονικών συναρτήσεων του πληθωρισµού των φορολογικών συντελεστών και της δοµής
του χρέους, τα οποία εκφράζουν την στρατηγική του κάθε φορέα, ώστε να τα ενσωµατώσουν και να
τα λάβουν υπόψη τους στην διαδικασία λήψης απόφασής τους. Στην ανοικτού βρόχου ισορροπία ο
κάθε παίκτης δεν εσωτερικεύει την στρατηγική του άλλου παίκτη στην δική του και παίζει το παίγνιο
καθαρά και µόνο βάσει της αριστοποίησης του, καταθέτοντας το πλήρες σχέδιο πολιτικής του για το
µέλλον δεσµευόµενος σε αυτό.
Η απλούστευση που έχουµε πραγµατοποιήσει στο µοντέλο µας θα µπορούσε να δεχτεί
ιδιαίτερη κριτική. Το γεγονός πως η πραγµατική αξία και απόδοση του ονοµαστικού µέρους του
χρέους δύναται να µεταβληθεί µόνο από µια απροσδόκητη µεταβολή του πληθωρισµού το έχουµε
παραλείψει και έχουµε υποθέσει πως µεταβάλλεται µόνο µε τον πληθωρισµό. ∆ηλαδή αντί να
χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση του Fisher (1 + it ) = (1 + r )(1 + Et −1π t ) ή έστω την i = r + Et −1π
χρησιµοποιούµε την i = r + π , ώστε να αφαιρέσουµε της προσδοκίες του ιδιωτικού τοµέα και να
λάβουµε υπόψη µας µόνο την ντετερµινιστική διάσταση του προβλήµατος. Ο λόγος που το κάνουµε
αυτό είναι αφενός να αντιληφθούµε σε πρώτο επίπεδο στην απλή µορφή του το παίγνιο και την
µηχανική του, αλλά και να µελετήσουµε την ύπαρξη λύσης αλλά και της λογικής των λύσεων αυτού
του απλού υποδείγµατος. Αυτό επιθυµούµε να αποτελέσει µια βάση για µελλοντική µας ενασχόληση
µέσα στο ίδιο πλαίσιο γενικεύοντας το στη στοχαστική του διάσταση. Η επίλυση ενός στοχαστικού
διαφορικού παιγνίου όµως είναι ιδιαιτέρα απαιτητική και αυτό που ευελπιστούµε να µας δώσει το
ντετερµινιστικό µοντέλο είναι η απαραίτητη διαίσθηση που χρειαζόµαστε για να αναπτύξουµε ένα
ρεαλιστικότερο και επιλύσιµο στοχαστικό παίγνιο, το οποίο να έχει µορφή τέτοια ώστε να µας δίνει
τη δυνατότητα να µελετήσουµε και πιο ενδιαφέρουσες µορφές συσχετίσεων. Για παράδειγµα η
µαθηµατική θεωρία µας δίνει τη δυνατότητα να λύσουµε στοχαστικά διαφορικά παίγνια τύπου
κλειστού βρόχου όταν οι συναρτήσεις µας έχουν µορφή γραµµική τετραγωνική.

4.3) Επίλυση του µοντέλου
Η τεχνική επίλυσης είναι η τυπική των διαφορικών παιγνίων για Nash ισορροπία και είναι ως εξής:
Σχηµατίζουµε την τρέχουσας αξίας Χαµιλτονιανή (current value Hamiltonian) για τις
νοµισµατικές αρχές:

HM =

1
1
(π t − π t ) 2 + κ (d t − B ) 2 + µ1 (r (1 − htπ t )d t − τ t )
2
2

Παίρνουµε τις συνθήκες αριστοποίησης:
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∂H M
= 0 ⇒ π t − π t = µ1d t ht r
∂π t

(4.17)

και η εξίσωση Euler:
i

1
2

1
2

µ1 = βµ1 − ( (π t − π t )2 + κ (dt − B) 2 )d − µ1 (r (1 − htπ t )dt − π t )d ⇒
i

µ1 = κ ( B − dt ) + µ1 ( β + r (htπ t − 1))

(4.18)

Σχηµατίζουµε την τρέχουσας αξίας Χαµιλτονιανή (current value Hamiltonian) για τις
δηµοσιονοµικές αρχές:

1
1
1
H F = τ 2 + λ (d t − B ) 2 + (r (1 − htπ t ))2 + µ 2 (r (1 − htπ t )dt − τ t )
2
2
2
Παίρνουµε τις συνθήκες αριστοποίησης:

∂H F
= 0 ⇒ τ − µ2 = 0
∂τ

(4.19)

Και

∂H F
= 0 ⇒ π t r ((htπ t − 1)r − dt µ2 ) = 0
∂ht

(4.20)

και η εξίσωση Euler:
i

1
2

1
2

1
2

µ2 = βµ2 − ( τ 2 + λ (dt − B) 2 + (r (1 − htπ t ))2 ) d − µ2 (r (1 − htπ t )dt − τ t ) d ⇒
i

µ2 = ( B − dt )λ + µ2 (r (htπ t − 1) + β )

(4.21)

Συνοψίζοντας, για να βρούµε την ισορροπία του συστήµατος πρέπει να λύσουµε το τρία επί τρία
σύστηµα διαφορικών εξισώσεων που προκύπτει από τον περιορισµό (4.14) και τις δυο συνθήκες του
Euler (4.18) και (4.21), αξιοποιώντας τις συνθήκες (4.17), (4.19) και (4.20), µε άγνωστες συναρτήσεις
του χρόνου τις d t , µ1 και µ2 . Το να λύσουµε το σύστηµα των d t , µ1 και µ2 είναι ισοδύναµο µε το
να λύσουµε το σύστηµα τ t , π t και ht αλλά για λόγους απλότητας στην άλγεβρα αντιµετωπίζουµε το
πρώτο. Οι συνθήκες των (4.17), (4.19) και (4.20) σαν σύστηµα τριών εξισώσεων µε αγνώστους τα τ t ,

π t και ht µας δίνει τις παρακάτω τρεις τριάδες λύσεων:
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(τ t , π t , ht ) = ( µ2 , 0, −

πt
)
d t r µ1

(4.22)


π t + π t 2 + 4dt µ1 (r + dt µ 2 ) 
1
2


(τ t , π t , ht ) = µ2 , (π t − π t + 4dt µ1 (r + dt µ2 )), −


2
2dt r µ1



(4.23)


−π t + π t 2 + 4dt µ1 (r + dt µ 2 ) 
1
2

(τ t , π t , ht ) =  µ2 , (π t + π t + 4dt µ1 (r + dt µ 2 )),


2
2dt r µ1



(4.24)

Είναι προφανές πως η λύση (4.22) δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον καθώς µηδενίζεται ο
πληθωρισµός ο οποίος µε την σειρά του µηδενίζει την επίδραση του ht οπότε θα περιοριστούµε στις
άλλες δυο. Η λύση (4.23) και η (4.24) είναι συµµετρικές και η αντικατάστασή τους στις διαφορικές
(4.14), (4.18) και (4.21) δίνουν ακριβώς το ίδιο σύστηµα µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, οπότε
ας υποθέσουµε πως χρησιµοποιούµε την λύση που µας δίνει θετική τιµή για το ht . Τότε το σύστηµα
των διαφορικών γίνεται18:
i

d = −(1 + d 2 ) µ 2
i

µ1 = ( B − d )κ + βµ1 + d µ1µ2
i

µ2 = ( B − d )λ + βµ2 + d µ2 2
Είναι προφανές πως το σύστηµα είναι µη γραµµικό όπως και συνεχές και παραγωγίσιµο για κάθε

(d , µ1 , µ 2 ) στο ℝ + 3 . Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε την κατάσταση σταθερής ισορροπίας
i

i

i

(d , µ1 , µ 2 ) = (0, 0, 0) και να λύσουµε ως προς τις τιµές (d , µ1 , µ 2 ) το παραπάνω σύστηµα, ή:
0 = −(1 + d 2 ) µ2
0 = ( B − d )κ + βµ1 + d µ1µ 2
0 = ( B − d )λ + βµ2 + d µ 2 2
Παρατηρούµε πως έχουµε ως µοναδική πραγµατική λύση την ( d , µ1 , µ 2 ) ss = ( B, 0, 0) η οποία
ικανοποιεί και την οριακή συνθήκη (transversality condition) lim d t µi e − β t = 0 µε i = 1, 2 . Γύρω από
t →∞

18

Αγνοούµε τους χρονικούς υποδείκτες.
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την κατάσταση σταθερής ισορροπίας ( d , µ1 , µ 2 ) ss = ( B, 0, 0) γραµµικοποιούµε το µη γραµµικό
σύστηµα και υπολογίζουµε τις ιδιοτιµές της Ιακωβιανής µήτρας:


∂ (−(1 + d 2 ) µ2 )

∂d

 ∂ (( B − d )κ + βµ1 + d µ1µ 2 )

∂d

 ∂ (( B − d )λ + βµ + d µ 2 )
2
2

∂
d


∂ (−(1 + d 2 ) µ 2 )
∂µ1
∂ (( B − d )κ + βµ1 + d µ1µ2 )
∂µ1
∂ (( B − d )λ + βµ2 + d µ 2 2 )
∂µ1


∂ (−(1 + d 2 ) µ2 )

∂µ 2

∂ (( B − d )κ + βµ1 + d µ1µ2 ) 

∂µ 2

2 
∂ (( B − d )λ + βµ 2 + d µ2 )

∂µ 2


∆ηλαδή λύνουµε το σύστηµα J − nI = 0 ή:

∂(−(1+ d 2 )µ2 )
∂(−(1+ d 2 )µ2 )
−n
∂d
∂µ1
∂((B − d )κ + βµ1 + d µ1µ2 ) ∂((B − d )κ + βµ1 + d µ1µ2 )
−n
∂d
∂µ1
∂((B − d )λ + βµ2 + d µ22 )
∂d

∂((B − d )λ + βµ2 + d µ22 )
∂µ1

∂(−(1+ d 2 )µ2 )
∂µ 2
∂((B − d )κ + βµ1 + d µ1µ2 )
=0
∂µ 2
∂((B − d )λ + βµ2 + d µ22 )
−n
∂µ 2

Οι ιδιοτιµές που λύνουν το παραπάνω σύστηµα είναι:

n1 = β ,
n2 =

(

)

(

)

1
β − β 2 + 4(1 + B 2 )λ
2

και

n2 =

1
β + β 2 + 4(1 + B 2 )λ
2

, είναι προφανές πως το σύστηµα είναι “saddle path stable” γιατί υπάρχει µια αρνητική ιδιοτιµή n2 η
οποία ορίζει το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα το οποίο καθορίζει µε την σειρά του το “stable branch” των

(d , µ1 , µ 2 ) και άρα καθορίζονται και τα άριστα χρονικά µονοπάτια (time path) των (τ t , π t , ht ) που
είναι της µορφής:


−π + π t 2 + 4dt µ1 (r + dt µ 2 ) 
1
.
(τ t , π t , ht ) =  µ2 , (π t + π t 2 + 4dt µ1 (r + dt µ 2 )), t


2
2dt r µ1


Συνεπώς υπάρχει ισορροπία Nash στο δεδοµένο παίγνιο η οποία όπως προκύπτει από τις ιδιοτιµές
χαρακτηρίζεται “saddle”: υπάρχει µοναδικό ευσταθές µονοπάτι το οποίο οδηγεί στην ισορροπία αυτή.
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∆ηλαδή, υπάρχουν άριστα χρονικά µονοπάτια των µεταβλητών ελέγχου ή εργαλείων πολιτικής

(τ t , π t , ht ) τέτοια ώστε να είναι ικανά να φέρουν το παίγνιο στο σηµείο ισορροπίας σε χώρο ℝ + 3 ,
όπου έχουµε:

τt = 0
πt = πt
dt = B
και ασυµπτωτικά:

ht =

1

πt

Και µε το saddle path να ορίζεται από το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή:

n2 =

(

1
β − β 2 + 4(1 + B 2 )λ
2

)

Όπως είναι προφανές το παίγνιο µπορεί να φέρει τους δυο παίκτες στην κατάσταση σταθερής
ισορροπίας που αυτοί επιθυµούν, δηλαδή να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η ισορροπία στην οποία οδηγείται το παίγνιο είναι ανεξάρτητη
από τις προτιµήσεις που θέτουν οι δυο αρχές, δηλαδή ανεξάρτητη από τις σταθµίσεις στα εργαλεία
πολιτικής.
Αυτό που επιπλέον µπορούµε να παρατηρήσουµε είναι πως η ταχύτητα µε την οποία µπορούν
να φτάσουν οι φορείς στην ισορροπία είναι ανάλογη µε το στόχο που θέτουν για το επίπεδο του
χρέους ως προς το ΑΕΠ, αλλά και από την υποκειµενική βαρύτητα που θέτει η δηµοσιονοµική αρχή
στην επίτευξη του στόχου αυτού. Παρατηρούµε δηλαδή πως η ταχύτητα προσέγγισης της ισορροπίας
η οποία εκφράζεται από την ευσταθή ιδιοτιµή

(

)

1
β − β 2 + 4(1 + B 2 )λ είναι ανάλογη µε το στόχο
2

B και τον σταθµιστή λ . Ειδικότερα έχουµε:
∂n2
2 Bλ
=−
∂B
β 2 + 4(1 + B 2 )λ
και

∂n2
1 + B2
=−
∂λ
β 2 + 4(1 + B 2 )λ
, τα οποία σηµαίνουν: η µερική παράγωγος της ταχύτητας προσέγγισης της ισορροπίας του
διαφορικού παιγνίου προς το επιθυµητό επίπεδο χρέους προς ΑΕΠ, είναι γνησίως φθίνουσα. ∆ηλαδή
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όσο µεγαλύτερο γίνεται το B , ειδικά για την περίπτωση που µελετάµε όπου το αρχικό χρέος είναι
πάνω από τον στόχο, κατά συνέπεια όσο πιο κοντά είναι το B στο αρχικό επίπεδο χρέους, τόσο
µειώνεται η ευσταθής ιδιοτιµή n2 . Καθώς όµως η ευσταθής ιδιοτιµή n2 , η οποία προφανώς είναι
αρνητική, σηµαίνει πως ένα µεγαλύτερο B αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη απόλυτη τιµή της ιδιοτιµής και
άρα σε πιο απότοµη κλίση της διαδροµής προς την ισορροπία και άρα σε ταχύτερη επίτευξη της
ισορροπίας. Αποτέλεσµα το οποίο είναι απολύτως αναµενόµενο γιατί όσο µικρότερη είναι η διαδροµή
που πρέπει να διανύσουµε για να καλύψουµε την διαφορά d t − B τόσο ποιο σύντοµα µπορούµε να
φτάσουµε εκεί. Κατά αναλογία η µερική παράγωγος της ταχύτητας προσέγγισης της ισορροπίας του
διαφορικού παιγνίου προς την στάθµιση λ του στόχου B είναι και αυτή γνησίως φθίνουσα. ∆ηλαδή
µεγαλύτερο λ οδηγεί σε µεγαλύτερη ταχύτητα προσέγγισης της ισορροπίας. Και αυτό το
συµπέρασµα είναι λογικό και αναµενόµενο γιατί µεγαλύτερη υποκειµενική στάθµιση λ σηµαίνει πως
η κυβέρνηση θέλει να καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια στο να µειώσει την διαφορά d t − B το
οποίο και πράγµατι επιτυγχάνει.
Είδαµε πώς η υποκειµενική στάθµιση των στόχων των φορέων έχει να παίξει κάποιο ρόλο.
Μπορούµε τώρα σαν παράδειγµα να µελετήσουµε την ισοβαρή περίπτωση, ισοβαρή µε την έννοια ότι
οι σταθµίσεις που θέτουν οι φορείς στο πρόβληµά τους αθροίζουν στην µονάδα, δηλαδή οι
αντικειµενικές συναρτήσεις κόστους είναι:
∞

V M (d (t )) =

1
[(π t − π t ) 2 + (d − B ) 2 ]e− β t d
2 ∫t
∞

1
V (d (t )) = ∫ [τ 2 + (d − B ) 2 + (r (1 − htπ t )) 2 ]e − β t dt
3t
F

Το παίγνιο συνεχίζει να έχει ευσταθή λύση η οποία αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή

(

1
β − β 2 + 4B2 + 4
2

)

διατηρώντας όλα όσα έχουµε πει για την προηγούµενη περίπτωση.
Υπενθυµίζουµε πώς ανάλογα και µε τον Tabellini (1984) η υποκειµενική στάθµιση κ που
θέτει η νοµισµατική αρχή εκφράζει τη θέληση της να µειώσει την διαφορά του τρέχοντος ύψους του
δηµόσιου χρέους µε το επιθυµητό. Προφανώς η σχέση του κ , το οποίο είναι µια θετική ποσότητα µε
την µονάδα καθορίζει τις υποκειµενικές προτιµήσεις της νοµισµατικής αρχής και δείχνει το
ενδιαφέρον της προς τις δυο πηγές κόστους για αυτήν. ∆ηλαδή εάν το κ είναι µεγαλύτερο από την
µονάδα ενδιαφέρεται περισσότερο για το χρέος ενώ εάν το κ είναι µικρότερο από την µονάδα το
ενδιαφέρον µετατίθεται προς τον πληθωρισµό. Με άλλα λόγια όπως και µε την σχετική βιβλιογραφία
του θεσµικού σχεδιασµού των νοµισµατικών αρχών το κ καθορίζει και τον βαθµό συντηρητισµού
του κεντρικού τραπεζίτη. Το ενδιαφέρον λοιπόν έγκειται στο γεγονός ότι το κ δεν εµφανίζεται στη
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λύση των (τ t , π t , ht ) και ούτε στην ταχύτητα µετάβασης στην ισορροπία. Αυτό σηµαίνει πως η
άριστη επιλογή της δοµής του δηµόσιου χρέους επιτυγχάνει την εξουδετέρωση της νοµισµατικής
πολιτικής και ο βαθµός συντηρητισµού της εκάστοτε νοµισµατικής αρχής δεν µπορεί να µεταβάλλει
ούτε την ισορροπία ούτε και την δυναµική µετάβασης της οικονοµίας σε αυτή.

4.4) Συµπεράσµατα
Στο βαθµό που µπορούµε να γνωρίζουµε, πραγµατοποιούµε µια πρώτη προσπάθεια να
προσεγγίσουµε το ζήτηµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, από µια κατάσταση υψηλού δηµόσιου
χρέους σε µια κατάσταση χαµηλότερου εξωγενούς επιπέδου χρέους, σε ένα πλαίσιο διαφορικού
παιγνίου µεταξύ δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών αρχών, µε την βοήθεια καθορισµού της
δυναµικής του χρέους όπως αυτή επηρεάζεται από τα δοµικά χαρακτηριστικά του. Εισάγουµε δηλαδή
δυο τύπους χρεογράφων, ονοµαστικά και πραγµατικά. Η νοµισµατική αρχή επιδιώκει την επίτευξη
ενός στόχου πληθωρισµού, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη της το κοινωνικό κόστος ενός υψηλότερο
από το επιθυµητό χρέος, του οποίου την αξία µπορεί να µειώσει µέσω του πληθωρισµού. Η
δηµοσιονοµική αρχή έχει ως εργαλεία πολιτικής τους φορολογικούς συντελεστές και τη δοµή του
χρέους (ονοµαστικών έναντι πραγµατικών χρεογράφων). Οι φορολογικοί συντελεστές προκαλούν
στρεβλώσεις ίσες µε το κοινωνικό κόστος που επιθυµεί η κυβέρνηση να µειώσει, το οποίο κόστος
είναι ανάλογο µε το τετράγωνο του φορολογικού συντελεστή. Η δηµοσιονοµική αρχή έχει επίσης και
τη δυνατότητα εκµετάλλευσης της νοµισµατικής πολιτικής επιλέγοντας κατάλληλα τη δοµή του
χρέους που ελέγχει, επιδιώκοντας την επιβράδυνση της δυναµικής του χρέους, µέσω της µείωσης του
κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και κατά συνέπεια των δευτερογενών ελλειµµάτων. Επιπλέον
λαµβάνει και αυτή µε τη σειρά της υπόψη το κοινωνικό κόστος του υψηλότερου από το επιθυµητό
χρέος. Επιχειρούµε να στοιχειοθετήσουµε τις σχέσεις παιγνίου µεταξύ των δυο αρχών σε όσο το
δυνατόν πιο απλουστευµένη µορφή, µε στόχο την κατανόηση της µηχανικής του παιγνίου.
Προσπαθούµε λοιπόν να βάλουµε µια βάση για περαιτέρω ανάπτυξη του παιγνίου, υπό
ρεαλιστικότερες υποθέσεις, σε στοχαστικό περιβάλλον.
Τα ευρήµατα µας είναι πώς υπάρχει Nash ισορροπία σε αυτό το πλαίσιο παιγνίου, τέτοια ώστε
να επιτυγχάνονται οι κοινοί αλλά ταυτόχρονα και οι επί µέρους στόχοι των δυο αρχών. Η ισορροπία
είναι “saddle point stable” και υπάρχει µοναδικό άριστο µονοπάτι (saddle path) το οποίο οδηγεί στην
ισορροπία. Όπως αναµέναµε, προκύπτει πώς ο χρόνος που απαιτείται για την προσέγγιση της
εξωγενώς δοσµένης τιµής του επιπέδου του χρέους, σε µαθηµατικούς όρους η κλίση του άριστου
µονοπατιού, είναι ανάλογη µε τη διαφορά που θα πρέπει να καλυφθεί αλλά και µε την προσπάθεια
που η δηµοσιονοµική αρχή επιθυµεί να καταβάλλει για να επιτύχει το στόχο. ∆ηλαδή όσο µικρότερη
είναι η διαφορά του χρέους που πρέπει να καλυφθεί τόσο πιο γρήγορα θα καλυφθεί και όσο
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µεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που επιθυµεί να καταβάλλει η δηµοσιονοµική αρχή τόσο πιο γρήγορα
πάλι θα επιτευχθεί.
Αυτό που ίσως παρουσιάζει και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως η δυναµική
µετάβαση στην ισορροπία δεν επηρεάζεται από τον βαθµό συντηρητισµού του κεντρικού τραπεζίτη.
Βλέπουµε τόσο από την λύση όσο και από την ταχύτητα µετάβασης στην ισορροπία πώς η δοµή του
χρέους παίζει έναν τέτοιο ρόλο ο οποίος έρχεται να αντισταθµίσει τη δυναµική του πληθωρισµού
εξουδετερώνοντας τη νοµισµατική πολιτική, αλλά καθιστώντας και αδιάφορη την φύση του κεντρικού
τραπεζίτη. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που µας ενδιαφέρει να κρατήσουµε για µελλοντική
µας προσέγγιση σε αντίστοιχο παίγνιο αλλά µε την εισαγωγή στοχαστικότητας. ∆ηλαδή µας έχει
δώσει µια κατεύθυνση για την αίσθηση που θα πρέπει να έχουµε και για το ρεαλιστικότερο παίγνιο, το
στοχαστικό στο οποίο θα συµµετέχει και ο ιδιωτικός τοµέας. Και η διαίσθηση αυτή είναι πως η δοµή
του χρέους θα πρέπει να λειτουργεί ως αποσβεστήρας των στοχαστικών διαταραχών αλλά και της
νοµισµατικής πολιτικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Επισφάλεια µη αποπληρωµής δηµόσιου χρέους σε ένα υπόδειγµα
ενδογενούς µεγέθυνσης.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α/α
1

Τίτλος
Σχέση µακροχρόνιου ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης µε δηµόσιο χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Σύµβολο
r
R
p
B
Y

δ
τ
G
T
a

ω

g
U
C
u

ρ
σ

W
K
q

γ

Επεξήγηση συµβόλου
πραγµατικό επιτόκιο
επιτόκιο ρίσκου (risk premium)
πιθανότητα µη αποπληρωµής του χρέους (default risk)
πραγµατικό συνολικό χρέος
πραγµατικό συνολικό προϊόν
δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
φορολογικός συντελεστής
πραγµατικό συνολικό παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο
πραγµατικά συνολικά έσοδα φόρων
παράµετρος
πραγµατικός µισθός
λόγος δηµοσίου προς ιδιωτικού κεφαλαίου
συνολική προεξοφληµένη χρησιµότητα
πραγµατική συνολική κατανάλωση
στιγµιαία χρησιµότητα
συντελεστής προεξόφλησης
αντίστροφο της διαχρονικής ελαστικότητας υποκατάστασης
πραγµατικός συνολικός πλούτος
πραγµατικό συνολικό φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο
δυναµικός λαγκρανζιανός πολλαπλασιαστής
µακροχρόνιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης
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5) Επισφάλεια µη αποπληρωµής δηµόσιου χρέους σε ένα υπόδειγµα
ενδογενούς µεγέθυνσης.
Μέσα σε ένα νεοκλασικό πλαίσιο ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης, θέτουµε ένα παλαιό
ερώτηµα προσθέτοντας µια νέα διάσταση. Αναζητούµε την επίδραση του δηµόσιου χρέους στον
µακροχρόνιο ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας, όταν υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση να
παρουσιάσει αδυναµία στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών της. Υποθέτουµε ότι η επισφάλεια
αυτή αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο το οποίο ζητά η αγορά για τα δηµόσια οµόλογα το οποίο
υπερβαίνει το πραγµατικό επιτόκιο το οποίο αποδίδει το φυσικό κεφάλαιο. Η φορολογία στο
υπόδειγµα αυτό είναι στρεβλωτική µε συνέπεια να καταρρίπτεται η Ρικαδιανή Iσοδυναµία, οπότε
αναπαράγουµε την γνωστή στη βιβλιογραφία αρνητική σχέση µεταξύ µακροχρόνιου ρυθµού
οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµόσιου χρέους (ως ποσοστό στο ΑΕΠ). Η διαφορά είναι πως πλέον
αυτή η σχέση υπονοεί ακόµα µεγαλύτερες επιδράσεις στον ρυθµό µεγέθυνσης καθώς η δυναµική του
χρέους γίνεται ισχυρότερη.

5.1) Εισαγωγή
Οι Alesina, De Broeck, Prati και Tabellini (1992) παρατήρησαν πως διαφορετικές
Ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν διαφορετικά επιτόκια για τα οµόλογα τους (για οµόλογα µε ίδια
χαρακτηριστικά π.χ. διάρκειας, πληρωµές κουπονιών κ.α.). Αυτό πυροδότησε το ερώτηµα εάν θα
εξαλειφθούν αυτές οι διαφορές στα επιτόκια των κρατικών οµολόγων, όταν τα επιτόκια συναλλαγών
καθορίζονται αυστηρώς από µια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήµερα µε ευκολία µπορούµε να
πούµε πάνω σε αυτό πως τα επιτόκια στα κρατικά οµόλογα δείχνουν να έχουν εξοµαλυνθεί αλλά
απέχουν από το να εξοµοιωθούν. Στον αντίποδα του πρώτου ερωτήµατος που θέτουν αναγνωρίζουν
το ενδεχόµενο οι διαφορές των επιτοκίων, ιδιαίτερα σε χώρες µε υψηλό δηµόσιο χρέος, να οφείλεται
και στο ρίσκο που ενέχουν τα οµόλογα αυτά. Αυτό που βρίσκουν είναι πώς υπάρχει µια θετική σχέση
µεταξύ του µεγέθους του χρέους και της διαφοράς των αποδόσεων των δηµόσιων χρεογράφων από το
ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό το εύρηµα αποτέλεσε και το εφαλτήριο µας για την παρούσα µελέτη.
Το πλαίσιο ενδογενούς µεγέθυνσης στο οποίο επιλέξαµε να κινηθούµε βρίσκεται ανάµεσα
στο πνεύµα των Saint-Paul (1992) και Krichel και Levine (1995). Ο Saint-Paul (1992)
χρησιµοποιώντας καταναλωτές τύπου Blanchard και AK τεχνολογία παραγωγής δείχνει ρητά την
αρνητική σχέση µεταξύ µεγέθυνσης και δηµόσιου χρέους. Οι Krichel και Levine (1995) σε ένα
υπόδειγµα επικαλυπτόµενων γενεών και µε τεχνολογία παραγωγής στην οποία συµµετάσχει το
δηµόσιο κεφάλαιο, καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα. Επίσης είµαστε κοντά στο πνεύµα και των
Araujo και Martins (1999) οι οποίοι στην ανάλυση τους δείχνουν πως το δηµόσιο κεφάλαιο
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ανταγωνίζεται το ιδιωτικό, γεγονός που µειώνει την µεγέθυνση. ∆ηλαδή στην περίπτωση τους,
υψηλότερο χρέος σηµαίνει πως η κυβέρνηση αναγκάζεται να αντλήσει περισσότερους πόρους από τον
ιδιωτικό τοµέα, γεγονός το οποίο έχει αρνητική επίδραση στην συσσώρευση κεφαλαίου.

5.2) Το υπόδειγµα
Το µακροοικονοµικό υπόδειγµα που θα αναπτύξουµε δεν ξεφεύγει από τα παραδοσιακά
υποδείγµατα ενδογενούς µεγέθυνσης µε τρεις τοµείς. Τα νοικοκυριά τα οποία µεγιστοποιούν την
ευηµερία τους ανάλογα µε τον εισοδηµατικό τους περιορισµό, τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν
ανταγωνιστικά και παράγουν µε τεχνολογία á la Barro, και την κυβέρνηση η οποία συλλέγει φόρους
για να εξυπηρετήσει το δηµόσιο χρέος της.
Θα αναπτύξουµε την περιγραφή του υποδείγµατος καθορίζοντας πρώτα την συµπεριφορά της
κυβέρνησης. Η κυβέρνηση εκδίδει πραγµατικά χρεόγραφα τα οποία υποθέτουµε πως εµπεριέχουν
κάποιο ρίσκο, το οποίο αντικατοπτρίζεται από ένα επιπρόσθετο επιτόκιο που πληρώνει η κυβέρνηση
µαζί µε το πραγµατικό. Έτσι η πραγµατική απόδοση των οµολόγων είναι r + R , όπου R το επιτόκιο
ρίσκου (risk premium). Η επισφάλεια αυτή υποθέτουµε ότι προέρχεται από το ενδεχόµενο η
κυβέρνηση κάποια χρονική στιγµή να µην αποπληρώσει το χρέος της. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει µια
πιθανότητα p µε την οποία η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την υποχρέωση της. Έστω λοιπόν τώρα
πως αυτή η πιθανότητα είναι µια θετική συνάρτηση του χρέους έως ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι δηλαδή

p ( B / Y ) , η διαφορετικά αν συµβολίσουµε τον λόγο B / Y = δ είναι µια συνάρτηση p (δ ) µε
p′(δ ) > 0 . Είναι δηλαδή µια αύξουσα συνάρτηση ως προς το χρέος προς το ΑΕΠ, άνω και κάτω
φραγµένη µε άνω φράγµα p (∞ ) = 1 και κάτω φράγµα p (0) = 0 . Με άλλα λόγια για δ = 0 η
πιθανότητα η κυβέρνηση να µην αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις τις για µηδενικό χρέος, όπως είναι και
λογικό είναι µηδενικές, όσο όµως αυτό αυξάνεται τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα µέχρι το οριακό
σηµείο όπου το χρέος να τείνει στο άπειρο και συνεπώς η πιθανότητα να τείνει στην µονάδα.
Υποθέτουµε επίσης πως αυτή η πιθανότητα δεν µεταβάλλεται µε τον χρόνο. Προφανώς λοιπόν το
επιτόκιο ρίσκου (risk premium) R , το οποίο αντικατοπτρίζει αυτήν την πιθανότητα, να είναι
συνάρτηση της πιθανότητας αυτής και άρα του χρέους ως προς το ΑΕΠ, δηλαδή

R ( p ) = R ( p (δ )) = R (δ ) µε R′(δ ) > 0 και R (0) = 0 . Η κυβέρνηση συλλέγει φόρους από τα
νοικοκυριά και ειδικότερα εφαρµόζει έναν φόρο εισοδήµατος επί της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης
του πλούτου των νοικοκυριών, µε φορολογικό συντελεστή τ ∈ (0,1) . Επίσης η κυβέρνηση δηµιουργεί
θετικές εξωτερικότητες στην παραγωγή των επιχειρήσεων επενδύοντας σε παραγωγικό δηµόσιο
κεφάλαιο το ύψος του οποίου είναι G . Έτσι ο δυναµικός εισοδηµατικός περιορισµός της κυβέρνησης
είναι ο ακόλουθος:
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i

B = (r + R (δ )) B − T + G

(5.1)

, όπου B το ύψος του δηµόσιου χρέους, T το ύψος των φορολογικών εσόδων, r το πραγµατικό
επιτόκιο, R (δ ) το επιτόκιο ρίσκου, G το παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο και δ ο λόγος του
δηµόσιου χρέους προς το συνολικό προϊόν.
Η συνάρτηση παραγωγής σε επίπεδο συνολικής οικονοµίας η οποία έχει ως εισροές ιδιωτικό
και δηµόσιο κεφάλαιο αποδίδει σταθερές αποδόσεις κλίµακας δίνοντας δυνατότητα για ενδογενή
µεγέθυνση της οικονοµίας η οποία περιγράφεται από:

Y ( K , G ) = K 1− a G a

(5.2)

,όπου G είναι το συνολικό απόθεµα του παραγωγικού δηµόσιου κεφαλαίου µε 1 − a και a , µε

0 < a < 1 , µια σταθερά η οποία καθορίζει τα µερίδια συµµετοχής στην παραγωγή του ιδιωτικού και
δηµόσιου κεφαλαίου αντιστοίχως. Υποθέτουµε πως ο τεχνολογικός παράγοντας είναι ίσος µε την
µονάδα. Θεωρούµε πως το εργατικό δυναµικό δεν µεταβάλλεται µε τον χρόνο και το µέγεθος του
είναι ίσο µε την µονάδα, οπότε οι τιµές του πραγµατικού µισθού ω (t ) και του πραγµατικού επιτοκίου

r (t ) που προκύπτουν από το πρόβληµα αριστοποίησης κερδών της ανταγωνιστικής επιχείρησης να
είναι:

ω (t ) = aK 1− aG a

(5.3)

r (t ) = (1 − a ) K − a G a

(5.4)

Τα ω (t ) και r (t ) θεωρούνται δοσµένα κατά την συνήθη πρακτική µεγιστοποίησης του προβλήµατος
καταναλωτή.
Έστω λοιπόν πως η κυβέρνηση στην ισορροπία επιθυµεί να διατηρεί ένα δεδοµένο σταθερό
εξωγενή λόγο δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως λόγου χάρη το 60% που καθορίζεται από
την συνθήκη του Μάαστριχτ (1992). Τότε έχουµε για την δεδοµένη τεχνολογία παραγωγής πως

δ=

B
B
B
= 1− a a =
ή:
Y K G
Kg a

δ=

B
Kg a

(5.5)

, µε g τον λόγο δηµόσιου προς ιδιωτικό κεφάλαιο στην ισορροπία.
Υποθέτουµε λοιπόν πως η οικονοµία µας αποτελείται από ένα νοικοκυριό του οποίου η
χρησιµότητα σε παρούσα αξία δίνεται από την εξίσωση:
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∞

∞

0

0

max U (C (t )) = ∫ e − ρ t u (C (t ))dt = ∫ e − ρ t
C (t )

C (t )1−σ
dt
1−σ

(5.6)

, όπου C (t ) συµβολίζει την ιδιωτική κατανάλωση την χρονική στιγµή t , ρ > 0 είναι ο
υποκειµενικός συντελεστής µε τον οποίο ο καταναλωτής προεξοφλεί την χρησιµότητα των
µελλοντικών ροών κατανάλωσης στο σήµερα, σ > 0 είναι το αντίστροφο της διαχρονικής
ελαστικότητας υποκατάστασης. Ο πλούτος του νοικοκυριού W (t ) , αποτελείται από τα εξής
περιουσιακό στοιχεία: K (t ) το οποίο συµβολίζει το φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο και δηµόσιο χρέος

B (t ) το οποίο συµβολίζει πραγµατικά χρεόγραφα του δηµοσίου και ισχύει W (t ) = K (t ) + B (t ) .
Θεωρούµε πως το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν απαξιώνεται και το νοικοκυριό το διαθέτει στην παραγωγή
µε αποζηµίωση ίση µε το πραγµατικό επιτόκιο r . Όπως έχουµε αναφέρει η κυβέρνηση φορολογεί
µόνο το εισόδηµα του νοικοκυριού που προέρχεται από τον πλούτο οπότε ο δυναµικός εισοδηµατικός
περιορισµός του είναι ο ακόλουθος:

i

i

B (t ) + K (t ) = (1 − τ )(rK (t ) + (r + R (δ )) B ) − C (t ) + ω

(5.7)

Ο εισοδηµατικός περιορισµός (5.7) µπορεί να γραφεί σε όρους πλούτου W (t ) συνδυάζοντας την
έκφραση του πλούτου και τον δηµοσιονοµικό κανόνα (5.5), ως εξής:
i

W (t ) = (1 − τ )

r + (r + R(δ )) g aδ
W (t ) − C (t ) + ω
1 + g aδ

(5.8)

Οπότε η Χαµιλτονιανή εξίσωση σε παρούσα αξία (present value Hamiltonian) γίνεται:



C (t )1−σ
r + (r + R(δ )) g aδ
H=
+ q(t ) (1 − τ )
W (t ) − C (t ) + ω 
a
1−σ
1+ g δ



(5.9)

Και οι συνθήκες αριστοποίησης για το νέο πρόβληµα είναι οι ακόλουθες:

∂H
= 0 ⇒ − q + e − ρ t C −σ = 0
∂C

(5.10)

i
i
∂H
r + (r + R(δ )) g aδ
= − q ⇒ q(1 − τ )
=
−
q
∂W
1 + g aδ

(5.11)

120

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

Οι παραπάνω συνθήκες είναι αναγκαίες και ικανές εφόσον και η συνθήκη transversality

lim qe − ρ tW (t ) = 0 δεν παραβιάζεται.
t →∞

5.3) ∆ηµοσιονοµική πολιτική
Είναι προφανές από τον τρόπο µε τον οποίο έχουµε ορίσει το επιτόκιο ρίσκου (risk premium)

R , η δηµοσιονοµική πολιτική να έχει άµεσο αποτέλεσµα σε αυτό, µεταβολές δηλαδή στο δ να
µεταβάλλουν ανάλογα και το R . Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούµε εάν µεταβολές του R επηρεάζουν
και πώς τον µακροχρόνιο ρυθµό µεγέθυνσης.
Παίρνοντας λογαρίθµους στην (5.10) και παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο έχω την έκφραση του
ρυθµού µεγέθυνσης της οικονοµίας:
i

i

C
ρ 1q
=− −
C
σ σ q

(5.12)
i

q
Και από την (5.11) λύνουµε προς
και αντικαθιστούµε στην (5.12) οπότε ο ρυθµός µεγέθυνσης
q
γίνεται:
i

C
ρ
r + g aδ (r + R(δ ))
= − + (1 − τ )
C
(1 + g aδ )σ
σ

(5.13)

Η (5.13) στην ισορροπία µε τη βοήθεια της (5.4) και (5.5) µπορεί να γραφεί σε όρους δ , g και

R (δ ) ως εξής:
i

C (1 + g aδ )((a − 1) g a (τ − 1) − ρ ) + g aδ (1 − τ ) R(δ )
=
C
σ + g aδσ

(5.14)

Η ταυτότητα συσσώρευσης χρέους της κυβέρνησης (5.1) µπορεί στην ισορροπία να γραφεί ως εξής:
i

B = (r + R (δ )) B − T + G = (r + R (δ )) B − τ (rK + (r + R (δ )) B ) + G ⇔
i

B
rK (r + R(δ )) B G
= (r + R(δ )) − τ (
+
)+
B
B
B
B

(5.15)
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Και µε δεδοµένο πως στη ισορροπία ισχύει r (t ) = (1 − a ) K − a G a = (1 − a ) g a , K − a G a = g a ,

G a K 1− a
G
= δ −1 και = δ −1 g 1− a η (5.15) µπορεί να γραφεί σε όρους δ , g και R (δ ) ως εξής:
B
B

i

B g − a ( g + (a − 1) g 2 aδ (τ − 1) + g a ((a − 1)τ + (δ − τδ ) R(δ )))
=
B
δ

(5.16)

Κατά µήκους του ισόρροπου µονοπατιού µακροχρόνιας µεγέθυνσης όλες οι µεταβλητές µεγαλώνουν
i

i

i

i

C B K Y
µε τον ίδιο ρυθµό, δηλαδή ισχύει
= = = = γ , όπου γ ο µακροχρόνιος ρυθµός
C B K Y
µεγέθυνσης, και άρα η συνθήκη που παίρνουµε από τις (5.14) και (5.16) είναι:

(1+ gaδ )((a −1)ga (τ −1) − ρ) + gaδ (1−τ )R(δ ) g−a (g + (a −1)g2aδ (τ −1) + ga ((a −1)τ + (δ −τδ )R(δ )))
=
(5.17)
σ + gaδσ
δ
Με την βοήθεια της συνθήκης (5.17) και της (5.14) µπορούµε να µελετήσουµε την επίδραση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής πάνω στον ρυθµό µεγέθυνσης. Όπως έχουµε αναφέρει ένα αναµενόµενο
αποτέλεσµα το οποίο έχει δειχθεί και στη βιβλιογραφία είναι πως µια αύξηση του δηµόσιου χρέους
προς το ΑΕΠ προκαλεί µείωση στον µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Αυτό το
αποτέλεσµα θα το αναπαράγουµε πάλι (για R (δ ) = 0∀δ ) και θα το αντιπαραβάλουµε µε το
υπόδειγµα που αναπτύξαµε.
Μια µεταβολή του χρέους ως προς το ΑΕΠ, δ , στην ισορροπία, µεταβάλλει όπως έχουµε
ορίσει το επιτόκιο ρίσκου, R (δ ) , επίσης µέσω της εξίσωσης (5.17) µεταβάλεται και ο λόγος
δηµόσιου προς ιδιωτικού κεφαλαίου, g , και από αυτές τις τρεις µεταβολές των δ , R (δ ) και g µέσω
της (5.14) µπορούµε να δούµε την επίδραση της δηµοσιονοµικής πολιτικής στον µακροχρόνιο ρυθµό
µεγέθυνσης. Την επίδραση του δ στο γ λοιπόν, µπορούµε να τη δούµε στο ∆ιάγραµµα 1 και για τις
δυο περιπτώσεις, δηλαδή για ύπαρξη και µη ύπαρξη επισφάλειας αποπληρωµής του χρέους.
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∆ιάγραµµα 1
Σχέση µακροχρόνιου ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης µε δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ

Σηµείωση: οι υπολογισµοί έχουν γίνει για τιµές παραµέτρων ρ = 0,1 , σ = 2 , τ = 0,3 , a = 0, 25 και η συνάρτηση του επιτοκίου
ρίσκου R (δ ) = 0, 01Log (1 + δ )

Όπως φαίνεται λοιπόν στο ∆ιάγραµµα 1, η επάνω γραµµή µας δείχνει την σχέση του
µακροχρόνιου ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης σε σχέση µε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ στην
κάτω γραµµή απεικονίζεται η σχέση του µακροχρόνιου ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης σε σχέση µε
το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε σχέση µε το επιτόκιο ρίσκου το οποίο καθορίζεται από το
επίπεδο επισφάλειας το οποίο συνδέεται θετικά µε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. ∆υο πράγµατα
µπορούµε να παρατηρήσουµε πραγµατοποιώντας µια στατική συγκριτική των δυο περιπτώσεων. Ο
µακροχρόνιος ρυθµός µεγέθυνσης είναι µικρότερος όταν λαµβάνουµε υπόψη µας και την πιθανότητα
µια κυβέρνηση να αρνηθεί τις υποχρεώσεις της ως δανειολήπτης. Το δεύτερο που προκύπτει είναι πως
η επίδραση µιας αύξησης του χρέους έχει δραµατικότερα αποτελέσµατα στην περίπτωση που το
δηµόσιο χρέος φέρει επισφάλεια. Αυτό φαίνεται από την σύγκριση των κλίσεων των δυο γραµµών.
Μάλιστα µπορούµε να επιτύχουµε και έναν καταµερισµό του αποτελέσµατος µιας αύξησης του
δηµόσιου χρέους και να εκτιµήσουµε το µέρος της επίδρασης του χρέους και το µέρος της επίδρασης
του επιτοκίου ρίσκου. Έστω λοιπόν µια µεταβολή του χρέους από το 60% στο 70%. Στην περίπτωση
ύπαρξης επισφάλειας το ποσοστό µεταβολής (µείωσης) του ρυθµού µεγέθυνσης είναι 6,95% ενώ στην
άλλη περίπτωση είναι 6,81% και η διαφορά τους η οποία είναι 0,14% είναι το αποτέλεσµα που
οφείλεται στο επιτόκιο ρίσκου. Προφανώς το αποτέλεσµα αυτό είναι ευαίσθητο στην παραµετρική
επιλογή της συναρτησιακής µορφής του επιτοκίου ρίσκου σε σχέση µε το δηµόσιο χρέος, αλλά ως
τάξη µεγέθους είναι µάλλον ρεαλιστικό, καθώς επαληθεύει θεωρητικά και τους Alesina, De Broeck,
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Prati και Tabellini (1992) οι οποίοι µεταξύ άλλων δείχνουν πως ο ρόλος που παίζει αυτή η επισφάλεια
είναι µικρός.

5.4) Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρήσαµε να ξαναθέσουµε ένα παλαιό ερώτηµα, δηλαδή το πώς
επηρεάζει η δηµοσιονοµική πολιτική τον µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Ποιο
συγκεκριµένα µας ενδιέφερε να µελετήσουµε την επίδραση που έχει το δηµόσιο χρέος στον ρυθµό
µεγέθυνσης. Βεβαίως είναι ένα ερώτηµα το οποίο όπως αναφέρουµε στην εισαγωγή µας έχει
απαντηθεί, αλλά εµείς το εξειδικεύουµε περαιτέρω εισάγοντας την ρεαλιστική υπόθεση της ύπαρξης
µια πιθανότητας, η δηµοσιονοµική αρχή να µην αποπληρώσει το χρέος της.
Οπότε αυτό που κάνουµε είναι να συνδέσουµε την πιθανότητα αυτή θετικά µε το χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ που µε απλά λόγια δείχνει ο λόγος αυτός τι χρωστάει η οικονοµία αυτή σε σχέση
µε το τι παράγει, και όπως είναι φυσικό όσο περισσότερο χρωστάει σε σχέση µε αυτό που παράγει
τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να µην µπορέσει να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στο κόστος αυτό.
Στη συνέχεια συνδέουµε θετικά την πιθανότητα αυτή µε το χρηµατοοικονοµικό της αντίκτυπο,
δηλαδή µε ένα θετικό επιπρόσθετο επιτόκιο ρίσκου. Με τις νέες αυτές υποθέσεις αναπτύσσουµε ένα
τυπικό µοντέλο ενδογενούς µεγέθυνσης. Θεωρούµε δηλαδή µια κλειστή ανταγωνιστική οικονοµία,
όπου το δηµόσιο κεφάλαιο παίζει ένα θετικό ρόλο στην παραγωγή19 και όπου η κυβέρνηση δανείζεται
από τα νοικοκυριά µέσω του δυναµικού της εισοδηµατικού περιορισµού για να πραγµατοποιεί
παραγωγικές δηµόσιες επενδύσεις.
Ποιοτικά τα αποτελέσµατά µας είναι τα αναµενόµενα, δηλαδή ότι η ύπαρξη επισφάλειας
µειώνει τον µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης ακόµα περισσότερο και ότι οι µεταβολές
του χρέους έχουν ακόµα µεγαλύτερη συνέπεια στη µεγέθυνση. Αν θέλουµε να ερµηνεύσουµε αυτό το
αποτέλεσµα αρκεί να κοιτάξουµε το δυναµικό εισοδηµατικό περιορισµό της κυβέρνησης. Μέσα από
το δυναµικό εισοδηµατικό περιορισµό µπορούµε να αναγνωρίσουµε τη δυναµική του χρέους ως το
κόστος εξυπηρέτησης του. Σε µια απλή προσέγγιση αναλύοντας την ισορροπία, ένα υψηλότερο χρέος
µε δεδοµένο επιτόκιο αυξάνει την δυναµική του χρέους καθώς το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του
είναι µεγαλύτερο. Στην περίπτωση ύπαρξης επισφάλειας, η δυναµική αυτή αυξάνει ακόµα
περισσότερο γιατί αυξάνεται ανάλογα µε το χρέος και το επιτόκιο ρίσκου και άρα το σύνολο του
κόστους εξυπηρέτησης. Με τους φορολογικούς συντελεστές να παραµένουν αµετάβλητοι το
αυξηµένο κόστος δυσχεραίνει τη δηµόσια επένδυση και αυτή επηρεάζει άµεσα τον µακροχρόνιο
ρυθµό µεγέθυνσης. Και µε αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η οικονοµία που περιγράψαµε.

19

Θα αναφερθούµε µε περισσότερη λεπτοµέρεια στο κεφάλαιο 6.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Στα όρια των ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων Επενδύσεων
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α/α
1
2
3
4

Τίτλος
επίδραση του ψ G στην ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας

Σελίδα
178

i

g
Η συµπεριφορά της µετάβασης της λύσης της
προς την ισορροπία της g ss
g

185

i

g
Η συµπεριφορά της µετάβασης της λύσης της
προς την ισορροπία της g ss
g

185

i

g
Η συµπεριφορά της µετάβασης της λύσης της
προς την ισορροπία της g ss
g
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α/α
1

Τίτλος

2

Αθεωρητική µη γραµµική παλινδρόµηση του Output Gap

Σχέση του

Σελίδα
179

g ss µε το ψ G

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Σύµβολο
Επεξήγηση συµβόλου
πραγµατικό επιτόκιο
r
δηµόσια επένδυση
IG
i
δηµόσια επένδυση
G
πραγµατικό συνολικό χρέος
B
πραγµατικό συνολικό προϊόν
Y
ψ
ποσοστό προϊόντος το οποίο προς δηµόσια επένδυση
τ
φορολογικός συντελεστής
πραγµατικό συνολικό παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο
G
πραγµατικά συνολικά έσοδα φόρων
T
a
παράµετρος
ω
πραγµατικός µισθός
g
λόγος δηµοσίου προς ιδιωτικού κεφαλαίου
συνολική προεξοφληµένη χρησιµότητα
U
πραγµατική συνολική κατανάλωση
C
u
στιγµιαία χρησιµότητα
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ρ
σ
W
K
q

γ
ψG
c
b
g

συντελεστής προεξόφλησης
αντίστροφο της διαχρονικής ελαστικότητας υποκατάστασης
πραγµατικός συνολικός πλούτος
πραγµατικό συνολικό φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο
δυναµικός λαγκρανζιανός πολλαπλασιαστής
µακροχρόνιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης
ποσοστό φόρων το οποίο προς δηµόσια επένδυση
λόγος κατανάλωσης προς φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο
λόγος χρέους προς φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο
λόγος δηµόσιου κεφαλαίου προς φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο
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6) Στα όρια των ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων Επενδύσεων
Στα πλαίσια ενός υποδείγµατος ενδογενούς µεγέθυνσης, ανταγωνιστικής οικονοµίας, µε
παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο, συγκρίνουµε και αντιπαραβάλουµε δυο δηµοσιονοµικούς κανόνες
δηµοσίων επενδύσεων. Σύµφωνα µε τον πρώτο, η δηµόσια επένδυση καθορίζεται από ένα εξωγενές
ποσοστό επί το συνολικό προϊόν, ενώ µε το δεύτερο, η δηµόσια επένδυση καθορίζεται από ένα
εξωγενές ποσοστό επί των συνολικών φορολογικών εσόδων. Η ανάλυση µας επικεντρώνεται σε
τέσσερα σηµεία. Στο πρώτο σηµείο µελετάµε την ευστάθεια της ισορροπίας που καθορίζουν οι δυο
δηµοσιονοµικοί κανόνες και βρίσκουµε τις παραµετρικές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται.
Στο δεύτερο ερευνούµε την επίδραση της επένδυσης στο επίπεδο της ισορροπίας και την ταχύτητα
µετάβασης στην ισορροπία. Τρίτο σηµείο που µας απασχολεί είναι η διερεύνηση φαινοµένων
απροσδιοριστίας που µπορούν να εµφανιστούν από την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών κανόνων.
Τέλος µελετάµε τα µη γραµµικά φαινόµενα που προκύπτουν από τη δηµόσια επένδυση στη µετάβαση
της οικονοµίας στην ισορροπία, τον τρόπο δηλαδή που η οικονοµία µεταβαίνει στην ισορροπία.

6.1) Εισαγωγή
Όπως επισηµαίνουν οι Ghosh και Nolan (2007), όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται στην
εφαρµογή δηµοσιονοµικών κανόνων και προβλέπουν ότι ενδέχεται οι δηµοσιονοµικοί κανόνες να
αποτελέσουν ένα σηµαντικό κοµµάτι της µακροοικονοµικής πολιτικής στο µέλλον. Πριν όµως
αναφερθούµε στους δηµοσιονοµικούς κανόνες έχει ενδιαφέρον να δούµε τη σηµασία της
δηµοσιονοµικής πολιτικής ως παράγοντα για τη µακροχρόνια οικονοµική µεγέθυνση.
Ιδιαίτερη ώθηση έδωσε στη βιβλιογραφία ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης η εισαγωγή
του δηµοσίου κεφαλαίου ως παραγωγικός συντελεστής από τους Arrow και Kurtz (1970). Ο
καθοριστικός παράγοντας που ωθούσε την οικονοµία στη µεγέθυνση στο υπόδειγµα των Arrow και
Kurtz (1970) ήταν εξωγενής και αυτό ακριβώς ήρθε να διορθώσει ο Barro (1990) ο οποίος θεώρησε
το δηµόσιο κεφάλαιο ως µια ροή δηµοσίων δαπανών η οποία υπεισέρχεται στην παραγωγή, όπου και
στηρίχθηκε το κλασσικό πλαίσιο ενδογενούς µεγέθυνσης. Οι Futagami et al. (1993) διαφοροποιούνται
και εισάγουν το παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο ως απόθεµα κεφαλαίου, το οποίο έχει θετικό
αποτέλεσµα στο οριακό προϊόν του ιδιωτικού κεφαλαίου, γεγονός που οδηγεί σε ενδογενή µεγέθυνση
ενώ σε αντίθεση µε τον Barro (1990) δείχνουν και τον τρόπο δυναµικής µετάβασης στην ισόρροπη
µακροχρόνια µεγέθυνση. Από την οπτική των εµπειρικών µελετών θα λέγαµε πως έχει δοθεί ιδιαίτερη
σηµασία στην διασύνδεση του δηµοσίου κεφαλαίου µε το προϊόν. Για παράδειγµα ο Aschauer (1989)
προσέφερε εµπειρική βάση στους Arrow και Kurtz (1970), οι οποίοι υποστήριξαν πώς το δηµόσιο
κεφάλαιο ως απόθεµα παίζει σηµαντικότερο ρόλο από την ροή του δηµόσιου κεφαλαίου. Ο Aschauer
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(1989) εκτίµησε µια µεγάλη τιµή για την ελαστικότητα του προϊόντος ως προς το δηµόσιο κεφάλαιο η
οποία κυµαίνεται µεταξύ του 0.38 µε 0.56, γεγονός που πυροδότησε την κριτική που δέχτηκε η σχέση
του δηµοσίου κεφαλαίου µε το προϊόν η οποία µπορεί να συνοψιστεί µεταξύ άλλων στις µελέτες των
Munnell (1992), Gramlich (1994), Sturm, Kuper και de Haan (1997). Βέβαια ο Munnell (1992),
διόρθωσε προς τα κάτω την εκτίµηση του για ελαστικότητα του προϊόντος ως προς το δηµόσιο
κεφάλαιο στο ρεαλιστικότερο 0.15 µε 0.2. Στον αντίποδα οι Holtz-Eakin (1994), Evans και Karras
(1994) µεταξύ άλλων παρουσιάζουν, στοιχεία πως το δηµόσιο κεφάλαιο δεν είναι παραγωγικό.
Κι εµείς θα δεχτούµε πως το δηµόσιο κεφάλαιο αποτελεί µια θετική εξωτερικότητα στη
διαδικασία παραγωγής και θα ακολουθήσουµε το πνεύµα των Greiner και Semmler (2000), Ghosh και
Mourmouras (2004) οι οποίοι ακολουθούν και αυτοί το σκεπτικό των Futagami et al. (1993). Ο
Greiner και Semmler (2000) επεκτείνουν το υπόδειγµα των Futagami et al. (1993) και µελετούν τα
αποτελέσµατα της δηµοσιονοµικής πολιτικής πάνω στον µακροχρόνιο ισόρροπο ρυθµό µεγέθυνσης
της οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα εισάγουν δηµόσιο χρέος στο υπόδειγµα, επιτρέποντας ένα
πλουσιότερο δυναµικό περιβάλλον, και επιτρέπουν στις δηµοσιονοµικές αρχές να έχουν ελλείµµατα,
µέσω διαφορετικών καθεστώτων προϋπολογισµού (budgetary regimes). Οπότε η δηµοσιονοµική
πολιτική που απορρέει από το εκάστοτε καθεστώς προϋπολογισµού έχει συγκεκριµένες συνέπειες
πάνω στον µακροχρόνιο ρυθµό ισόρροπης µεγέθυνσης. ∆εν αναφέρουν όµως ποιες είναι οι συνέπειες
των διαφορετικών καθεστώτων προϋπολογισµού πάνω στην ευηµερία των καταναλωτών. Αυτό
ακριβώς πραγµατεύονται οι Ghosh και Mourmouras (2004), συγκρίνοντας την χρήση δηµοσιονοµικών
κανόνων µέσα από το δυναµικό εισοδηµατικό περιορισµό της κυβέρνησης (dynamic budget
constraint), µε τη χρήση δηµοσιονοµικών κανόνων µέσα στο καθεστώς, το γνωστό ως χρυσό κανόνα
δηµόσιας επένδυσης (Golden Rule of Public Finance). Στο ίδιο πνεύµα και οι Ghosh και Nolan (2007)
κάνουν ένα βήµα παραπέρα µελετώντας την επίδραση των δηµοσιονοµικών κανόνων όχι µόνο στο
ρυθµό µεγέθυνσης και στην ευηµερία αλλά αυτή τη φορά το δηµόσιο κεφάλαιο είναι υποκείµενο σε
συµφόρηση (congestion). Εµείς θα διαφοροποιηθούµε από τους παραπάνω και θα επικεντρωθούµε
στην περίπτωση όπου η κυβέρνηση µπορεί να υποκαθιστά φόρους δανειζόµενη µέσω του
εισοδηµατικού της περιορισµού, ενώ η δηµόσια επένδυση θα καθορίζεται είτε ως ποσοστό του
συνολικού προϊόντος ή ως ποσοστού των συνολικών φόρων. Οπότε το ενδιαφέρον µας θα εστιαστεί
στην σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο κανόνων δηµόσιας επένδυσης.
Ο τυπικότερος δηµοσιονοµικός κανόνας σε εφαρµογή σήµερα είναι αυτός που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στα µέλη της και είναι γνωστός ως Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
(Stability and Growth Pact), σύµφωνα µε τον οποίο οι χώρες µέλη καλούνται να διατηρούν
ελλείµµατα κάτω από το 3% του ΑΕΠ τους. Αυτός ο κανόνας εµπεριέχει και τον ορισµό του
δηµοσιονοµικού κανόνα, είναι δηλαδή ένας µόνιµος δηµοσιονοµικός περιορισµός, τον οποίο οι χώρες
καλούνται να ακολουθήσουν για ένα αορίστως µακρύ χρονικό διάστηµα. Είναι ξεκάθαρος, είναι
σαφώς ορισµένος, και σαφώς συνδεδεµένος µε την επίδοση της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Τέλος
µπορούµε να πούµε πως δεν είναι πολύ περιοριστικός καθώς επιτρέπει την ύπαρξη πλεονασµάτων και
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ελλειµµάτων µέχρι του επιπέδου του 3%. Ένας γενικός στόχος που καλούνται να πετύχουν µε την
εφαρµογή τους οι δηµοσιονοµικοί κανόνες είναι η µακροοικονοµική σταθερότητα και η διασφάλιση
της δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας. Ο Buiter (2003) αναλύει δέκα διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα
πρέπει να έχουν οι δηµοσιονοµικοί κανόνες και ερευνά κατά πόσο συναντούν αυτά τα κριτήρια οι
διάφοροι κανόνες που εφαρµόζονται στην πράξη. Άλλοι κανόνες είναι ο κανόνας ισοσκελισµένου
προϋπολογισµού όπως για παράδειγµα προτάθηκε από τον Barro (1979), όπου σε κάθε περίοδο τα
έξοδα και η επένδυση καλούνται να εξισώνονται απολύτως µε τα φορολογικά έσοδα. Οι κανόνες των
ελλειµµάτων όπως αυτός που περιγράψαµε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες δανεισµού όπως
για παράδειγµα ο χρυσός κανόνας δηµόσιας επένδυσης που εφαρµόζεται στην Γερµανία και σύµφωνα
µε αυτόν ο δανεισµός επιτρέπεται εφόσον αυτός πρόκειται να χρηµατοδοτήσει δηµόσια επένδυση.
Και µια τελευταία κατηγορία κανόνων είναι αυτή που περιγράφεται στην Συνθήκη του Μάαστριχ που
υπαγορεύει τον λόγο χρέους προς το ΑΕΠ, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνάει το 60%.
Εµείς θα κινηθούµε πιο κοντά στο πνεύµα του χρυσού κανόνα δηµόσιας επένδυσης, καθώς
συνδέουµε αυστηρά την δηµόσια επένδυση µε οικονοµικούς δείκτες που µεγεθύνονται, απαραίτητη
συνθήκη για την διασφάλιση της ισόρροπης µακροχρόνιας µεγέθυνσης όλων των οικονοµικών
δεικτών, µε την διαφοροποίηση ότι ενώ είµαστε αυστηροί στον κανόνα επένδυσης είµαστε πιο
ελαστικοί στον προϋπολογισµό.
Όπως αναφέραµε οι Futagami et al. (1993), µεταξύ άλλων, ανέδειξαν και τον δυναµικό τρόπο
που συµπεριφέρεται το υπόδειγµα ενδογενούς µεγέθυνσης. Πάνω σε αυτό το κοµµάτι της δυναµικής
µετάβασης στην ισορροπία έχουν γίνει αρκετά βήµατα και αυτό που προέκυψε µέσα από µια σειρά
δοκιµίων των Benhabib και Perli (1994), Boldrin και Rostichini (1994), Xie (1994), Bond et al.
(1996), Palivos et al. (2003), είναι πως η ύπαρξη εξωτερικοτήτων, όπως το παραγωγικό δηµόσιο
κεφάλαιο, είναι δυνατόν να προκαλέσει το φαινόµενο της απροσδιοριστίας της ισορροπίας. Σύµφωνα
µε αυτό το φαινόµενο είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα από ένα µονοπάτια που οδηγούν στην
ισορροπία. Όπως αναφέρουν και οι Palivos et al. (2003) αυτό το φαινόµενο µπορεί να δώσει
απάντηση στο ερώτηµα που έθεσε ο Lucas (1993) για το πώς εξηγείται το φαινόµενο πώς δυο χώρες
όπως η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες ενώ είχαν παρόµοιους οικονοµικούς δείκτες στην πορεία
παρουσίασαν µεγάλες διαφορές στην εξέλιξη τους. Κάτω από το πρίσµα αυτό θα µας απασχολήσει
εάν οι κανόνες δηµόσιας επένδυσης που εξετάζουµε προκαλούν τέτοια φαινόµενα απροσδιοριστίας, ή
όχι, και εάν µπορούν να θεραπευθούν τα φαινόµενα που προκαλεί το απόθεµα του παραγωγικού
δηµοσίου κεφαλαίου µέσα από έναν αυστηρά καθορισµένο επενδυτικό κανόνα. Στη συνέχεια
παρουσιάζουµε το υπόδειγµα πάνω στο οποίο θα στηρίξουµε την ανάλυση µας.

6.2) Το υπόδειγµα
Το βασικό µακροοικονοµικό υπόδειγµα ενδογενούς µεγέθυνσης στο οποίο θα στηρίξουµε την
ανάλυση µας βρίσκεται, όπως αναφέραµε παραπάνω, στο πνεύµα των Greiner και Semmler (2000),
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Ghosh και Mourmouras (2004). Θεωρούµε πως στην οικονοµία υπάρχουν τρεις τοµείς. Οι
καταναλωτές, των οποίων η συµπεριφορά θα µελετηθεί µε την προσέγγιση του αντιπροσωπευτικού
καταναλωτή, ο οποίος καλείται να επιλέξει άριστα το διαχρονικό µονοπάτι της κατανάλωσής του µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιήσει την καθαρά παρούσα αξία της διαχρονικής χρησιµότητας του. Ο
παραγωγικός τοµέας ο οποίος λειτουργεί µε τεχνολογία á la Barro και λειτουργεί υπό το καθεστώς
τέλειου ανταγωνισµού. Και τέλος ο δηµόσιος τοµέας ο οποίος συλλέγει φόρους και επενδύει σε
δηµόσιο κεφάλαιο, το οποίο είναι παραγωγικό, επιτρέποντας την ύπαρξη ελλειµµάτων και
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους κανόνες που υπαγορεύουν τον ρυθµό µε τον οποίο θα πρέπει να
πραγµατοποιείται η επένδυση σε δηµόσιο κεφάλαιο. Μελετάµε την αποκεντρωµένη ισορροπία σε
συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε αναλυτικά τους τοµείς.

6.3) Ο αντιπροσωπευτικός καταναλωτής
Όπως αναφέραµε η συµπεριφορά των καταναλωτών συνοψίζεται στην συµπεριφορά ενός
αντιπροσωπευτικού καταναλωτή. Το πρόβληµα του λοιπόν είναι να µεγιστοποιήσει την
προεξοφληµένη χρησιµότητα του υπό τον εισοδηµατικό του περιορισµό, δηλαδή:
∞

∞

0

0

max U (C (t )) = ∫ e − ρ t u (C (t ))dt = ∫ e − ρ t
C (t )

C (t )1−σ
dt
1−σ

(6.1)

i

s.t. W (t ) = (1 − τ )(ω (t ) + r (t )W (t )) − C (t )

(6.2)

, όπου C (t ) συµβολίζει την ιδιωτική κατανάλωση την χρονική στιγµή t , ρ > 0 είναι ο
υποκειµενικός συντελεστής µε τον οποίο ο καταναλωτής προεξοφλεί την χρησιµότητα των
µελλοντικών ροών κατανάλωσης στο σήµερα, σ > 0 είναι το αντίστροφο της διαχρονικής
ελαστικότητας υποκατάστασης, το W (t ) συµβολίζει τον πλούτο του καταναλωτή ο οποίος
αποτελείται από τα εξής περιουσιακά στοιχεία: K (t ) το οποίο συµβολίζει το φυσικό κεφάλαιο και
δηµόσιο χρέος B (t ) το οποίο συµβολίζει πραγµατικά χρεόγραφα του δηµοσίου και ισχύει

W (t ) = K (t ) + B(t ) . Ο καταναλωτής φορολογείται επί του εισοδήµατος του µε φορολογικό
συντελεστή τ και λαµβάνει για την ανελαστική εργασία που προσφέρει µισθό ω (t ) . Τέλος r (t )
είναι το πραγµατικό επιτόκιο. Θεωρούµε πως ο ρυθµός µεγέθυνσης του εργατικού δυναµικού είναι
ίσος µε το µηδέν, και χωρίς απώλεια γενικότητας το µέγεθός του είναι ίσο µε την µονάδα και άρα τα
µεγέθη του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή είναι πλέον συνολικά µεγέθη, Τέλος υποθέτουµε πως το
φυσικό κεφάλαιο δεν απαξιώνεται.
Σχηµατίζουµε την Χαµιλτονιανή εξίσωση σε τρέχουσα αξία (current value Hamiltonian):
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C (t )1−σ
H=
+ q (t )((1 − τ )(ω (t ) + r (t )W (t )) − C (t ))
1−σ

(6.3)

, όπου q (t ) η σκιώδης τιµή του πλούτου. Παίρνουµε τις συνθήκες πρώτης τάξης οι οποίες είναι :

q (t ) = C −σ

(6.4)

i

q (t ) = q (t )( ρ − (1 − τ )r )

(6.5)

i

W = (1 − τ )(rW + ω ) − C

(6.6)

Οι παραπάνω συνθήκες είναι αναγκαίες και ικανές εφόσον και η συνθήκη transversality (6.7) δεν
παραβιάζεται:

lim e − ρ t q( K (t ) + B (t )) = 0

(6.7)

t →∞

Λογαριθµίζοντας την εξίσωση (6.4) και παίρνοντας παραγώγους προς τον χρόνο και σε συνδυασµό µε
την (6.5) µπορούµε να συνοψίσουµε τις παραπάνω συνθήκες στις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις:
i

C (1 − τ )r − ρ
=
C
σ

(6.8)

i

W
ω
C
= (1 − τ )(r + ) −
W
W W

(6.9)

6.4) Επιχειρήσεις
Η συνάρτηση παραγωγής η οποία έχει ως εισροές ιδιωτικό και δηµόσιο κεφάλαιο αποδίδει
σταθερές αποδόσεις κλίµακας δίνοντας τη δυνατότητα για ενδογενή µεγέθυνση της οικονοµίας η
οποία περιγράφεται από:

Y ( K , G ) = K 1− a G a

(6.10)

,όπου G είναι το συνολικό απόθεµα του παραγωγικού δηµόσιου κεφαλαίου µε 1 − a και a , µε

0 < a < 1 , µια σταθερά η οποία καθορίζει τα µερίδια συµµετοχής στην παραγωγή του ιδιωτικού και
δηµόσιου κεφαλαίου αντιστοίχως. Όπως είναι προφανές έχουµε υποθέσει πως ο τεχνολογικός
παράγοντας είναι ίσος µε τη µονάδα. Εφόσον έχουµε υποθέσει πως το εργατικό δυναµικό δεν
µεταβάλλεται µε το χρόνο και το µέγεθος του είναι ίσο µε τη µονάδα οι τιµές του πραγµατικού µισθού
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ω (t ) και του πραγµατικού επιτοκίου r (t ) που προκύπτουν από το πρόβληµα αριστοποίησης κερδών
της ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι:

ω (t ) = aK 1− aG a

(6.11)

r (t ) = (1 − a ) K − a G a

(6.12)

Τα ω (t ) και r (t ) θεωρούνται δοσµένα κατά την συνήθη πρακτική µεγιστοποίησης του προβλήµατος
καταναλωτή.

6.5) Η Κυβέρνηση
Τέλος ο τρίτος τοµέας της οικονοµικής δραστηριότητας που περιγράφουµε είναι η
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν εκδίδει χρέος, συλλέγει φόρους εισοδήµατος και χρηµατοδοτεί
µέσω ενός εξωγενούς κανόνα δηµοσίων επενδύσεων τη δηµόσια επένδυση. Η λειτουργία της
κυβέρνησης λοιπόν, καθορίζει τον παρακάτω δυναµικό εισοδηµατικό περιορισµό:
i

B = rB − T + I G

(6.13)

, όπου T τα φορολογικά έσοδα τα οποία περιγράφονται από την εξίσωση:

T = τ (ω (t ) + r (t )W (t )) = τ (ω (t ) + r (t )( K (t ) + B (t ))

(6.14)

, και όπου I G η δηµόσια επένδυση. Στις επόµενες παραγράφους θα δούµε δυο εναλλακτικές µορφές
δηµοσιονοµικών κανόνων δηµόσιων επενδύσεων. Στην παρούσα, απλοποιούµε την ανάλυση σε σχέση
µε τους Greiner και Semmler (2000), Ghosh και Mourmouras (2004), υποθέτοντας πως δεν υπάρχουν
δηµόσια κατανάλωση και δηµόσιο µη παραγωγικό κεφάλαιο. Επιπλέον διαχωρίζουµε τα
χρηµατοδοτικά καθεστώτα διαφοροποιώντας πάλι την ανάλυση µας από τους Greiner και Semmler
(2000), ώστε να γίνεται σαφέστερη η λειτουργία του κάθε ένα κανόνα δηµόσιων επενδύσεων.

6.7) Η δηµόσια επένδυση ως ποσοστό του προϊόντος
Θεωρούµε έναν γραµµικό δηµοσιονοµικό κανόνα δηµοσίων επενδύσεων ο οποίος εκφράζεται
ως ποσοστό του συνολικού προϊόντος, Y ( K , G ) , όπως και ο Devereux και Love (1995, p. 237),
δηλαδή:
i

I G = G = ψ Y ( K , G ) = ψ K 1− a G a

(6.15a)
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, όπου 1 > ψ > 0 είναι µια εξωγενής παράµετρος που καθορίζει το κοµµάτι του προϊόντος το οποίο
προορίζεται για δηµόσια επένδυση. Θεωρητικά µπορεί να πάρει τιµές και µεγαλύτερες τις µονάδας
αλλά το περιορίζουµε σε µια πιο ρεαλιστική περιοχή τιµών. Στο εξής για ευκολία αυτόν τον κανόνα
θα τον αποκαλούµε FRO (Fiscal Rule indexed to Output).

6.8) Η δηµόσια επένδυση ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων
Ο δεύτερος κανόνας που θεωρούµε είναι και ο πιο συνηθισµένος στη βιβλιογραφία και είναι
παρόµοιος µε αυτόν των Greiner and Semmler (2000) και Ghosh και Mourmouras (2004), ο οποίος
είναι µια γραµµική έκφραση των φορολογικών εσόδων όπως φαίνεται από την εξίσωση:
i

I G = G = ψ Gτ (ω + r ( K + B))

(6.15b)

, όπου ψ G > 0 είναι µια εξωγενής παράµετρος που καθορίζει το κοµµάτι των φορολογικών εσόδων
το οποίο προορίζεται για δηµόσια επένδυση. Στο εξής για ευκολία αυτόν τον κανόνα θα τον
αποκαλούµε FRT (Fiscal Rule indexed to Taxes).

6.9) Οι συνθήκες ισορροπίας του µοντέλου
Στις δυο παραγράφους που ακολουθούν θα παρουσιάσουµε και θα συνοψίσουµε τις συνθήκες
ισορροπίας του υποδείγµατος για τους δυο διαφορετικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες ώστε να
µελετήσουµε τις ιδιότητες τους κατά µήκος της µακροχρόνιας οικονοµικής µεγέθυνσης.

6.9.1) Συνθήκες ισορροπίας για τον FRO
Με δεδοµένες τις τιµές των πραγµατικών µισθών και του πραγµατικού επιτοκίου από τις
εξισώσεις (6.11) και (6.12) µαζί µε την έκφραση του πλούτου W (t ) = K (t ) + B (t ) , το τετραδιάστατο
σύστηµα διαφορικών εξισώσεων που περιγράφει την διαχρονική εξέλιξη της οικονοµίας που
µελετάµε, το οποίο αποτελείται από τις εξισώσεις (6.8), (6.9), (6.13) και (6.15a) και µετά από λίγη
άλγεβρα µπορεί να µεταγραφεί ως εξής:
i

C (1 − τ )(1 − a) K − a G a − ρ
=
C
σ

(6.16)

i

K
= − K − a (−G a K + CK a +ψ G a K ) / K
K

(6.17)
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i

B
= ((1 − a) BG a K − a − (aG a K 1− a + (1 − a)G a K − a ( B + K ))τ +ψ G a K 1− a ) / B
B

(6.18)

i

G
= ψ G a K 1− a / G
G

(6.19)

Ο ρυθµός µακροχρόνιας ισόρροπης ανάπτυξης του παραπάνω συστήµατος ανταποκρίνεται
στην παρακάτω ισότητα:
i

i

i

i

C K B G
= = = =γ
C K B G

(6.20)

, µε γ να συµβολίζει τον µακροχρόνιο ρυθµό ανάπτυξης.
Ακολουθώντας την συνηθισµένη πλέον τεχνική που ακολούθησε και ο Greiner και Semmler
(2000) εκµεταλλευόµενοι το δυναµικό µονοπάτι ισόρροπης ανάπτυξης µπορούµε να µειώσουµε το
τέσσερα επί τέσσερα σύστηµα, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε ισόρροπη ανάπτυξη, σε ένα τρία επί
τρία σύστηµα το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας. Εισάγουµε λοιπόν τις
i

i

i

C
B
G
c C K
νέες µεταβλητές c =
, b=
και g = , για τις οποίες προφανώς και ισχύει
= − ,
K
K
K
c C K
i

i

i

i

i

i

b B K
g G K
= − και = − . Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς όταν η οικονοµία βρίσκεται πάνω
b B K
g G K
στο δυναµικό µονοπάτι ισόρροπης ανάπτυξης το οποίο περιγράφεται από την (6.20) τότε και κάθε
λόγος αυτών των µεταβλητών θα παραµένει σταθερός και κατά συνέπεια και ο ρυθµός µεγέθυνσης
i

i

i

c C K
του κάθε λόγου θα είναι ίσος µε το µηδέν (προφανές γιατί π.χ. = − = γ − γ = 0 ). Το σύστηµα
c C K
λοιπόν µε την εισαγωγή του λόγου ιδιωτικής κατανάλωσης προς ιδιωτικό κεφάλαιο, του λόγου
δηµόσιου χρέους προς ιδιωτικό κεφάλαιο και του λόγου δηµόσιου κεφαλαίου προς ιδιωτικό κεφάλαιο,
µπορεί να περιοριστεί στις εξής τρεις διαφορικές εξισώσεις οι οποίες οδηγούν σε κατάσταση
σταθερής ισορροπίας:
i

c
ρ + cσ + g a (σ + a + τ − aτ − σψ − 1)
=−
c
σ

(6.21)

i

b −bc + g a (ab(τ − 1) − (1 + b)(τ −ψ ))
=
b
b

(6.22)
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i

g
= −c + g a −1 ( g (ψ − 1) + ψ )
g

(6.23)

Έτσι το σύστηµα των τεσσάρων διαφορικών εξισώσεων (6.16)-(6.19) το οποίο αναπαράγει
µια οικονοµία στην οποία µεγεθύνονται όλες οι µεταβλητές µε σταθερό ρυθµό γ , µετασχηµατίζεται
στο σύστηµα των τριών διαφορικών (6.21)-(6,23) το οποίο αντιστοιχεί στο δυναµικό µονοπάτι
ισόρροπης µεγέθυνσης του προηγούµενου συστήµατος και οδηγεί σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας
i

i

i

c b g
το οποίο περιγράφεται ως = = = 0 .
c b g

6.9.2) Συνθήκες ισορροπίας για τον FRT
Ακολουθώντας την λογική και τα βήµατα της παραγράφου 6.9.1 χρησιµοποιούµε τις
συνθήκες αριστοποίησης της ανταγωνιστικής επιχείρησης, δηλαδή τις τιµές των πραγµατικών µισθών
και του πραγµατικού επιτοκίου από τις εξισώσεις (6.11) και (6.12) µαζί µε την έκφραση του πλούτου

W (t ) = K (t ) + B(t ) , το τετραδιάστατο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων που περιγράφει την
διαχρονική εξέλιξη της οικονοµίας που µελετάµε, το οποίο αποτελείται από τις εξισώσεις (6.8), (6.9),
(6.13) µε την διαφοροποίηση ότι εδώ πλέον χρησιµοποιούµε την, (6.15b) η οποία µπορεί να
µεταγραφεί ως εξής:
i

C (1 − τ )(1 − a) K − a G a − ρ
=
C
σ

(6.24)

i

K
= − K − a (−G a K + CK a + BG aτψ G − aBG aτψ G + τψ G G a K ) / K
K

(6.25)

i

B G a K − a (τ K (ψ G − 1) + (a − 1) B(τ − τψ G − 1))
=
B
B

(6.26)

i

G (aG a K 1− a + (1 − a)G a K − a ( B + K ))τψ
=
G
G

G

(6.27)

Για το σύστηµα των εξισώσεων (6.24) έως (6.27) ακολουθώντας την δυναµική ροή των µεταβλητών
(6.20), δηλαδή το µονοπάτι µακροχρόνιας οικονοµικής µεγέθυνσης, και µε ανάλογα βήµατα όπως και
στην προηγούµενη παράγραφο καταλήγουµε στο παρακάτω σύστηµα τριών διαφορικών εξισώσεων:
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i

ρ − cσ + g a (a − 1 + σ + τ − aτ + ((α − 1)bστψ G − 1))
c
=−
σ
c

(6.28)

i

b bc − g a (τ + b(a − aτ + τ ) + (1 + b)((a − 1)b − 1)τψ G )
=
b
b

(6.29)

i

g cg − g a ( g + (b(a − 1) − 1))(1 + g )τψ G )
=
g
g

(6.30)

6.10) Χαρακτηρισµός της ισορροπίας των δηµοσιονοµικών κανόνων

Στις προηγούµενες παραγράφους 6.9.1 και 6.9.2 αναπτύξαµε δυο µη γραµµικά διαφορικά
συστήµατα τριών διαφορικών εξισώσεων. Κάθε ένα σύστηµα ανταποκρίνεται και σε έναν εξωγενή ad
hoc δηµοσιονοµικό κανόνα δηµοσίων επενδύσεων. Σε αυτή την παράγραφο θα µελετήσουµε την
i

i

i

c b g
ευστάθεια της ισορροπίας = = = 0 για τα δυο διαφορετικά σενάρια δηµοσίων επενδύσεων και
c b g
σε συνάρτηση µε την εξωγενή ποσόστωση ψ G και ψ .

6.10.1) Χαρακτηριστικά ευστάθειας του FRO
Το τετραδιάστατο διαφορικό σύστηµα µη γραµµικών εξισώσεων της παραγράφου 6.9.1 κατά
µήκος του ευσταθούς µονοπατιού µακροχρόνιας µεγέθυνσης µετατράπηκε στο τρισδιάστατο µη
γραµµικό σύστηµα των (6.21), (6.22) και (6.23). Για το τρισδιάστατο σύστηµα µπορούµε να
εκφράσουµε την παρακάτω πρόταση.

Πρόταση 1:
Υπάρχει µια κρίσιµη τιµή του ποσοστού ψ , του δηµοσιονοµικού κανόνα FRO µε τ < ψ , τέτοια ώστε
όλα τα διανύσµατα του τρισδιάστατου διαγράµµατος φάσεων σε µια περιοχή κοντά στην ισορροπία που
ορίζει το σύστηµα διαφορικών (6.21), (6.22) και (6.23), να οδηγούν στην κατάσταση σταθερής
ισορροπίας του συστήµατος. Το σηµείο ισορροπίας αυτό τότε ( τ < ψ ) είναι ευσταθές κατά Liapounov.

Απόδειξη της Πρότασης 1:
Σε µια περιοχή κοντά στην ισορροπία, που ορίζεται για το µη γραµµικό σύστηµα τριών
διαφορικών εξισώσεων από τις σχέσεις 6.21, 6.22 και 6.23 ώστε να ισχύει η κατάσταση σταθερής
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i

i

i

c b g
ισορροπίας = = = 0 , η συµπεριφορά του µη γραµµικού συστήµατος µπορεί να προσεγγιστεί
c b g
πολύ καλά από την συµπεριφορά του γραµµικού συστήµατος το οποίο µπορεί να προσεγγίσει τις 6.21,
6.22 και 6.23. Έστω λοιπόν ένα σηµείο ισορροπίας (c, b, g ) ss , η ύπαρξη του οποίου είναι προφανής,
i

i

i

c b g
ώστε να ικανοποιεί την συνθήκη = = = 0 . Η γραµµική προσέγγιση του αρχικού συστήµατος
c b g
i

i

i

c b g
της
µε την βοήθεια του αναπτύγµατος Taylor µας δίνει µια έκφραση για τις διαφορικές , ,
c b g
µορφής:
i

i

c
i
i
∂ (c,b, g)
c
c
(c, b, g) = (c, b, g)ss + c
c
c
∂c

i

c
∂ (c, b, g)
(c −css ) + c
∂b
(c,b,g)ss

(c,b,g)ss

i

i

b
∂ (c,b, g)
(c −css ) + b
∂b

i

(c,b,g)ss

i

b
∂ (c,b, g)
(b −bss ) + b
∂g
(c,b,g)ss

i

g
∂ (c, b, g)
g
(c −css ) +
∂b
(c,b,g)ss

(g − gss )
(c,b,g)ss

i

g
i
i
∂ (c, b, g)
g
g
g
(c,b, g) = (c,b, g)ss +
g
g
∂c

(g − gss )
(c,b,g)ss

i

b
∂ (c, b, g)
b
b
(c,b, g) = (c, b, g)ss + b
b
b
∂c
i

c
∂ (c, b, g)
(b −bss ) + c
∂g

g
∂ (c, b, g)
g
(b −bss ) +
∂g
(c,b,g)ss

(g − gss )
(c,b,g)ss

Για το γραµµικό σύστηµα λοιπόν δηµιουργούµε την Ιακωβιανή µήτρα του συστήµατος:


0
 −1

g ss a (τ −ψ )

J =  −1
b ss 2

 −1
0



ag ss a −1 (1 + a (τ − 1) − τ + σ (ψ − 1)) 

σ

ag ss a −1 (abss (τ − 1) − (bss + 1)(τ −ψ )) 

bss

g ss a − 2 (a ( g ss (ψ − 1) + ψ ) −ψ )) 



, οπότε καλούµαστε να λύσουµε το πρόβληµα των ιδιοτιµών J − λ I = 0 , όπου µε λ συµβολίζουµε
τις ιδιοτιµές. Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο που προκύπτει από το πρόβληµα των ιδιοτιµών είναι της
µορφής:
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AB = 0 ,
, όπου

g ss a (τ −ψ )
A=
−λ = 0
bss 2
, και

B = αλ 2 + βλ + γ = 0
, µε

α =1

β = (1 − g ss a − 2 (−ψ + α ( g ss (ψ − 1) +ψ ))
γ=

(a − 1) g ss a − 2 (ag ss (τ − 1) − σψ )

σ

Από τον παράγοντα A η προκύπτουσα ιδιοτιµή είναι:

λ1 =

g ss a (τ −ψ )
bss 2

Αν πολλαπλασιάσουµε τις ρίζες του παράγοντα B έχουµε:

γ /a =

(a − 1) g ss a − 2 (ag ss (τ − 1) − σψ )

γ /a =

(1 − α ) g ss a − 2 (ag ss (1 − τ ) + σψ )

σ
σ

⇒

>0

, η οποία είναι µια γνησίως θετική ποσότητα για κάθε 1 > a > 0 , g ss > 0 , 1 > τ > 0 , σ > 0 και

ψ > 0 . Το γεγονός αυτό µας δίνει την πληροφορία ότι και οι δυο ιδιοτιµές λ2 , λ3 έχουν το ίδιο
πρόσηµο. Το πρόσηµο τους τώρα µπορούµε να το βρούµε διερευνώντας την B = αλ 2 + βλ + γ = 0 .
Ως γνωστό το άθροισµα των δυο ριζών λ2 , λ3 του B είναι ίσο µε − β / 2a και προφανώς σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι έχουν το ίδιο πρόσηµο µεταξύ τους για κάθε 1 > a > 0 , g ss > 0 ,

1 > τ > 0 , σ > 0 και ψ > 0 τότε το πρόσηµο του − β / 2a µας δίνει και το πρόσηµο των λ2 , λ3 .
Έχουµε δηλαδή πώς:
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−

β
2a

= −1 + g ss a − 2 (−ψ + α ( g ss (ψ − 1) + ψ ))

, από την οποία παράσταση µπορούµε να παρατηρήσουµε πως η έκφραση −ψ + α ( g ss (ψ − 1) +ψ )
δεν µπορεί να πάρει θετικές τιµές για 1 > a > 0 , g ss > 0 , 1 > τ > 0 , σ > 0 και ψ > 0 , και κατά
συνέπεια η έκφραση −1 + g ss a − 2 ( −ψ + α ( g ss (ψ − 1) + ψ )) είναι πάντα αρνητική. Άρα το άθροισµα
των οµόσηµων ριζών είναι πάντα αρνητικό που σηµαίνει πως και οι δυο ρίζες λ2 , λ3 είναι αρνητικές.
Άρα για ψ > τ όλες οι ρίζες είναι αρνητικές. Έτσι το σηµείο ισορροπίας (c, b, g ) ss που ικανοποιεί
i

i

i

c b g
την συνθήκη = = = 0 είναι ευσταθές κατά Liapounov και χαρακτηρίζεται ως «sink» γιατί για
c b g
κάθε τριάδα αρχικών τιµών (c(0), b(0), g (0)) κοντά στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας το
σύστηµα θα οδηγηθεί στο (c, b, g ) ss . Εάν ψ < τ τότε µόνο δυο ρίζες είναι αρνητικές (ευσταθής) και
τότε υπάρχουν δυο ευσταθή µονοπάτια στο χώρο ℝ +3 των (c, b, g ) τα οποία οδηγούν στην
ισορροπία (c, b, g ) ss και τα οποία φυσικά ορίζουν και ένα ευσταθές επίπεδο ισορροπίας ℝ +2 µέσα
στον χώρο ℝ +3 τέτοιο ώστε κάθε τριάδα αρχικών τιµών (c(0), b(0), g (0)) που βρίσκεται στο
επίπεδο αυτό να έχει την ιδιότητα να οδηγείται στο (c, b, g ) ss . Σε αυτήν την περίπτωση, που
υπάρχουν δυο «saddle paths» το σηµείο (c, b, g ) ss χαρακτηρίζεται «saddle point» και είναι ευσταθές
µε την χαλαρότερη έννοια του «saddle paths stable». Και αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη. ■
Όπως µπορούµε εύκολα να συνάγουµε από την πρόταση 1 και την απόδειξη αυτής, η
ισορροπία που ορίζεται για το τρισδιάστατο δυναµικό σύστηµα πάντα έχει ένα µονοπάτι το οποίο
οδηγεί σε αυτήν, ανεξαρτήτως της απόφασης της κυβέρνησης για το ποσοστό του προϊόντος το οποίο
επιθυµεί να επιστρέψει στην οικονοµία σε µορφή δηµοσίων επενδύσεων. Έχει ενδιαφέρον όµως, πως
αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη δυναµική της οικονοµίας µε
τέτοιο τρόπο ώστε ακόµα και εάν αυτή βρίσκεται εκτός πορείας ισορροπίας να µεταβάλλει τις
συνθήκες αυτές χωρίς να επιβάλλει στα νοικοκυριά άριστο ρυθµό κατανάλωσης, επένδυσης και
αποταµίευσης. Καθώς µας ενδιαφέρει η δυναµική της µετάβασης στην κατάσταση σταθερής
ισορροπίας αυτή η πολιτική πρέπει να είναι δεσµευτική και µακροχρόνια για την απόφαση της ροής
των δηµοσίων επενδύσεων, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αλλαγές στην πολιτική αυτή να προκαλέσουν
έντονες µακροοικονοµικές ανισορροπίες.
Συνοπτικά µπορούµε να πούµε πως από την πρόταση 1 µελετήσαµε και χαρακτηρίσαµε την
ευστάθεια της ισορροπίας και είδαµε πως για κάθε τιµή της ποσόστωσης ψ του δηµοσιονοµικού
κανόνα δηµόσιων επενδύσεων FRO, υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα δυναµικό µονοπάτι που οδηγεί
την οικονοµία στην ισορροπία της.
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6.10.2) Χαρακτηριστικά ευστάθειας του FRΤ
Το τετραδιάστατο διαφορικό σύστηµα µη γραµµικών εξισώσεων της παραγράφου 6.9.2,
οµοίως µε τη διαδικασία που ακολουθήσαµε στην παράγραφο 6.9.1, κατά µήκος του ευσταθούς
µονοπατιού µακροχρόνιας µεγέθυνσης µετατράπηκε στο τρισδιάστατο µη γραµµικό σύστηµα των
6.28, 6.29 και 6.30. Για το τρισδιάστατο σύστηµα που ανταποκρίνεται στον FRT µπορούµε να
εκφράσουµε την παρακάτω πρόταση.

Πρόταση 2:
Υπάρχει τουλάχιστον ένα παραµετρικό διάνυσµα v* = [a, σ , ρ ,τ ,ψ G ] του δηµοσιονοµικού κανόνα FRT
τέτοιο ώστε όλα τα διανύσµατα του δισδιάστατου διαγράµµατος φάσεων σε µια περιοχή κοντά στην
ισορροπία που ορίζει το σύστηµα διαφορικών 6.28, 6.29, 6.30 στο χώρο ℝ +2 των (b, g ) να οδηγούν
στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας του συστήµατος. Το σηµείο ισορροπίας αυτό για το

v = [a, σ , ρ ,τ ,ψ G ] είναι ευσταθές κατά Liapounov.
Απόδειξη της Πρότασης 2:
Η ανάλυση ευστάθειας στο τρισδιάστατο επίπεδο είναι ιδιαίτερα επίπονη υπολογιστικά, σε πολύ
µεγαλύτερο βαθµό από το προηγούµενο σύστηµα, και αναγκαζόµαστε να κρατήσουµε αµετάβλητο το
λόγο κατανάλωσης – ιδιωτικού κεφαλαίου στην τιµή ισορροπίας του ώστε να µελετήσουµε το
δισδιάστατο πρόβληµα σε χώρο (b, g ) . Έτσι λοιπόν από την εξίσωση (6.28) και για τη συνθήκη
i

i

i

c b g
ισορροπίας του συστήµατος όπου = = = 0 λύνουµε προς css και παίρνουµε την έκφραση:
c b g

css =

ρ + g a (a − 1 + σ + τ − aτ + ((a − 1)b − 1)στψ G )
σ

Την έκφραση αυτή αντικαθιστούµε στις εξισώσεις (6.29) και (6.30) και έχουµε:
i

b bρ + g a (στ (ψ G − 1) − (a − 1)b(τ − 1 + σ (1 + τ (ψ G − 1)))
=
b
bσ
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i

g g ρ − g a ((a − 1)(τ − 1) g + ((a − 1)b − 1)στψ G )
=
g
gσ
Όπως και προηγουµένως η γραµµική προσέγγιση του αρχικού συστήµατος µε την βοήθεια του
i

i

b g
αναπτύγµατος Taylor µας δίνει µια έκφραση για τις διαφορικές , της µορφής:
b g
i

i

b
i
i
∂ (b, g)
b
b
(b, g) = (b, g)ss + b
b
b
∂b

b
∂ (b, g)
(b −bss ) + b
∂g
(b,g)ss

(g − gss )
(b,g)ss

i

i

g
i
i
∂ (b, g)
g
g
g
(b, g) = (b, g) +
g
g
∂b

g
∂ (b, g)
g
(b −bss ) +
∂g
(b,g)ss

(g − gss )
(b,g)ss

Για το γραµµικό σύστηµα λοιπόν δηµιουργούµε την Ιακωβιανή µήτρα του συστήµατος:

 g ss aτ (ψ G − 1)
−
bss 2
J =

a −1
(1 − a ) g ss τψ G


ag ss a −1 (στ (ψ G − 1) − (a − 1)bss (τ − 1 + σ (1 + τ (ψ G − 1))) 

bssσ

(a − 1) g ss a − 2 (ag ss (τ − 1) + ((a − 1) − 1)bss )στψ G ) 
−

σ


, οπότε πάλι καλούµαστε να λύσουµε το πρόβληµα των ιδιοτιµών J − λ I = 0 , όπου µε λ
συµβολίζουµε τις ιδιοτιµές.
Στο παράρτηµα αναφέρουµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο και οι ιδιοτιµές που προκύπτουν από
αυτό. Όπως και στην απόδειξη της πρότασης 1 έτσι και εδώ θα διερευνήσουµε τις εκφράσεις των
ιδιοτιµών και θα µελετήσουµε τα πρόσηµα τους. Σχηµατίζουµε λοιπόν το γινόµενο λ1λ2 , του οποίου
η έκφραση είναι εκτεταµένη και δεν µπορούµε εύκολα να βγάλουµε συµπέρασµα για το πρόσηµο
αυτή. Η έκφραση λοιπόν του λ1λ2 = h(ψ G ) , είναι µια τετραγωνική έκφραση του ψ G , µε θετική
δεύτερη παράγωγο προς ψ G , για την οποία ισχύει πως:

(a − 1)ag ss 2 a −1 (τ − 1)τ
lim h(ψ G ) = −
ψ G →0
bss 2σ
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, το οποίο είναι µια αρνητική ποσότητα για ∀a ∈ (0,1) , ∀τ ∈ (0,1) σ > 0 , ∀bss ∀g ss ∈ (0, ∞) ,
όπως τα bss , g ss ορίζονται από v = [a, σ , ρ ,τ ,ψ G ] . Επίσης ισχύει:

lim h(ψ G ) = −

(a − 1) 2 ag ss 2 a − 2 (τ + σ − 1)τ

σ

ψ G →1

, το οποίο στον αντίστοιχο παραµετρικό χώρο που ορίσαµε πιο πάνω είναι αρνητικό αν και µόνο αν

τ + σ > 1 . Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει πάντα ένα παραµετρικό διάνυσµα v* = [a, σ , ρ ,τ ,ψ G ]
τέτοιο ώστε να υπάρχει µια αρνητική ιδιοτιµή και κατά συνέπεια ένα ευσταθές µονοπάτι που να
οδηγεί στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας. Τότε η ισορροπία είναι saddle point ισορροπία και το
µονοπάτι είναι saddle path stable. Εάν όµως υποθέσουµε πως βρισκόµαστε στην ακραία περίπτωση
όπου τ + σ < 1 , τότε ενώ το όριο της έκφρασης λ1λ2 = h(ψ G ) για ψ G να τείνει στο µηδέν για

∀a ∈ (0,1) , ∀τ ∈ (0,1) σ > 0 , ∀bss ∀g ss ∈ (0, ∞) διατηρεί το πρόσηµο, το όριο της για ψ G να
τείνει στην µονάδα γίνεται θετικό. Αυτό σηµαίνει πως οι δυο ιδιοτιµές είναι οµόσηµες. Για να δούµε
ποιο είναι το πρόσηµο των ιδιοτιµών θα δούµε το πρόσηµο του αθροίσµατος τους για ψ G να τείνει
στην µονάδα. ∆ηλαδή της έκφρασης λ1 + λ2 = f (ψ G ) , το οποίο είναι

lim f (ψ G ) = −

(a − 1) g ss a − 2 (a ( g ss (τ − 1) + bssστ ) − (1 + bss )στ )

σ

ψ G →1

Εάν σε αυτή την έκφραση αντικαταστήσουµε την τιµή του bss λύνοντας την (6.29) για την ισορροπία
της, προκύπτει ότι :

bss =

g ss aστ (ψ G − 1)
− ρ + (a − 1) g ss a (τ − 1 + σ (1 + τ (ψ G − 1)))

, η οποία έκφραση του bss στο όριο της για ψ G να τείνει στην µονάδα γίνεται:

g ss aστ (ψ G − 1)
=0
ψ G →1 − ρ + ( a − 1) g a (τ − 1 + σ (1 + τ (ψ − 1)))
ss
G

lim bss = lim

ψ G →1

, και άρα η έκφραση του λ1 + λ2 = f (ψ G ) για ψ G να τείνει στην µονάδα λαµβάνοντας υπόψη και το
όριο του bss , γίνεται τελικά:

lim f (ψ G ) =

ψ G →1

(a − 1) g ss a − 2 (ag ss (1 − τ ) + στ )

σ
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, το οποίο είναι µια αρνητική ποσότητα. Αυτό σηµαίνει πως εφόσον το άθροισµα των δυο ιδιοτιµών
είναι αρνητικό και το γινόµενο τους θετικό έχουν το ίδιο πρόσηµο και είναι και οι δύο αρνητικές. Άρα
ορίζονται δυο ευσταθή µονοπάτια στον χώρο (b, g ) µε τον χώρο αυτόν να έχει τις ιδιότητες που
περιγράψαµε και στην πρόταση 1. Οπότε έχουµε δείξει πως υπάρχει τουλάχιστον ένα παραµετρικό
διάνυσµα v* = [a, σ , ρ ,τ ,ψ G ] µε a ∈ (0,1) , ρ ∈ (0,1) και τ ∈ (0,1) , σ > 0 , ώστε τ + σ < 1 και

ψ G να τείνει στην µονάδα, το οποίο να ορίζει ένα σηµείο ισορροπίας ευσταθές κατά Liapounov και
στην περιοχή του όλα τα διανύσµατα να οδηγούν σε αυτό. Και µε αυτό ολοκληρώνεται η απόδειξη. ■
Συνοψίζοντας, σε αυτή την παράγραφο έχουµε δείξει πως για κάθε τιµή της ποσόστωσης ψ G
και τ + σ > 1 , υπάρχει τουλάχιστον ένα δυναµικό µονοπάτι που µπορεί να οδηγήσει την οικονοµία
στην ισορροπία της, ενώ για ακραίες περιπτώσεις µπορεί να υπάρχουν και περισσότερα από ένα
ευσταθή µονοπάτια.

6.10.3) Συµπεράσµατα για άσκηση πολιτικής
Το παραπάνω αποτέλεσµα, µπορεί να µας οδηγήσει σε µια παραίνεση για άσκηση
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Σε ακραίες περιπτώσεις είναι δυνατό να υπάρξει απώλεια της ευστάθειας
της ισορροπίας και να οδηγήσει σε µακροοικονοµικές διαταραχές. Οπότε εάν µια οικονοµία βρίσκεται
σε κατάσταση ισόρροπής µεγέθυνσης είναι καλό η κυβέρνηση να δεσµευτεί µε αυστηρότητα στο
πλάνο επενδύσεων και να µην επιδιώξει µεταβολές του κανόνα δηµοσιών επενδύσεων ή της ροής της
δηµόσιας επένδυσης. Βεβαίως τονίζουµε πως αυτά ισχύουν για συγκεκριµένες παραµετρικές περιοχές
και συνθήκες που εκφράζουν µια ενδεχοµένως ακραία κατάσταση, αλλά παρ’ αυτά ο σχεδιασµός και
εφαρµογή πλάνων δηµόσιας επένδυσης καλό θα είναι να πραγµατοποιούνται έχοντας και ως γνώση
τις περιπτώσεις που συζητήσαµε.

6.11) Επίδραση της επιλογής ποσοστού χρηµατοδότησης δηµοσιών επενδύσεων στην
ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας.
Σε αυτό το τµήµα της έρευνας µας, θα µας απασχολήσει ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατόν
να επηρεαστεί η δυναµική της µετάβασης και πιο συγκεκριµένα η ταχύτητα της δυναµικής της
µετάβασης ή αλλιώς η κλίση του µονοπατιού, προς την κατάσταση ισόρροπης µεγέθυνσης, όταν
µεταβληθεί ο δείκτης του εκάστοτε δηµοσιονοµικού κανόνα. Ως συνήθως οι δυο δηµοσιονοµικοί
κανόνες θα µελετηθούν ξεχωριστά στις παραγράφους που ακολουθούν.

144

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

6.11.1) ο ρόλος του FRO στην ταχύτατα µετάβασης
Για να µελετήσουµε την ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας του
δυναµικού συστήµατος των 6.21, 6.22 και 6.23 προσπαθούµε να το απλοποιήσουµε φέρνοντας το
στην ελάχιστη διάστασή του. Από την εξίσωση (6.21) λύνουµε για το css για την ισορροπία του,
i

c
δηλαδή για = 0 , και έχουµε:
c
css = −

ρ g a (1 + a(τ − 1) − τ + σ (ψ − 1))
+
σ
σ

Το οποίο το αντικαθιστούµε στην (6.23) και έχουµε µια έκφραση για τον κανόνα διαχρονικής
εξέλιξης του g :
i

g g ρ + g a ( g (a − 1 + τ − aτ ) + σψ )
=
g
gσ

(6.31)

i

g
τότε η ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας
Αν θεωρήσουµε πως φ ( g ) =
g
είναι :

 g ρ + g a ( g (a − 1 + τ − aτ ) + σψ ) 
∂

a −2
gσ
∂φ ( g )
 = − (a − 1) g (ag (τ − 1) − σψ )
= 
∂g
∂g
σ
, οπότε η επίδραση µιας εξωγενούς µεταβολής του ποσοστού του προϊόντος που κατευθύνεται για
δηµόσιες επενδύσεις ψ , στην ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας είναι:

 ∂φ ( g ) 
∂

 ∂g 

∂ψ

= (a − 1) g a − 2

, το οποίο είναι προφανώς µια αρνητική ποσότητα, οπότε µπορούµε να συνάγουµε πως µια αύξηση
του ποσοστού του προϊόντος που κατευθύνεται για δηµόσιες επενδύσεις ψ επιβραδύνει την
µετάβαση στην ισορροπία.
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i

g
Εάν µελετήσουµε την σχέση (6.31) στην ισορροπία της ( = 0 ) για µια µεταβολή του ψ , µε
g
την χρήση του θεωρήµατος των πεπλεγµένων συναρτήσεων (implicit function theorem) έχουµε πως η
τιµή του g ss µεταβάλλεται ως εξής:

 g ρ + g ss a ( g ss (a − 1 + τ − aτ ) + σψ ) 
∂  ss

g ssσ



g ssσ
∂g ss
∂ψ
=−
=
a
∂ψ
(1 − a )(ag ss (1 − τ ) + σψ )
 g ρ + g ss ( g ss (a − 1 + τ − aτ ) + σψ ) 
∂  ss

g ssσ


∂g ss
, το οποίο όπως είναι προφανές ορίζει µια θετική ποσότητα. Σε συνδυασµό µε την εξίσωση (6.16) η
µακροχρόνια µεγέθυνση καθορίζεται από τον λόγο δηµόσιου προς ιδιωτικό κεφάλαιο και επηρεάζεται
θετικά. Έτσι µια αύξηση του ψ οδηγεί σε µια αύξηση του g ss και άρα και σε αύξηση του
µακροπρόθεσµου ρυθµού ανάπτυξης. Το οποίο σε συνδυασµό µε το προηγούµενο αποτέλεσµα µας
λέει πώς µια αύξηση του ψ µπορεί να αυξήσει τον ρυθµό µεγέθυνσης αλλά να µειώσει την ταχύτητα
µετάβασης της οικονοµίας στην κατάσταση ισόρροπης µεγέθυνσης.

6.11.2) ο ρόλος του FRT στην ταχύτατα µετάβασης
Αντιστοίχως για να µελετήσουµε την ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής
ισορροπίας του δυναµικού συστήµατος των (6.28), (6.29) και (6.30) προσπαθούµε να το
απλοποιήσουµε φέρνοντας το στην ελάχιστη διάσταση του. Από την εξίσωση (6.28) λύνουµε για το
i

c
css για την ισορροπία του, δηλαδή για = 0 , και έχουµε πως:
c
css =

ρ + g a (a − 1 + σ + τ − aτ + (−1 + (a − 1)b)στψ G
σ

, η οποία τιµή του css µε αντικατάσταση στις (6.29) και (6.30) µας δίνει:
i

b bρ + g a (στ (ψ G − 1) − (a − 1)b(τ − 1 + σ (1 + τ (ψ G − 1)))
=
b
bσ

(6.32)

i

g g ρ − g a ((a − 1) g (τ − 1) − (1 + (1 − a )b)στψ G )
=
σg
g
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i

b
Λύνουµε λοιπόν την (6.32) για την ισορροπία της ( = 0 ) και βρίσκουµε την έκφραση της τιµής του
b
bss να είναι:

bss =

g aστ (ψ G − 1)
− ρ + (a − 1) g a (τ − 1 + σ (1 + τ (ψ G − 1)))

Στη συνέχεια αντικαθιστούµε την έκφραση του bss στην (6.33) και έχουµε µια έκφραση για τον
κανόνα διαχρονικής εξέλιξης του g :



(a − 1) g aστ (ψ G − 1)
− 1
g ρ − g a ((a − 1) g (τ − 1) + στψ G 
a
g
 − ρ + (a − 1) g (σ − 1 + τ − στ + στψ G ) 
=
g
gσ
i

(6.34)

i

g
Ανάλογα µε την παράγραφο 6.11.1 θεωρούµε πως φG ( g ) = . Σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητα
g
µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας δίνεται πάλι από την µερική παράγωγο

∂φG ( g )
,
∂g

οπότε η επίδραση µιας εξωγενούς µεταβολής του ποσοστού του προϊόντος που κατευθύνεται για
δηµόσιες επενδύσεις ψ G , στην ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας δίνεται µε

 ∂φ ( g ) 
∂ G
∂g 
την σειρά της από την παράγωγο 

∂ψ

, η έκφραση της οποίας είναι ιδιαίτερα

εκτεταµένη και δεν µπορούµε να την αναφέρουµε εδώ, ούτε µπορούµε εύκολα να βγάλουµε πόρισµα
για το πρόσηµο αυτής. Αντί αυτού καταφεύγουµε στην χρήση συγκεκριµένων τιµών για τις
παραµέτρους οι οποίες είναι σύνηθεις στην βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριµένα παίρνουµε τιµές όπως

a = 1/ 4 , ρ = 0.3 , σ = 1 και τ = 0.3 , επιτρέποντας την εξωγενή παράµετρο να πάρει τιµές

ψ G ∈ (0,10) και g ∈ (0,100) . Τότε στο παρακάτω τρισδιάστατο ∆ιάγραµµα 1 µπορούµε να δούµε
για τις συγκεκριµένες τιµές των παραµέτρων και τις δεδοµένες περιοχές των ψ G και g το πρόσηµο

 ∂φ ( g ) 
∂ G
∂g 
της παραγώγου 

∂ψ G

, δηλαδή την επίδραση του ψ G στην ταχύτητα µετάβασης στην

κατάσταση σταθερής ισορροπίας.
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∆ιάγραµµα 1
επίδραση του ψ G στην ταχύτητα µετάβασης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας

0
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Αυτό που παρατηρούµε είναι πως η σχέση όπως και στην παράγραφο 6.11.1 είναι και εδώ αρνητική.
∆ηλαδή µια αύξηση ψ G µειώνει την κλίση της

∂φG ( g )
, δηλαδή την ταχύτητα µετάβασης του
∂g

δυναµικού συστήµατος στην ισορροπία.
Ανάλογα και µε την προηγούµενη παράγραφο για να µελετήσουµε την σχέση (6.34) στην
i

g
ισορροπία της ( = 0 ) για µεταβολή του ψ G , µε την χρήση του θεωρήµατος των πεπλεγµένων
g
συναρτήσεων (implicit function theorem) είναι µάλλον δύσκολο καθώς η προκύπτουσα έκφραση είναι
εκτενής. Οπότε για τιµές που χρησιµοποιήσαµε και προηγουµένως για τις παραµέτρους a = 1/ 4 ,

ρ = 0.3 , σ = 1 και τ = 0.3 δηµιουργούµε τον παρακάτω πίνακα τιµών του g ss για διαφορετικές
τιµές του ψ G (πίνακας 1).
Πίνακας 1
Σχέση του

g ss µε το ψ G

ψG

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

g ss

0.33

0.51

0.65

0.77

0.88

0.97

1.05

1.12

1.18

1.24

Αυτό που είναι προφανές από τον πίνακα 1, είναι πως µια αύξηση του ψ G οδηγεί σε αύξηση του g ss ,
δηλαδή έχουµε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα µε την παράγραφο 6.11.1.
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6.11.3) Συµπεράσµατα για άσκηση πολιτικής
Στις παραγράφους 6.11.1 και 6.11.2 είδαµε πως και στις δυο περιπτώσεις, µια αύξηση της
χρηµατοδότησης των δηµοσίων επενδύσεων σε παραγωγικό κεφάλαιο, εν µέσω εξωγενούς αύξησης
του ποσοστού του προϊόντος ή των φορολογικών εσόδων αντίστοιχα αυξάνει την τιµή ισορροπίας του
λόγου δηµόσιο προς ιδιωτικό κεφάλαιο. Το πηλίκο αυτό είναι καθοριστικό για τον µακροπρόθεσµο
ρυθµό ισόρροπης ανάπτυξης. Φυσικά αυτό το αποτέλεσµα δεν µας εκπλήσσει κάποιον καθώς είναι
ένα δεδοµένο αποτέλεσµα της σχετικής βιβλιογραφίας. Το νέο σηµείο είναι πώς αυτή η εξωγενής
αύξηση του ποσοστού ψ και ψ G αντίστοιχα επηρεάζει και την δυναµική της µετάβασης στην
ισορροπία. Πιο συγκεκριµένα µεταβολή του δείκτη του εκάστοτε δηµοσιονοµικού κανόνα επηρεάζει
την κλίση του µονοπατιού που κατά µήκος αυτού οδηγείται η οικονοµία στην ισορροπία. Και
ειδικότερα µια αύξηση του δείκτη αυτού, ενώ προκαλεί αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης της
οικονοµίας, µειώνει την ταχύτητα µετάβασης σε αυτή την υψηλότερη ισορροπία. Το αποτέλεσµα αυτό
µπορεί να συνοψιστεί σε µία πρόταση ως εξής:

Πρόταση 3:
Η επίτευξη υψηλοτέρων ρυθµών ισόρροπης µακροχρόνιας µεγέθυνσης της οικονοµίας µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω υψηλοτέρων ποσοστών των δηµοσιονοµικών κανόνων δηµοσίων επενδύσεων,
αλλά εις βάρος του απαιτούµενου χρόνου για την προσέγγιση αυτών των υψηλότερων ρυθµών,
δεδοµένων των ίδιων αρχικών συνθηκών.

Η απόδειξη έχει ήδη πραγµατοποιηθεί στις παραγράφους 6.11.1 και 6.11.2. και η εκλογίκευση
είναι µάλλον σαφής καθώς όσο σε υψηλοτέρους ρυθµούς βρίσκεται η ισορροπία της οικονοµίας τόσο
περισσότερος χρόνος απαιτείται για να πάει η οικονοµία εκεί, φυσικά δεδοµένης της ίδιας αρχικής
συνθήκης.

6.12) ∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και απροσδιοριστία
Μια σειρά δοκιµίων στην πρόσφατη βιβλιογραφία των µοντέλων ενδογενούς µεγέθυνσης
(Benhabib και Perli (1994), Boldrin και Rostichini (1994), Palivos, et al. (2003) και άλλοι) έδειξαν
πως και µόνο η ύπαρξη εξωτερικοτήτων στην παραγωγή είναι δυνατόν να προκαλέσει
απροσδιοριστία. Σε αυτήν την παράγραφο θα ερευνήσουµε την δυνατότητα ύπαρξης απροσδιοριστίας
όταν η δηµόσια επένδυση ακολουθεί κάποιον αυστηρά καθορισµένο δηµοσιονοµικό κανόνα. Πρώτα
όµως ας ορίσουµε την έννοια της απροσδιοριστίας.

149

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

Ορισµός 1:
Ορίζουµε ότι υπάρχει απροσδιοριστία εάν για αρχικές τιµές ιδιωτικού κεφαλαίου K (0) και δηµοσίου
κεφαλαίου G (0) , τα οποία ορίζουν µοναδικό g (0) , υπάρχουν τουλάχιστον δυο αρχικές τιµές δηµόσιου
χρέους B (0) ή κατανάλωσης C (0) , που σε συνδυασµό µε το K (0) ορίζουν αρχικές τιµές b(0) και

c(0) αντίστοιχα, ώστε οι λύσεις g ( g (0), t ) , b(b(0), t ) και c(c(0), t ) συγκλίνουν σε µοναδικό σηµείο
i

i

i

c b g
ισορροπίας ώστε = = = 0
c b g

6.12.1) FRO και απροσδιοριστία
Από την πρόταση 1 και την απόδειξη αυτής γνωρίζουµε πως για κάθε διάνυσµα των
παραµέτρων υπάρχουν δυο µονοπάτια στο χώρο (c, b, g ) τέτοια ώστε να οδηγούν στην κατάσταση
i

σταθερής ισορροπίας (c, b, g )

ss

i

i

c b g
στην οποία = = = 0 . ∆ιαφορετικά εάν τ < ψ τότε υπάρχουν
c b g

τρία µονοπάτια. Είναι λοιπόν προφανές πώς για κάθε αρχική τιµή g (0) υπάρχει ένα επίπεδο (c, b) το
οποίο τέµνει τα δυο ευσταθή µονοπάτια, ή σε περίπτωση που τ < ψ τέµνει τα τρία ευσταθή
µονοπάτια που οδηγούν στη ισορροπία. Έτσι το επίπεδο που ορίζει η αρχική τιµή g (0) τέµνει
τουλάχιστον δυο ευσταθή µονοπάτια και ορίζει τουλάχιστον δυο αρχικές τιµές b(0) και c(0) τέτοιες
ώστε το σύνολο των αρχικών τιµών ( g (0), bi (0), ci (0)) , µε i = 1, 2,3 να µπορεί να πάρει την τιµή
τρία (όσες και οι ιδιοτιµές) για τ < ψ , να συγκλίνει στην ισορροπία από τουλάχιστον δυο
διαφορετικά µονοπάτια. Και άρα υπάρχει απροσδιοριστία και µάλιστα για κάθε διάνυσµα των
παραµέτρων.

6.12.2) FRΤ και απροσδιοριστία
Για τον δηµοσιονοµικό κανόνα FRT η κατάσταση διαφοροποιείται. Μελετήσαµε το
πρόβληµα στο επίπεδο (b, g ) και εκεί σύµφωνα µε την πρόταση 2 είδαµε πως µοναδική περίπτωση
για την ύπαρξη δυο ευσταθών µονοπατιών προς την κατάσταση σταθερής ισορροπίας είναι για την
περίπτωση που µόνο ισχύει τ + σ < 1 . Τότε για αυτήν την περίπτωση και σύµφωνα µε την ανάλυση
της παραγράφου 6.12.1 και του ορισµού 1 µπορούµε να βρούµε απροσδιοριστία. ∆ιαφορετικά για ένα
ευρύτερο και ρεαλιστικότερο σύνολο παραµέτρων το οποίο παραβιάζει την συνθήκη τ + σ < 1
υπάρχει πάντα µοναδικό µονοπάτι που οδηγεί στην ισορροπία και άρα δεν µπορεί να οριστεί
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απροσδιοριστία. Αυτό είναι και µια από τις κρίσιµες διαφορές µεταξύ των δυο εν λόγω
δηµοσιονοµικών κανόνων επενδύσεων.

6.12.3) Συµπεράσµατα για άσκηση πολιτικής
Η ύπαρξη ως εξωτερικότητα στην παραγωγή των δηµοσίων επενδύσεων, όπως έχουµε
αναφέρει ήδη, θεωρήθηκε ως η αιτία πρόκλησης απροσδιοριστίας σε µοντέλα ενδογενούς
µεγέθυνσης. Σε τέτοια υποδείγµατα η ύπαρξη ενός µονοπατιού ισόρροπής µακροχρόνιας µεγέθυνσης
επιβάλλει την δηµόσια επένδυση, όπως αναφέρουν και ο Ghosh και Mourmouras (2004), να
εξελίσσεται σε συνάρτηση µε κάποιες άλλες µακροοικονοµικές µεταβλητές. Αυτό που κάναµε σε
αυτήν την παράγραφο ήταν να εφαρµόσουµε ξεχωριστά δυο τέτοιους δηµοσιονοµικούς κανόνες. Ο
ένας που αποκαλούµε FRO, όπου ένα εξωγενές ποσοστό του προϊόντος µεταφράζεται κάθε χρονική
στιγµή σε δηµόσια επένδυση και ο δεύτερος FRT, όπου εδώ ένα ποσοστό των φόρων µετατρέπεται σε
δηµόσια επένδυση. Όπως αποδείξαµε στις παραγράφους 6.12.1 και 6.12.2 στην περίπτωση του
κανόνα FRO υπάρχει σε κάθε περίπτωση απροσδιοριστία, δηλαδή όταν ψ > τ υπάρχουν τρία
δυναµικά µονοπάτια που οδηγούν στην ισορροπία και όταν ψ < τ , υπάρχουν δυο. Στην περίπτωση
του FRT απροσδιοριστία προκύπτει για ακραίες και µη ρεαλιστικές παραµετρικές σχέσεις όπως για

τ + σ < 1 . Όπως είναι λογικό από τα προηγούµενα ανακύπτει ως συµπέρασµα για άσκηση
δηµοσιονοµικής πολιτικής ότι καλό θα ήταν οι δηµόσιες επενδύσεις να ακολουθούν ένα ποσοστό των
φόρων και όχι του προϊόντος, καθώς έτσι αποφεύγονται ζητήµατα απροσδιοριστίας.

6.13) Μη γραµµικά φαινόµενα
Όπως αναφέρεται στους Ghosh και Mourmouras (2004), η Γερµανία και το Ηνωµένο
Βασίλειο ακολουθούν το Χρυσό Κανόνα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ο οποίος επιτρέπει τις κυβερνήσεις
να τρέχουν ελλείµµατα µε τον περιορισµό πως µε τα ελλείµµατα αυτά χρηµατοδοτούν δηµόσιες
επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούν τον κανόνα FRT. Σε αυτήν την
παράγραφο µε την χρήση δεδοµένων για τη Γερµανία βρίσκουµε ενδείξεις για την ύπαρξη ενός
µέρους του οικονοµικού κύκλου να εµφανίζει ντετερµινιστική συµπεριφορά. Αυτό το εµπειρικό
εύρηµα προσπαθούµε να εκλογικεύσουµε µελετώντας τα µη γραµµικά φαινόµενα που οφείλονται
στην εφαρµογή δηµοσίων επενδύσεων από τη µεριά της Γερµανίας η οποία ακολουθεί µια λογική
ανάλογη µε τον FRT.
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6.13.1) Χαρακτηριστικά στοιχεία
Από τη βάση του Ecofin παίρνουµε για τη Γερµανία δεδοµένα για τη διαφορά µεταξύ του
πραγµατικού και δυνητικού προϊόντος σε σταθερές αγοραίες τιµές του 2000 για τα έτη 1965 έως
2009. Η διαφορά αυτή µεταξύ πραγµατικού προϊόντος και δυνητικού προϊόντος συλλαµβάνει τον
οικονοµικό κύκλο. Πάνω σε αυτά τα δεδοµένα προσαρµόζουµε µια θεωρητική µη γραµµική εξίσωση
της µορφής:

Gap = c2 (cos(c1t ) + sin(c1t ))

(6.35)

,όπου c1 , c2 είναι οι συντελεστές που θα εκτιµήσουµε. Τη µορφή αυτή που επιλέξαµε θα την
σχολιάσουµε στην συνέχεια. Για αυτή τη µη γραµµική παλινδρόµηση λαµβάνουµε τα εξής στατιστικά
που φαίνονται στον πίνακα 2

Πίνακας 2
Αθεωριτική µη γραµµική παλινδρόµηση του Output Gap
Dependent Variable: GAP
GAP=((COS(C(1)*TIME)+SIN(C(1)*TIME))*C(2))
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C(1)

-0.348724

0.010723

-32.52174

0.0000

C(2)

0.654262

0.219258

2.983982

0.0047

R-squared

0.162375

Mean dependent var

-0.165329

Adjusted R-squared

0.142895

S.D. dependent var

1.588722

S.E. of regression

1.470838

Akaike info criterion

3.652968

Sum squared resid

93.02468

Schwarz criterion

3.733264

Log likelihood

-80.19179

Durbin-Watson stat

1.059800

Παρατηρούµε πως η παλινδρόµηση είναι στατιστικά σηµαντική και πως το ντετερµινιστικό µέρος του
οικονοµικού κύκλου είναι το 14% αυτού, για την περίπτωση της Γερµανίας. Η εξίσωση (6.35)
περιγράφει µια δυναµική ντετερµινιστική εξέλιξη του κύκλου η οποία όπως αναφέραµε είναι
αθεωρητική. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε µέσα από το µοντέλο µας να δούµε εάν είναι δυνατή
παρόµοια συµπεριφορά µέσα στα πλαίσια του θεωρητικού µοντέλου που µελετάµε.
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6.13.2) Θεωρητικές ντετερµινιστικές διακυµάνσεις
Τα µη γραµµικά φαινόµενα οφείλονται στη διαφορική εξίσωση του κανόνα διαχρονικής
εξέλιξης του g , ο οποίος σύµφωνα µε την παράγραφο 6.11.2 υπενθυµίζουµε ότι είναι η εξίσωση 6.34
την οποία για ευκολία αναφέρουµε και εδώ:



(a − 1) g aστ (ψ G − 1)
g ρ − g a ((a − 1) g (τ − 1) + στψ G 
− 1
a
g
 − ρ + (a − 1) g (σ − 1 + τ − στ + στψ G ) 
=
g
gσ
i

(6.34)

Θα περιορίσουµε την µελέτη µας για την περίπτωση του FRT ο οποίος εφαρµόζεται στην περίπτωση
της Γερµανίας. Όπως είναι φανερό η µελέτη της εξίσωσης (6.34) είναι ιδιαιτέρως επίπονη οπότε θα
περιοριστούµε στην ειδική περίπτωση για τιµές παραµέτρων τ = 0.3 , ρ = 0.3 , σ = 1 , a = 1/ 3 και

ψ G = 0.9 . Οι δεδοµένες τιµές παραµέτρων, από την σχέση (6.34), ορίζουν την ισορροπία
g ss = 1, 4145 , (παραθέτουµε µόνο τα τέσσερα δεκαδικά ψηφία από τα τριάντα δυο που δουλεύουµε.)
Η αριθµητική επίλυση της (6.34) για τις συγκεκριµένες τιµές παραµέτρων και κοντά στην ισορροπία,
-δίνουµε έως αρχική συνθήκη g (0) ≅ g ss µια τιµή κοντά στην τιµή ισορροπίας για να µελετήσουµε
τα φαινόµενα κατά την προσέγγιση σε αυτή-, αποτυγχάνει για αρκετές αριθµητικές µεθόδους
επίλυσης διαφορικών εξισώσεων λόγω των ιδιαιτέρων µη γραµµικοτήτων που εµφανίζονται.
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πώς η µέθοδος RungeKutta, η οποία έχει δοκιµαστεί για διάφορες
τάξεις

της,

η

µέθοδος

ExplicitRungeKutta,

η

ImplicitRungeKutta,

η

SymplecticPartitionedRungeKutta, η ExplicitEuler, η ExplicitMidpoint αποτυγχάνουν να συγκλίνουν
και να δώσουν λύση, ενώ άλλες όπως η StiffnessSwitching για παράδειγµα ενώ επιτυγχάνουν
i

g
σύγκλιση, αποτυγχάνουν να δώσουν ισορροπία
= 0 , και άρα απορρίπτονται. Αυτό που κάνουµε
g
στην συνέχεια είναι να επιτρέψουµε στο λογισµικό µας να επιλέξει τη βέλτιστη µέθοδο και ως
αποτέλεσµα για την επίλυση της (6.34) παίρνουµε το παρακάτω ∆ιάγραµµα 2:
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∆ιάγραµµα 2
i

g
Η συµπεριφορά της µετάβασης της λύσης της
προς την ισορροπία της g ss
g

°

g

g
1.4145
1.4145
1.4145
1.4145
1.4145
t
65

70

75

80

, το οποίο για ευρύτερο χρονικό ορίζοντα είναι το εξής:

∆ιάγραµµα 3
i

g
Η συµπεριφορά της µετάβασης της λύσης της
προς την ισορροπία της g ss
g

°

g

g
1.4145
1.4145
1.4145
1.4145
t
80

100

120

140

160

180

200

Παρατηρούµε πως µε την παρέλευση του χρόνου καταλήγει στην τιµή ισορροπίας ( g ss = 1, 4145 )
που αναµένουµε. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φαίνεται καλλίτερα στο διάγραµµα 2 είναι ο
τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει την ισορροπία. Βλέπουµε δηλαδή πώς δεν είναι µονότονος αλλά
παρουσιάζει αυξοµειώσεις. Οφείλουµε να πούµε πως διαπιστώσαµε πως η συµπεριφορά αυτή
εµφανίζεται για ένα ευρύ φάσµα των παραµέτρων και δεν είναι υποκείµενο παραµετρικών αλλαγών.
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Η αίσθηση που είχαµε µε την ενασχόληση του συγκεκριµένου θέµατος ήταν ότι ενδεχοµένως
η ύπαρξη εξωτερικοτήτων να προκαλούσε πέρα από τα συνήθη ζητήµατα απροσδιοριστίας και
ζητήµατα µη γραµµικών φαινοµένων. Γενικά η προσέγγιση της µελέτης της ισορροπίας και της
ευστάθειας της, όπως κάναµε και σε προηγούµενες παραγράφους γίνεται µέσω γραµµικοποιήσεων και
µελέτης των ιδιοτιµών. Αναµένοντας να βρούµε κυκλικές συµπεριφορές ή µη µονότονες
συµπεριφορές στη δυναµική προσέγγιση της ισορροπίας, µας παρακίνησε να χρησιµοποιήσουµε στα
δεδοµένα µας µια αθεωρητική καµπύλη της µορφής που λαµβάνουµε από την (6.35) η οποία
προσαρµόζεται σε δεδοµένα κυκλικής συµπεριφοράς. Βεβαίως η (6.35) αποτελεί προσέγγιση και της
συµπεριφοράς του διαγράµµατος 2. Η εφαρµογή του αρνητικού κριτηρίου του Dulac ή του ανάλογου
του Bendixson µας απορρίπτει την ύπαρξη κυκλικών συµπεριφορών, δηλαδή κλειστών κύκλων ή
Limit cycles. Για την ευκολία του αναγνώστη παραθέτουµε τα κριτήρια.

Κριτήριο Bendixson:
Εάν σε ένα διαφορικό σύστηµα εξισώσεων της µορφής:

dy1
= φ1 ( y1 , y2 )
dt
dy2
= φ2 ( y1 , y2 )
dt
η έκφραση :

∂φ1 ∂φ2
+
∂y1 ∂y2
, δεν αλλάζει το πρόσηµο της µέσα σε µία περιοχή D του διαγράµµατος φάσεων, τότε δεν µπορεί να
υπάρχει κλειστό µονοπάτι µέσα στο D .

Κριτήριο Dulac:
Εάν υπάρχει µια συνεχής διαφορίσιµη συνάρτηση

y : ℝ2 → ℝ

τέτοια ώστε

∇.( yf ) , µε

f : ℝ 2 → ℝ 2 ένα συνεχές διαφορίσιµο διάνυσµα, να είναι συνεχής και µη µηδενική σε µια απλά
ορισµένη περιοχή D , τότε δεν υπάρχει περιοδική τροχιά µέσα στο D .

Έχοντας λοιπόν απορρίψει την ύπαρξη περιοδικών τροχιών σε µια περιοχή κοντά στην ισορροπία
επιχειρούµε να δώσουµε µεγαλύτερη βάση στο αριθµητικό αποτέλεσµα που βρήκαµε. ∆ηλαδή την µη
µονότονη συµπεριφορά.
Συνοψίζουµε λοιπόν πως δεν έχουµε κυκλική συµπεριφορά αλλά έχουµε µια µορφή
φθίνουσας ταλάντωσης. Προφανώς ο λόγος που καταφύγαµε σε αριθµητική επίλυση της διαφορικής
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είναι η δυσκολία επίλυσης αναλυτικά. Για τις συγκεκριµένες τιµές των παραµέτρων µπορούµε να
πάρουµε µια µορφή για την αναλυτική λύση η οποία όµως µας δίνεται σε όρους αντίστροφης
συνάρτησης την οποία και παραθέτουµε στο παράρτηµα. Αυτό που παρατηρούµε είναι πως στην
αντίστροφη συνάρτησης της λύσης της εξίσωσης (6.34) υπάρχει όρος τόξου εφαπτοµένης όπως και
όροι λογαρίθµων. Η αντιστροφή του τόξου εφαπτοµένης δίνει εφαπτοµένη και η αντιστροφή των
λογαρίθµων δίνει εκθετικές συναρτήσεις του χρόνου. Και άρα µια συµπεριφορά η οποία περιέχει µια
φθίνουσα ταλάντωση µπορεί να δικαιολογηθεί και ενδεχοµένως να στηρίξει θεωρητικά το αριθµητικό
αποτέλεσµα.

6.13.3) Συµπεράσµατα
Μπορεί να θεωρηθεί ως ευρέως αποδεκτό πώς οι ανεπτυγµένες χώρες απολαµβάνουν τα
οφέλη µιας διαχρονικής οικονοµικής µεγέθυνσης. Η σύγχρονη εµπειρική βιβλιογραφία επισηµαίνει
πως οι ρυθµοί µεγέθυνσης δεν είναι σταθεροί διαχρονικά και παρουσιάζουν µια µεταβλητότητα, η
οποία τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να εξηγηθεί µέσω της θεωρητικής βάσης των υποδειγµάτων
πραγµατικών οικονοµικών κύκλων (Real Business Cycles) όπου βασική γενεσιουργός αιτία των
διακυµάνσεων στους ρυθµούς µεγέθυνσης είναι τα στοχαστικά σοκ στα οποία είναι υποκείµενη η
κάθε οικονοµία. Σε αυτήν την παράγραφο µε δεδοµένα για την Γερµανία δείχνουµε πως ένα κοµµάτι
του οικονοµικού κύκλου έχει ντετερµινιστικά χαρακτηριστικά και αυτό ακριβώς επιχειρούµε να
δείξουµε θεωρητικά µέσα από ένα τυπικό υπόδειγµα ενδογενούς µεγέθυνσης µε δηµόσιες
παραγωγικές δαπάνες. Αυτό που δείχνουµε είναι πως η δέσµευση µιας κυβέρνησης να ακολουθήσει
ένα συγκεκριµένο κανόνα δηµόσιων επενδύσεων, εν προκείµενο τον FRT, προκαλεί έντονα µη
γραµµικά φαινόµενα. Πιο συγκεκριµένα έχουµε δείξει πως η δυναµική της µετάβασης στην
κατάσταση σταθερής ισορροπίας του συστήµατος, η οποία υπονοεί σταθερή µακροχρόνια οικονοµική
µεγέθυνση, πραγµατοποιείται µη µονότονα. Παρουσιάζει δηλαδή µια ντετερµινιστική φθίνουσα
ταλάντωση πρός το επίπεδο ισορροπίας µέχρι τελικά την επίτευξη της ισορροπίας. Αυτή καθ’αυτή η
συµπεριφορά δεν υπαγορεύει και την ύπαρξη κλειστών επαναλαµβανόµενων κύκλων, γεγονός που
απορρίπτεται και από τα κριτήρια του Dulac και του Bendixson, αλλά µας δίνει µια ιδέα για την
ντετερµινιστική συµπεριφορά της οικονοµίας. Εάν υποθέσουµε λοιπόν πώς η οικονοµία σε τακτά ή
άτακτα χρονικά διαστήµατα δέχεται εξωγενείς πιέσεις τέτοιες ώστε να την οδηγούν εκτός της
κατάστασης σταθερής ισορροπίας, και η οικονοµία αυτή έχει την ντετερµινιστική δοµή που
περιγράφουµε στο υπόδειγµα µας, τότε η επιστροφή της οικονοµίας στην κατάσταση σταθερής
ισορροπίας θα συµβαίνει µε τον µη µονότονο, φθίνουσας ταλάντωσης τρόπο, που περιγράφουµε. Εάν
δεχτούµε πως αυτές οι εξωγενείς διαταραχές συµβαίνουν στο διηνεκές, τότε µπορούµε να
εντοπίσουµε και την δύναµη που φέρνει τον ταλαντωτή µας εκτός ισορροπίας και άρα την διηνεκή
ταλάντωση της οικονοµίας που παρατηρούµε. Εάν δεχτούµε τώρα πως οι διαταραχές αυτές δεν είναι
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ούτε ισοδύναµες ούτε τακτικές τότε µπορούµε να ισχυριστούµε πως το θεωρητικό µας υπόδειγµα
µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική εξήγηση για την οικονοµική συµπεριφορά των διακυµάνσεων του
ρυθµού µεγέθυνσης. Το κίνητρο µας για την παράγραφο αυτή είναι η πεποίθηση µας ότι ο κόσµος δεν
µπορεί να είναι στοχαστικός, τυχαίος, αλλά η άγνοια µας και η αδυναµία µας να τον περιγράψουµε
ντετερµινιστικά µας ωθεί στην χρήση στοχαστικών εργαλείων ώστε να προσεγγίσουµε όσο καλλίτερα
µπορούµε αυτό που δεν µπορούµε να γνωρίζουµε.
Σε αυτό το σηµείο για να γίνει αντιληπτή και η αναλογία µε ευρήµατα των RBC
υποδειγµάτων πραγµατοποιούµε µια αριθµητική άσκηση. Για την αριθµητική επίλυση της διαφορικής
υποθέσαµε τις εξής τιµές για τις παραµέτρους: τ = 0.3 , ρ = 0.3 , σ = 1 , a = 1/ 3 και ψ G = 0.9 .
Έχουµε υποθέσει επίσης από την αρχή της ανάλυσης πως η τεχνολογία παραγωγής είναι ίση µε την
µονάδα. Αυτές οι παράµετροι µας οδηγούν στην ισορροπία σε ένα λόγο δηµοσίου προς ιδιωτικό
κεφάλαιο ίσο µε g ss = 1, 4145 , οι οποίες τιµές καθορίζουν από την εξίσωση (6.16) την τιµή της
µακροχρόνια

ισόρροπης

µεγέθυνσης

η

οποία

είναι

γ = 0, 222275 . Έστω λοιπόν πως

πραγµατοποιείται µια τεχνολογική πρόοδος η οποία αυτοµάτως ενσωµατώνεται από το σύνολο της
παραγωγής, τέτοια ώστε να αυξήσει τον τεχνολογικό παράγοντα κατά 1%, δηλαδή από A = 1 σε

A = 1, 01 . Με τις ίδιες τιµές για τις παραµέτρους αυτό το µόνιµο τεχνολογικό σοκ καθορίζει µια νέα
ισορροπία όπου g ss = 1,40177 , δηλαδή µια αύξηση της παραγωγικότητας αυξάνει το ιδιωτικό
κεφάλαιο σε σχέση µε το δηµόσιο, και ο νέος µακροχρόνιος ρυθµός µεγέθυνσης είναι γ = 0,22909 ,
δηλαδή µια αύξηση 1% στην τεχνολογία προκάλεσε µια αύξηση 0,68% στον µακροχρόνιο ρυθµό
οικονοµικής µεγέθυνσης. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση η µετάβαση στην νέα ισορροπία από την
παλαιά θα ακολουθήσει τον κανόνα της εξίσωσης (6.34) την οποία λύνουµε αριθµητικά για τις ίδιες
παραµέτρους και ως αρχική τιµή την παλαιά τιµή ισορροπίας του λόγου δηµόσιου προς ιδιωτικού
κεφαλαίου g ss = 1, 4145 . Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει η οικονοµία την νέα ισορροπία
περιγράφεται από το διάγραµµα 4 και δεν διαφέρει από όσα περιγράψαµε µέχρι τώρα. Παρατηρούµε
πως το g από την παλαιά ισορροπία η οποία είναι υψηλότερη από την νέα, µειώνεται κάτω από την
νέα ισορροπία για να αυξηθεί ξανά, ακολουθώντας µια µορφή φθίνουσας ταλάντωσης έως ώτου
τελικά ισορροπήσει στην νέα αυτή ισορροπία. Παρατηρούµε επίσης πώς αυτή η αύξηση του 1% στην
τεχνολογία σε συνδυασµό µε τις επιλεγµένες παραµέτρους δεν οδήγησαν την οικονοµία σε ασταθή
περιοχή του δυναµικού συστήµατος.
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∆ιάγραµµα 4
i

g
Η συµπεριφορά της µετάβασης της λύσης της
προς την ισορροπία της g ss
g
°

g

g
1.40177
1.40177
1.40177
1.40177
1.40177
t
80
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140

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε ο λόγος δηµόσιου προς ιδιωτικό κεφάλαιο είναι η κρισιµότερη
µεταβλητή στις εξισώσεις του δυναµικού µας συστήµατος οπότε όλες οι µακροοικονοµικές µας
µεταβλητές θα προσαρµοστούν στην νέα ισορροπία τους ακολουθώντας ανάλογες ταλαντώσεις µε το

g . Αυτό που δεν µπορεί να διαφύγει της προσοχής µας είναι πως αυτή η δυναµική µετάβαση από την
παλαιά ισορροπία στην νέα θυµίζει τις συναρτήσεις απόκρισης σε διαταραχές (impulse response
functions) των στοχαστικών υποδειγµάτων των πραγµατικών οικονοµικών κύκλων (RBC).

6.14) Συµπεράσµατα κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύξαµε ένα τυπικό µοντέλο ενδογενούς µεγέθυνσης ανάλογο µε
αυτό των Greiner και Semmler (2000), Ghosh και Mourmouras (2004). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
εφαρµόσαµε δυο εξωγενείς δηµοσιονοµικούς κανόνες δηµοσίων επενδύσεων. Ο ένας συνδέει τη
δηµόσια επένδυση γραµµικά µε το προϊόν και ο δεύτερος συνδέει τη δηµόσια επένδυση γραµµικά µε
τα φορολογικά έσοδα, και στις δυο περιπτώσεις µε εξωγενές ποσοστό. Για τους δυο αυτούς κανόνες
µελετήσαµε και συγκρίναµε τις ιδιότητες που προσδίδουν τόσο στην ισορροπία όσο και στη δυναµική
της µετάβασης (transitional dynamics) σε αυτή. Τα ευρήµατά µας µπορούν να συνοψιστούν στα
παρακάτω τέσσερα σηµεία: α) το πρώτο σηµείο είναι ο χαρακτηρισµός της ευστάθειας της δυναµικής
οικονοµίας και για τις δυο περιπτώσεις δηµοσιονοµικών κανόνων όπου βρίσκουµε τις παραµετρικές
συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται β) το δεύτερο σηµείο, το οποίο και αυτό έχει ισχύ και για
τους δυο δηµοσιονοµικούς κανόνες, είναι πώς µια εξωγενής αύξηση του ποσοστού χρηµατοδότησης
αυξάνει το µακροπρόθεσµο σταθερό ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας αλλά µε το κόστος ότι
απαιτείται περισσότερος χρόνος να φτάσει η οικονοµία στην ισορροπία για δεδοµένες φυσικά αρχικές
συνθήκες, γ) το τρίτο σηµείο είναι πώς στην περίπτωση όπου η δηµόσια επένδυση εκφράζεται ως
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ποσοστό του προϊόντος δηµιουργείται πάντα ζήτηµα απροσδιοριστίας, όπως αυτή έχει οριστεί, ενώ
για τον δεύτερο κανόνα µόνο σε ακραίες περιπτώσεις, δ) το τέταρτο και τελευταίο σηµείο είναι µια
πιθανή µερική ντετερµινιστική θεωρητική εξήγηση των οικονοµικών διακυµάνσεων, όπου βλέπουµε
πως η ύπαρξη του δηµοσιονοµικού κανόνα δηµιουργεί τέτοια µη γραµµικά φαινόµενα ώστε η
µετάβαση στην ισορροπία να µην είναι µονότονη αλλά να εµφανίζεται ως µια φθίνουσα ταλάντωση η
οποία µέχρι να σταθεροποιηθεί στην ισορροπία φτάνει σε επίπεδα και πάνω και κάτω από αυτή.
Τα επιµέρους σχόλια για άσκηση πολιτικής έχουν αναπτυχθεί µετά το αντίστοιχο εύρηµα,
οπότε εδώ λαµβάνοντας υπόψη µας το σύνολο των ευρηµάτων θα προσανατολιστούµε σε ένα
γενικότερο σχόλιο. Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας κρίνουµε πως η δηµόσια επένδυση είναι
προτιµότερο να συνδέεται µε τα φορολογικά έσοδα και όχι µε το προϊόν, καθώς έτσι είναι πολύ πιο
δύσκολο να περιέλθει η οικονοµία σε αποσταθεροποιητικό δρόµο ή να αντιµετωπίσει φαινόµενα
απροσδιοριστίας. Καλό είναι επίσης η πολιτική επενδύσεων να είναι συνεπής και µακροπρόθεσµη
γιατί µεταβολές της ποσόστωσης για επενδύσεις µπορούν να έχουν συνέπειες τόσο στην ισορροπία
όσο και στο χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη αυτής. Σε συνέχεια αυτού και σε συνδυασµό µε το
δ) η δηµόσια επένδυση δεν είναι καλό εργαλείο για την άσκηση βραχυχρόνιων προκυκλικών ή
αντικυκλικών πολιτικών. Υποστηρίζουµε αυτό γιατί µεταβάλει και την ισορροπία και την µετάβαση
σε αυτήν αλλά και τις ενδογενείς ταλαντώσεις προς την µετάβαση σε αυτήν. ∆ιαφορετικά µία
εξωγενής πίεση στην οικονοµία η οποία θα τη φέρει σε κατάσταση έξω από την ισορροπία εάν
ακολουθηθεί µε αλλαγές της ποσόστωσης της επένδυσης του δηµοσιονοµικού κανόνα, µπορεί να
εµµένει τόσο λόγω των αλλαγών αυτών αλλά και των ταλαντώσεων που προκαλούν.
Συνοψίζοντας σε µία πρόταση προτείνουµε η δηµόσια επένδυση να συνδέεται µε τα
φορολογικά έσοδα και αυτός ο δηµοσιονοµικός κανόνας να ακολουθείται µε συνέπεια και
απαρέγκλιτα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Στοχαστική ενδογενής οικονοµική µεγέθυνση και αβεβαιότητα
στην αγορά τίτλων δηµοσίου
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α/α
1
2
3
4
5

Τίτλος
Το βαθµονοµηµένο risk premium έναντι της αβεβαιότητας
Ο καταµερισµός της επένδυσης έναντι της αβεβαιότητας
Ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης έναντι
της αβεβαιότητας
Ο λόγος δηµόσιου προς ιδιωτικό κεφάλαιο g έναντι της αβεβαιότητας
Ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης έναντι
της αβεβαιότητας

Σελίδα
202
203
204
207
207

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Σύµβολο
Επεξήγηση συµβόλου
πραγµατικό επιτόκιο
r
απόδοση οµολόγων
R
µερίδιο του πλούτου σε κρατικά οµόλογα
h
2
διακύµανση της απόδοσης των οµολόγων ανά µονάδα χρόνου
σ
z
Wiener process (ή white noise)
2
επιτόκιο ρίσκου (risk premium)
f (σ )
πραγµατικό συνολικό χρέος
B
πραγµατικό συνολικό προϊόν
Y
δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
δ
τ
φορολογικός συντελεστής
πραγµατικό συνολικό παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο
G
πραγµατικά συνολικά έσοδα φόρων
T
a
παράµετρος
ω
πραγµατικός µισθός
g
λόγος δηµοσίου προς ιδιωτικού κεφαλαίου
συνολική προεξοφληµένη χρησιµότητα
U
πραγµατική συνολική κατανάλωση
C
u
στιγµιαία χρησιµότητα
ρ
συντελεστής προεξόφλησης
αντίστροφο της διαχρονικής ελαστικότητας υποκατάστασης
θ
πραγµατικός συνολικός πλούτος
W
πραγµατικό συνολικό φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο
K
q
δυναµικός λαγκρανζιανός πολλαπλασιαστής
γ
µακροχρόνιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης
value function
V (W )
παράµετρος
A
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7) Στοχαστική ενδογενής οικονοµική µεγέθυνση και αβεβαιότητα
στην αγορά τίτλων δηµοσίου

Σε αυτό το κεφάλαιο, σε ένα υπόδειγµα που είναι µια στοχαστική επέκταση του πέµπτου
κεφαλαίου, αναπτύσσουµε ένα υπόδειγµα στοχαστικής ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης, µε
δηµόσια επένδυση και αβεβαιότητα στην αγορά χρεογράφων. Το συµπέρασµα είναι αναµενόµενο, µια
µείωση στην συνολική αβεβαιότητα οδηγεί σε αύξηση του µακροχρόνιου ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης. Η καινοτοµία του κεφαλαίου είναι η απόδειξη αυτής της διαισθητικής σχέσης µέσα σε
ένα πλαίσιο στοχαστικής ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης σε συνεχή χρόνο, και από όσο
µπορούµε να γνωρίζουµε είναι από τις ελάχιστες φορές που εφαρµόζεται η µεθοδολογία του
στοχαστικού αυτόµατου ελέγχου, σε συνεχή χρόνο, σε υπόδειγµα ενδογενούς οικονοµικής
µεγέθυνσης, παίρνοντας αναλυτικά αποτελέσµατα.

7.1) Εισαγωγή
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) (2003),
όπως έχουµε αναφέρει και στο κεφάλαιο 2, έχοντας συγκεντρώσει την εµπειρία από 18 χώρες έχουν
δώσει ως γενική οδηγία προς τις αρχές διαχείρισης δηµοσίου χρέους να βελτιώσουν τις εγχώριες
αγορές δηµοσίου χρέους ώστε να µπορούν να δανειστούν από αυτές µε χαµηλότερο ρίσκο και µε
µικρότερο κόστος. Η πολιτική αυτή ανταποκρίνεται στην ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης δηµοσίου
χρέους η οποία στοχεύει στη µείωση του κόστους και του ρίσκου ή εναλλακτικά στην ελαχιστοποίηση
του κόστους δεδοµένου του ρίσκου. Η επί µέρους στρατηγική αυτή έχει ως στόχο τη µείωση των
premium των επιτοκίων τα οποία διεκδικούν οι επενδυτές ως αποζηµίωση για τις διάφορες
επισφάλειες που υπάρχουν στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές δηµοσίου χρέους. Έτσι για
παράδειγµα αναφέρουµε πως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η Παγκόσµια Τράπεζα
(World Bank) (2003) τονίζουν την ανάγκη για διαφάνεια και δηµοσιοποίηση των διαδικασιών και
εκδόσεων των τίτλων του δηµοσίου, ώστε να µειωθεί λόγου χάρη το ρίσκο ρευστότητας που µπορεί
να προκύψει σε µια ενδεχόµενη απρόσµενη έκδοση οµολόγων. Έτσι µε µία σειρά απλών πρακτικών
µπορεί να µειωθεί η συνολική αβεβαιότητα της αγοράς χρεογράφων οδηγώντας σε χαµηλότερα
συνολικά επιτόκια και κατ’ επέκταση σε χαµηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
Η µείωση λοιπόν αυτή του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, ειδικά σε χώρες µε ασφαλή
επίπεδα χρέους, είναι δυνατόν να εξοικονοµήσει πόρους ικανούς να χρηµατοδοτήσουν κοινωνικές
παροχές αλλά και δηµόσιες επενδύσεις. Προφανώς η στρατηγική αυτή, βελτίωσης ή το δυνατόν της
ολοκλήρωσης των εγχώριων αγορών τίτλων δηµοσίου, είναι µεσο-βραχυχρόνια πολιτική. Επίσης
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λαµβάνοντας υπόψη µας πως η επένδυση σε τίτλους δηµοσίου είναι ανταγωνιστική µε την επένδυση
σε ιδιωτικά κεφάλαια θέτουµε το παρακάτω ερώτηµα. Σε ένα πλαίσιο ισόρροπής µακροχρόνιας
ενδογενούς µεγέθυνσης, µε παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο, δηµόσιο χρέος και αβεβαιότητα στην
απόδοση του δηµοσίου χρέους, ποια η επίδραση στον µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης
µιας µείωσης της συνολικής αβεβαιότητας; Ως µοντέλο βάσης θα κινηθούµε σε αυτά που έχουµε
εφαρµόσει στα κεφάλαια 5 και 6, µε τη διαφορά ότι πλέον εισάγουµε στοχαστικότητα.
Η επίλυση προβληµάτων στοχαστικού αυτόµατου ελέγχου, σε συνεχή χρόνο είναι απαιτητική
εργασία και έτσι για να προσπαθήσουµε να παρατηρήσουµε την µηχανική και να διατηρήσουµε την
ανιχνευσιµότητα του προβλήµατος, αλλά και την εκλογίκευση της συµπεριφοράς των εξισώσεων, θα
επιχειρήσουµε να το επιλύσουµε πρώτα θεωρώντας γραµµική τεχνολογία παραγωγής.

7.2) Το υπόδειγµα
Το υπόδειγµα που αναπτύσσουµε παρακάτω είναι µια επέκταση του στοχαστικού συνεχούς
χρόνου υποδείγµατος του Merton (1971) και του βασικού υποδείγµατος ενδογενούς οικονοµικής
µεγέθυνσης

που

χρησιµοποιήσαµε

και

στα

προηγούµενα

κεφάλαια.

Απλά

για

λόγους

ανιχνευσιµότητας και κατανόησης της µηχανικής πρώτα θα επιλύσουµε το υπόδειγµα θεωρώντας
γραµµική τεχνολογία παραγωγής.
Χωρίς απώλεια της γενικότητας θεωρούµε ότι δεν υπάρχει αύξηση του πληθυσµού και
υποθέτουµε πως στην οικονοµία µας υπάρχει ένα νοικοκυριό. Το νοικοκυριό καλείται να
µεγιστοποιήσει την αναµενόµενη ευηµερία του κατανέµοντας άριστα τη διαχρονική του κατανάλωση
και επένδυση σε περιβάλλον αβεβαιότητας, υπό τον εισοδηµατικό περιορισµό του ο οποίος είναι µια
στοχαστική διαφορική εξίσωση. Η µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος του νοικοκυριού είναι η
εξής:

∞

max E ∫ e − ρ t
0

Cθ

θ

dt

(7.1)

s.t.

dW = [r (1 − h)W + RhW + ω − C ]dt + hW σ dz

(7.2)

Ο περιορισµός (7.2) περιγράφει τη δυναµική στοχαστική εξέλιξη του πλούτου του νοικοκυριού,
δηλαδή είναι µια στοχαστική διαφορική εξίσωση, όπου W = K + B ο πλούτος ο οποίος είναι το
άθροισµα του ιδιωτικού κεφαλαίου και των κρατικών οµολόγων, τ είναι ο φορολογικός συντελεστής,

r είναι το πραγµατικό επιτόκιο που του αποδίδει η επιχείρηση για την ενοικίαση του κεφαλαίου,
θεωρούµε µηδενικό ρυθµό απαξίωσης του κεφαλαίου, h είναι το µερίδιο του πλούτου σε κρατικά

163

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

οµόλογα (risky asset) 1 − h είναι το µερίδιο του πλούτου σε ιδιωτικό κεφάλαιο, R η αναµενόµενη
απόδοση των οµολόγων, ω είναι ο πραγµατικός µισθός, σ 2 είναι η διακύµανση της απόδοσης των
οµολόγων ανά µονάδα χρόνου και z είναι µια Wiener process (ή white noise). Το K και το B είναι
σε πραγµατικούς όρους και συνολικά µεγέθη. Είναι φανερό πως το νοικοκυριό καλείται να κατανείµει
άριστα και διαχρονικά τη κατανάλωση του C , η πραγµατική συνολική κατανάλωση, και την
επένδυσή του µεταξύ ενός περιουσιακού στοιχείου που θεωρούµε πως δεν φέρει ρίσκο, το φυσικό
κεφάλαιο K , και ενός που φέρει ρίσκο, το δηµόσιο χρέος B .
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε πως ο στόχος µας είναι να δούµε την επίδραση των µεταβολών
της αβεβαιότητας των αγορών χρεογράφων του δηµοσίου, στον µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής
µεγέθυνσης. Για τον λόγο αυτό κάνουµε την τολµηρή υπόθεση πως το φυσικό κεφάλαιο δεν φέρει
ρίσκο ενώ το δηµόσιο χρέος φέρει. Είναι προφανές πως αβεβαιότητα στην αγορά των τίτλων του
δηµοσίου είναι δυνατόν να προέρχεται από πολλές και διαφορετικές ατέλειες, όπως έχουµε συζητήσει
στα εισαγωγικά κεφάλαια, αλλά ακόµα και από παράγοντες όπως πολιτική αστάθεια. ∆εν επιχειρούµε
να προσδιορίσουµε το αίτιο της αβεβαιότητας που προκαλεί την στοχαστική διακύµανση στην
απόδοση των τίτλων του δηµοσίου, αλλά απλά δεχόµαστε µιας γενικής φύσεως διαταραχή, και αυτό
γιατί δεν επιχειρούµε να καθορίσουµε µια δηµοσιονοµική πολιτική η οποία στοχεύει στην επίλυση
των προβληµάτων της αβεβαιότητας, αλλά την επίδραση και µόνο της αβεβαιότητας στην οικονοµική
µεγέθυνση.
Η αβεβαιότητα αυτή ποσοτικοποιείται στην αναµενόµενη απόδοση των οµολόγων R , η
οποία θεωρούµε πως είναι R = r + f (σ 2 ) µε f ′(σ 2 ) > 0 και f ′′(σ 2 ) > 0 . ∆ηλαδή υποθέτουµε πως
είναι ίση µε το πραγµατικό επιτόκιο συν ένα ασφάλιστρο έναντι της αβεβαιότητας (risk premium) το
οποίο είναι µια συνάρτηση της διακύµανσης της στοχαστικότητας της αγοράς χρεογράφων, η οποία
είναι γνησίως αύξουσα και «στρέφει τα κοίλα άνω».
Σηµειώνουµε επίσης πώς η συνάρτηση χρησιµότητας που χρησιµοποιούµε είναι µια τυπική
CES µε θ < 1 , γιατί απλουστεύει την άλγεβρα µας και όπου 1 > ρ > 0 ο συντελεστής προεξόφλησης.
Πριν επιχειρήσουµε να επιλύσουµε το πρόβληµα του καταναλωτή είναι χρήσιµο να δώσουµε
λίγα στοιχεία για τα προβλήµατα αυτού του τύπου. Το γενικό απλούστερο πρόβληµα δυναµικής
αριστοποίησης και ειδικά του «αυτόµατου ελέγχου» (optimal control) αφορά στην εύρεση ενός
άριστου δυναµικού «πλάνου» της µεταβλητής ελέγχου (control), η οποία είναι η ανεξάρτητη
µεταβλητή µιας συνάρτησης υπό αριστοποίηση, δεδοµένης της ανάδρασης της µια κατάσταση (state)
της οποίας µεταβλητή κατάσταση η δυναµική µεταβολή αποτελεί τον περιορισµό του προβλήµατος
αριστοποίησης. ∆ηλαδή η µεταβλητή ελέγχου (control) επηρεάζει την κατάσταση (state) και η
κατάσταση την µεταβλητή ελέγχου, οπότε το άριστο δυναµικό «πλάνο» λαµβάνει υπόψη και την
δυναµική αλληλεπίδραση µε την κατάσταση καταλήγοντας σε ένα άριστο έλεγχο (control) ο οποίος
είναι µια συνάρτηση του χρόνου. Αυτό είναι µε απλά λόγια το πρόβληµα του «αυτόµατου ελέγχου»
(optimal control). Πηγαίνοντας σε πιο σύνθετες καταστάσεις και πιο ρεαλιστικές όπου για παράδειγµα
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συναντώνται σε προβλήµατα µηχανικής ή όπως στο πρόβληµα του Merton (1971) εισέρχεται και ο
παράγοντας της τυχαιότητας. Τότε το πρόβληµα του «αυτόµατου ελέγχου» µετατρέπεται στο πιο
απαιτητικό στοχαστικό πρόβληµα «αυτόµατου ελέγχου». Σε αυτές τις περιπτώσεις ενώ διατηρείται η
παραδοσιακή µηχανική ανάδρασης µεταξύ του ελέγχου και της κατάστασης µπαίνει ένα νέο στοιχείο.
Η µεταβολή της κατάστασης εκτός από την ντετερµινιστική δοµή της µεταβάλλεται και από µια
εξωγενή στοχαστικότητα. Οπότε το πρόβληµα είναι πως η κατάσταση δεν µπορεί να είναι γνωστή και
προκαθορισµένη όπως στην προηγούµενη περίπτωση, αλλά η πραγµατοποίηση της (realization)
εξαρτάται και από την στοχαστική διαταραχή. Οπότε από την στιγµή που εισέρχεται το στοιχείο της
τυχαιότητας στην «κίνηση» του συστήµατος ο άριστος έλεγχος (control) δεν µπορεί να προκύψει ως
συνάρτηση του χρόνου, άλλα µέσω των εργαλείων του δυναµικού προγραµµατισµού και της
στοχαστικής άλγεβρας του Ito, ο άριστος έλεγχος (control) είναι δυνατόν να εκφραστεί σε µια µορφή
ανάδρασης (feedback) µε την κατάσταση εκµεταλλευόµενοι την «αρχή του αρίστου» (principal of
optimality) που οφείλεται στον Bellman. Με άλλα λόγια το άριστο δυναµικό µονοπάτι, ή «πλάνο»,
ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες πρέπει να είναι άριστο για το υπολειπόµενο χρόνο , δηλαδή
κάθε χρονική στιγµή γίνεται ένας επαναπροσδιορισµός του ελέγχου (control). Έτσι η διαφορές στις
τιµές του ελέγχου µεταξύ του στοχαστικού και του ντετερµινιστικού προβλήµατος, οι οποίες
προφανώς είναι αποτέλεσµα µιας µη προσδοκόµενης τυχαιότητας, είναι οι νέες αρχικές συνθήκες του
προβλήµατος και η λύση δεν είναι άλλο από ένα πλάνο διαρκούς επαναπροσδιορισµού του άριστου
ελέγχου.
Μετά τον τεχνικό σχολιασµό µπορούµε να περάσουµε και στην εφαρµογή του. Η επίλυση του
προβλήµατος του καταναλωτή επιβάλλει τον σχηµατισµό της Hamiltonian-Jacobi-Bellman εξίσωσης
η οποία είναι:

 Cθ


1
+ V ′(W )[r (1 − h)W + RhW + ω − C ] + h 2W 2σ 2V ′′(W ) 
2
θ


ρV (W ) = max C ,h 

(7.3)

Όπου V (W ) η τυπική για τα προβλήµατα αυτά «value function» και η εξίσωση (7.3) ανταποκρίνεται
στην «αρχή του αρίστου» (principal of optimality) όπου και την αριστοποιούµε.
Από τις συνθήκες πρώτου βαθµού έχω:

C = (V ′(W ))

h=

1
1−θ

(7.4)

(r − R)V ′(W )
σ 2WV ′′(W )

(7.5)
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Εδώ έχουµε βρει τις συνθήκες αριστοποίησης και όπως βλέπουµε η κατανάλωση κάθε
χρονική στιγµή είναι ένα κοµµάτι τις αξίας της «value function» και ο άριστος καταµερισµός της
επένδυσης είναι µια σχέση της απόδοσης του φυσικού κεφαλαίου, της απόδοσης του δηµοσίου
χρέους, του συνολικού πλούτου, της αβεβαιότητας και φυσικά της «value function». Στα περισσότερα
ανάλογα προβλήµατα η επίλυση είναι εφικτή µέχρι αυτό το σηµείο. Εµείς θα επιχειρήσουµε να
βρούµε την θεωρητική συνάρτηση «value function» V (W ) , εκµεταλλευόµενοι και την ιδιότητα των
υποδειγµάτων ενδογενούς µεγέθυνσης για ισόρροπη µεγέθυνση όλων των µεταβλητών.
Οπότε αντικαθιστούµε τις συνθήκες πρώτου βαθµού (7.4) και (7.5) πίσω στην HamiltonianJacobi-Bellman (7.3) και παίρνουµε µια µη γραµµική διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθµού (η οποία
είναι η µεγιστοποιηµένη εξίσωση Hamiltonian-Jacobi-Bellman):
θ

ρV (W ) = −

2(θ − 1)σ 2 (V ′(W ))

V ′′(W ) + θV ′(W )((r − R) 2 V ′(W ) − 2(ω + rW )σ 2V ′′(W ))
(7.6)
2θσ 2V ′′(W )

θ −1

Αν καταφέρουµε να λύσουµε την διαφορική αυτή έχουµε ολοκληρώσει την επίλυση και του
προβλήµατος του νοικοκυριού. Μια συνήθη µέθοδος για την εύρεση λύσεων σε τέτοιες διαφορικές
είναι µια διαισθητική υπόθεση για την γενική µορφή της V (W ) και µε αντικατάσταση της στην (7.6)
να εκτιµήσουµε µια ειδική λύση της V (W ) η οποία ικανοποιεί την διαφορική. Αυτό που µας φαίνεται
λογικό είναι πώς ο έλεγχος (control), η κατανάλωση στην προκειµένη, πρέπει να είναι ένα σταθερό
ποσοστό της κατάστασης, του πλούτου στην περίπτωση µας. Επίσης ο καταµερισµός της επένδυσης
δεν µπορεί να είναι συνάρτηση του πλούτου αλλά συνάρτηση των αποδόσεων των περιουσιακών
στοιχείων. Οπότε παρατηρώντας στην συνθήκη (7.6) τον όρο
δύναµη της «value function» (V ′(W ))

1
1−θ

V ′(W )
και στην συνθήκη (7.4) την
WV ′′(W )

, όπως και τους µη γραµµικούς όρους της (7.6) µπορούµε

να υποθέσουµε σχετικά εύκολα την µορφή V (W ) = AW θ . Για την οποία µορφή υπολογίζουµε τις
ανάλογες παραγώγους και αντικαθιστούµε στην µεγιστοποιηµένη εξίσωση Hamiltonian-JacobiBellman από όπου µπορούµε να εκτιµήσουµε τον συντελεστή A που ικανοποιεί την λύση

V (W ) = AW θ και την (7.6). Εάν υπολογίσουµε τον συντελεστή A , γνωρίζουµε την συνάρτηση
V (W ) = AW θ και άρα γνωρίζουµε και τον άριστο «έλεγχο» C = (V ′(W ))
της επένδυσης h =

1
1−θ

και τον καταµερισµό

(r − R)V ′(W )
. Η µέθοδος είναι σχετικά απλή, εφόσον αντικαταστήσουµε στην
σ 2WV ′′(W )

(7.6) τη λύση V (W ) = AW θ και την πρώτη και δεύτερη παράγωγό της, αποµονώνουµε στο δεξιό και
στο αριστερό µέλος της εξίσωσης που θα σχηµατιστεί τους όρους W θ και µε την µέθοδο των
προσδιοριστών συντελεστών υπολογίζουµε το A . Αν κάποιος πραγµατοποιήσει αυτή την άλγεβρα θα
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αντιµετωπίσει µια δυσκολία στην αποµόνωση των όρων W θ καθώς ο όρος ω δηµιουργεί πρόβληµα
στην παραγοντοποίηση.
Για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό αρκεί να εκφράσουµε τον πραγµατικό µισθό σε
όρους πλούτου. Όπως µπορεί κάποιος να παρατηρήσει στον εισοδηµατικό περιορισµό, το νοικοκυριό
δεν πληρώνει φόρους και για λόγους οικονοµίας στην άλγεβρα εφαρµόζουµε την φορολόγηση στον
συνολικό προϊόν το οποίο παράγεται από µια γραµµική τεχνολογία παραγωγής. Οπότε θεωρούµε πως
η συνολική παραγωγή είναι á la Romer (1988) Y = ΑK , τα έσοδα της κυβέρνησης από φόρους είναι

T = τ Y = τΑK και κατά συνέπεια ο πραγµατικός µισθός και το πραγµατικό επιτόκιο που προκύπτουν
από

το

πρόβληµα

αριστοποίησης

της

µοναδικής

ανταγωνιστικής

επιχείρησης

είναι

ω = (1 − a)(1 − τ )Y = (1 − a)(1 − τ ) ΑK , r = a(1 − τ ) Α , εφόσον Y = ΑK = ΖL1− a K a , µε Ζ = ΑK 1− a
σε επίπεδο µιας επιχείρησης έχουµε ήδη υποθέσει πως L = 1 . Ο εισοδηµατικός περιορισµός της
i

κυβέρνησης είναι φυσικά B = RB − T + RhW σ dz . Τώρα εάν λάβουµε υπόψη µας πως ο πλούτος
είναι W = K + B και hW = B , (1 − h)W = K , ο πραγµατικός µισθός µπορεί να γραφεί σε όρους
πλούτου ως εξής:

ω = (1 − a)(1 − τ )Y = (1 − a)(1 − τ ) ΑK = (1 − a)(1 − τ ) Α(1 − h)W

(7.7)

Οπότε αντικαθιστώντας στην (7.6) την (7.7) και την λύση V (W ) = AW θ και τις απαραίτητες
παραγώγους της µε λίγη άλγεβρα µπορούµε να δείξουµε πώς:



Ω
Aθ = 21−θ 
2 2 
 (θ −1) σ 

θ −1

(7.8)

µε,

Ω= −r2θ − R2θ + 2(θ −1)σ 2 (−ρ + (a −1)Αθ (τ −1)) + 2(a −1)RΑθ (τ −1) + 2rθ (R + (θ −1)σ 2 + Α(a −1+τ − aτ ))
Οπότε τελικά προκύπτει πώς η κατανάλωση είναι:

C=


W
Ω

2 2 
2  (θ −1) σ 

(7.9)

Και ο άριστος καταµερισµός της επένδυσης είναι:

h=

R−r
(1 − θ )σ 2

(7.10)
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Έχουµε λύσει το πρόβληµα αριστοποίησης του νοικοκυριού και της ανταγωνιστικής
επιχείρησης και έχουµε δει πώς συσσωρεύεται το δηµόσιο χρέος, οπότε µπορούµε να προσδιορίσουµε
τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Το µακροχρόνιο µονοπάτι ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης
ανταποκρίνεται στο εξής:

i

i

i

i

W
C
K
B
γ =E =E =E =E
W
C
K
B

(7.11)

Έτσι από τις (7.2), (7.9), (7.10), (7.11) και τις ω = (1 − a )(1 − τ ) ΑK , r = a (1 − τ ) Α , W = K + B και

hW = B , (1 − h)W = K , R = r + f (σ 2 ) , µπορούµε να βρούµε τον αναµενόµενο µακροχρόνιο ρυθµό
οικονοµικής µεγέθυνσης ο οποίος προκύπτει ως:

i
dW
W
dt ⇒
γ =E =E
W
W

γ =−

2(θ − 1)σ 2 ( A − ρ + (a − 1) Aτ ) + 2(a − 1) A(τ − 1) f (σ 2 ) + (θ − 2) f (σ 2 ) 2
2(θ − 1) 2 σ 2

(7.12)

Στην έκφραση του αναµενόµενου µακροχρόνιου ρυθµού µεγέθυνσης (7.12) θα εργαστούµε
για να προσδιορίσουµε το αποτέλεσµα µιας µεταβολή της αβεβαιότητας σ 2 στο γ . Παρατηρούµε
πως η έκφραση αυτή αποτελείται από παραµέτρους και από την άγνωστη συνάρτηση f (σ 2 ) , η οποία
όπως έχουµε αναφέρει είναι το ασφάλιστρο έναντι της αβεβαιότητας (risk premium) και ισχύει

f ′(σ 2 ) > 0 και f ′′(σ 2 ) > 0 . Μια συνάρτηση που ανταποκρίνεται σε αυτές τις ιδιότητες είναι η
εκθετική οπότε υποθέτουµε πως f (σ 2 ) = κ eλσ . Πραγµατοποιούµε βαθµονόµηση στην συνάρτηση
2

αυτή ώστε να µας δώσει ρεαλιστικά αποτελέσµατα για το ασφάλιστρο έναντι της αβεβαιότητας (risk
premium) αλλά και για τον καταµερισµό της επένδυσης όπως δίδεται από την (7.10). Έτσι για

f (σ 2 ) = 0.001eσ , δηλαδή για κ = 0.001 και λ = 1 , µε σ 2 ∈ (0,1) έχουµε το ∆ιάγραµµα 1 του
2

βαθµονοµηµένου risk premium έναντι της αβεβαιότητας.
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∆ιάγραµµα 1
Το βαθµονοµηµένο risk premium έναντι της αβεβαιότητας

0.00275
0.0025
0.00225
0.002
0.00175
0.0015
0.00125
0.2

0.4

0.6

0.8

1

Αυτό που παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 1 είναι µια οµαλή συµπεριφορά του risk premium έναντι της
αβεβαιότητας µε τιµές πολύ κοντά στο µηδέν για αβεβαιότητα που τείνει στο µηδέν, και για την
αβεβαιότητα όταν τείνει στην µονάδα να φτάνει στο 0,275%. Αυτό µας εξυπηρετεί γιατί εάν
αντικαταστήσουµε στην εξίσωση του καταµερισµού της επένδυσης το επιτόκιο του φυσικού
κεφαλαίου και το επιτόκιο του δηµόσιου χρέους έχουµε την έκφραση h =

f (σ 2 )
. Σε αυτή την
(1 − θ )σ 2

έκφραση µε µια αύξηση της αβεβαιότητας αυξάνεται και ο αριθµητής και ο παρανοµαστής. Εφόσον
το h το έχουµε ορίσει ως το ποσοστό της επένδυσης σε δηµόσιο χρέος, το περιουσιακό που φέρει
ρίσκο, επιθυµούµε να παρουσιάζει µια µονότονη φθίνουσα συµπεριφορά. Η µονότονη φθίνουσα
συµπεριφορά σηµαίνει πώς όσο αυξάνει η αβεβαιότητα τόσο µειώνεται η άριστη επένδυση στο
περιουσιακό στοιχείο που φέρει ρίσκο. Η βαθµονόµηση του f (σ 2 ) = 0.001eσ

2

µας εξασφαλίζει

αυτήν την µονότονη συµπεριφορά καθώς το αποτέλεσµα της µεταβολής του παρανοµαστή
επιβάλλεται του αποτελέσµατος του αριθµητή. Εκτιµούµε πως αυτή είναι µια ρεαλιστική

0.001eσ
συµπεριφορά. Έτσι έχουµε h =
και µένει να κάνουµε την βαθµονόµηση στον καταµερισµό
(1 − θ )σ 2
2

της επένδυσης επιλέγοντας ένα κατάλληλο θ . Το h ως ποσοστό περιορίζει τις τιµές που µπορεί να
πάρει οπότε h ∈ [0,1] , επίσης θεωρούµε πως όταν η αβεβαιότητα τείνει στο µηδέν ένας ρεαλιστικός
καταµερισµός της επένδυσης είναι µια ισόποση επένδυση στα δυο στοιχεία. Άρα για θ = 0.7 έχουµε

0.001eσ
h=
του οποίου το διάγραµµα έναντι της αβεβαιότητας είναι όπως στο ∆ιάγραµµα 2.
(1 − 0.7)σ 2
2
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∆ιάγραµµα 2
Ο καταµερισµός της επένδυσης έναντι της αβεβαιότητας
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0.8

1

Έως εδώ µε µια σειρά υποθέσεων επιχειρήσαµε να εκλογικεύσουµε την συµπεριφορά του
ασφάλιστρου έναντι της αβεβαιότητας (risk premium) και του καταµερισµού της επένδυσης στα δυο
περιουσιακά στοιχεία. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης αυτής τα εφαρµόζουµε στην σχέση (7.12) και
για νούµερα συνήθη στη βιβλιογραφία για τις παραµέτρους µε τ = 0.3 , ρ = 0.3 και a = 0.1 , A = 1
µπορούµε να εκτιµήσουµε την σχέση του αναµενόµενου µακροχρόνιου ρυθµού ισόρροπης
οικονοµικής µεγέθυνσης έναντι της αβεβαιότητας η οποία φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.

∆ιάγραµµα 3
Ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης έναντι της αβεβαιότητας
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1

Το αποτέλεσµα αυτό φαίνεται ιδιάζον, αλλά υπενθυµίζουµε πως στα υποδείγµατα ενδογενούς
µεγέθυνσης µε γραµµική παραγωγή γενικά όταν µειώνεται το δηµόσιο χρέος και ταυτόχρονα
αυξάνεται το ιδιωτικό κεφάλαιο έχουµε αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης, όπως για παράδειγµα και
στο Saint-Paul (1992). Έτσι µέχρι αυτό το σηµείο έχουµε επιλύσει το πρόβληµα στην απλή περίπτωση
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της γραµµικής τεχνολογίας παραγωγής ώστε να διασφαλίσουµε την καλή συµπεριφορά της λύσης του
υποδείγµατός µας φτάνοντας σε ένα λογικό, στο πλαίσιο αυτό, αποτέλεσµα. Οπότε µπορούµε να
προχωρήσουµε σε ένα πιο ενδιαφέρον περιβάλλον ενδογενούς µεγέθυνσης έχοντας είδη αποκοµίσει
την αίσθηση της µηχανικής του προβλήµατος σε επίπεδο τεχνικής και βαθµονόµησης.
Το πρόβληµα του νοικοκυριού δεν αλλάζει, οπότε οι εξισώσεις από (7.1) έως και (7.6) δεν
µεταβάλλονται. Μεταβάλλεται όµως ο πραγµατικός µισθός και το πραγµατικό επιτόκιο λόγο της
διαφορετικής τεχνολογίας παραγωγής. Πλέον η τεχνολογία είναι Y = K 1− a G a , όπου G το συνολικό
πραγµατικό παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο, όπως και πριν θεωρούµε πως τα φορολογικά έσοδα
προέρχονται από την φορολογία επί του παραγόµενου προϊόντος, οπότε από το πρόβληµα
αριστοποίησης της επιχείρησης προκύπτει ο πραγµατικός µισθός και το πραγµατικό επιτόκιο τα οποία
είναι ω = a (1 − τ ) K 1− a G a και r = (1 − a )(1 − τ ) K − a G a αντίστοιχα. Ανάλογα µε την προηγούµενη
περίπτωση εκφράζουµε τον πραγµατικό µισθό ως εξής:

ω = a(1 − τ ) K 1− aG a = a(1 − τ ) g a K = a(1 − τ ) g aW (1 − h)

(7.13)

Ακολουθώντας τα ίδια βήµατα της διαδικασίας αντικαθιστούµε στην (7.6) την (7.13) και την λύση

V (W ) = AW θ και τις απαραίτητες παραγώγους της µε λίγη άλγεβρα µπορούµε να δείξουµε πώς:

Aθ = 21−θ Ω

(7.14)

,µε
θ −1

 (r 2 + R 2 )θ − 2rθ ( R + (θ − 1)σ 2 − ag a (1 − τ )) + 2(θ − 1)σ 2 ( ρ − ag aθ (1 − τ )) − 2aRg aθ (1 − τ ) 
Ω = −

(θ − 1) 2 σ 2


,οπότε προκύπτει πως:

C=

W
Ω
2

(7.15)

Και για την κατανοµή της επένδυσης το αποτέλεσµα είναι ακριβώς το ίδιο, επαναλαµβάνεται δηλαδή
η (7.10)

h=

R−r
(1 − θ )σ 2

(7.10)
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Έτσι από τις (7.2), (7.15), (7.10), (7.11) και τις ω = a (1 − τ ) K 1− a G a και r = (1 − a )(1 − τ ) K − a G a ,

W = K + B και hW = B , (1 − h)W = K , R = r + f (σ 2 ) , µπορούµε να βρούµε τον αναµενόµενο
µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης ο οποίος προκύπτει ως:

i
dW
W
dt ⇒
γ =E =E
W
W

γ=

2(θ − 1)σ 2 ( ρ + g a (τ − 1)) + 2ag a (τ − 1) f (σ 2 ) − (θ − 2)( f (σ 2 )) 2
2(θ − 1)2 σ 2

(7.16)

i

Από τον δυναµικό περιορισµό της κυβέρνησης ο οποίος είναι B = RB + G − T + RhW σ dz µε G το
δηµόσιο κεφάλαιο και T = τ Y = τ K 1− a G a οι συνολικοί φόροι, από τον αναµενόµενο ρυθµό
οικονοµικής µεγέθυνσης (7.16) και από την (7.11) λαµβάνοντας υπόψη µας και τα

hW = B , (1 − h)W = K ,

r = (1 − a )(1 − τ ) K − a G a ,

ω = a(1 − τ ) K 1− aG a ,

Y = K 1− a G a ,

R = r + f (σ 2 ) , T = τ Y = τ K 1− a G a , προκύπτει µια συνθήκη η οποία καθορίζει τον λόγο δηµόσιο
προς ιδιωτικό κεφάλαιο g στην ισορροπία δεδοµένου του επιπέδου αβεβαιότητας σ 2 και του
ασφάλιστρου έναντι της αβεβαιότητας (risk premium) f (σ 2 ) .

−2σ 2 (θ − 1)( ρ + g a (τ − 1)) − 2ag a (τ − 1) f (σ 2 ) + (θ − 2) f (σ 2 )
=
2σ 2 (θ − 1) 2

(7.17)

σ 2 (θ − 1)(τ g a − g ) + f (σ 2 )( g a (1 + a(τ − 1)) − g + f (σ 2 ))
−
f (σ 2 )

Είναι προφανές πως για την µελέτη της επίδρασης της αβεβαιότητας στον αναµενόµενο
µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης µας χρειάζονται οι εξισώσεις (7.16) και (7.17). Πάλι
όµως εξαιτίας της πολυπλοκότητας είµαστε αναγκασµένοι να καταφύγουµε σε αριθµητικές µεθόδους
και βαθµονόµηση της f (σ 2 ) . ∆ιατηρούµε τις συµπεριφορές της f (σ 2 ) και του καταµερισµού της

0.001eσ
και h =
. Επίσης
(1 − 0.7)σ 2
2

σ2

επένδυσης, τα ∆ιαγράµµατα 1 και 2, δηλαδή f (σ ) = 0.001e
2

χρησιµοποιούµε συνηθισµένες στην βιβλιογραφία τιµές για τις παραµέτρους τ = 0.3 , ρ = 0.3 και

a = 0.25 .
Μπορούµε να παρατηρήσουµε πως, όπως είναι αναµενόµενο σε αυτά τα υποδείγµατα
ενδογενούς µεγέθυνσης µε παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο, στην εξίσωση (7.16) καθοριστικός
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παράγοντας για την µεγέθυνση είναι ο λόγος δηµοσίου προς ιδιωτικό κεφάλαιο ο οποίος καθορίζεται
στην ισορροπία από την (7.17). Εκτιµώντας αριθµητικά τον λόγο δηµοσίου προς ιδιωτικό κεφάλαιο
για διαφορετικά επίπεδα αβεβαιότητας έχουµε την σχέση που αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 4.
δηλαδή παρατηρούµε µια γνησίως φθίνουσα σχέση του g έναντι του σ 2 .
∆ιάγραµµα 4
Ο λόγος δηµόσιου προς ιδιωτικό κεφάλαιο

g έναντι της αβεβαιότητας

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2

Σειρά1

0.15
0.1
0.05
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Με δεδοµένο τώρα και τη σχέση του g έναντι του σ 2 µπορούµε από την (7.16) να αποτυπώσουµε
και την σχέση του αναµενόµενου µακροχρόνιου ρυθµού ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης γ έναντι
της αβεβαιότητας σ 2 .
∆ιάγραµµα 5
Ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης έναντι της αβεβαιότητας
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61

Σειρά1

0.6
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0

0.2

0.4

0.6

0.8
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Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε και στο ∆ιάγραµµα 5, όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα σ 2
τόσο µειώνεται ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης, η
διαφορετικά για να συνταχθούµε και µε τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (IMF) και
της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank) (1999), µια µείωση της αβεβαιότητας έχει σαν µακροχρόνια
συνέπεια την βελτίωση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης. Ο µηχανισµός που προκαλεί αυτήν την
µείωση είναι ο εξής: µια αύξηση της αβεβαιότητας µεταβάλλει την κατανοµή της άριστης επένδυσης
που µεγιστοποιεί την ευηµερία του καταναλωτή όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2. Πιο συγκεκριµένα η
αύξηση της αβεβαιότητας προκαλεί µείωση στην επένδυση σε δηµόσιο χρέος, το περιουσιακό
στοιχείο που φέρει ρίσκο. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της επένδυσης σε φυσικό ιδιωτικό
κεφάλαιο. Στην ισορροπία όµως µικρότερη επένδυση, σε δηµόσιο χρέος οδηγεί και σε µείωση της
χρηµατοδότησης του δηµόσιου κεφαλαίου. Έτσι ενώ το ιδιωτικό κεφάλαιο αυξάνεται και το δηµόσιο
µειώνεται είναι σαφές πως ο λόγος δηµόσιου προς ιδιωτικό κεφάλαιο g µειώνεται. Όπως είναι
φανερό και από την (7.16) µια µείωση του g προκαλεί µια άµεση µείωση του αναµενόµενου
µακροχρόνιου ρυθµού ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης.

7.3) Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτείναµε το κλασσικό πρόβληµα του καταναλωτή, ο οποίος επιλέγει
άριστα τη διαχρονική του κατανάλωση και επένδυση σε περιβάλλον αβεβαιότητας, σε ένα πλαίσιο
ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης µε παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο. Το ερώτηµα που επιδιώξαµε
να απαντήσουµε δηµιουργήθηκε από την παρατήρηση πως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και
η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) (1999) προτρέπουν τις κυβερνήσεις και τους διαχειριστές
δηµοσίου χρέους, στα πλαίσια της στρατηγικής τους που αφορά στην ελαχιστοποίηση του κόστους
του χρέους, να λάβουν µέτρα για τα οποία µειώνουν την αβεβαιότητα στις αγορές των χρεογράφων
του δηµοσίου. Η µείωση της αβεβαιότητας επιτρέπει την έκδοση δανείου µε καλύτερους όρους και
κατά συνέπια εξοικονοµούνται πόροι τους οποίους η κυβέρνηση µπορεί να τους αξιοποιήσει είτε ως
εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής ή ως άµεση δηµόσια επένδυση. Ενώ είναι προφανές και
αποδεδειγµένο από την συγγενή βιβλιογραφία το µέσο-βραχυπρόθεσµο όφελος µιας µείωσης της
αβεβαιότητας στην αγορά χρεογράφων δεν διαπιστώσαµε κάποια θεωρητική απόδειξη για τα
µακροχρόνια οφέλη της, ειδικά εάν λάβουµε υπόψη µας και την δυνατότητα της επένδυσης των
εξοικονοµηθέντων πόρων της κυβέρνησης στην παραγωγική διαδικασία της οικονοµίας.
Έτσι το πλαίσιο εργασίας του κεφαλαίου αυτού αποφασίσαµε να είναι ένα υπόδειγµα
ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης, µε παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο και µε αβεβαιότητα στην
αγορά των χρεογράφων. Η αβεβαιότητα δεν υποδειγµατοποιεί ένα συγκεκριµένο ρίσκο, όπως λόγου
χάρη το ρίσκο ρευστότητας ή το ρίσκο διάρκειας, αλλά είναι περισσότερο µια γενική αβεβαιότητα η
οποία µπορεί να αποδοθεί σε οποιονδήποτε παράγοντα, ακόµα ίσως και µια πολιτική αστάθεια, και

174

∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους Μια Θεωρητική και Εµπειρική Ανάλυση..

απλά επηρεάζει την απόδοση των χρεογράφων µέσω του ασφάλιστρου έναντι του ρίσκου που
διεκδικούν οι επενδυτές για να πραγµατοποιήσουν την επένδυσή τους σε τίτλους δηµοσίου.
Αν και το αποτέλεσµα είναι αναµενόµενο, δηλαδή ότι ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός
ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης είναι µια φθίνουσα συνάρτηση της αβεβαιότητας, η καινοτοµία
µας έγκειται αφενός στο ευρύτερο πλαίσιο µέσα από το οποίο πραγµατοποιήθηκε η απόδειξη, αλλά
και αφετέρου σε µια από τις ελάχιστες εφαρµογές, από όσο γνωρίζουµε, της τεχνικής επίλυσης του
προβλήµατος του καταναλωτή. ∆ηλαδή επιλύσαµε αναλυτικά το κλασσικό πρόβληµα του καταναλωτή,
ο οποίος επιλέγει άριστα τη διαχρονική του κατανάλωση και επένδυση σε περιβάλλον αβεβαιότητας,
αλλά σε συνεχή χρόνο, σε µαθηµατικούς όρους χρησιµοποιήσαµε την τεχνική του στοχαστικού
άριστου αυτοµάτου ελέγχου (stochastic optimal control). Ολοκληρώνοντας το υπόδειγµα σε ένα
ανταγωνιστικό πλαίσιο, δείξαµε πως κατά µήκος του στοχαστικού δυναµικού µονοπατιού ισόρροπης
µακροχρόνιας οικονοµικής µεγέθυνσης (stochastic balanced growth path), όταν αυξάνεται η
αβεβαιότητα µειώνεται η επένδυση σε οµόλογα και αυξάνεται η επένδυση σε φυσικό ιδιωτικό
κεφάλαιο, τα οποία οδηγούν, στην ισορροπία, στη µείωση του λόγου δηµόσιο προς ιδιωτικό κεφάλαιο
και τελικώς συντελούν στην µείωση του αναµενόµενου µακροχρόνιου ρυθµού ισόρροπης οικονοµικής
µεγέθυνσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Συµπεράσµατα
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8) Συµπεράσµατα

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µε τίτλο «∆ιαχείριση ∆ηµοσίου Χρέους µια Θεωρητική
και Εµπειρική Ανάλυση» επιχειρήσαµε να κινηθούµε σε τρεις άξονες. Αποτυπώσαµε την τρέχουσα
κατάσταση του δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα ποσοτικά και ποιοτικά. Εκτός δηλαδή από την
περιγραφή της εξέλιξης του χρέους ως συνολικό µέγεθος και ως σχετικό µε το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν, αποτυπώσαµε και τη δυναµική συµπεριφορά ποιοτικών χαρακτηριστικών του, τη δοµή του
χαρτοφυλακίου, όπως την κατανοµή των χρεογράφων ανά τύπο χρεογράφου, ανά χρεογράφων
αποτιµωµένων σε συνάλλαγµα, ανά διάρκεια και ανά ωρίµανση χρεογράφων20. Ο δεύτερος άξονας
αφορά σε θεωρητικά ζητήµατα που έχουν απασχολήσει και µελετηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία,
αλλά και σε πρακτικά ζητήµατα και εφαρµογές στην πράξη θεωριών που έχουν συνεισφέρει στην
διαχείριση του δηµοσίου χρέους21. Τέλος επιχειρήσαµε µέσα από πέντε αυτόνοµα κεφάλαια να
συνεισφέρουµε στην εµπειρική και περισσότερο στη θεωρητική βιβλιογραφία22.
Τα επιµέρους συµπεράσµατα του πρώτου και του δεύτερου κεφαλαίου που προκύπτουν είναι
πολλά και για αυτό σταχυολογούµε αυτά που πιστεύουµε ότι είναι τα σηµαντικότερα. Η διεθνής
πρακτική, η εµπειρία αλλά και η θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία έχουν ως σαφή
προτεραιότητα αυτό που αποτυπώνεται από διάφορους φορείς αλλά και ακαδηµαϊκούς ως κύρια
στρατηγική της διαχείρισης δηµοσίου χρέους την «ελαχιστοποίηση του κόστους και την
ελαχιστοποίηση του ρίσκου» ή «ελαχιστοποίηση του κόστους µε δεδοµένο το στοχευµένο επίπεδο
ανάληψης ρίσκου». Βάσει αυτού έχουν αναπτυχθεί διάφοροι κανόνες σε θεωρητικό, εµπειρικό και
πρακτικό επίπεδο, κάθε ένας εκ των οποίων ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες δοµικές ή στοχαστικές
αδυναµίες23 που µπορεί να αντιµετωπίζει µια οικονοµία. Έτσι οι εκάστοτε δηµοσιονοµικές αρχές
έχουν στην διάθεσή τους ένα ευρύ συνταγολόγιο για να επιλέξουν την εφαρµογή της στρατηγικής
ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, δεδοµένου ότι έχουν αναγνωρίσει τις στοχαστικές
ιδιαιτερότητες της οικονοµίας τους και τις ενδεχόµενες δοµικές ανισορροπίες.
Για την περίπτωση της Ελλάδας µπορούµε να παρατηρήσουµε από τη δυναµική εξέλιξη του
δηµοσίου χρέους αλλά και από την αναπροσαρµογή των δοµικών χαρακτηριστικών του, ότι έχει
ενσωµατώσει σε µεγάλο βαθµό πρακτικές και θεωρητικές συνεισφορές στην στρατηγική της, και
εκτιµούµε πως διαχείριση του δηµοσίου χρέους έχει συνεισφέρει σε κάποιο βαθµό στη δηµοσιονοµική
προσαρµογή. Σαφώς και στην περίπτωση της Ελλάδος αλλά και γενικότερα σε επίπεδο πρακτικής ενώ

20

Κεφάλαιο1
Κεφάλαιο 2
22
Κεφάλαια 3,4,5,6,7
23
Αναφερόµαστε στην ιδιαιτερότητα της διάχυσης των στοχαστικών διαταραχών που αντιµετωπίζουν
διαφορετικές χώρες.
21
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υπάρχουν σε θεωρητικό επίπεδο οι άριστες πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης του δηµοσίου χρέους
έχουµε να καλύψουµε αρκετό δρόµο ακόµα και για την ολοκλήρωση τους αλλά και την
ποσοτικοποίηση και χαρακτηρισµό των εργαλείων που µπορούν να φέρουν εις πέρας την άριστη
πολιτική.
Η συνεισφορά µας µε αυτή τη διατριβή έχει εµπειρικό και θεωρητικό ενδιαφέρον. Το
εµπειρικό µέρος αφορά µια οικονοµετρική εφαρµογή σε ανάλυση δεδοµένων χρονοσειρών. Το
θεωρητικό µέρος, το οποίο είναι και τα 4/5 των κεφαλαίων της συνεισφοράς µας, αξιοποιεί µια
ποικιλία από εργαλεία. Τέτοια είναι από τη θεωρία παιγνίων και ειδικότερα ένα µη συνεργατικό
διαφορικό παίγνιο πλήρους πληροφόρησης ανοιχτού βρόχου σε ένα από τα πέντε κεφάλαια. Ενώ τα
υπόλοιπα τρία αφορούν µικροθεµελιωµένα ανταγωνιστικά υποδείγµατα ενδογενούς οικονοµικής
µεγέθυνσης µε το τελευταίο από αυτά να εκτείνεται σε στοχαστικό περιβάλλον σε συνεχή χρόνο.
Αναλυτικότερα στο τρίτο κεφάλαιο στοιχειοθετούµε θεωρητικά την αντίληψη πως η
αβεβαιότητα για µελλοντικό πληθωρισµό είναι µια αύξουσα συνάρτηση του χρέους και αύξουσα
συνάρτηση της ευαισθησίας της αξίας του χρέους σε απροσδόκητες µεταβολές του πληθωρισµού. Την
υπόθεση αυτή προσπαθούµε να εντοπίσουµε στην πράξη χρησιµοποιώντας δεδοµένα πληθωρισµού
και δηµόσιου χρέους από τις ΗΠΑ. Για να ποσοτικοποιήσουµε την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε το
µελλοντικό πληθωρισµό εκτιµούµε µια σειρά οικονοµετρικών υποδειγµάτων και βάσει των κριτηρίων
επιλεγούµε το καλλίτερο. Τα υποδείγµατα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των συστηµάτων
αυτοπαλίνδροµων

κινητού

ετεροσκεδαστικότητα

ή

µέσου
αλλιώς

όρου

µε

γενικευµένη

ARMA-GARCH-ML.

Από

αυτοπαλίνδροµη
την

εκτίµηση

υπο
που

συνθήκη
έχουµε

πραγµατοποιήσει λαµβάνουµε αποδείξεις πως το χρέος των ΗΠΑ, το οποίο παρουσιάζει µια
στατιστικά σηµαντική πτωτική τάση, έχει συµβάλλει κατά µέσο όρο στη µείωση της αβεβαιότητας,
όµως έχουµε και ενδείξεις πως στη µείωση αυτή έχει συµβάλλει και η πολιτική έκδοσης δηµοσίου
χρέους που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί για εµάς ένα πρώτο βήµα µιας φιλόδοξης προσπάθειας για τη
µελλοντική επίλυση ενός στοχαστικού διαφορικού παιγνίου. Η ιδέα αυτού του κεφαλαίου είναι η
δυνατότητα δηµοσιονοµικής προσαρµογής από µια κατάσταση υψηλού δηµόσιου χρέους σε µια άλλη
στοχευµένου χαµηλότερου όταν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ δηµοσιονοµικών και
νοµισµατικών αρχών.
Το φυσικό µαθηµατικό πλαίσιο µελέτης σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ δηµοσιονοµικών
και νοµισµατικών αρχών είναι η θεωρία παιγνίων, και η επιλογή ενός διαφορικού παιγνίου από εµάς
συνίσταται στο ενδιαφέρον µας για τη δυναµική εξέλιξη των µεταβλητών που µας ενδιαφέρουν. Το
παίγνιο αυτό λαµβάνει υπόψη του το κοινωνικό κόστος της διαταρακτικής φορολόγησης, το
κοινωνικό κόστος του πληθωρισµού, το κόστος της διαφοράς του επιπέδου του χρέους από το
επιθυµητό και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Η καινοτοµία µας βρίσκεται στην επέκταση ενός
τυπικού υποδείγµατος σύγκρουσης συµφερόντων δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών αρχών, ώστε να
περιλαµβάνει διαστάσεις διαχείρισης δηµοσίου χρέους, µια διάσταση η οποία έχει µελετηθεί µόνο σε
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ανάλογα στατικά υποδείγµατα, τα οποία αδυνατούν να συλλάβουν ενδιαφέροντα δυναµικά
φαινόµενα.
Τα ευρήµατα µας είναι πως η Nash ισορροπία είναι “saddle point stable” και υπάρχει
µοναδικό άριστο µονοπάτι (saddle path) το οποίο οδηγεί στην ισορροπία αυτή. Ένα ακόµα
συµπέρασµα είναι πως ο χρόνος επίτευξης της επιθυµητής δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι
ανάλογος της διαφοράς που πρέπει να καλυφθεί και ανάλογος προς το σχετικό κοινωνικό κόστος της
διαφοράς αυτής µε τα υπόλοιπα κόστη. Βεβαίως οι υποθέσεις που έχουµε πραγµατοποιήσει είναι
περισσότερες από όσες θα θέλαµε, αλλά ήταν απαραίτητες για την επίλυση ενός σύνθετου
προβλήµατος. Αυτό που επιπλέον κερδίσαµε είναι πολύτιµες πληροφορίες και στοιχεία του τρόπου
της εξέλιξης του παιγνίου τόσο θεωρητικά όσο και τεχνικά ώστε να µπορέσουµε σε ακόλουθη έρευνα
να περιορίσουµε κάποιες από τις υποθέσεις και να αναπτύξουµε το διαφορικό παίγνιο σε πιο
ενδιαφέρον και ρεαλιστικό στοχαστικό περιβάλλον.
Το πέµπτο κεφάλαιο εξετάζει την επίδραση µιας µεταβολής του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό
του ΑΕΠ, στο µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, όταν υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση
να παρουσιάσει αδυναµία στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών της. Υποθέτουµε ότι η
επισφάλεια (default risk) αυτή αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο που ζητά η αγορά για τα δηµόσια
οµόλογα το οποίο υπερβαίνει το πραγµατικό επιτόκιο που αποδίδει το φυσικό κεφάλαιο. Θεωρούµε
λοιπόν ότι το ασφάλιστρο έναντι του ρίσκου µη αποπληρωµής του χρέους (default risk premium) είναι
µια αύξουσα συνάρτηση της πιθανότητας µη αποπληρωµής του χρέους, ενώ και η πιθανότητα µη
αποπληρωµής του χρέους είναι µια αύξουσα συνάρτηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Τα ευρήµατά µας επαληθεύουν τη βιβλιογραφία η οποία προβλέπει πως σε ένα ενδογενές
υπόδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης µε δηµόσιο χρέος η σχέση του ρυθµού µεγέθυνσης µε το δηµόσιο
χρέος είναι φθίνουσα. Συγκρίνουµε την περίπτωση όπου η πιθανότητα µη αποπληρωµής του χρέους
είναι µια αύξουσα συνάρτηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, µε την κλασσική όπου η πιθανότητα
αυτή είναι µηδενική. Το υπόδειγµά µας προβλέπει πώς όταν το χρέος τείνει στο µηδέν ο ρυθµός
µεγέθυνσης των δυο περιπτώσεων τείνει να ταυτιστεί. Και ενώ η σχέση και στις δυο περιπτώσεις είναι
φθίνουσα, στην περίπτωση όπου η πιθανότητα µη αποπληρωµής του χρέους είναι µια αύξουσα
συνάρτηση του χρέους, η κλίση είναι µεγαλύτερη κατά απόλυτη τιµή, δηλαδή το αποτέλεσµα µιας
ισόποσης µείωσης ή αύξησης του χρέους στις δυο περιπτώσεις έχει µεγαλύτερη επίπτωση στο ρυθµό
µεγέθυνσης από ότι η περίπτωση µηδενικής πιθανότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως
µεταβάλλεται πιο έντονα η δυναµική του δηµόσιου χρέους, καθώς η επίδραση στο κόστος
εξυπηρέτησης του είναι µεγαλύτερη και όση το ασφάλιστρο έναντι του ρίσκου µη αποπληρωµής του
(default risk premium). Εδώ συνίσταται και η συνεισφορά του κεφαλαίου αυτού γιατί µπορεί να
προσφέρει µια θεωρητική βάση για το πώς παρόµοιες οικονοµίες µε υψηλό, αλλά όχι, ίδιο δηµόσιο
χρέος παρουσιάζουν διαφορές στο ρυθµό µεγέθυνσης.
Στο έκτο κεφάλαιο παραµένουµε στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή στο ανταγωνιστικό υπόδειγµα
ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης µε δηµόσιο χρέος και παραγωγικό δηµόσιο κεφάλαιο,
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εισάγοντας στην ανάλυση µας δυο διαφορετικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες που αφορούν τη δηµόσια
επένδυση. Είναι δηλαδή µια παραλλαγή ανάλογων υποδειγµάτων τα οποία έχουν αναλύσει τις
επιπτώσεις στον µακροχρόνιο ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης και στην ευηµερία, των διαφορετικών
δηµοσιονοµικών καθεστώτων προϋπολογισµού. Η ανάλυση µας σε αυτό το κεφάλαιο έχει εξελιχθεί
σε πολλά επίπεδα και τα ευρήµατα µας δεν επικαλύπτουν τις προγενέστερες µελέτες αλλά αφορούν
περισσότερο τη δυναµική εξέλιξη των οικονοµιών αυτών.
Όπως αναφέραµε οι δηµοσιονοµικοί κανόνες επενδύσεων που εφαρµόζουµε και µελετάµε
είναι δύο. Ο ένας καθορίζει τη δηµόσια επένδυση ως ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού
προϊόντος και ο δεύτερος καθορίζει τη δηµόσια επένδυση ως ένα σταθερό ποσοστό επί των
συνολικών φόρων που εισπράττει η κυβέρνηση. Το πρώτο εύρηµα µας αφορά στην ευστάθεια της
ισορροπίας. ∆είχνουµε πως στην περίπτωση όπου η δηµόσια επένδυση είναι ένα σταθερό ποσοστό επί
του συνολικού προϊόντος, υπάρχει ένα όριο του ποσοστού αυτού πάνω από το οποίο η ισορροπία
µπορεί να χαρακτηριστεί ως ευσταθής κατά Liapounov. Αυτό σηµαίνει πως το σηµείο της ισορροπίας
γίνεται «βαρυτικό» κέντρο (ή attractor ή sink) που σηµαίνει πώς όλα τα δυναµικά µονοπάτια οδηγούν
στο σηµείο αυτό. Στην περίπτωση όπου η δηµόσια επένδυση είναι ένα σταθερό ποσοστό επί των
συνολικών φορολογικών εσόδων υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα και περιορισµένα παραµετρικά
διανύσµατα τα οποία µπορούν να καθορίσουν την ισορροπία ως ευσταθή κατά Liapounov.
Το επόµενο εύρηµα του κεφαλαίου αφορά στην επίδραση της δηµόσιας επένδυσης στην
ταχύτητα του δυναµικού µονοπατιού που οδηγεί την οικονοµία στην ισορροπία. Για την περίπτωση
όπου η δηµόσια επένδυση είναι ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού προϊόντος, δείχνουµε πως
µια αύξηση του ποσοστού αυτού ενώ όπως γνωρίζουµε οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού µεγέθυνσης
µειώνει την ταχύτητα µετάβασης της οικονοµίας στην ισορροπία. Το εύρηµα ισχύει και για το δεύτερο
κανόνα δηµόσιας επένδυσης. ∆ηλαδή υπάρχει µια ανταλλαξιµότητα (tradeoff) και στις δυο
περιπτώσεις µεταξύ του επιπέδου της ισορροπίας και της ταχύτητας µετάβασης στην ισορροπία.
Στηριζόµενοι στα πρώτα ευρήµατα περί ευστάθειας της ισορροπίας, µπορούµε να εξάγουµε
συµπεράσµατα για το ζήτηµα της απροσδιοριστίας. Αναφερόµαστε ειδικά στο ζήτηµα της τοπικής
απροσδιοριστίας όπου υπάρχει το ενδεχόµενο να υπάρχουν περισσότερα του ενός δυναµικά
µονοπάτια τα οποία οδηγούν στην ισορροπία. Το ζήτηµα αυτό εξηγεί πώς είναι δυνατόν οικονοµίες µε
παρόµοιες αρχικές συνθήκες να κινηθούν προς την ίδια ισορροπία ακολουθώντας τελείως
διαφορετικά µονοπάτια κατανάλωσης και επένδυσης. Αυτό που δείχνουµε είναι πως στην περίπτωση
όπου η δηµόσια επένδυση είναι ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού προϊόντος, υπάρχουν πάντα
τουλάχιστον δύο δυναµικά µονοπάτια που οδηγούν στην ισορροπία. Στην περίπτωση όπου η δηµόσια
επένδυση είναι ένα σταθερό ποσοστό επί των συνολικών φορολογικών εσόδων, µόνο σε ακραίες
θεωρητικές παραµετρικές καταστάσεις µπορούν να εµφανιστούν περισσότερα του ενός ευσταθή
µονοπάτια. Συνεπώς η δηµόσια επένδυση ως ένα σταθερό ποσοστό επί των συνολικών φορολογικών
εσόδων είναι δυνατόν να επιλύσει το ζήτηµα της απροσδιοριστίας.
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Τέλος, αυτό που µας προκάλεσε ενδιαφέρον στο έκτο κεφάλαιο είναι η διερεύνηση των µη
γραµµικών φαινοµένων. Ειδικά στην περίπτωση του δηµοσιονοµικού κανόνα όπου η δηµόσια
επένδυση είναι ένα σταθερό ποσοστό επί των συνολικών φορολογικών εσόδων, η περιπλοκότητα των
διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν την οικονοµία µας κέντρισε το ενδιαφέρον. Με µία
αθεωρητική µη γραµµική παλινδρόµηση στην χρονοσειρά «output gap» (η διαφορά µεταξύ του
πραγµατικού και δυνητικού προϊόντος) για δεδοµένα για τη Γερµανία, η οποία εφαρµόζει έναν τέτοιο
κανόνα δηµόσιας επένδυσης, πήραµε ενδείξεις πως ένα µέρος του οικονοµικού κύκλου έχει
ντετερµινιστική διάσταση. Αυτή η παρατήρηση µας προκάλεσε να διερευνήσουµε τα µη γραµµικά
φαινόµενα που ενδεχοµένως να υπάρχουν κατά τη µετάβαση στην οικονοµία. Μειώσαµε το σύστηµα
διαφορικών εξισώσεων µας σε ένα επίπεδο και επιχειρήσαµε να επιλύσουµε τη µη γραµµική
διαφορική εξίσωση αναλυτικά και αριθµητικά. Καθώς η περίπλοκη µορφή που καταλήξαµε δεν
µπορούσε να ενταχθεί σε µια από τις γνωστές επιλύσιµες µορφές, για παράδειγµα Bernoulli, Ricatti,
υπερβολικές ή παραβολικές, καταφέραµε να πάρουµε µόνο κάποιες αριθµητικές λύσεις και µια
αναλυτική σε όρους αντίστροφης συνάρτησης. Οπότε µε τη δεδοµένη επιφύλαξη η συµπεριφορά της
οικονοµίας κατά τη µετάβασή της στην ισορροπία παρουσιάζεται να είναι µη µονότονη και
πραγµατοποιεί µια «ταλάντωση» που αποσβένεται. Αυτή ακριβώς η συµπεριφορά δείχνει να
παρουσιάζει στοιχεία οικονοµικών κύκλων και είναι ανάλογη µε αποτελέσµατα στοχαστικών
υποδειγµάτων επιχειρηµατικών κύκλων. Έτσι µε κάθε επιφύλαξη θα µπορούσαµε να πούµε πως ο
επιχειρηµατικός κύκλος ενδέχεται να οφείλεται σε ένα µέρος του και σε δοµικά χαρακτηριστικά της
οικονοµίας.
Στο τελευταίο ερευνητικό κεφάλαιο της διατριβής, κεφάλαιο 7, συνεχίζουµε να δουλεύουµε
στο ίδιο πλαίσιο ενδογενούς οικονοµικής µεγέθυνσης µε τα δυο προηγούµενα κεφάλαια, µε τη
διαφορά πως εισάγουµε αβεβαιότητα στο υπόδειγµα, γεγονός που µεταβάλλει και την τεχνική
επίλυσης. Σαφώς το κεφάλαιο αυτό είναι πιο τεχνικό σε σχέση µε τα προηγούµενα και η συνεισφορά
έγκειται στην απάντηση ενός διαισθητικά απλού στην απάντηση ερωτήµατος αλλά όχι τόσο απλού
στην απόδειξή του.
Το ερώτηµα που επιδιώξαµε να απαντήσουµε δηµιουργήθηκε από την παρατήρηση πως το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) (2003) προτρέπουν τις
κυβερνήσεις και τους διαχειριστές δηµοσίου χρέους, στα πλαίσια της στρατηγικής τους που αφορά
στην ελαχιστοποίηση του κόστους του χρέους, να λάβουν µέτρα για τα οποία µειώνουν την
αβεβαιότητα στις αγορές των χρεογράφων του δηµοσίου. Το ερώτηµα λοιπόν είναι πώς µεταβάλλεται
ο µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης οικονοµικής µεγέθυνσης όταν µεταβάλλεται η αβεβαιότητα στην
αγορά χρεογράφων. Για τους λόγους που αναφέρουµε στο κεφάλαιο 7 επιλέξαµε να εφαρµόσουµε την
τεχνική του «stochastic optimal control», δηλαδή του στοχαστικού άριστου αυτόµατου ελέγχου σε
συνεχή χρόνο.
Το αποτέλεσµα µας αν και αναµενόµενο: ο αναµενόµενος µακροχρόνιος ρυθµός ισόρροπης
οικονοµικής µεγέθυνσης είναι µια φθίνουσα συνάρτηση της αβεβαιότητας, η καινοτοµία µας έγκειται
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αφενός στο ευρύτερο πλαίσιο µέσα από το οποίο πραγµατοποιήθηκε η απόδειξη, αλλά και αφετέρου
σε µια από τις ελάχιστες εφαρµογές, από όσο γνωρίζουµε, της τεχνικής επίλυσης του προβλήµατος
του καταναλωτή. ∆ηλαδή επιλύσαµε αναλυτικά το κλασσικό πρόβληµα του καταναλωτή, ο οποίος
επιλέγει άριστα τη διαχρονική του κατανάλωση και επένδυση σε περιβάλλον αβεβαιότητας, αλλά σε
συνεχή χρόνο. Σε µαθηµατικούς όρους χρησιµοποιήσαµε την τεχνική του στοχαστικού άριστου
αυτοµάτου ελέγχου (stochastic optimal control). Ολοκληρώνοντας το υπόδειγµα σε ένα
ανταγωνιστικό πλαίσιο, δείξαµε πως κατά µήκος του στοχαστικού δυναµικού µονοπατιού ισόρροπης
µακροχρόνιας οικονοµικής µεγέθυνσης (stochastic balanced growth path), όταν αυξάνεται η
αβεβαιότητα µειώνεται η επένδυση σε οµόλογα, αυξάνεται η επένδυση σε φυσικό ιδιωτικό κεφάλαιο,
τα οποία οδηγούν, στην ισορροπία, στη µείωση του λόγου δηµόσιο προς ιδιωτικό κεφάλαιο και
τελικώς συντελούν στη µείωση του αναµενόµενου µακροχρόνιου ρυθµού ισόρροπης οικονοµικής
µεγέθυνσης.
Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίσαµε τα κυριότερα κατά την κρίση µας σηµεία της
συνεισφοράς µε την παρούσα διδακτορική διατριβή. Ευελπιστούµε πως η παρούσα θα αποτελέσει
εφαλτήριο για την µελλοντική µας έρευνα στοχεύοντας στην ουσιαστική συνεισφορά στην
Οικονοµική Επιστήµη.
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