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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΤΚΗΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Το ζήτημα της αξιοπιστίας στην εξαγγελία και την άσκηση οικονομικής πολιτικής 
έχει απασχολήσει πολύ σοβαρά τους οικονομολόγους τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο 
λόγος είναι ότι έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι η αξιοπιστία παίζει ένα πολύ 
σοβαρό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων μιας κυβέρνησης και στη γενικότερη 
πορεία των οικονομιών.

Για να φανταστούμε πως ανακύπτει το πρόβλημα της αξιοπιστίας, ας 
υποθέσουμε το ακόλουθο σενάριο.

Εστω ένα ασκούντας οικονομική πολιτική ο οποίος σε κάποια χρονική στιγμή 
θέλει να σχεδιάσει την πορεία και τους στόχους της οικονομικής του πολιτικής. 
Προκειμένου να το κάνει αυτό προσπαθεί να μεγιστοποιήσει κάποια αντικειμενική 
συνάρτηση προσπαθώντας , βέβαια , να διατηρήσει την ισορροπία στις αγορές του 
ιδιωτικού τομέα. Προσπαθώντας να επιλέξει ποια πολιτική θα ακολουθήσει σε 
κάποια μελλοντική χρονική στιγμή , έχει κατά νου τις επιπτώσεις που αυτή η 
αναμενόμενη πολιτική θα έχει στις οικονομικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα στο 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σχεδιάζει το πρόγραμμα μέχρι τη 
στιγμή της εφαρμογής του.

Ας φανταστούμε τώρα ότι βρισκόμαστε σ’αυτή τη μελλοντική χρονική στιγμή.
Το πρώτο ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε μια απάντηση είναι εάν σε αυτό το 
χρονικό σημείο ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί και οι ίδιες οικονομικές συνθήκες που 
ίσχυαν όταν σχεδιαζόταν το οικονομικό πρόγραμμα. Η απάντηση είναι ότι σε πολλές 
περιπτώσεις δεν ισχύουν οι ίδιοι οικονομικοί περιορισμοί. Αυτό συμβαίνει διότι στο 
μεσοδιάστημα ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του , με συνέπεια η 
σχεδιασθείσα πολιτική να μην μπορεί πλέον να τις επηρρεάσευ

Αυτό , με τη σειρά του, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει τον φορέα της 
οικονομικής πολιτικής στο να αναπροσαρμόσει τις προτιμήσεις και τους στόχους της 
πολιτικής του.Η συνεπαγόμενη μεταβολή της πολιτικής σκιαγραφεί και χαρακτηρίζει 
το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας.

Η χρονική ασυνέπεια σχετίζεται στενά με τη διαμάχη μεταξύ των οικονομολόγων 
περί άσκησης πολιτικής βασισμένους σε κανόνες ή περί διακριτής πολιτικής ( rules 
versus discretion argument). Ετσι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός ή 
κανόνας που να δεσμεύει τους φορείς της οικονομικής πολιτικής για την άσκηση των 
πολιτικών τους , τότε προφανώς δεν τίθεται ζήτημα χρονικής ασυνέπειας. Αντίθετα , 
σε ένα πλαίσιο διακριτής πολιτικής , το ζήτημα της αναπροσαρμογής της πολιτικής 
κατά το δοκούν είναι και υπαρκτό και εφικτό. Αυτή , άλλωστε , είναι και η συνήθης 
πρακτική στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.

Σ’ένα τέτοιο πλαίσιο διακριτής οικονομικής πολιτικής , κυρίαρχο ρόλο 
διαδραματίζουν οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με 
την θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών , που είναι και η κυρίαρχη στη διεθνή 
βιβλιογραφία, το κοινό θα περιμένει ότι σ’αυτή τη μελλοντική χρονική στιγμή θα 
εφαρμοστεί η ex post και οχι η ex ante πολιτική . Αυτό δημιουργεί επι πλέον
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περιορισμούς στους σχεδιάζοντες την οικονομική πολιτική , διότι τώρα πια πιστευτές 
θα γίνονται μόνο οι πολιτικές που είναι ex post άριστες.

Ετσι, αν μια πολιτική δεν λάβει υπ’όψην της τους νέους αυτούς περιορισμούς 
και σχεδιάσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα , τότε είναι πολύ πιθανό να μην γίνει 
πιστευτή και να οδηγηθούμε σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα που θα είναι χειρότερο 
και από το ex ante και από το ex post.

Απαρχή όλης της αθρογραφίας σχετικά με το ζήτημα της αξιοπιστίας υπήρξε το 
άρθρο των Kydland-Prescott (1979). Σ'αυτό κάνουν μια σαφή διάκριση μεταξύ της ex 
ante και της ex post άριστης πολιτικής, θέτοντας τον περιορισμό ότι η παρούσα 
πολιτική πρέπει να είναι συνεπής με την μελλοντική πολιτική ισορροπίας (incentive 
constraint). Αυτό συνεπάγεται ότι οι φορείς της πολιτικής θα πρέπει να εκλαμβάνουν 
ως δεδομένες τις προσδοκίες του ιδιωτικού τομέα.

Οι Barro-Gordon (1983), σ'ένα διάσημο άρθρο τους , έδειξαν ότι η κυβέρνηση , 
απ'τη μια μεριά είχε ένα κίνητρο να ανακοινώνει αντιπληθωριστικές πολιτικές , και 
από την άλλη να έχει κίνητρο να αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της προκειμένου να 
μειώσει την ανεργία.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να γίνει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση και 
επισκόπηση της σχετικής με την αξιοπιστία αρθρογραφίας σε ότι αφορά τη 
νομισματική πολιτική και μια διερεύνηση των επιπτώσεων της έλλειψης αξιοπιστίας 
σε όρους πληθωρισμού. Για το λόγο αυτό γίνεται μια ταξινόμηση των κυριότερων 
τάσεων της διεθνούς αρθροφραφίας , μια παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου 
που στηρίζει την καθεμιά από αυτές , καθώς και μια σύντομη επισκόπηση των 
εργασιών των πιο χαρακτηριστικών εκπροσώπων τους.

Εμφαση δίδεται στην αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας και στη σημασία αυτής 
στη διαμόρφωση του προσδοκώμενου και πραγματικού πληθωρισμού. Στο τμήμα 
αυτό γίνεται και μια εκτενής αναφορά στη συσχέτιση της αξιοπιστίας της κεντρικής 
τράπεζας με την ικανότητά μας να προβλέπουμε το χρόνο και το μέγεθος των 
επιπτώσεων της νομισματικής μεγέθυνσης στον πληθωρισμό.

Το υπόλοιπο κομμάτι της εργασίας οργανώνεται ως ακολούθως :

Στο τμήμα 2 παρουσιάζεται η συσχέτιση της αξιοπιστίας με την πολιτική 
(credibility and politics) στο οποίο γίνεται η παρουσίαση και ο διαχωρισμός των 
political business cycle models και των partisan models. Στο τμήμα 3 γίνεται μια 
παρουσίαση της συσχέτισης αξιοπιστίας , κυβερνητικών ανακοινώσεων και 
σταθεροποιητικών προγραμμάτων. Στο μέρος αυτό αποδεικνύεται η σημασία της 
κυβερνητικής αξιοπιστίας στην επιτυχή έκβαση εξαγγελθέντων σταθεροποιητικών 
προγραμμάτων. Στο τμήμα 4 , που είναι και το κυρίαρχο , παρουσιάζονται τα 
πληθωριστικά κίνητρα της κεντρικής τράπεζας , η σημασία της ανεξαρτησίας της 
καθώς και η σχέση μεταξύ credibility-predictability σ'ότι αφορά τις πληθωριστικές 
επιπτώσεις της νομισματικής μεγέθυνσης. Τέλος , στο τμήμα 5 , γίνεται μια σύντομη 
ανασκόπηση , έχοντας κατά νου τις αλλαγές που θα επιφέρει η λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας.
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2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγχρονη οικονομική θεωρία και αρθρογραφία στις δύο τελευταίες δεκαετίες 
τονίζει την ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής με την έννοια ότι 
δεν είναι εύκολο κανείς να προσπαθεί, μέσω ενός μοντέλου , να συλλάβει την 
οικονομική πραγματικότητα χωρίς να λαμβάνει υπ’όψην του τον πολιτικό περίγυρο.

Αυτή η αλληλεξάρτηση , σε επίπεδο αξιοπιστίας , έχει να κάνει με την χρονική 
ασυνέπεια (time inconsistency) στην άσκηση νομισματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής , με την τήρηση ή οχι κανόνων (rules) στην άσκηση οικονομικής πολιτικής 
αλλά και το ρόλο που παίζει η φήμη (reputation) των ασκούντων οικονομική 
πολιτική στη διαμόρφωση της αξιοπιστίας τους.

Η χρονική ασυνέπεια μιας κυβέρνησης προκύπτει όταν , αφού έχει ανακοινώσει 
την πολιτική της και το κοινό έχει διαμορφώσει τις προσδοκίες του , αυτή έχει 
κίνητρα να αποκλίνει από την αρχική της ανακοίνωση. Αν το κόστος αυτής της 
απόκλισης δεν είναι αρκετά μεγάλο , τότε οδηγούμαστε σε χρονική ασυνέπεια και το 
ορθολογικό κοινό δεν θα πιστέψει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Το κόστος αυτό 
αφορά κυρίως την φήμη της κάθε κυβέρνησης και την ικανότητά της να επηρρεάζει 
το σχηματισμό των προσδοκιών.

Ενας μηχανισμός επιβολής της συνέπειας στηρίζεται στη συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων. Ετσι αν μια κυβέρνηση αποκλίνει από τις ανακοινώσεις της μπορεί να 
τιμωρηθεί χάνοντας όχι μόνο τις επόμενες εκλογές αλλά και την αξιοπιστία της. Στην 
περίπτωση αυτή το παίγνιο είναι ανάμεσα σε ένα μεγάλο παίκτη (την κυβέρνηση) και 
πολλούς μικρούς (το κοινό).

Ενας άλλος τέτοιος μηχανισμός βασίζεται στη συνεργασία (ή όχι) δύο μεγάλων 
παικτών και συγκεκριμένα των δύο μεγάλων κομμάτων. Αν αυτά συνεργαστούν 
κερδίζουν και τα δύο μακροχρόνια. Αν όμως το ένα αποκλίνει, τότε το ίδιο μπορεί να 
κάνει και το άλλο όταν έρθει στην εξουσία. Ετσι δημιουργείται ένα διαρκές παιχνίδι 
μεταξύ των δύο κομμάτων , αποτέλεσμα του οποίου είναι η δημιουργία επιβολής της 
συνεργασίας τους και της χρονικής συνέπειας.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις βασικότερες τάσεις που κυριαρχούν στη 
διεθνή βιβλιογραφία , τις υποθέσεις αλλά και τα συμπεράσματά τους , μέσα από μια 
επισκόπηση των εργασιών των βασικών εκπροσώπων τους. Οι τάσεις αυτές 
κατηγοριοποιούνται στα μοντέλα του πολιτικού επιχειρηματικού κύκλου , στα 
ιδεολογικά μοντέλα και στα μοντέλα ενδογενότητας.
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2α. Μοντέλα του πολίτικου κύκλου (political business cycle models)

Εχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές χώρες η νομισματική πολιτική αντανακλά, 
τουλάχιστον μερικώς , τα εκλογικά πιστεύω και την αβεβαιότητα του κοινού.Είναι 
επίσης γενικά παραδεκτό ότι οι επιπτώσεις της πολιτικού κύκλου αλλά και της 
εκλογικής αβεβαιότητας πάνω στην άσκηση νομισματικής πολιτικής , είναι τόσο 
μικρότερη , όσο πιο ανεξάρτητη και αξιόπιστη είναι η κεντρική τράπεζα κάθε χώρας .

Ξεκινώντας από αυτές τις παρατηρήσεις και στην προσπάθεια να ερμηνευτούν 
και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των εκλογών πάνω στην άσκηση πολιτικής , 
δημιουργήθηκε η λεγάμενη θεωρία του πολιτικού επιχειρηματικού κύκλου (political 
business cycle theory). To κομμάτι αυτής της θεωρίας που ασχολείται με τις 
αντίστοιχες επιπτώσεις πάνω στη νομισματική πολιτική ονομάστηκε θεωρία του 
πολιτικού νομισματικού κύκλου (political monetary cycle theory).

Μέσα σε αυτήν έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές κατευθύνσεις υποθέτοντας την 
ύπαρξη δύο αντιμαχόμενων πολιτικών κομμάτων :
Η πρώτη αντιμετωπίζει τα πολιτικά κόμματα σαν να ενδιαφέρονται μόνο για την 
ανάληψη της εξουσίας και έχει χαρακτηριστική ως καιροσκοπική προσέγγιση 
(opportunistic approach). Ετσι προσπαθούν με κάθε μέσο να μεγιστοποιήσουν τη 
δημοτικότητά τους με απώτερο στόχο την εκλογική νίκη.
Η δεύτερη θεωρεί ότι τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να εφαρμόσουν 
συγκεκριμένες , ιδεολογικά κατευθυνόμενες οικονομικές πλατφόρμες , και για αυτό 
έχει χαρακτηριστεί ως ιδεολογική προσέγγιση (ideological or partisan approach).

Εντός της κάθε προσέγγισης μπορεί να γίνει μια επιπλέον διάκριση ανάμεσα σε 
αυτές που αντιμετωπίζουν το κοινό ως αφελές και αδαές και σε αυτές που το 
αντιμετωπίζουν ως ορθολογικό και ενημερωμένο.

Ιστορικά στη βιβλιογραφία προηγήθηκαν τα μοντέλα που υπέθεταν την 
καιροσκοπική προσέγγιση και το αφελές κοινό (Nordhaus 1975 και McRae 1977 ). 
Τα μοντέλα αυτά έχουν την ακόλουθη δομή :
Δέχονται την ύπαρξη μιας κοινωνικής συνάρτησης ευημερίας , την οποία όμως σε 
καμιά περίπτωση δεν προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν οι πολιτικοί Αντίθετα αυτοί 
προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν κάποιους δείκτες δημοτικότητας , οι οποίοι είναι 
διαφορετικοί σε κάθε μοντέλο. Κατά συνέπεια πριν από τις εκλογές η συμπεριφορά 
των αντιμαχόμενων κομάτων είναι ακριβώς η ίδια: Και τα δύο έχουν την τάση να 
αποκλίνουν από τις άριστες επιλογές προκειμένου να αυξήσουν την πιθανότητα 
επανεκλογής τους.

Το συμπέρασμα αυτών των ερευνών ήταν ότι τα πολιτικά κόμματα τονώνουν την 
οικονομία πριν από τις εκλογές και επανέρχονται στο ζήτημα της σταθερότητας των 
τιμών μετά από αυτές. Ετσι, προεκλογικά υπάρχει μια υπερθέρμανση της οικονομίας 
η οποία ακολουθείται από μια ύφεση αμέσως μετά Σ’αυτό βοηθά και η υπόθεση της 
αφέλειας του κοινού , το οποίο υποτίθεται ότι δεν μαθαίνει ποτέ από το πρόσφατο 
παρελθόν.

Κατόπιν , βέβαια, η υπόθεση της αφέλειας καταρρίφθηκε εμπειρικά και άρχισαν 
να αναπτύσσονται τα μοντέλα με ορθολογικές προσδοκίες. Συγκεκριμένα θεωρήθηκε
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ότι υπάρχει ένα θεωρητικό παίγνιο (game theory models) μεταξύ κυβερνομένων και 
κυβερνόντων , στο οποίο οι πρώτοι έχουν ολοκληρωμένη αλλά ατελή πληροφόρηση 
( complete but imperfect information) για τη δράση των τελευταίων και ότι με βάση 
αυτήν λειτουργούν ορθολογικά ( Cukierman-Meltzer 1986 , Rogoff-Sibert 1987 ).

Η ύπαρξη ατελούς πληροφόρησης από το κοινό , δίνει τη δυνατότητα στις 
κυβερνήσεις να επηρρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ετσι για παράδειγμα οι 
Cukierman-Meltzer (1986) υποθέτουν ότι η ατελής πληροφόρηση εντοπίζεται στο 
χρόνο που οι κυβερνώμενοι μπορούν να αντιληφθούν τα σοκ (shocks) που 
συμβαίνουν στην οικονομία. Αυτή η ασυμμετρία δίνει κίνητρα στην κυβέρνηση να 
δημιουργεί προεκλογικά προσωρινά (temporary) σοκ στην οικονομία.

Μετέπειτα χρονολογικά αναπτύχθηκαν τα μοντέλα που υπέθεταν την ιδεολογική 
προσέγγιση με το αφελές κοινό. Σε ένα από αυτά ο Hibbs (1977) κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι προκύπτουν επίμονες (persistent) διαφορές στον πληθωρισμό και 
την ανεργία ανάμεσα στα συντηρητικά και τα προοδευτικά κόμματα.

Τέλος , μετά το 1990 , έχουν αναπτυχθεί τα λεγάμενα μοντέλα εκλογικής 
ενδογενότητας. Αυτά προσπαθούν να ελέγξουν εμπειρικά την υπόθεση ότι κάθε 
κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια ευνοϊκή οικονομική συγκυρία 
προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές. Γνωστές εργασίες αυτής της τάσης είναι αυτές 
των Alesina-Roubini (1992) και Alesina-Cohen-Roubini ( 1993 ).

Οι Alesina - Cohen - Roubini (1993), προσεγγίζουν το ζήτημα της στο timing 
των εκλογών , εστιάζοντας σε δύο (2) κύριες κατευθύνσεις : 
α. Αν οι ευνοϊκές οικονομικές συγκυρίες συσχετίζονται θετικά με την πιθανότητα 
πραγματοποίησης πρόωρων εκλογών. Το μοντέλο που χρησιμοποιούν είναι:

Qt = β0 +βι(ί-τ) + β2 Yt -β3π, + β4ΤΤ ,

όπου Q t είναι η πιθανότητα εκλογών στο χρόνο t, τ είναι ο χρόνος των 
προηγούμενων εκλογών , Yt είναι το προϊόν , π( ο πληθωρισμός και TL ο αριθμός 
των τριμήνων (quarters) μεταξύ των δύο εκλογών.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα απορρίπτουν την προαναφερθείσα υπόθεση για 18 
βιομηχανικές χώρες την περίοδο 1960 - 1987 .

β. Αν την περίοδο των εκλογών , η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει 
εσκεμμένα μια προσωρινή ευνοϊκή οικονομική συγκυρία.

Για το παραπάνω ζήτημα συσχετίζονται βασικές οικονομικές μεταβλητές ( όπως 
ο πληθωρισμός και η προσφορά χρήματος ) με τον εκλογικό κύκλο , και τα 
αποτελέσματα δεν μπορούν να απορρίψουν την υπόθεση ότι οι κυβερνήσεις πριν από 
τις εκλογές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό οικονομικό κλίμα .
Το συμπέρασμα είναι ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν την άσκηση 
περιοριστικών πολιτικών στις προεκλογικές περιόδους.

Τα μοντέλα, όμως , που κυριάρχησαν στη διεθνή αρθρογραφία την τελευταία 
δεκαετία , είναι αυτά που εφαρμόζουν την ιδεολογική προσέγγιση (partisan 
approach) υποθέτοντας ορθολογικότητα στη συμπεριφορά των οικονομούντων 
μονάδων.
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Κατά συνέπεια κρίνουμε σκόπιμο το βάρος μας να δοθεί σε αυτήν την προσέγγιση 
κάνονταςμια σύντομη επισκόπηση στις εργασίες των βασικών εκπροσώπων της και 
παρουσιάζοντας τις υποθέσεις , τη μεθοδολογία και τα συμπεράσματά τους.

^Ιβ- Η ιδεολογική προσέγγιση (partisan or ideological models)

Τα μοντέλα αυτής της προσέγγισης τονίζουν το γεγονός ότι οι πολιτικές 
παρατάξεις έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την ανεργία. 
Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας ένας ορθολογικός ψηφοφόρος , που κοιτάζει μπροστά 
(forward looking agent), καταλαβαίνει τα ιδεολογικά κίνητρα των διαφόρων 
κομμάτων , αλλά δεν έχει πάντα τέλεια πληροφόρηση.

Ετσι, το κόμμα που δίνει μεγάλη έμφαση στην ανεργία (π.χ. οι σοσιαλιστές), θα 
έχει ισχυρότερα κίνητρα για να αυξήσει τον πληθωρισμό. Καθώς, όμως, στα πλαίσια 
των ορθολογικών προσδοκιών , το κοινό γνωρίζει αυτά τα κίνητρα των σοσιαλιστικών 
κυβερνήσεων , θα οδηγηθούμε σε υψηλότερο προσδοκώμενο και πραγματοποιηθέν 
πληθωρισμό, απ’ότι σε περίπτωση συντηρητικής κυβέρνησης. Παρ’όλα αυτά, οι 
σοσιαλιστικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να επηρρεάσουν συστηματικά την ανεργία, 
παρα μόνο στην αμέσως μετεκλογική περίοδο. Αυτή την περίοδο , όπου οι μισθοί 
έχουν καθοριστεί πριν γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των εκλογών , σε περίπτωση νίκης 
των σοσιαλιστών ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος απ’αυτόν που αναμενόταν 
στην διαπραγμάτευση των μισθών και κατά συνέπεια η ανεργία προσωρινά θα 
μειωθεί.

Κυριότερος εκπρόσωπος της προσέγγισης θεωρείται δικαίως ο Alesina.
Αυτός , μ’ένα άρθρο του το 1987 έδωσε το έναυσμα για την μετέπειτα έρευνα στο 
συγκεκριμένο πεδίο.

Στο άρθρο του αυτό , ο Alesina , στηρίζεται στη μεθοδολογία και τα ευρήματα 
των Barro-Gordon (1983). Αυτοί υπέθεταν τη δράση δύο παικτών : των ιδιωτών που 
έπαιζαν πρώτοι και καθόριζαν το ύψος του ονομαστικού μισθού , και της κυβέρνησης 
που έπαιζε δεύτερη και« επέλεγε » το ύψος του πληθωρισμού.Η κυβέρνηση είχε ένα 
κίνητρο να ανακοινώνει πολιτική μείωσης του πληθωρισμού απ’τη μια μεριά, ενώ 
απ’την άλλη είχε κίνητρο να αποκλίνει από τις δεσμεύσεις και να προκαλέσει μη 
προσδοκώμενο πληθωρισμό , προκειμένου να μειώσει την ανεργία. Αυτό , με τη 
σειρά τους, το γνώριζαν οι ιδιώτες και προσπαθούσαν να καθορίσουν ένα τέτοιο 
ύψος ονομαστικού μισθού που δεν θα έδινε κίνητρα στην κυβέρνηση να αποκλίνει 
απ'την εξαγγελθείσα πολιτική της.

Ο Alesina υποθέτει ένα παρόμοιο παιχνίδι στο οποίο οι 2 παίκτες είναι τα δύο 
αντιμαχόμενα κόμματα : οι σοσιαλιστές και οι συντηρητικοί Τα δύο κόμματα 
προσδίδουν διαφορετικό βάρος στον πληθωρισμό και την ανεργία, αντιλαμβάνονται 
διαφορετικά την άριστη πολιτική και έχουν διαφορετικά κίνητρα δημιουργίας 
εκπλήξεων και αιφνίδιων μεταβολών πολιτικής.

Υποθέτοντας ορθολογικότητα και forward looking agents , εφαρμόζει τη θεωρία 
των παιγνίων (game theory) προκειμένου να βρεί το Nash equilibrium από τη δράση
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των δύο αυτών παικτών. Οι επιλογές που έχει κάθε κόμμα μόλις αναλάβει την 
εξουσία είναι δύο :

Απ’τη μια μεριά μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική που θα μεγιστοποιήσει τα 
βραχυχρόνια οφέλη των εκλογέων του και από την άλλη μπορεί να ακολουθήσει μια 
πολιτική συνεργασίας που θα μεγιστοποιήσει μακροχρόνια τα οφέλη ολόκληρου του 
εκλογικού σώματος. Η λύση αυτού του παιχνιδιού είναι η πολιτική συνεργασίας , κάτι 
που παίρνει θέση σαφώς υπέρ των κανόνων πολιτικής στο ζήτημα κανονιστικής ή 
διακριτής πολιτικής ( rules versus discretion argument).

Σε αντίθεση με τα μοντέλα του πολιτικού επιχειρηματικού κύκλου υφέσεις στην 
αρχή της ζωής κάθε κυβέρνησης και πληθωριστικές εκρήξεις στο τέλος , το μοντέλο 
του Alesina προβλέπει ότι υφέσεις θα παρατηρούνται στην αρχή των συντηρητικών 
κυβερνήσεων. Αντίθετα στην αρχή των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων θα 
παρατηρούνται μεγέθυνση του προϊόντος και υψηλός πληθωρισμός.

Λίγο αργότερα (1988), οι Alesina-Sachs, πρότειναν ένα μοντέλο στο οποίο το κοινό 
έχει τέλεια πληροφόρηση και μπορεί να υπολογίσει το μέγεθος της νομισματικής 
μεγέθυνσης που θα επιλεχθεί από το κόμμα στην εξουσία , μετά από τον καθορισμό 
των ονομαστικών μισθών. Παρ’όλα αυτά , στην προεκλογική περίοδο το κοινό είναι 
αβέβαιο για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ετσι οι συγγραφείς ισχυρίχονται ότι, 
σ’αυτή την περίπτωση, μια ορθολογική προσέγγιση του πληθωρισμού θα είναι ένας 
σταθμισμένος μέσος όρος των δεικτών που θα επιλεχθούν από τα δύο κόμματα , αν 
αυτά έρθουν στην εξουσία.

Τα σταθμά είναι σ’αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες που το κοινό αποδίδει στα 
δύο κόμματα να κερδίσουν τις προσεχείς εκλογές. Υποτίθεται ότι η κάθε κυβέρνηση 
εχει στα χέρια ένα εργαλείο (νομισματική πολιτική), με το οποίο ελάγχει απόλυτα το 
ύψος του πληθωρισμού.

Θεωρείται ότι στόχος κάθε κυβέρνησης είναι να ελαχιστοποιήσει τα πολιτικά 
κόστη της χαμηλής ανάπτυξης και του πληθωρισμού με μια συνάρηση του τύπου :

min Α,/2(γ*-γ)2 + π2/2 i=S,C( Socialists - Conservatives)

όπου y* και y συμβολίζουν το επιθυμητό και το πραγματικό επίπεδο μεγέθυνσης του 
προϊόντος.

Η ισχυρότερη προτίμηση των σοσιαλιστών για οικονομική μεγέθυνση φαίνεται 
από το συντελεστή Α;, όπου γίνεται η υπόθεση εργασίας ότι A s > A c .
Παράλληλα χρησιμοποποιείται μια βραχυχρόνια καμπύλη Phillips που συνδέει το 
μέγεθος της οικονομικής μεγέθυνσης , με την απρόσμενη νομισματική μεγέθυνση.

Υποτίθεται ότι κάθε κόμμα εκλέγεται για 2 περιόδους. Κάθε περίοδος αντιστοιχεί 
στην διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η νομισματική μεγέθυνση 
επιλέγεται μετά την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων. Οι εκλογές λαμβάνουν 
χώρα στην αρχή της πρώτης περιόδου.
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επιλέγεται μετά την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων. Οι εκλογές λαμβάνουν 
χώρα στην αρχή της πρώτης περιόδου.

Από τη λύση του μοντέλου για τις 2 περιόδους προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:

α. Η νομισματική μεγέθυνση των σοσιαλιστών είναι μεγαλύτερη αυτής των 
συντηρητικών.

β. Οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις έχουν μεγαλύτερη νομισματική μεγέθυνση στο 
δεύτερο μισό της θητείας τους , ενώ το αντίθετο ισχύει για τους συντηρητικούς.

γ. Η διαφορά ( y - y ) στην πρώτη περίοδο είναι θετική με σοσιαλιστική 
κυβέρνηση και αρνητική με συντηρητική κυβέρνηση.

δ. Οι παραπάνω διαφορές είναι τόσο μεγαλύτερες όσο πιο απίθανη θεωρείται η 
εκλογή μιας κυβέρνησης και οσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές στις προτιμήσεις 
μεταξύ των δύο κομμάτων για τις βασικές οικονομικές μεταβλητές (πληθωρισμός- 
απασχόληση).

Η λογική πίσω απ’τα δύο τελευταία συμπεράσματα είναι η εξής :
Απ’τη στιγμή που τα μισθολογικά συμβόλαια στηρίζονται σε μια σταθμισμένη 
προσδοκία πληθωρισμού για τα δύο κόμματα , η εκλογή των συντηρητικών προκαλεί 
μια αρνητική έκπληξη και μια ύφεση. Η εκλογή των σοσιαλιστών θα οδηγήσει σ’ένα 
δείκτη νομισματικής μεγέθυνσης πάνω από τον προσδοκώμενο και κατά συνέπεια σε 
μεγέθυνση.

Οι Alogoskoufis-Lockwood-Philippopoulos (1992), προσπάθησαν να 
γενικεύσουν το μοντέλο των Alesina-Sachs , ώστε να επιτρέψει την ύπαρξη επίμονης 
ανεργίας (unemployment persistence). Αυτή η επέκταση δεν είναι τυχαία, καθώς αν η 
ανεργία επιμένει τότε μια μείωσή της θα έχει άμεσα αλλά και μελλοντικά οφέλη για 
το κυβερνών κόμμα

Ο εμπειρικός έλεγχος της παραπάνω υπόθεσης έγινε για την Μεγάλη Βρεττανία 
για την περίοδο 1952-1990 , στην οποία υπήρχαν πολλές αλλαγές κυβερνήσεων και 
μεγάλες περιόδους με σύστημα άλλοτε σταθερών και άλλοτε σταθερά κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Μια βασική διαφορά τους απ’το μοντέλο του Alesina (1987), ήταν ότι 
χρησιμοποιήσαν τις θεωρίες των insiders-outsiders για να προσεγγίσουν το στόχο που 
θέτουν για την ανεργία οι εργαζόμενοι κατά την διαπραγμάτευση των μισθών τους. 
Ετσι υποτίθεται ότι ο στόχος αυτός είναι ένας σταθμισμένος συνδυασμός αυτών που 
απασχολούνταν την προηγούμενη περίοδο και αυτών που δεν απασχολούνταν.
Κι εδώ υποτίθεται ότι κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει μια συνάρτηση 
κόστους από τον πληθωρισμό και την ανεργία , ενώ μπορεί να επιλέγει το επιθυμητό 
επίπεδο πληθωρισμού (target level) χρησιμοποιώντας ως εργαλέιο τη νομισματική 
πολιτική.

Προσδίδεται όμως μια δυναμική διάσταση στο μοντέλο κάνοντας την υπόθεση ότι 
το επιθυμητό επίπεδο πληθωρισμού είναι συνάρτηση του πρόσφατου 
πραγματοποιηθέντος πληθωρισμού. Ετσι όσο υψηλότερος είναι ο κληρονομημένος 
πληθωρισμός τόσο πιο πολύ κοστίζει σε μια κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της 
προκειμένου να τον μειώσει σε ένα χαμηλό επίπεδο.

Ένα σημαντικό τους συμπέρασμα, που έρχεται σε αντίθεση με τους 
Alesina(1987) και Alesina-Sachs (1988), είναι ότι ακόμα κι αν οι προτιμήσεις των 
κομμάτων δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους, την αμέσως μετεκλογική περίοδο
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και τα δύο κόμματα θα οδηγήσουν τη χώρα σε υψηλότερο πληθωρισμό. Αυτό 
οφείλεται στην υπόθεση περί ύπαρξης επίμονης ανεργίας. Ετσι αν μια κυβέρνηση 
συνεχίζει την πολιτική της για μόνιμη μείωση της ανεργίας δημιουργώντας 
εσκεμμένα απρόσμενο πληθωρισμό , θα έχει υψηλότερα προσδοκώμενα μελλοντικά 
οφέλη στην αρχή της θητείας της παρά στο τέλος αυτής.

Στην εμπειρική τους μελέτη , τέλος , κάνουν μια διάκριση μεταξύ fixed και 
managed exchange rates και δείχνουν ότι το exchange rate regime επηρρεάζει 
σημαντικά τον προσδοκώμενο πληθωρισμό. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι μετά 
την κατάρρευση του συστήματος Bretton-Woods στη Μεγάλη Βρεττανία, σε μη 
εκλογικές περιόδους τα κόματα φαίνεται να είχαν τα περίπου τα ίδια κίνητρα στο να 
δημιουργήσουν μη προσδοκώμενο πληθωρισμό προκειμενου να μειώσουν την 
ανεργία.

Θα πρέπει, όμως , να κάνουμε και μια αναφορά σε μοντέλα που χρησιμοποιούν 
την δημοσιονομική πολιτική ως εργαλείο ελέγχου της αξιοπιστίας.

Ετσι ο Havrilesky έχει αναπτύξει την υπόθεση ότι η νομισματική πολιτική 
χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει (offset) τα πολιτικά αντίθετα αποτελέσματα 
που
προκαλούνται από τη δημοσιονομική πολιτική. Παρ’όλο που κι αυτή η θεωρία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις τείνουν προς υψηλότερα 
επίπεδα πληθωρισμού , μας παρέχει μια διαφορετική οπτική γωνία : απ’τη στιγμή που 
τα σοσιαλιστικά κόμματα ενδιαφέρονται περισσότερο για πολιτικές αναδιανομής του 
εισοδήματος , πυροδοτούν μεγαλύτερα μεγέθη ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , τα 
οποία με τη σειρά τους πρέπει να μετριαστούν από υψηλότερους δείκτες 
νομισματικής μεγέθυνσης.

Στη θεωρία του η βασική διαφορά μεταξύ αριστερών και δεξιών παρατάξεων 
εντοπίζεται στις αναδιανεμητικές πλατφόρμες τους. Συγκεκριμένα αφού τα κόμματα 
λειτουργούν μέσω του αποτελέσματος της αναδιανομής πάνω στα επιτόκια, τους 
φορολογικούς συντελεστές , στην απασχόληση και στο προϊόν , αυτά τα νέα « βάρη » 
προκαλούν αντίθετες εκλογικές επιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο υψηλότερες όσο mo 
φιλόδοξο είναι το αναδιανεμητικό πρόγραμμα. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν , τουλάχιστον βραχυχρόνια , από μια πιο επεκτατική νομισματική 
πολιτική.

Ετσι, ενώ στο θεωρητικό πλαίσιο των Alesina-Sachs ο υψηλότερος πληθωρισμός 
των σοσιαλιστών οφείλεται στην αντιμετώπιση της ανεργίας , στο αντίστοιχο 
θεωρητικό πλαίσιο του Havrilesky οφείλεται στο ότι οι σοσιαλιστές προκαλούν 
περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα λόγω του αναδιανεμητικού τους προγράμματος 
, τα οποία και οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα νομισματικής μεγέθυνσης .

Γιατί όμως οι κυβερνήσεις προτιμούν να αντιμετωπίζουν αυτές τις αρνητικές 
εκλογικές επιπτώσεις μέσω της νομισματικής πολιτικής και όχι με περιορισμό των 
αναδιανεμητικών και δημοσιονομικών πολιτικών που τις προκάλεσαν ;

Μια πιθανή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα στηρίζεται στο ότι θεωρείται πιο 
εύκολο για τις κυβερνήσεις να « καμουφλάρουν » τις αναδιανεμητικές συνέπειες της 
νομισματικής παρά της δημοσιονομικής πολιτικής. Ακόμη κι αν θελήσουν να 
αναστείλουν τις επιπτώσεις της πολιτικής τους , αυτό μπορούν να το κάνουν πιο 
εύκολα με περιορισμό της νομισματικής μεγέθυνσης , παρά με ολική ακύρωση της 
εξαγγελθείσας πολιτικής τους.
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Όπως έχουν αποδείξει πολλές εμπειρικές μελέτες , η αλλαγή της δημοσιονομικής 
πολιτικής απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαρθρωτικών προσαρμογών.

3. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι ασκούντες οικονομική πολιτική γνωρίζουν τη σημασία της αξιοπιστίας στην 
εφαρμογή σταθεροποιητικών αντιπληθωριστικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό 
δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο να καταστήσουν τις οικονομικές εξαγγελίες τους 
σαφείς και κατανοητές απ’όλους. Αν δεν συμβεί αυτό , τότε οι πληθωριστικές 
προσδοκίες μπορεί να αναστείλουν και να καταργήσουν το όλο πρόγραμμα.

Η σαφήνεια όμως των εξαγγελιών είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη 
αλλαγής των προσδοκιών απ’την πλευρά του κοινού. Το κοινό , σύμφωνα με τη 
θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών , θα χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες για την συμπεριφορά των ασκούντων οικονομική πολιτική στο 
πρόσφατο (τουλάχιστον) παρελθόν.Ετσι μια αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών 
του για το μέλλον θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού σήμερα (selfullfilling 
feature).

Αρα αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς είναι μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
της αξιοπιστίας απ’τη μια μεριά και του πληθωρισμού και των επιτοκίων από την 
άλλη. Μπορούμε επίσης να περιμένουμε μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 
ρευστότητας μιας χώρας και της αξιιοπιστίας των εξαγγελιών της . Αυτό γιατί 
οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής δεν συνοδεύεται από αντοχή της οικονομίας , δεν 
γίνεται πιστευτή από το ορθολογικό κοινό.

Ο Cukierman (1992) διακρίνει την αξιοπιστία των εξαγγελιών (announcements) 
σε μέση και οριακή. Η πρώτη (μέση) μετρά τη συνολική συνοχή μεταξύ των 
εξαγγελιών και των προσδοκιών του κοινού. Συγκεκριμένα μετρά την έκταση στην 
οποία οι προσδοκίες του κοινού για τη μελλοντική νομισματική μεγέθυνση 
αποκλίνουν από τις τρέχουσες εξαγγελίες.

Οσο μικρότερη είναι αυτή η απόκλιση τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία.
Η οριακή αξιοπιστία μετρά την επίπτωση που έχει μια αλλαγή στους εξαγγελθέντες 
στόχους πάνω στις προσδοκίες. Χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης για την ικανότητα 
τηε κάθε κυβέρνησης να μεταβάλλει τις προσδοκίες κατά τρόπο που να εξυπηρετεί 
τους σκοπούς της.

Σ’ότι αφορά τα σταθεροποιητικά προγράμματα , η επιτυχία τους εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την αξιοπιστία των εξαγγελιών της κυβέρνησης . Αν αυτή δεν 
υπάρχει τότε κάθε προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού θα αποτύχει και θα 
εμφανιστούν ακαμψίες , ως αποτέλεσμα της διόγκωσης των πληθωριστικών 
προσδοκιών.
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Η αναξιοπιστία μπορεί να οφείλεται στον πειρασμό (temptation) των 
κυβερνήσεων να αποκλίνουν από τις εξαγγελίες τους , μετά την διαμόρφωση των 
μισθών και των πληθωριστικών προσδοκιών (Barro- Gordon). Αυτό προκαλεί 
χρονική ασυνέπεια (time inconsistency), την οποία όμως αναμένουν οι ορθολογικοί 
πολίτες και δεν πιστεύουν τις εξαγγελίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Μπορεί όμως και να οφείλεται στην ασυμβατότητα της συγκεκριμένης εξαγγελίας 
με άλλους οικονομικούς στόχους που προσπαθεί παράλληλα να επιτύχει η κυβέρνηση 
(όπως π.χ. τη μείωση της ανεργίας), αλλά και στα μέσα που σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει για να πετύχει τους στόχους της.. Τέλος υπάρχει και το ζήτημα της 
ατελούς πληροφόρησης απ’τη μεριά του κοινού που προκαλεί μια επιφυλακτική 
στάση και μια χρονική υστέρηση στη συνειδητοποίηση των κυβερνητικών 
εξαγγελιών.

Απ’τα παραπάνω προκύπτει ότι πολλές φορές χρειάζεται χρόνος και μια 
διαδικασία μάθησης προκειμένου το κοινό να πιστέψει και να αφομοιώσει τις 
εξαγγελίες.

Ετσι, για παράδειγμα η Baxter (1985) υποθέτει ότι τα οικονομούντα άτομα 
μαθαίνοντας τις εξαγγελίες υπολογίζουν με τη χρήση Μπαγεσιανών τεχνικών 
(Bayesian techniques), τις πιθανότητες ότι αυτές οι ρυθμίσεις ανήκουν σε ένα 
γενικότερο σετ κανονιστικών ρυθμίσεων (reform rules). Σ’αυτή την περίπτωση η 
αξιοπιστία ορίζεται ως η υποκειμενική πιθανότητα ότι μια αλλαγή πολιτικής έχει 
λάβει χώρα. Πρόκειται, δηλαδή , για την ex post υποκειμενική πιθανότητα ότι 
τηρείται το περεχόμενο των εξαγγελιών που έχουν ήδη λάβει χώρα.

Ο υπολογισμός αυτής της πιθανότητας στηρίζεται στον πρότερο «έντιμο» βίο της 
κυβέρνησης και τροφοδοτείται διαρκώς με νέα στοιχεία συμπεριφοράς.
Στον υπολογισμό όμως της παραπάνω πιθανότητας λαμβάνονται υπ’όψην και κάποιοι 
περιορισμοί εφικτότητας. Αυτοί οι περιορισμοί καθιστούν την εξαγγελία συμβατή με 
τα δεδομένα και την αντοχή της κάθε οικονομίας.

Η διαδικασία μάθησης στο παραπάνω σύστημα αντανακλάται στο ότι μετά την 
εξαγγελία της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής παρατηρείται μικρότερη μείωση 
στον προσδοκώμενο πληθωρισμό απ’ότι στον πραγματικό. Αυτό είναι λογικό και 
οικονομετρικά συλλαμβάνεται από τα σειριακά συσχετιζόμενα λάθη (serially 
correlated errors) που κάνει το κοινό στις προβλέψεις του. Τα παραπάνω λάθη είναι 
συμβατά με την θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών , δεδομένου ότι 
χρησιμοποιείται όλο το διαθέσιμο σετ πληροφοριών (information set). Η ύπαρξή τους 
θα συνεχιστεί μέχρι το χρονικό εκείνο σημείο στο οποίο το κοινό θα γνωρίζει τις 
πραγματικές πολιτικές παραμέτρους.

Μετά την παρουσίαση του φαινομένου της χρονικής ασυνέπειας από τους 
Kydland-Prescott (1977) και Barro-Gordon (1983), πολλοί ήταν αυτοί που 
προσπάθησαν να δείξουν μέσω της θεωρίας των παιγνίων (game theory), την 
προσπάθεια των πολιτικών για το χτίσιμο μιας φήμης. Το παιχνίδι αυτό θεωρούνταν 
ότι επαναλαμβανόταν άπειρες φορές και οδηγούσε σε άπειρες λύσεις.

Αυτά τα μοντέλα αργότερα τροποποιήθηκαν για να ενσωματώσουν και τη 
δυνατότητα κυβερνητικών εξαγγελιών. Ετσι, για παράδειγμα , οι Cukierman-Liviatan 
(1991) θεωρούν ένα νομισματικό παιχνίδι με δύο παίκτες : δύο (2) κατηγορίες 
ασκούντων νομισματική πολίτικη που έχουν τις ίδιες νομισματικές προτιμήσεις. Η 
πρώτη κατηγορία επιμένει στην τήρηση των εξαγγελιών της , ενώ η άλλη όχι. Ετσι
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βρίσκουν σημεία ισορροπίας στα οποία αυτός που είναι δεσμευμένος στην τήρηση της 
πολιτικής του , διευκολύνει μερικώς τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Ο Schultz (1996) τροποποιεί το κλασικό απείρως επαναλαμβανόμενο παιχνίδι 
επιτρέποντας στην κυβέρνηση να εξαγγέλει την πολιτική της πριν της έναρξη του 
παιχνιδιού. Η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωσή της και μπορεί μετά 
από αυτήν να ακολουθήσει όποια πολιτική επιθυμεί Παρ’όλα αυτά υπάρχει μια 
πιθανότητα να ακολουθήσει την εξαγγελθείσα πολιτική.

Η ανάλυσή του στηρίζει την άποψη ότι οι ανακοινώσεις , παρ’ όλο που 
μπορεί να φαίνονται ως ένα πολιτικό τρικ, μπορεί να είναι μέρος μιας ορθολογικής 
προσπάθειας από μέρους της κυβέρνησης για το χτίσιμο της αξιοπιστίας της.

Το κύριο αποτέλεσμα της μελέτης του είναι ότι οι ανακοινώσεις προμηθεύουν 
την κυβέρνηση με ένα κανάλι μέσω του οποίου μπορεί να χτίσει μια 
αντιπληθωριστική φήμη , ακόμα κι αν το παιχνίδι είναι χρονικά πεπερασμένο (not 
infinitely repeated) και οι πολιτικές προτιμήσεις της κυβέρνησης είναι γνωστές σε 
όλους. Προκειμένου μάλιστα να απομονώσει κάποια περίεργα σημεία ισορροπίας 
όπου οι αντιπληθωριστικές ανακοινώσεις δεν έχουν καθόλου αξιοπιστία, υποθέτει 
ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν την ίδια πιθανότητα να κάνουν ένα «λάθος» στις 
ανακοινώσεις τους και ότι ο ιδιωτικός τομέας αναπροσαρμόζει τις προσδοκίες του 
μετά την ανακοίνωση χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Bayes (βλέπε και Baxter ,
1985 ).

Στη διεθνή αρθρογραφία υπάρχουν και κάποιες έρευνες που θεωρούν τη 
δημοσιονομική πολιτική και συγκεκριμένα τις δημόσιες δαπάνες ως στοιχείο 
αξιολόγησης της αξιοπιστίας μιας κυβερνητικής εξαγγελίας.

Ετσι, για παράδειγμα , ο Murcia ( 1995 ) σε μια καθαρά οικονομετρική μελέτη 
προσπαθεί να αξιολογήσει την αξιοπιστία σταθεροποιητικών προγραμμάτων 
βασισμένων σε εξαγγελίες μείωσης των δημοσίων δαπανών . Ετσι αναπτύσσει ένα 
μοντέλο πληθωρισμού το οποίο βασίζεται σε ορθολογικές προσδοκίες, στο οποίο οι 
μεν δημόσιες δαπάνες θεωρούνται εξωγενείς , η δε προσφορά χρήματος ενδογενής 
(seignorage ). Ο πληθωρισμός θεωρείται ότι οδηγείται από το ύψος των δημοσίων 
δαπανών.

Θεωρεί ότι τα οικονομούντα άτομα δεν παρατηρούν απ’ευθείας την εξέλιξη των 
δημοσίων δαπανών αλλά ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από άλλες 
οικονομικές μεταβλητές προκειμένου να διαμορφώσουν κάποιες πιθανότητες για το 
αν πράγματι έχει λάβει χώρα η εξαγγελθείσα μείωση των δημοσίων δαπανών 
(σταθεροποιητικό πρόγραμμα). Ετσι στην κατασκευή αυτών των πιθανοτήτων το 
κοινό χρησιμοποιεί την συνδυασμένη πορεία του πληθωρισμού , των επιτοκίων και 
των δημοσίων δαπανών.Η αξιοπιστία μετριέται με την πιθανότητα ότι η συνδυασμένη 
εξέλιξη των παραπάνω μεταβλητών έχει προκληθεί από το νέο σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα. Αν λοιπόν αυτή η πιθανότητα είναι μεγάλη τότε το σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα θεωρείται αξιόπιστο.

Ετσι αν η εξαγγελία έγινε στο χρόνο t-Ι και με βάση το σημερινό σετ 
πληροφοριών βρούμε ότι η πιθανότητα στο χρόνο t-Ι να βρισκόμαστε στο νέο 
πρόγραμμα είναι μεγαλύτερη από 0.5 , τότε θεωρούμε το πρόγραμμα αξιόπιστο.
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Στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα άρχισε μια αρθρογραφική προσπάθεια πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ετσι οι Απέργης-Παπαναστασίου-Βελέντζας (1997) προσπαθούν να 
αξιολογήσουν την αξιοπιστία τριών (3) κυβερνητικών ανακοινώσεων και 
συγκεκριμένα:

α. Την υποτίμηση της δραχμής το 1983.
β. Το πρόγραμμα σταθεροποίησης το 1985
γ. Την απελευθέρωση του νομισματικού συστήματος το 1988.

Η εμπειρική τους τεχνική , μάλιστα, ήταν πρωτοποριακή σ’αυτό το πεδίο. 
Προκειμένου να αξιολογήσουν την αξιοπιστία χρησιμοποίησαν ελέγχους 
σταθερότητας των παραμέτρων (parameter constancy tests). Κάνοντας κάποιες 
υποθέσεις για την αντικειμενική συνάρτηση της κυβέρνησης και δεχόμενοι την 
ύπαρξη της αυξημένης με προσδοκίες καμπύλης Phillips , και μετά τον έλγχο 
ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης , φτάνουν στο σημείο να εκτιμήσουν μια 
παλινδρόμηση μεταξύ μισθών , παραγωγικότητας , ανεργίας και επιπέδου τιμών. 
Τελικά αποδέχονται μόνο το ακόλουθο συνολοκληρούμενο διάνυσμα (cointegrating 
vector):

w = 0.449prod + 0.685p - 0.876u + 0.615

όπου w, p , u είναι αντίστοιχα οι μισθοί, οι τιμές και η ανεργία ενώ prod είναι η 
παραγωγικότητα.. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 
σταθερότητας , χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τις τεχνικές των Johansen-Juselious 
και της διόρθωσης σφαλμάτων (error correction).

Προκειμένου να ελεγχθεί η δομική σταθερότητα των παραπάνω εκτιμηθέντων 
συντελεστών , εφαρμόστηκε η τεχνική του Chow , η οποία και έδειξε ότι ο κόσμος 
πίστεψε τις εξαγγελίες της υποτίμησης (1985) και σταθεροποίησης (1985), ενώ κάτι 
τέτοιο δεν συνέβη στην περίπτωση της απελευθέρωσης του νομισματικού συστήματος 
(1988).

Αξίζει να θυμόμαστε ότι ως μέτρο της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε η 
σταθερότητα των εκτιμηθέντων παραμέτρων στην εξίσωση των μισθών. Ετσι αν ο 
κόσμος πιστεύει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για αλλαγή της πολιτικής , τότε οι 
παραπάνω παράμετροι θα παρουσιάζουν δομική αστάθεια.

Σε μια άλλη εμπειρική έρυνα αξιολόγησης της αξιοπιστίας της αξιοπιστίας του 
σταθεροποιητικού προγράμματος του 1985 , οι Καρφάκης-Σιδηρόπουλος-Trabelsi 
(1997), χρησιμοποιούν τη χρονολογική σειρά του parallel market premium σε 
αντιπαραβολή με την πορεία του πληθωρισμού.

Διασπούν το parallel market premium σε προσωρινό και μόνιμο με την τεχνική 
του Harvey και χρησιμοποιούν ως μέτρο της αξιοπιστίας το προσωρινό συστατικό 
(transitory component). Στη συνέχεια δημιουργούν το παρακάτω σύστημα δομικών
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εξισώσεων (structural equations)

πt = α(π(.| + b + ut (measurementequation) 
at=ca,.| +5Ct+vt (transition equation)

όπου π t , C t συμβολίζουν αντίστοιχα τον πληθωρισμό και την κυβερνητική 
αξιοπιστία όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Η εκτίμηση του παραπάνω συστήματος γίνεται με τη μέθοδο του square root 
Kalman filter αφού υποθέτουμε χρονικά μεταβαλλόμενους συντελεστές.
Ετσι βρέθηκε ότι ο συντελεστής επιμονής του πληθωρισμού α, έπεσε σημαντικά μετά 
την έναρξη του σταθεροποιητικού προγράμματος , δηλώνοντας έτσι το μέγεθος της 
αξιοπιστίας του.

4. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

4α. Μια εισαγωγική προσέγγιση

Στα προηγούμενα τμήματα δεν είχε γίναι κάποια διάκριση ανάμεσα στους φορείς 
της οικονομικής πολιτικής και στο κράτος. Αλλά στις περισσότερες δυτικές χώρες η 
διαδικασία της άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής περιλαμβάνει 
κάποιο είδος διάκρισης και αντιπροσώπευσης (delegation). Το γεγονός ότι πολλές 
χώρες έχουν εκχωρήσει την αρμοδιότητα της άσκησης της νομισματκής πολιτικής 
στην κεντρική τους τράπεζα απαιτεί περισσότερη μελέτη.

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε μια απάντηση είναι γιατί πρέπει 
να διερευνηθεί συστηματικά η συμπεριφορά και η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας 
, ως καθοριστικού παράγοντα στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και 
βασικά της πληθωριστικής διαδικασίας.

Κατ’αρχήν , έχει παρατηρηθεί ότι κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ο 
πληθωρισμός στις περισσότερες χώρες παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις, αύξηση 
της μέσης τιμής του και επίδειξη ισχυρής επιμονής. Αυτή , όμως , η επιμονή του 
πληθωρισμού και οι επίμονες διαφορές μεταξύ των χωρών , μπορούν να ερμηνευθούν 
ικανοποιητικά μόνο με παράλληλη εξέταση της νομισματικής μεγέθυνσης. Αυτή , με 
της σειρά της , είναι άμεση συνάρτηση της ανεξαρτησίας , της συμπεριφοράς και της 
αξιοπιστίας των κεντρικών τραπεζών.

Ετσι προκύπτει μια δεύτερη σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη συμπεριφορά της 
κεντρικής τράπεζας. Ετσι, για παράδειγμα , θα πρέπει να δούμε γιατί οι κεντρικές 
τράπεζες ακολουθούν νομισματικές πολιτικές που οδηγούν σε θετικό επίπεδο 
πληθωρισμού και γιατί ο τελευταίος παρουσιάζει επιμονή. Θα πρέπει επίσης να 
διερευνηθεί η συσχέτιση του θεσμικού πλαισίου των κεντρικών τραπεζών και της 
πληθωριστικής διαδικασίας.
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Μια βασική υπόθεση των θεωριών που προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε 
αυτά τα ερωτήματα είναι ότι η προσφορά χρήματος και συνεπώς ο πληθωρισμός , 
θεωρούνται ενδογενείς μετραβλητές. Η συμπεριφορά αυτών των μεταβλητών 
εκλαμβάνεται ως συνέπεια στρατηγικών και πληροφοριακών διαδράσεων 
(interactions) μεταξύ των ασκούντων νομισματική πολιτική (κεντρ. τραπεζών) και του 
ιδιωτικού τομέα. Αυτή η προσέγγιση κάνει δυνατή την αναγνώριση της σημασίας που 
έχουν τα θεσμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά μιας χώρας στη διαμόρφωση του 
πληθωριστικού της περιβάλλοντος.

Φυσικά και στην περίπτωση της κεντρικής τράπεζας ισχύουν όσα έχουμε ήδη πει 
περί χρονικής ασυνέπειας και παιγνίων νομισματικής πολιτικής (monetary policy 
games).

Πολλοί δέχονται ότι η διακριτή , χρονικά ασυνεπής , νομισματική πολιτική 
εμπεριέχει εκ φύσεως μια πληθωριστική μεροληψία (inflation bias). Σ’αυτή την 
περίπτωση η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της εξισώνοντας 
το οριακό της κόστος από τον πληθωρισμό με τα οριακά της οφέλη. Προκειμένου 
λοιπόν να έχουμε μια πραγματική εικόνα του πληθωρισμού και των διακυμάνσεών 
του , θα πρέπει να εξετάζουμε διαχρονικά την εξέλιξη των νομισματικών στόχων της 
κεντρικής τράπεζας καθώς και την αντίληψη του κοινού γι’αυτή την εξέλιξη.

Ένα μέρος της αρθρογραφίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η κεντρική τράπεζα 
λειτουργεί ως σχεδιαστής κοινωνικής πολιτικής (social planner). Η πραγματικότητα 
όμως έχει δείξει ότι η νομισματική πολιτική επηρρεάζεται σημαντικά από διάφορους 
πολιτικούς παράγοντες στους οποίους οι αναδιανεμητικοί στόχοι παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο. Κατά συνέπεια , προκειμένου να ερμηνεύσουμε σωστά την 
πληθωριστική διαδικασία , θεωρείται αναγκαία η διερεύνηση μιας πολιτικής 
προσέγγισης της νομισματικής πολιτικής.

Οι κεντρικές τράπεζες αλλά και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν την ύπαρξη ενός 
θετικού επιπέδου πληθωρισμού προκειμένου να επιτύχουν κάποιους στόχους τους , 
όπως η απασχόληση , η χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους , η σταθεροποίηση του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και η επίτευξη κάποιων στόχων που αφορούν το 
ισοζύγιο πληρωμών. Σε πολλές περιπτώσεις , όμως , η άσκηση διακριτής 
νομισματικής πολιτικής προς επίτευξη των παραπάνω στόχων οδηγεί σε αύξηση του 
πληθωρισμού χωρίς παράλληλη επίτευξη των αρχικών στόχων.

Το ζήτημα της αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής και κατά συνέπεια της 
κεντρικής τράπεζας ανακύπτει όταν οι ασκούντες την νομισματική πολιτική 
αποφασίσουν να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση του πληθωρισμού και στην 
επίτευξη μιας σχετικής σταθερότητας του επιπέδου τιμών. Ετσι μια γκάμα μοντέλων , 
κάνοντας κάποιες υποθέσεις περί τέλειας ή μή ,και, ασύμμετρης ή μή πληροφόρησης 
, προσπαθεί να φωτίσει το ζήτημα της αξιοπιστίας και της χρονικής ασυνέπειας των 
κεντρικών τραπεζών.

Υπάρχει μια άλλη γκάμα μοντέλων στην οποία δίνεται κυρίαρχος ρόλος στο κατά 
πόσο είναι συντηρητικός η όχι ο διοικητής της κάθε κεντρικής τράπεζας.. Ετσι 
γίνεται η υπόθεση εργασίας ότι όσο πιο συντηρητικός και ενάντια στον πληθωρισμό 
(inflation averse) είναι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, τόσο λιγότερα κίνητρα 
έχει για να αποκλίνει από το στόχο και κατά συνέπεια τόσο πιο αξιόπιστη θεωρείται
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μια περιοριστική νομισματική πολιτική που έχει σαν στόχο τη μείωση του 
πληθωρισμού.

Μερικοί οικονομολόγοι δίνουν μεγάλη σημασία στο ζήτημα της ανεξαρτησίας 
της κεντρικής τράπεζας και στο ρόλο που αυτή διαδραματίζει στο χτίσιμο της 
αξιοπιστίας της. Θα πρέπει, όμως , να διακρίνουμε μεταξύ πολιτικής και οικονομικής 
ανεξαρτησίας. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να ορίζει 
ανεξάρτητα τους νομισματικούς της στόχους , ενώ η δεύτερη αναφέρεται στη 
δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να επιλεξει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει 
την αποφασθείσα νομισματική πολιτική.

Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι θεωρίες και τα μοντέλα που προσπαθούν να 
εξηγήσουν τα κίνητρα με βάση τα οποία η κεντρική τράπεζα επιδιώκει τη δημιουργία 
πληθωρισμού στην οικονομία. Σ’αυτά εξηγούνται όλα τα πιθανά οφέλη που οδηγούν 
τις κεντρικές τράπεζες στο να προσπαθούν να δημιουργήσουν απροσδόκητο 
πληθωρισμό.

Από πλευράς άσκησης νομισματικής πολιτικής πολύ σημαντικά είναι και τα 
μοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν πώς η πολιτική της κεντρικής τράπεζας 
επηρρεάζει την ικανότητα πρόβλεψης που στηρίζεται στην προσφορά του χρήματος. 
Συγκεκριμένα υποτίθεται ότι η ικανότητα να προβλέπουμε τις βραχυχρόνιες και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της νομισματικής μεγέθυνσης πάνω στο πραγματικό προϊόν 
και τις τιμές , επηρρεάζεται από την πολιτική που ακολουθεί η κεντρική τράπεζα. 
Αυτό έχει να κάνει άμεσα με την κριτική του Lucas (Lucas critique) σύμφωνα με την 
οποία όταν αλλάζει όλο το σύστημα της ακολουθούμενης πολιτικής , τότε η 
προβλεπτική ικανότητα οποιουδήποτε μοντέλου περιορίζεται σημαντικά.

Στη συνέχεια αυτού του τμήματος θα κάνουμε μια επισκόπηση των βασικών 
θεωρητικών θέσεων της κάθε προσέγγισης , δίνοντας βαρύτητα στο τελευταίο 
κομμάτι που ασχολείται με την προβλεπτική ικανότητα του χρήματος και το ρόλο που 
διαδραματίζει η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας . Μετά την θεωρητική θεμελίωση 
προβαίνουμε σε μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 
αυτής της προσέγγισης.

4$ Τα πληθωριστικά κίνητρα της κεντρικής τράπεζας

Ο νομισματικός φορέας, ανάλογα με τον βαθμό της ανεξαρτησίας του , επιδιώκει 
την υλοποίηση κάποιων εθνικών ή κυβερνητικών οικονομικών στόχων. Στην 
περίπτωση της επεκτατικής πληθωριστικής νομισματικής πολιτικής , οι στόχοι αυτοί 
έχουν συνήθως να κάνουν με την απασχόληση , τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού, τα έσοδα του κράτους, την σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού 
συστήματος.

Στο ζήτημα της άσκησης νομισματικής πολιτικής , οι φορείς της (κεντρικές 
τράπεζες) αντιμετωπίζουν και αυτοί ένα είδος χρονικής ασυνέπειας. Είναι χρήσιμο να 
δούμε πώς προκύπτει το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας για τους παραπάνω 
στόχους της νομισματικής πολιτικής.
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Στην περίπτωση του κινήτρου απασχόλησης το θεωρητικό υπόβαθρο έχει ως εξής:

α. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπογράφονται στην αρχή της κάθε 
περιόδου
ενσωματώνοντας τις πληθωριστικές προσδοκίες.

β. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του απροσδόκητου πληθωρισμού και των 
αποκλίσεων της απασχόλησης από το φυσικό μακροχρόνιο επίπεδό της.

γ. Ο νομισματικός φορέας έχει μια αντικειμενική συνάρτηση η οποία προσδίδει 
θετικό βάρος στην αύξηση της απασχόλησης ακόμη και πάνω από το φυσικό της 
επίπεδο και αρνητικό βάρος στον πληθωρισμό.

δ. Το κοινό γνωρίζει τα κίνητρα και την συμπεριφορά του νομισματικού φορέα.
ε. Η κεντρική τράπεζα προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την αντικειμενική της 

συνάρτηση εκλαμβάνει τους ονομαστικούς μισθούς ως δεδομένους.

Η κενρική τράπεζα, με δεδομένο ότι το οριακό κόστος του πληθωρισμού και της 
ανεργίας βαίνει αυξανόμενο , θα οδηγηθεί στην επιλογή ενός θετικού επιπέδου 
πληθωρισμού.

Υποθέτοντας τέλεια πληροφόρηση , το κοινό γνωρίζει αυτό το κίνητρο του 
νομισματικού φορέα και έτσι προσπαθεί κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας να 
διασφαλίσει ένα δεδομένο επίπεδο πραγματικού μισθού. Κατ’αυτό τον τρόπο 
οδηγούμαστε στα ίδια επίπεδα πραγματικού μισθού και απασχόλησης με αυξημένο 
επίπεδο πληθωρισμού.

Κάπου εδώ εισέρχεται και το ζήτημα της αξιοπιστίας. Ετσι μια κεντρική τράπεζα 
με αξιοπιστία στην αντιπληθωριστική της πολιτική , θα μπορούσε να δημιουργήσει 
ακόμα και μηδενικό προσδοκώμενο πληθωρισμό κατά τη διάρκεια των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Ετσι θα οδηγούμασταν σε διατήρηση της απασχόλησης στο 
φυσικό της επίπεδο αλλά τουλάχιστον με μηδενικό πληθωρισμό.

Στο ερώτημα γιατί η κεντρική τράπεζα μπορεί να επιδιώκει την αύξηση της 
απασχόλησης έχουν αναπτυχθεί δύο προσεγγίσεις . Η πρώτη αντιμετωπίζει την 
κεντρική τράπεζα σαν ένα κοινωνικό προγραμματιστή (social planner), ο οποίος 
προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την κοινωνική ευημερία Ετσι, όταν διαπιστώσει ότι το 
φυσικό επίπεδο απασχόλησης είναι, είτε λόγω διαστροφικής φορολογίας 
(distortionary taxes) είτε λόγω δύναμης των εργατικών ενώσεων , χαμηλότερο από το 
κοινωνικά άριστο , τότε προσπαθεί με απρόσμενη νομισματική μεγέθυνση να το 
αποκαταστήσει. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση του φυσικού επιπέδου απασχόλησης και 
του πληθωρισμού. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης είναι οι 
Barro-Gordon (1983), Kydland-Prescott (1977) και Rogoff(1985).

Η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει την κεντρική τράπεζα σαν ένα 
διαμεσολαβητή μεταξύ διάφορων ομάδων συμφερόντων οι οποίες πιέζουν προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις τη νομισματική πολιτική.Πρόκειται για πολιτικές πιέσεις 
που αφορούν ζητήματα αναδιανομής. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση , η 
αντικειμενική συνάρτηση της κεντρικής τράπεζας αντανακλά ένα πολιτικό 
συμβιβασμό υποκεινούμενο από αναδιανεμητικά κίνητρα.

/. Το κίνητρο της απασχόλησης.
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Ο συμβιβασμός αυτός επιτυγχάνεται, μέσω της κεντρικής τράπεζας , ανάμεσα 
στους υποστηρικτές της αύξησης της απασχόλησης και αυτούς που διατείνονται την 
σταθερότητα των τιμών (σοσιαλιστικά-συντηρητικά κόμματα). Χαρακτηριστικοί 
εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης είναι οι Cukierman-Meltzer(1986), 
Havrilesky(1987).

Το ποια προσέγγιση προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα είναι άμεση 
συνάρτηση του βαθμού ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών. Ετσι αν θεωρήσουμε 
ότι, παρά τις όποιες διακυρήξεις , η λειτουργία της κεντρικής τράπεζας βρίσκεται σε 
άμεση συσχέτιση με την πολιτική διαδικασία, τότε θα πρέπει να συγκλίνουμε προς 
την τελευταία προσέγγιση.

Π. Το κίνητρο των εσόδων

Στο βαθμό που δεν υπάρχουν αντίστοιχοι νομικοί περιορισμοί, κάθε κυβέρνηση 
έχει τη δυνατότητα να δανείζεται απεριόριστα από την κεντρική της τράπεζα, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα μέρος του προϋπολογισμού της.

Για να αντιληφθούμε πώς ανακύπτει σε αυτή την περίπτωση το ζήτημα της 
δυναμικής ασυνέπειας θα πρέπει να παρουσιάσουμα συνοπτικά το σχετικό θεωρητικό 
πλαίσιο.

Κατ’αρχήν να διευκρινήσουμε ότι αφορά κύρια το έσοδο που προκύπτει από τη 
διαδικασία του seigniorage. Αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μέγεθος των 
πραγματικών εσόδων (resources) που αγοράζεται από την κυβέρνηση μέσω ενέσεων 
(injections) πάνω στη νομισματική βάση. Κάποιοι άλλοι το χαρακτηρίζουν ως το 
μέρος της αγοραστικής δύναμης του κοινού που αποσπάται από την κυβέρνηση μέσω 
της τύπωσης νέου χρήματος. Τα seigniorage revenues εξαρτώνται θετικά από τη 
νομισματική μεγέθυνση και από τη ζήτηση για πραγματικά διαθέσιμα από το κοινό.

Η ζήτηση τώρα για πραγματικά διαθέσιμα σχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο του 
προσδοκώμενου πληθωρισμού. Συγκεκριμένα το κοινό , όταν αναμένει υψηλότερο 
πληθωρισμό , επιλέγει ένα μικρότερο επίπεδο των πραγματικών διαθεσίμων που θα 
παρακρατήσει και έτσι οδηγούμαστε σε μικρότερα seigniorage revenues.

Ας υποθέσουμε ότι σε κάθε περίοδο , το κοινό πρώτο επιλέγει τη διακράτηση των 
πραγματικών διαθεσίμων και στη συνέχεια η κυβέρνηση καθορίζει, μέσω της 
κεντρικής τράπεζας και της νομισματικής μεγέθυνσης , το ύψος του πληθωρισμού.
Η κυβέρνηση , επιλέγοντας τη νομισματική μεγέθυνση , έχει κατά νου τις αρνητικές 
συνέπειες που έχει ο πληθωρισμός πάνω στα seigniorage revenues. Ο μηχανισμός , 
όπως έχουμε ήδη πει, περνά μέσα από την επίπτωση των πληθωριστικών 
προσδοκιών πάνω στη ζήτηση για πραγματικά διαθέσιμα.

Ex ante , έχοντας αυτά κατά νου , η κυβέρνηση (κεντρ.τράπεζα) διστάζει να 
αυξήσει τον πληθωρισμό. Ex post όμως , όταν θα έχει ήδη προσδιοριστεί η η 
διακράτηση πραγματικών διαθεσίμων από το κοινό , αυτός ο διασταγμός παύει να 
υφίστατατ Ετσι, οδηγούμαστε σε ένα υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού από αυτό 
στο οποίο θα καταλήγαμε αν η κυβέρνη-ση δεσμευόταν πριν από τη διαμόρφωση των 
πραγματικών διαθεσίμων.
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Κατ’αυτό τον τρόπο ανακύπτει το ζήτημα της δυναμικής ασυνέπειας στην 
περίπτωση του κινήτρου των εσόδων . Μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς τη 
σημασία που έχει η αξιοπιστία του φορέα της νομισματικής πολιτικής στον 
περιορισμό ή την εξάλειψη του παραπάνω προβλήματος.

Ενώ όμως στην περίπτωση του κινήτρου απασχόλησης η κυβέρνηση δεν 
καταφέρνει να αυξήσει την απασχόληση , στην περιίπτωση του κινήτρου εσόδων 
καταφέρνει να επιτύχει κάποια seigniorage revenues.

ΙΠ. Το κίνητρο του ισοζυγίου πληρωμών

Σε κάποιες περιπτώσεις ο νομισματικός φορέας θέλει να αυξήσει τον πληθωρισμό 
προκειμένου να μειώσει τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του. Και σ’αυτή την 
περίπτωση τίθεται ένα ζήτημα δυναμικής ασυνέπειας στην συμπεριφορά των 
ασκούντων νομισματική πολιτική. Ο μηχανισμός , όπως αναλύουμε παρακάτω , 
ενέχει τη μείωση των πραγματικών μισθών των εργαζομένων.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποστροφή (aversion) προς 
τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και τον πληθωρισμό (ex ante). Καί πάλι 
θεωρούμε ότι πρώτα «παίζουν» οι εργαζόμενοι με τη διαμόρφωση των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας που καθορίζουν το ύψος του ονομαστικού μισθού. Σ’αυτές, 
όμως , τις διαπραγματεύσεις οι εργαζόμενοι λαμβάνουν υπ’όψην τους και ένα 
προσδοκώμενο ποσοστό υποτίμησης του εθνικού τους νομίσματος και ζητούν ένα 
ανάλογα αυξημένο ονομαστικό μισθό.

Ας δούμε γιατί:
Με τέλεια πληροφόρηση , οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι η δυναμική ασυνέπεια 

του νομισματικού φορέα (κεντρ. τράπεζα) σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει χώρα 
μέσω μιας υποτίμησης του εθνικού νομίσματος. Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα 
μιας υποτίμησης είναι συνήθως η αύξηση , τουλάχιστον βραχυχρόνια , του 
πληθωρισμού. Ο νομισματικός φορέας παρ’ότι αντιπαθεί τον πληθωρισμό βλέπει 
κάποια οφέλη από την παρουσία του.

Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται μια μείωση του πραγματικού μισθού , η οποία 
θεωρείται ότι θα τονώσει την απασχόληση και το προϊόν , δίνοντας τη δυνατότητα 
αύξησης των εξαγωγών και της υποκατάστασης των εισαγωγών. Αυτή η εξέλιξη θα 
βοηθήσει στη μείωση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών , 
παρέχοντας έτσι στην κεντρική τράπεζα ή την κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
υποτίμηση.

Οι εργαζόμενοι, τώρα , γνωρίζοντας τα κίνητρα της κυβέρνησης θα 
προσπαθήσουν να διατηρήσουν σταθερό τον πραγματικό μισθό τους , 
αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες μιας πιθανής υποτίμησης πάνω στον πληθωρισμό .
Αν το επιτύχουν τότε ο πραγματικός μισθός και το προϊόν θα παραμείνουν στα 
φυσικά τους επίπεδα, χωρίς καμιά επίπτωση στο ισοζύγιο πληρωμών. Αν όχι, τότε η 
κυβέρνηση θα έχει βρεί ένα τρόπο να «χρηματοδοτήσευ> ένα 
μέρος από το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών.
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Στις χώρες με ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα , η κεντρική τράπεζα 
αναγκάζεται να παρέμβει στια αγορές περιορίζοντας τις διακυμάνσεις των επιτοκίων , 
προκειμένου να διασφαλίσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την επιβίωση 
κάποιων τραπεζών. Αυτό , σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο 
της σταθερότητας των ημών.

Ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας όη οι τράπεζες δανείζουν χρήματα για 
χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα από αυτά για τα οποία έχουν καταθέσεις (κατά μέσο 
όρο).
Αυτή η ασυμμετρία μπορεί να αποδοθεί στον κυρίαρχο ρόλο των τραπεζών που είναι 
η προσφορά ρευστότητας. Στην πλευρά των δανείων η ρευστότητα ενσαρκώνεται με 
το να παρέχει εκ των προτέρων στους δανειζόμενους μια βεβαιότητα για τους όρους 
του δανείου. Στην πλευρά των καταθέσεων , όμως , η ρευστότητα μετουσιωνεται με 
το αναφαίρετο δικαίωμα των καταθετών να αποσύρουν οποτεδήποτε τα χρήματά τους.

Η παραπάνω ασυμμετρία καθιστά τις τράπεζες ευάλωτες σε αιφνίδιες 
χρηματοοικονομικές μεταβολές. Ετσι, για παράδειγμα , μια ξαφνική μείωση στην 
προσφορά καταθέσεων θα οδηγούσε σταδιακά όλες τις τράπεζες σε αύξηση των 
αντίστοιχων επιτοκίων. Αυτό συνεπάγεται μείωση των κερδών των τραπεζών που 
μπορεί να δημιουργήσει στις πιο μικρές από αυτές ζήτημα επιβίωσης.

Σ’αυτή την περίπτωση η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να αυξήσει τα 
κεφάλαια και τη ρευστότητα αυτών των τραπεζών , προκειμένου να αποτρέψει την 
χρεωκοπία τους. Μετά από ένα εύλογο διάστημα , όμως , θα οδηγηθούμε σε αύξηση 
του πληθωρισμού.

IV Το κίνητρο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας

4S1 Ανεξαρτησία και αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας

I. Θεωρητική θεμελίωση

Είναι κοινή διαπίστωση , ακόμη και για τους πιο αδαείς στα οικονομικά, όη ο 
πληθωρισμός μιας χώρας καθώς και η αξιοπιστία της κεντρικής της τράπεζας , 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό ανεξαρτησίας της τελευταίας από την 
εκάστοτε πολιηκή εξουσία.
Στο τμήμα αυτό , ακολουθώντας τον Cukierman (1992), θα παρουσιάσουμε δύο 
βασικές προσεγγίσεις που να μας παρέχουν ικανοποιηηκή θεωρηηκή τεκμηρίωση της 
διαφαινόμενης αρνηηκής συσχέησης πληθωρισμού και ανεξαρτησίας της κεντρικής 
τράπεζας.

Η πρώτη προσέγγιση συνδέει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας με το 
βαθμό της χρονικής προτίμησης (rate of time preference ). Υποτίθεται on οι 
κεντρικές τράπεζες είναι γενικά πιο συντηρηηκές από την πολιηκή εξουσία και 
τείνουν να αξιολογούν πιο μακροχρόνια τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιηκής.
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Αυτό απ’ τη μια μεριά οφείλεται κατά τον Cukierman στο ότι έχει αποδειχθεί ότι 
η τοποθέτηση συντηρητικών διοικητών στις κεντρικές τράπεζες είναι μια καλή 
στρατηγική. Απ’την άλλη μεριά, οφείλεται στο ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα 
αλλαγής της πολιτικής εξουσίας , η οποία οδηγεί τις κυβερνήσεις στην υιοθέ
τηση ενός πιο στενού χρονικού ορίζοντα. Σε μαθηματικούς όρους , ο Cukierman 
απέδειξε τα παραπάνω κάνοντας την ακόλουθη μεγιστοποίηση με περιορισμό :

max Ego Σ βι { [π, -Ε(πΛ I;) ] xi -πΓ/2 }

s.t. β = δβτ + (Ι-δ)βοΒ
π, = π,ρ + ΐ|η (ΧΡ: ο σχεδιαζόμενος πληθωρισμός)

Η αντικειμενική συνάρτηση δείχνει ότι ο ασκούντας νομισματική πολιτική , 
επιλέγει την ποσότητα του χρήματος ως μια θετική συνάρτηση του απροσδόκητου 
πληθωρισμού (για τους λόγους που εξηγήσαμε στο 4α) και ως μια αρνητική 
συνάρτηση του πληθωρισμού. Εδώ γίνεται η υπόθεση ότι κυβέρνηση και κεντρική 
τράπεζα έχουν τι ίδιο σετ πληροφοριών , αλλά η κεντρική τράπεζα έχει μεγαλύτερο 
time preference από την κυβέρνηση ( β t < β cb) .

Ο πρώτος περιορισμός αντανακλά το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται 
τόσο απ'τους στόχους της κεντρικής τράπεζας , όσο και από της κυβέρνησης. Ο 
βαθμός της ανεξαρτησίας εισέρχεται δεχόμενοι ότι υπάρχει ένα μή αρνητικό ποσοστό 
1-δ , το οποίο μετρά την επίπτωση της κεντρικής τράπεζας στο τελικό αποτέλεσμα. 
Λύνοντας το παραπάνω σύστημα παίρνουμε :

Ε (π j) = Α 1-βρ / 1-βλ(Β) και var (π ,) = Β2 au2 / 1-ρ2 + σψ2 [Β= 1-βρ2 /1- 
βρλ(Β)].

Στη συνέχεια κατόρθωσε να δείξει ότι θ β / θδ = βχ - βοΒ <0, ΘΕπ,/θβ <
0 και var (π,) / θ β < 0 , αποδεικνύοντας κατ’αυτό τον τρόπο ότι ,τόσο η μέση 
τιμή , όσο και η διακύμανση του πληθωρισμού συσχετίζονται αρνητικά με βαθμό 
ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας , με δεδομένο ότι η τελευταία έχει υψηλότερο 
time preference από την κυβέρνηση.

Η δεύτερη προσέγγιση , με την οποία ο Cukierman θεμελιώνει την αρνητική 
συσχέτιση ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας με τον πληθωρισμό , 
προσθέτει αντί του time preference , δύο επιπλέον υποθέσεις στην αντικειμενική 
συνάρτηση :

α. Η μέση τιμή του συντελεστή του απροσδόκητου πληθωρισμού ( x, ), είναι 
χαμηλότερη για την κεντρική τράπεζα απ’ ότι για την κυβέρνηση.

β. Το κίνητρο της κυβέρνησης για τη δημιουργία απροσδόκητου πληθωρισμού 
υπόκειται διαχρονικά σε περισσότερες διακυμάνσεις απ’ότι το αντίστοιχο της 
κεντρικής τράπεζας.
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Το πρόβλημα μεγιστοποίησης γίνεται, κάτω από αυτές τις υποθέσεις ως εξής : 

max Eqo Σ β1 { [ π, - Ε(π Λ I i ) ] χ , - 7η2/2 }

s.t. χ, = (1-δ) Αοβ + δ ΑΤ + δ u ί

δεδομένου ότι (x,)T=AT + Ui ,(Xi)CB=ACB ,
και Ατ > A cb >θ όπυυ με Τ συμβολίζεται η κυβέρνηση και με CB η κεντρική 
τράπεζα.

Ο περιορισμός , σε μέσους όρους , μας λέει ότι η μέση σχετική προτίμηση για την 
δημιουργία απροσδόκητου πληθωρισμού ( Α=Ε x,), είναι τόσο μεγαλύτερη όσο 
μικρότερος είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας (1-δ) και όσο 
μεγαλύτερη είναι η μέση διαφορά μεταξύ των στόχων της κυβέρνησης και της 
κεντρικής τράπεζας 
(ΑΤ - Acb ).

δηλαδή Α= Ex, = ACB + δ(ΑΤ - ACb )·

Με την ίδια λογική , όπως και στην πρώτη προσέγγιση , υπολόγισε την μέση τιμή 
και την διακύμανση του 7τληθωρισμού κάτω απ’τις προαναφερθείσες υποθέσεις. Ετσι 
, μετά από μαθηματικούς υπολογισμούς , απέδειξε ότι τόσο η μέση τιμή όσο και η 
διακύμανση του πληθωρισμού , σχετίζονται αρνητικά με τον βαθμό ανεξαρτησίας της 
κεντρικής τράπεζας .

Αξιοπιστία της Κ.Τ. και προβλεψιμότητα των επιπτώσεων της . 
νομισματικής μεγέθυνσης.

I. Εισαγωγή

Το πρόβλημα έχει τις ρίζες του βαθιά στις αρχές της οικονομικής θεωρίας και 
των διαφόρων σχολών που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις επιπτώσεις που επιφέρει 
η αύξηση της προσφοράς χρήματος 7ΐάνω στον πληθωρισμό και το πραγματικό προϊόν

Συγκεκριμένα , ενώ όλοι αποδέχονται την άμεση μακροχρόνια συσχέτιση μεταξύ 
νομισματικής μεγέθυνσης και πληθωρισμού , υπάρχουν μεγάλες διαφορές τόσο στην 
προσέγγιση προς την μακροχρόνια ισορροπία, όσο και στις υπόλοιπες βραχυχρόνιες 
επιπτώσεις.

Κυρίαρχη θέση σ’αυτή την αντιπαράθεση των διαφόρων σχολών φέρουν τα 
ζητήματα της μέτρησης της προσφοράς του χρήματος αλλά και των χρονικών 
υστερήσεων που μεσολαβούν μέχρι να ενσωματωθούν οι επιπτώσεις της
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νομισματικής μεγέθυνσης πάνω στο πραγματικό προϊόν και τον πληθωρισμό.
Όλα αυτά βέβαια, έχουν να κάνουν με την σημαντικότητα που αποδίδει κανείς στη 
νομισματική πολιτική και κατά συνέπεια στο μέγεθος των (με χρονική υστέρηση) 
επιπτώσεων πάνω στα προαναφερθέντα οικονομικά μεγέθη.

Δεδομένου , όμως , ότι στις περισσότερες (τουλάχιστον τις ανεπτυγμένες) χώρες , 
φορέας της άσκησης της νομισματικής πολιτικής είναι η κεντρική τράπεζα , μεγάλη 
βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο κατά πόσο γίνονται πιστευτές οι πολιτικές και οι 
ανακοινώσεις της κεντρικής τράπεζας. Αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο , τόσο στο ίδιο 
το μέγεθος των επιπτώσεων και στο χρόνο της εμφάνισής τους , όσο όπως θα δούμε 
και στην ικανότητά μας να μπορούμε να προβλέψουμε τις ανωτέρω επιπτώσεις.

Με βάση τα παραπάνω , τίθεται αυτόματα ζήτημα συσχέτισης της αξιοπιστίας της 
κεντρικής τράπεζας και προβλεψιμότητας των επιπτώσεων της νομισματικής 
μεγέθυνσης.
Με απλά λόγια το ζήτημα θα μπορούσε να τεθεί ως εξής :

Ας υποθέσουμε ότι η κεντρική τράπεζα μιας χώρας αποφασίζει να αλλάξει την 
νομισματική πολιτική της προς μια αντιπληθωριστική κατεύθυνση , επιβάλλοντας 
περιορισμούς στην αύξηση της προσφοράς του χρήματος. Αν , με βάση την πρόσφατη 
ιστορία, το κοινό προσδίσει μικρό βαθμό αξιοπιστίας στη συγκεκριμένα τράπεζα , 
τότε η θεωρία ισχυρίζεται ότι θα επηρρεαστεί αρνητικά η ικανότητά μας να 
προβλέπουμε τις επιπτώσεις πάνω στον πληθωρισμό και το πραγματικό προϊόν αλλά 
και το χρόνο εμφάνισης αυτών ( το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων).

Το υπόλοιπο αυτού του τμήματος της εργασίας οργανώνεται ως εξής :
Στο μέρος Π θα δούμε πώς συσχετίστηκε αρχικά από τους Cukierman-Meltzer (1986) 
η αξιοπιστία της Κ.Τ. με την προβλεψιμότητα (credibility-predictability).
Στο μέρος ΙΠ εξετάζουμε το ρόλο που διαδραματίζει η διακύμανση της νομισματικής 
μεγέθυνσης πάνω στο χτίσιμο της αξιοπιστίας της Κ.Τ. , παρουσιάζοντας κάποια 
εμπειρικά αποτελέσματα.
Στο μέρος IV παρουσιάζουμε την εργασία και τα αποτελέσματα του Μ. Marlow 
(1991) ,που στηρίζονται στην εκτίμηση της γνωστής εξίσωσης του St. Louis (St.
Louis equation).
Τέλος στο μέρος V παρουσιάζουμε κάποια συμπεράσματα.

II. Το μοντέλο των Cukierman-Meltzer (1986)

Στην εργασία τους αυτή οι συγγραφείς παρέχουν μια θεωρία που συνδέει την 
αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας με το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα (ambiguity) και 
τον πληθωρισμό σ’ένα περιβάλλον διακριτής πολιτικής (discretion) και ασύμμετρης 
πληροφόρησης.

Χωρίς να παραγνωρίζονται οι ορθολογικές προσδοκίες υποτίθεται ότι υπάρχει 
ασύμμετρη πληροφόρηση με την έννοια ότι η προτίμηση της κεντρικής τράπεζας για 
την δημιουργία νομισματικών εκπλήξεων είναι γνωστή σε αυτήν αλλά οχι και στο 
κοινό.
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Υποτίθεται ότι οι διαδικασίες νομισματικού ελέγχου είναι δυσδιάκριτες για το 
κοινό.
Το τελευεταίο , παρατηρώντας το τρέχον επίπεδο της νομισματικής μεγέθυνσης , 
συλλέγει πληροφορίες και διαμορφώνει προσδοκίες για το μέλλον.

Η αξιοπιστία εισάγεται και ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία οι αγορές 
αναγνωρίζουν ότι έχει γίνει μια μόνιμη (permanent) αλλαγή στην πολιτική της 
κεντρικής τράπεζας. Με βάση τη θεωρία όσο πιο χαλαρός είναι ο νομισματικός 
έλεγχος και όσο πιο υψηλό είναι το time-preference της κεντρικής τράπεζας , τόσο η 
τελευταία έχει μεγαλύτερη τάση να παράγει μεγαλύτερα και με μεγάλη διακύμανση 
επίπεδα νομισματικής μεγέθυνσης.

Στο άρθρο αυτό εξετάζονται δύο κυρίως θέματα :
α. Τις επιπτώσεις που έχει η προαναφερθείσα ασύμμετρη πληροφόρηση πάνω 

στον πληθωρισμό και την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας.
β. Τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να μην επιλέγει τον απόλυτο έλεγχο 

της κυκλοφορίας προκειμένου να μειώσει εσκεμμένα την αξιοπιστία της και να κάνει 
εφικτή τη δημιουργία νομισματικών εκπλήξεων.

Η εργασία δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κεντρική τράπεζα επιλέγει 
συνειδητά να μην έχει απόλυτο έλεγχο πάνω στην προσφορά χρήματος προκειμένου 
να είναι σε θέση να παράγει απροσδόκητες νομισματικές εκπλήξεις προς το κοινό. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μειώνεται η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας και 
μαζί με αυτήν η προβλεπτική ικανότητα του χρήματος.

Το μοντέλο

Η Κ.Τ. σε κάθε περίοδο επιλέγει τη νομισματική μεγέθυνση μεγιστοποιώντας μια 
διαχρονική αντικειμενική συνάρτηση της μορφής :

max Ego Σ β1 { [ m i - E(m Λ I *) ] x; - ( m pi fl2 }

Βλέπουμε on η ανηκειμενική συνάρτηση της Κ.Τ. συσχετίζεται θεηκά με τις 
νομισμαηκές εκπλήξεις (stimulation) και αρνηηκά με το ύψος της νομισμαηκής 
μεγέθυνσης ( το τελευταίο λόγω των πληθωριστικών του συνεπειών ).

m i - E(m i \ I i ) Η απροσδόκητη νομισμαηκή μεγέθυνση 
m Pi : Η σχεδιασθείσα νομισμ. μεγέθυνση

[ m; = m pi + ψ i ] (ψ r : i.i.d.)

x i Παράμετρος μετατόπισης που καθορίζει τις μετατοπίσεις
στους

στόχους της Κ.Τ. (x [ = A + ρ r όπου ρ ι = ρ ρ n + ν t). 
Οσο πιο μεγάλο είναι το χ [ τόσο πιο πρόθυμη είναι η Κ.Τ. να 
ανταλλάξει τον υψηλό πληθωρισμό με περισσότερες 

νομισμαηκές εκπλήξεις (stimulation), 
β : To time preference ή το discount factor της Κ.Τ.
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Στην ουσία το μοντέλο περιγράφει την αβεβαιότητα του κοινού. Ετσι όταν 
λαμβάνουν χώρα απρόσμενα νομισματικά φαινόμενα , η Κ.Τ. ανταποκρίνεται 
μεταβάλλοντας τα αντίστοιχα βάρη (weights) πάνω στους δύο στόχους της ( 
stimulation - inflation). Αυτή όμως τη μεταβολή δεν την αποκαλύπτει στο κοινό.

Θα πρέπει όμως να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τις προσδοκίες :
Η Κ.Τ. γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό σχηματίζει τις προσδοκίες του. 
Αυτός ο τρόπος θα πρέπει να είναι συνεπής με την πραγματική πολιτική της Κ.Τ..
Η τελευταία προσδιορίζεται απο τη λύση του ανωτέρω προβλήματος μεγιστοποίησης 
Ετσι ουσιαστικά το E(m i \ I i ) είναι μια ορθολογική προσδοκία του m Γ που 
σχηματίζεται χρησιμοποιώντας τη γνώση του κοινού σχετικά με την πολιτική της Κ.Τ.

Συμπεράσματα

Το άρθρο παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέει την αξιοπιστία της Κ.Τ. 
με τη νομισματική μεγέθυνση και την τάση της Κ.Τ. να δημιουργεί εσκεμμένα 
σύγχυση στο κοινό σχετικά με τις πραγματικές της προθέσεις. Η σύγχυση αυτή 
προκαλείται απο τον περιορισμένο έλεγχο πάνω στη νομισματική κυκλοφορία. Αυτό 
στη συνέχεια επηρρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία η οποία σχετίζεται με την ταχύτητα 
με την οποία το κοινό αντιλαμβάνεται τις μεταβολές της πολιτικής της Κ.Τ.

Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάσαμε αυτό το άρθρο είναι ότι θα μας 
βοηθήσει στη συνέχεια της ανάλυσης δεδομένου οτι σε αυτό το άρθρο :

α. Για πρώτη φορά συσχετίστηκε η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας με την 
προβλεψιμότητα των επιπτώσεων της νομισματικής μεγέθυνσης , έστω και σε 
θεωρητικό επίπεδο.

β. Παρέχεται ένα θεωρητικό πλαίσιο πολύ χρήσιμο για την ανάλυση που θα 
ακολουθήσει.

γ. Προτείνεται ως μέτρο της αξιοπιστίας η διακύμανση της νομισματικής 
μεγέθυνσης. Το μέτρο αυτό αναλύεται θεωρητικά και εμπειρικά στο τμήμα IV και 
όπως θα δούμε στο τμήμα VI είναι το μέγεθος που χρησιμοποιεί ο Marlow(1991) για 
να μετρήσει και να συσχετίσει την αξιοπιστία της Κ.Τ. με την προβλεπτική ικανότητα 
του χρήματος.
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III. Η διακύμανση της νομισματικής μεγέθυνσης ως μέτρο της αξιοπιστίας 
της Κ.Τ.

Από την επισκόπηση της σχετικής αρθρογαφίας , μπορεί κανείς να συμπεράνει 
ότι η ικανότητα να προβλέπουμε τις υστερημένες επιπτώσεις του χρήματος στον 
πληθωρισμό και το πραγματικό προϊόν , σχετίζεται με την συμπεριφορά της 
κεντρικής τράπεζας . Ενώ , όμως , οι αρχικές μελέτες τόνιζαν την μή 
προβλεψιμότητα αυτών των υστερήσεων , η θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών 
αντιπρότετνε ότι η ταχύτητα με την οποία η νομισματική μεγέθυνση μεταφράζεται σε 
πληθωρισμό εξαρτάται από την ικανότητα των αγορών να αναμένουν την πολιτική 
της κεντρικής τράπεζας.

Κατά συνέπεια η σύγχρονη αρθρογραφία δίνει έμφαση στο ότι οι αγορές 
παρατηρούν τη νομισματική μεγέθυνση και τη χρησιμοποιούν για να αντιληφθούν 
μεταβολές στην πολίτικη της κεντρικής τράπεζας. Ισχυρίζεται, λοιπόν , ότι οι 
μεταβολές στην πολιτική της κεντρικής τράπεζας αλλά και η παρατήρηση αυτών από 
το κοινό , επηρρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα μεταδίδεται μέσα στην 
οικονομιά (transmission process).

Ιστορική αναδρομή

Πρώτος ο Milton Friedman ήταν αυτός που τόνισε θεωρητικά τη σημασία της 
μεταβλητότητας της νομισματικής μεγέθυνσης (money growth volatility) σαν ένα 
προσδιοριστικό παράγοντα των μεταβολών στην ταχύτητα του χρήματος (velocity). 
Χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα ισχυρίστηκαν ότι η μείωση της ταχύτητας του 
χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 1982-3 οφειλόταν στην αυξημένη 
μεταβλητότητα της νομισματικής μεγέθυνσης. Τεκμηρίωσε το αποτέλεσμα λέγοντας 
ότι η αυξημένη διακύμανση της νομισματικής μεγέθυνσης , αύξησε το βαθμό 
αβεβαιότητας του κοινού η οποία μεταφράστηκε σε αύξηση της ζήτησης χρήματος .

Ο Carlson (1980), προσπαθώντας να συσχετίσει αξιοπιστία και προβλεψιμότητα 
για τοδιάστημα 1969-89 , σύγκρινε τις τυπικές αποκλίσεις της νομισματικής 
μεγέθυνσης και ισχυρίστηκε ότι μεγαλύτερη προβλεψιμότητα του χρήματος προκαλεί 
μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σχετικά με το πώς το χρήμα επηρρεάζει την οικονομία.

Το 1987 οι Hall-Noble παρουσίασαν κάποια στοιχεία για να στηρίξουν την 
υπόθεση του money growth volatility. Συγκεκριμένα εφάρμοσαν την τεχνική του 
Granger causality προκειμένου να δείξουν τις επιπτώσεις αυτής ης διακύμανσης πάνω 
στην ταχύτητα του χρήματος. Χρησιμοποίησαν την παρακάτω παλινδρόμηση :

AVt =α0+Σα[Δν(.ι -4- Σ β r S ,. ι +et ( ν: velocity & S variance of 
money growth)
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Απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση ( δηλ. ότι όλα τα β Γ =0 ) συμπέραναν ότι η 
αβεβαιότητα της νομισματικής μεγέθυνσης (διακύμανση) προκαλεί (Granger 
causes) τη μεγέθυνση της ταχύτητας. Κατ 'αυτό τον τρόπο ενίσχυσαν την υπόθεση του 
Friedman.

Τέλος , όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος , οι Cukierman-Meltzer 
χρησιμοποίησαν αυτό το μέτρο της αξιοπιστίας προκειμένου να δείξουν ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι κεντρικές τράπεζες επιδιώκουν τη μείωση της αξιοπιστίας τους 
προκειμένου να επιτύχουν νομισματικές εκπλήξεις στην οικονομία.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η διακύμανση της νομισματικής 
μεγέθυνσης είναι ένα εύχρηστο και τεκμηριωμένο μέγεθος για τη μέτρηση της 
αξιοπιστίας της Κ.Τ. Κατά συνέπεια μπορεί και να συνδεθεί με την προβλεψιμότητα 
των επιπτώσεων της νομισματικής μεγέθυνσης πάνω στον πληθωρισμό (και το 
πραγματικό προϊόν).

Αυτό ακριβώς κάνει στην εργασία του ο Marlow (1991), την οποία και 
παρουσιάζουμε στο επόμενο μέρος (IV).

IV. Η εργασία του Marlow (1991)

rVoL Εισαγωγικά

Στόχος του Marlow ήταν να δείξει εμπειρικά τη συσχέτιση μεταξύ της 
αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας και της προβλεπτικής ικανότητας του χρήματος. 
Αυτό στηρίζεται στην προφανή υπόθεση εργασίας ότι η ικανότητά μας να 
προβλέπουμε τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υστερημένες επιπτώσεις (lagged 
effects) του χρήματος στο πραγματικό προϊόν και τις τιμές , επηρρεάζεται από την 
πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

Η παραπάνω υπόθεση είναι συμβατή με την κριτική του Lucas , η οποία διατείνει 
ότι η προβλεπτική ικανότητα όλων των οικονομικών μοντέλων επηρρεάζεται από το 
μίγμα της ακολουθούμενης πολιτικής ( policy regime ). Στο μοντέλο του Marlow 
τεστάρεται και αυτή η υπόθεση ως εξής : Στο άρθρο αποδεικνύεται οτι η προβλεπτική 
ικανότητα του χρήματος την δεκαετία του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες , μπορεί να 
εκτιμηθεί αποτελεσματικότερα αν στηριχτούμε σ'ένα μοντέλο των 60's παρά σ'ένα 
αντίστοιχο των 70's.

Δεδομένου ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την εξίσωση του St Louis (St Louis 
equation) για να εκτιμήσει δύο εξισώσεις βασισμένες αντίστοιχα στα 60's και 70's , 
κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε αυτή την εξίσωση.
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ΙΥβ. Η εξίσωση του St Louis

Η αρχική εξίσωση του St Louis παρουσιάστηκε το 1968 από τους Andersen- 
Jordan και είχε τη μορφή :

ΔΥ, = a + Σ β, Δ Μ n + Σ γ ι Δ G ,.χ + Σ δ j Δ R ,.χ + ε, (1)

όπου Υ, : Ονομαστικό προϊόν (ΑΕΠ)
Μ t . Προσφορά χρήματος ( ΜΙ ή νομισματική βάση)
G t : Κυβερνητικές δαπάνες 
R t Κυβερνητικά έσοδα.

Για κάθε μια από τις παραπάνω μεταβλητές , οι συντελεστές προσδιορίζονταν 
από ένα πολυώνυμο 4ου βαθμού.

Αργότερα , οι Andersen-Carlson τροποποίησαν την εξίσωση αφήνοντας εκτός 
τη μεταβλητή των κυβερνητικών εσόδων. Σ'ότι αφορά όμως τις υστερήσεις , 
παρέμειναν στο προαναφερθέν επίπεδο.

ΔΥ, = a + Σ β j Δ Μ + Σ γ [ Δ G ,_ι + ε t (2)

Λίγο αργότερα , τέλος , οι Batten-Haffer πρότειναν η εξίσωση να περιλαμβάνει 
και
μια μεταβλητή εξαγωγών ως μια επιπλέον ερμηνευτική μεταβλητή.
Ο Marlow , στο μοντέλο του χρησιμοποιεί την εξίσωση (2).

Η εξίσωση του St Louis είχε σημαντική θέση στη διαμάχη μεταξύ Κευνσιανών 
και Μονεταριστών σ'ότι αφορά το κομμάτι των επιπτώσεων της νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική λειτουργία. Οι Κευνσιανοί ήταν πολύ 
επιφυλακτικοί με την κλειστή μορφή της εξίσωσης (reduced form), υποστηρίζοντας 
ότι η εξίσωση δεν είναι καλά εξειδικευμένη (misspecified) και συνεπώς τα 
αποτελέσματα είναι μεροληπτικά προς όφελος της νομισματικής πολιτικής.

Σε εμπειρικό επίπεδο η κριτική για το μοντέλο του St Louis εστιάστηκε κυρίως 
στο specification της εξίσωσης και στη χρήση μοντέλων με πολυωνυμικές 
κατανεμημένες υστερήσεις. Πολύ έρευνα και συζήτηση έγινε για τον προσδιορισμό 
του μήκους των υστερήσεων των ενδογενών μεταβλητών και τον βαθμό του 
πολυωνύμου που θα χρησιμοποιηθεί. Ενα πολύ σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο 
έφτασαν οι Hartley-Thomton (1983) εφαρμόζοντας την τεχνική των Pagano-Hartley 
(1981) , είναι ότι τα σημαντικά συμπεράσματα πολιτικής της εξίσωσης του St Louis 
δεν επηρρεάζονται από το μήκος των χρονικών υστερήσεων και το βαθμό του 
πολυωνύμου που θα επι/^γεί.
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Το παραπάνω συμπέρασμα χρησιμοποίησε και ο Marlow στην εργασία του με 
αποτέλεσμα να μην προβεί σε μια διαδικασία εκτίμησης του άριστου αριθμού των 
υστερήσεων αλλά και του βαθμού του πολυωνύμου. Αυτό μάλιστα θα έκρυβε 
κινδύνους για την έρευνά του , διότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο 
άριστος αριθμός υστερήσεων των 60's και 70's θα συνέχιζε να παραμένει άριστος στα 
80's.

Αντί αυτού , τόσο για τισ νομισματικές όσο και για τις δημοσιονομικές 
μεταβλητές , χρησιμοποίησε εναλλακτικά τρία μήκη υστερήσεων και συγκεκριμένα 3 
, 4 και 5 χρόνια. Με αυτό τον τρόπο να κάνει τα εμπειρικά του αποτελέσματα 
ανεξάρτητα από το επιλεχθέν μήκος των υστερήσεων. Επέλεξε πολυώνυμο 2ου 
βαθμού για τις νομισματικές και δημοσιονομικές μεταβλητές , βασιζόμενος σε μια 
έρευνα του Darby (1989) το θεωρεί μια καλή προσέγγιση για την περίοδο που τον 
ενδιαφέρει (1960-1989).

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια εμειρικά αποτελέσματα που αφορούν 
εκτίμηση της St Louis equation στις Η.Π.Α. και τη Νότια Αφρική.

TABLE ΙΑ :Typical St Louis results for US Ecocnomy 1953- 1976

( Carlson , 1978)
COEFFICIENTS t-statistic___________ summury statistics

CONSTANT 2,69 (3,23)
mO 0,40 (2.96) R2 0.40
mi 0,41 (5.26) SE 3.75
m2 0,25 (2.14) DW 1,78
m3 0,06 (0.71)
m4 (0.05) (0.37)

Zm 1.06 (5.59)

eO 0.08 (2.26)
el 0.06 (2.52)
e2 0.00 (0.02)
e3 (0.06) (2.20)
e4 (0.07) (1.83)

Ze 0.03 (0.40)
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TABLE IB :Typical St Louis results for South African Ecocnomy 1961-1980
( K.Rogers-P. Morgenroodt, 1984)

COEFFICIENTS t-statistic summury statistics

CONSTANT 2 (2)

m0 0.05 (0.52) R2 0.37
mi 0.16 (2.53) SE 2.48
m2 0.24 (2.72) DW 2.14
m3 0.26 (2.92)
m4 0.20 (2.78)
m5 0.09 (0.83)

Zm 1.00 (5.06)

eO 0.01 (0.63)
el 0.00 (0.32)
e2 (0.03) (1.34)
e3 (0.05) (2.17)
e4 (0.06) (2.84)
e5 (0.04) (2.35)

Ze (0.17) (1.88)

IVy. Εμπειρικά αποτελέσματα

Προκειμένου να διαπιστώσει την αιτιότητα πιθανών διαφορών για τα 
προβλεπόμενα διαστήματα, αποφάσισε να διασπάσει την St Louis equation , και 
συγκεκριμένα την εξαρτημένη μεταλητή (ονομαστικό προϊόν), σε πραγματικό προϊόν 
και πληθωρισμό.

Ως ερμηνευτικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται κατανεμόμενες υστερήσεις για 
την προσφορά χρήματος ( ΜΙ , ΜΙΑ, M2 ) και τις δημόσιες δαπάνες.
(Μ1Α= Ml - other checkable deposits).

Για να στηρίξει την υπόθεση ότι η προβλεπτική ικανότητα του χρήματος για τα 
80's είναι μεγαλύτερη όταν στηριζόμαστε σ'ένα μοντέλο βασισμένο στα 60's παρά στα 
70's , σχημάτισε αρχικά τον παρακάτω πίνακα. Σημειώνουμε ότι στον παρακάτω 
πίνακα ο λόγος mean / st. deviation χρησιμοποιείται ως ένα μέτρο της αξιοπιστίας 
της Κ.Τ.
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statistics of money growth (quarterely growth rates)
Summary

Time MEAN ST. DEVIATION MEAN/ST.
MIA
1960-89Q2 4.3 4.0 1.1
1960-69 3.7 2.5 1.5
1970-79 5.9 2.1 2.8
1980-89Q2 3.2 5.9 0.5

Ml
1960-89Q2 5.8 4.1 1.4
1960-69 3.7 2.5 1.5
1970-79 6.4 2.2 2.9
1980-89Q2 7.3 5.7 1.3

M2
1960-69Q2 7.9 3.2 2.5
1960-69 6.8 2.0 3.4
1970-79 9.3 3.3 2.8
1980-89Q2 7.6 3.5 2.2

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι για τις Η.Π.Α. φαίνεται, ως μια 
αρχική παατήρηση ότι τα 70's χαρακτηρίζονταν από ένα σχετικά μεγάλο βαθμό 
αξιοπιστίας συγκρινόμενα με τον αντίστοιχο βαθμό των 60's και 80's . Βασισμένοι στι 
ίδιο μέτρο της αξιοπιστίας παρατηρούμε ότι η πολιτική της κεντρικής τράπεζας για το 
M2 επιδεικνύει μια προοδευτική μείωση σ'ότι αφορά το βαθμό αξιοπιστίας της.

Μετά την παρατήρηση αυτή προχώρησε σε εκτίμηση της St Louis equation τόσο 
για το πραγματικό προϊόν όσο και για τον πληθωρισμό. Τα αποτελέσματα του 
παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Α. Εκτίμηση της real GNP equation
A(RGNPl ) = a + Σ β ϊ Δ Μ t_i + Σ γ j Δ G t_ j + ε t

Δεδομένου ότι όπως προείπαμε το μήκος των υστερήσεων δεν παίζει ουσιαστικό 
ρόλο στην ποιότητα των αποτελεσμάτων , προυσιάζεται ενδεικτικά μόνο η περίπτωση 
με υστέρηση 3 χρόνων (δηλ. 12 παρατηρήσεις τριμηνιαίων στοιχείων). 
Υπενθυμίζουμε ότι επελέγη ένα πολυώνυμο 2ου βαθμού ( βλέπε Darby et al. 1989).
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MIA Ml M2

Est. period 1960's 1970's 1960's 1970's 1960's 1970's

Constant 5.42 -2.43 5.42 1.65 -1.21 -4.57
t-stat 4.35 0.38 4.35 0.3 0.44 1.12

Expenditure -0.23 0.27 -0.23 0.17 -0.21 -0.26
t-stat 1.35 0.9 1.35 0.59 1.5 0.84
F-stat 1.73 0.42 1.77 0.2 2.15 0.52

Money -0.01 0.43 -0.01 -0.16 0.96 1.08
t-stat 0.04 0.58 0.04 0.28 3.1 3.27
F-stat 5.9 9.87 5.9 9.26 6.14 7.04

Β. Εκτίμηση της inflation equation 
Δπ, = ε + Σβ;ΔΜ,_ι +Σγ;

MIA

Δ Gt_i + ε t 

Ml M2

Est. period 1960's 1970's 1960's 1970's 1960's 1970's

Constant -0.51 -2.59 -0.52 -2.06 -1.4 4.07
t-stat 0.76 0.84 0.77 0.79 0.82 2.2

Expenditure 0.01 0.29 0.01 0.28 0.29 0.33
t-stat 0.78 2.07 0.88 2 29 2.36
F-stat 0.35 2.12 0.13 2.15 5.37 3.19

Money 0.81 1.15 0.8 1.05 0.33 -0.01
t-stat 5.78 3.19 5.71 4.04 1.74 0.06
F-stat 9.15 8.39 8.98 9.02 1.53 8.91

Ελεγχος υποθέσεων :

1. Ho: Ολα τα β ι ή τα γ ·Χ σαν γκρουπ = 0

Η υπόθεση αυτή μας δείχνει αν οι μεταβλητές πολιτικής (money, expenditure) 
προκαλούν προσωρινές επιπτώσεις (transitory effects ) στην εξαρτημένη μεταβλητή 
(πραγματικό προϊόν και πληθωρισμός αντίστοιχα).
Η παραπάνω υπόθεση ελέγχεται με το F-statistic.
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2. Η0: Σ β ! = Ο ή Σ γ ( - Ο

Με την υπόθεση αυτή ελέγχουμε αν το άθροισμα των επιμέρους συντελεστών 
προκαλεί ένα μόνιμο αποτέλεσμα (permanent effect) στην εξαρτημένη μεταβλητή.
Η υπόθεση αυτή ελέγχεται με το t-statistic.

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα στουε πίνακες της προηγούμενης σελίδας , 
μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

α. Στην GNP equation , παρατηρούμε ότι οι κυβερνητικές δαπάνες (Expend) δεν 
προκαλούν ούτε προσωρινά ούτε μόνιμα αποτελέσματα στο πραγματικό προϊόν και 
για τα τρία μεγέθη της προσφοράς χρήματος τόσο στα 60's όσο και στα 80's.
Μοναδική πιθανή εξαίρεση (95%confidence) είναι ο συνδυασμός 60's και M2.
Σ'οτι αφορά την προσφορά χρήματος , παρατηρούμε ότι, όποιο μέτρο κι αν δούμε , 

προκαλεί προσωρινά αποτελέσματα στο πραγματικό προϊόν (F-statistic).
Αντίθετα, μόνιμα αποτελέσματα προκαλούνται μόνο με το M2 τόσο στα 60's όσο 
και στα 70's.

β. Στην inflation equation , παρατηρούμε ότι οι κυβερνητικές δαπάνες 
προκαλούν θετικές μόνιμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό μόνο στην περίπτωση του 
M2 και στα δύο διαστήματα.
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ΙΥδ. Προβλεψιμότητα

Μετά τις παραπάνω εκτιμήσεις , ο Marlow προχώρησε σε προβλέψεις εκτός 
δείγματος (out of sample predictions) βασισμένος τόσο στα 60's όσο και στα 80's.
Πάνω σε αυτές τις προβλέψεις υπολόγισε και το δείκτη RMSE ( Root mean square 
error).
Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε τη χρησιμότητα αυτού του δείκτη.

RMSE (θ~) = V Var( θ ) + [ Ε (θ) - θ ]“ = V Var( θ ) + [bias (θ) Υ

Η χρησιμότητα αυτού του δείκτη έγκειται στο ότι λαμβάνει υπ'όψην του τόσο 
τις τυπικές αποκλίσεις των προβλέψεων από το μέσο όρο , όσο και μια πιθανή 
μεροληψία τους. Αυτό απέκτησε ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που αποδείχτηκε 
μαθηματικά ότι υφίσταται ένα trade-off μεταξύ των δύο αυτών ιδιοτήτων των 
εκτιμητών.

Κατά συνέπεια το στατιστικό αυτό κρίνεται αξιόπιστο σ'ότι αφορά την 
καταλληλότητα των εκτιμητών και την επιλογή του άριστου ανάμεσά τους.
Στην περίπτωση της διενέργειας προβλέψεων, το στατιστικό αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για να μας υποδείξει πιο από μια σειρά μοντέλων μας 
δίνει πιο αξιόπιστες προβλέψεις σ'ότι αφορά τις προαναφερθείσες επιθυμητές 
ιδιότητες των εκτιμηθέντων συντελεστών.

Αυτό ακριβώς κάνει και ο Marlow στην εργασία του , προσπαθώντας να κρίνει 
πιο από τα εξεταζόμενα μοντέλα (60's - 70's) κρίνεται καταλληλότερο για τη 
διενέργεια προβλέψεων για τη δεκαετία του 80.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε τα αποτελέσματά του , ξεκινώντας από 
την Real GNP equation.

A. Real GNP equation
(Περίοδος προβλέψεων (1980Q1-1989Q2)

MIA Ml M2

Est.equation_____________________60's_____ 70's___________ 60's 70's_________ 60's 70's
12-quarter lag

RMSE 4.57 6.97 5.00 8.25 4.40 4.04

RMSE 5.03
16-quarter lag

9.94 5.33 9.94 4.18 4.26

RMSE 5.99
24-quarter lag

14.94 5.47 16.45 3.96 5.20
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Αυτό που παρατηρεί κανείς κοιτάζοντας τον παραπάνω πίνακα είναι ότι τόσο για 
το Ml Α όσο και για το ΜΙ , το κριτήριο του RMSE ευνοεί το μοντέλο των 60's έναντι 
του αντιστοίχου των 70's. Επίσης παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει το μήκος των 
υστερήσεων , τόσο αυξάνει και η διαφορά ανάμεσα στα RMSE's των δύο μοντέλων.

Ενα απλό συμπέρασμα είναι ότι κάποιος , προκειμένου να προβλέψει καλύτερα 
το GNP, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σχετικά λίγες χρονικές υστερήσεις.
Με μία μοναδική εξαίρεση (12-quarter lag) το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του M2.

Β. Inflation equation
(Περίοδος προβλέψεων (1980Q1-1989Q2)

MIA Ml M2

Est.equation 60's 70's 60's 70's 60's 70's
12-quarter lag

RMSE 3.79 3.36 3.81 5.54 2.34 2.94

RMSE 3.27
16-quarter lag

5.58 3.72 7.56 2.29 3.10

RMSE 3.05
24-quarter lag

9.94 3.52 10.50 2.53 3.86

Και σ'αυτή την περίπτωση της inflation equation , μπορεί κανείς να αποφανθεί με 
σχετική σιγουριά υπέρ του μοντέλου των 60's.Kai πάλι όσο αυξάνονται οι υστερήσεις 
τόσο αυξάνεται και η διαφορά ανάμεσα στα RMSE's των δύο μοντέλων. Μοναδική 
εξαίρεση είναι η περίπτωση του ΜΙ με 12 χρονικές υστερήσεις.

νε. Συμπεράσματα άρθρου
Στο άρθρο αυτό εξετάστηκε το ζήτημα της προβλεψιμότητας (predictability) των 

επιπτώσεων της νομισματικής πολιτικής πάνω στον πληθωρισμό και το πραγματικό 
προϊόν. Το αποτέλεσμα αυτό συσχετίστηκε με την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας 
ως φορέα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Με βάση εμπειρικά στοιχεία των Η.Π.Α. και στηριζόμενος σε συμπεράσματα 
προηγούμενων σχετικών άρθρων , ο συγγραφέας κατάφερε να αποδείξει την ύπαρξη 
θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην αξιοπιστία της Κ.Τ. και της προβλεπτικής 
ικανότητας του χρήματος. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπές με την κριτική του 
Lucas , δεδομένου ότι διαφορετικές πολιτικές της K.T.(central bank policy regimes ) 
οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με το πώς το χρήμα επηρρεάζει την 
οικονομία καθώς και την πρόβλεψη αυτού.

Ενα άλλο συμπέρασμα είναι ότι η μεταβλητικότητα των υστερήσεων με τις 
οποίες το χρήμα επηρρεάζει την οικονομία, μπορεί να οφείλονται στην αξιοπιστία της 
Κ.Τ.
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Ετσι παρατηρήθηκε ότι μια αλλαγή της Κ.Τ. προς μια πιο συστηματική (και 
αξιόπιστη) νομισματική πολιτική , οδηγεί σε μείωση της μεταβλητικότητας των 
υστερήσεων ( lag variability) με τις οποίες το χρήμα επηρρεάζει την οικονομία. Αυτό 
, με τη σειρά του , είναι συνεπές με την πρόταση του Μ. Friedman , ότι δηλαδή η 
θέσπιση κάποιων κανόνων (rules) στη νομισματική μεγέθυνση , μπορεί να αυξήσει 
την ικανότητά μας να προβλέπουμε την εξέλιξη κάποιων οικονομικών μεταβλητών.

5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

5α. Ανασκόπηση

Στην εργασία αυτή εξετάσαμε το ζήτημα της αξιοπιστίας της νομισματικής, 
κυρίως, πολιτικής και τις επιπτώσεις που αυτή έχει πάνω στον προσδοκώμενο και 
πραγματικό πληθωρισμό.

Στο πρώτο τμήμα της εργασίας εξετάσαμε τη συσχέτιση αξιοπιστίας και 
πολιτικής, η οποία προκύπτει από τα κίνητρα της κάθε κυβέρνησης να αποκλίνει από 
τις εξαγελίες της προκειμένου να κερδίσει την επανελογή της. Μέσα σε αυτό το 
τμήμα παρουσιάστηκαν οι δύο κυρίαρχες τάσεις της βιβλιογραφίας , δηλαδή τα 
political business cycle models καθώς και τα partisan models. Από την επισκόπηση 
της σχετικής αρθρογραφίας , προκύπτει ότι οι ιδεολογικές διαφορές των κομμάτων 
αλλά και η τάση τους να "πειράζουν" τα οικονομικά μεγέθη πριν από τις εκλογές, 
επηρρεάζουν σημαντικά τόσο την αξιοπιστία τους , όσο και τον 
προσδοκώμενο και πραγματοποιηθέν πληθωρισμό.

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας ερευνήσαμε τη συσχέτιση μεταξύ της 
αξιοπιστίας της κυβέρνησης και των εξαγγελιών της δίδοντας έμφαση στην 
περίπτωση των σταθεροποιητικών προγραμμάτων. Μετά από επισκόπηση της 
σχετικής αρθρογραφίας και παρουσίασης κάποιων εμπειρικών ερευνών για την 
περίπτωση της Ελλαδας , καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση ενός 
σταθεροποιητικού προγράμματος εξαρτάται εν πολλοίς από το βαθμό στον οποίο 
αυτό θα γίνει πιστευτό από το κοινό.

Στο τρίτο μέρος , στο οποίο και επικεντρώθηκε η παρούσα εργασία, 
παρουσιάσαμε διεξοδικά το ρόλο που παίζει η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας στη 
διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών. Αρχικά παρουσιάσαμε τα πληθωριστικά 
κίνητρα της Κ.Τ. και στη συνέχεια συσχετίσαμε το βαθμό τηε αξιοπιστίας της τόσο με 
το βαθμό της ανεξαρτησίας της , όσο και με την ικανότητά μας να προβλέπουμε τις 
επιπτώσεις της νομισματικής μεγέθυνσης.

Δεδομένου ότι το τελευταίο ζήτημα , παρ'όλο πολύ ενδιαφέρον , δεν είναι ευρέως 
αναπτυγμένο στη βιβλιογραφία , θεωρήσαμε σκόπιμο να δώσουμε εκεί το βάρος μας 
παρουσιάζοντας μάλιστα και κάποια εμπειρικά αποτελέσματα.
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5β. Μια ματιά μπροστά - Η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα

Βρισκόμαστε πια στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης της Ευρώπης. Βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας είναι το 
κοινό νόμισμα (EURO) και η άσκηση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή 
κεντρική Τράπεζα. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να φέρει μαζί της κέρδη υπό τη μορφή 
του χαμηλότερου πληθωρισμού για χώρες που αντιμετωπίζουν ένα εγχώριο πρόβλημα 
αξιοπιστίας. Το τελευταίο,βέβαια, έμπεριέχει το κόστος της παραίτησης από την 
επιλογή της επιδίωξης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής.

Σε μια πολιτικά ενωμένη Ευρώπη η Ε.Κ.Τ θα είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας 
στον οποίο η "Ευρωπαϊκή κυβέρνηση" θα αναθέτει την άσκηση νομισματικής 
πολιτικής Σε μια τέτοια περίπτωση η Ε.Κ.Τ. θα απολαμβάνει πολιτική ανεξαρτησία.0 
διοικητής της θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και θα χαρακτηρίζεται από 
ένα συντηρισμό και μια αποστροφή προς τον πληθωρισμό μεγαλύτερη από το μέσο 
όρο των Ευρωπαίων ψηφοφόρων.

Στην περίπτωση , τώρα, που η Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν θα είναι τελείως ενωμένη 
οικονομικά και πολιτικά , τα διάφορα κράτη μέλη θα έχουν ουσιαστικά διαφορετικές 
προτιμήσεις σ'ότι αφορά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής . Αυτό συνεπάγεται 
ότι κάποιες χώρες στην περιφέρεια της Ευρώπης , όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η 
Πορτογαλία , θα πρέπει ίσως να πληρώσουν το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η 
παραίτηση της δικής τους νομισματικής πολιτικής. Αυτό , βέβαια , αντισταθμίζεται 
από τα πιθανά οφέλη σε όρους αξιοπιστίας και πληθωρισμού.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο διοικητής της τράπεζας θα ορίζεται μέσω μιας 
πολιτικής διαδικασίας , οι Alesina - Grilli έδειξαν ότι στην ισορροπία αυτός θα 
παραμείνει ένας αυστηρά συντηρητικός διοικητής .

Κατά συνέπεια , η συμμετοχή στην Ο.Ν.Ε. θα φέρει μαζί της αύξηση της 
αξιοπιστίας σε χώρες που έχουν βεβαρυμένο παρελθόν στον πληθωρισμό , όπως είναι 
η Ελλάδα. Θα φέρει, όμως , μαζί της και σταθεροποιητικές απώλειες , εφ'όσον 
υποθέσουμε ότι η Ε.Κ.Τ. θα υιοθετήσει τη νομισματική της πολιτική έχοντας σαν 
γνώμονα το μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Τα κόστη αυτά για μια χώρα θα είναι τόσο 
υψηλότερα όσο υψηλότερα θα είναι τα output shocks και όσο χαμηλότερη είναι η 
συσχέτισή τους με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ετσι πιθανόν να οδηγηθούμε σ'ένα 
trade-off μεταξύ αξιοπιστίας και ευελιξίας.

Οι τάσεις και οι έρευνες δείχνουν ότι στο προαναφερθέν trade-off, χώρες με 
βεβαρυμένο πληθωριστικό παρελθόν όπως η Ελλαδα, είναι διατεθιμένες να 
θυσιάσουν ένα μέρος τουλάχιστον της ευελιξίας τους , προκειμένου να απολαύσουν 
μεγαλύτερη αξιοπιστία , χαμηλό πληθωρισμό και ένα δυνατό ενιαίο νόμισμα.
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