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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Ιανουάριο του 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέλαβε την ευθύνη 

για τη χάραξη και διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, τη 

δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική ζώνη στον κόσμο ύστερα από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η μεταβίβαση της ευθύνης σχετικά με τη νομισματική πολιτική από τις 11 

εθνικές κεντρικές τράπεζες - οι οποίες αργότερα έγιναν 12 με τη συμμετοχή της 

Ελλάδας την 1η Ιανουάριου 2001- σ’ έναν νέο υπερεθνικό θεσμό αποτέλεσε ορόσημο 

για τη μακρά και περίπλοκη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η νομισματική στρατηγική την οποία ακολουθεί η 

ΕΚΤ καθώς και οι συνέπειες αυτής. Πρωταρχικός σκοπός του Ευρωσυστήματος είναι 

η διατήρηση της σταθερότητας του επιπέδου των τιμών και προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό η στρατηγική νομισματικής πολιτικής βασίζεται σε δύο στοιχεία (η 

πολιτική των δύο πυλώνων ). Πολύ συχνά ασκείται κριτική σχετικά με το αν η 

στρατηγική αυτή είναι η άριστη και αν όχι, ποια είναι αυτή η εναλλακτική 

στρατηγική η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία το σύνολο της ευρωζώνης.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εστιάζουμε στην περίοδο από το 1999 κι έπειτα και 

εξετάζουμε την πορεία του πληθωρισμού στα χρόνια αυτά. Παρατηρούμε ότι ύστερα 

από μια ραγδαία σύγκλιση αυτών στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 άρχισαν πάλι 

να αποκλίνουν από το 1999 κι ύστερα. Πρόσφατα οι αποκλίσεις είχανε αρχίσει να 

μειώνονται όμως κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια η τυπική απόκλιση των 

ετήσιων μεταβολών του HICP ξεπερνά το 1%. Πολλά είναι τα ερωτήματα που 

προκύπτουν. Το πιο σημαντικό είναι τι προκαλεί αυτές τις διαφορές στους 

πληθωρισμούς: η νομισματική πολιτική, η πιο συνηθισμένη εξήγηση στα χρόνια πριν 

το 1999, δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βάσιμο επιχείρημα. Ένα πιο γενικό ζήτημα 

είναι πώς (και πόσο γρήγορα ) αυτές οι αποκλίσεις απορροφούνται καθώς δεν 

υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση ασύμμετρων 

διαταραχών. Η προσαρμογή βασίζεται σε δύο μηχανισμούς, του επιτοκίου (dis- 

equilibrating mechanism) και της συναλλαγματικής ισοτιμίας (re-equilibrating 

mechanism). Τα στοιχεία που έχουμε για τα πρώτα πέντε χρόνια της ΟΝΕ δείχνουν 

πώς λειτούργησαν οι μηχανισμοί στη διαδικασία προσαρμογής.
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Στο τελευταίο μέρος εξετάζουμε την περίπτωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι μία 

χώρα η οποία παρουσίασε υψηλή διακύμανση στον πληθωρισμό της και είχε διάφορα 

καθεστώτα νομισματικής πολιτικής από το 1975 και μετά. Η ελληνική εμπειρία αυτής 

της περιόδου ίσως είναι ενδεικτική για το μέλλον για χώρες οι οποίες ετοιμάζονται να 

μπούνε στην ΟΝΕ (χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης). Αρχικά εξετάζουμε 

τα χαρακτηριστικά του πληθωρισμού στην Ελλάδα κι έπειτα τα αίτια που 

προκάλεσαν την απόκλιση του ρυθμού πληθωρισμού της πάνω από το μέσο όρο της 

ευρωζώνης. Τέλος, βλέπουμε ότι ο ελληνικός διαφορικός πληθωρισμός μείωσε την 

ελληνική ανταγωνιστικότητα, σε όρους του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

1.1 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

Τον Ιανουάριο του 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( ΕΚΤ ) ανέλαβε την 

ευθύνη για τη χάραξη και διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, 

- τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική ζώνη στον κόσμο ύστερα από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η μεταβίβαση της ευθύνης σχετικά με τη νομισματική πολιτική από τις 11 

εθνικές κεντρικές τράπεζες - οι οποίες αργότερα έγιναν 12 με τη συμμετοχή της 

Ελλάδας την 1η Ιανουάριου 2001 - σε έναν νέο υπερεθνικό θεσμό αποτέλεσε 

ορόσημο για τη μακρά και περίπλοκη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών - 

μελών της Ε.Ε. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των 

τιμών και ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με 

ελεύθερο ανταγωνισμό που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Σε 

αυτά τα πλαίσια το Άρθρο 2 της Συνθήκης αναφέρει ότι αντικειμενικοί στόχοι της 

Ε.Ε. είναι το υψηλό επίπεδο απασχόλησης, σταθερή και μη πληθωριστική ανάπτυξη, 

υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και οικονομική σύγκλιση. Στη Συνθήκη φαίνεται 

καθαρά ότι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών αποτελεί την σημαντικότερη 

συνεισφορά της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί ένα ευνοϊκό 

οικονομικό κλίμα κι ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Τα κύρια καθήκοντα του 

ΕΣΚΤ έχουν ως εξής :

> Να χαράζει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική της Κοινότητας

> Να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος

> Να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των 

κρατών μελών χωρίς όμως να αναιρεί το ρόλο των κυβερνήσεων των κρατών 

- μελών σχετικά με την κατοχή και διαχείριση των τρεχόντων ταμειακών 

υπολοίπων σε συνάλλαγμα.

> Να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Επίσης το ΕΣΚΤ συμβάλλει στην ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών οι οποίες έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ συχνά αναφέρονται ως Ευρωσύστημα. Αν όλα τα κράτη μέλη 

υιοθετούσαν το ευρώ τότε το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ θα ταυτίζονταν - οι εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των κρατών- μελών της Ε.Ε. οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει το 

ευρώ, δηλαδή η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μέλη του ΕΣΚΤ 

αλλά δεν συμμετέχουν στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. 

Το ΕΣΚΤ διοικείται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ : το Διοικητικό 

Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συιιβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 6 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

τους Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών - μελών της 

ευρωζώνης. Και στα δύο, και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική 

Επιτροπή προεδρεύει ο πρόεδρος της ΕΚΤ ή σε περίπτωση απουσίας του ο 

αντιπρόεδρος. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής :

> Να υιοθετούν τις κατευθυντήριες γραμμές και να παίρνουν αποφάσεις 

απαραίτητες για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των καθηκόντων του 

Ευρωσυστήματος.

> Να διαμορφώνουν τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη. Σχετικά με 

αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις, αν αυτό είναι αναγκαίο 

σχετικά με ενδιάμεσους νομισματικούς στόχους, βασικά επιτόκια και 

προσφορά ρευστών διαθεσίμων στο ΕΣΚΤ και χαράζει τις απαραίτητες 

κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και 4 άλλα 

μέλη και είναι υπεύθυνη για τρέχοντα θέματα της ΕΚΤ. Επίσης θέτει σε εφαρμογή τη 

νομισματική πολιτική, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις 

που θεσπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενεργώντας έτσι, η Εκτελεστική 

Επιτροπή δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Επίσης το
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει ορισμένες εξουσίες 

στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Το Γενικό Συιιβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο, το τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, απαρτίζεται από 

τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύνταξη της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ, είχε γίνει ξεκάθαρο ότι δεν ήταν δυνατό όλα τα κράτη - μέλη της 

Ε.Ε. να συμμετέχουν στην ΟΝΕ από την αρχή. Ήταν αναπόφευκτη δηλαδή η ΟΝΕ 

των δύο ταχυτήτων, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, δηλαδή οι χώρες που θα 

πληρούσαν τα κριτήρια από την αρχή και αυτές οι οποίες θα έπρεπε να περιμένουν 

προκειμένου να προσαρμόσουν τους οικονομικούς τους δείκτες σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα από τη Συνθήκη. Οι χώρες, οι οποίες είχαν το φόβο ότι θα ανήκαν στη 

δεύτερη κατηγορία, ήθελαν όλες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες να συμμετέχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ακόμη και αν κάποιοι Διοικητές δεν θα ήταν σε θέση 

να ψηφίσουν. Άλλες χώρες πάλι, ήθελαν να αποκλείσουν παντελώς τις χώρες που δεν 

συμμετείχαν στην ΟΝΕ από κάθε επίσημο ρόλο. Έτσι λοιπόν επιτεύχθηκε ένας 

συμβιβασμός ο οποίος πήρε τη μορφή του Γενικού Συμβουλίου.

Το Γενικό Συμβούλιο συμβάλλει στις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ όπως στη συλλογή 

στατιστικών πληροφοριών, στις δραστηριότητες της ΕΚΤ σχετικά με τις εκθέσεις, 

στη θέσπιση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ. Επίσης συμβάλλει 

στις αναγκαίες προετοιμασίες για τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών - μελών που δεν είναι ακόμη μέλη της ΟΝΕ ή 

του ενιαίου νομίσματος των κρατών μελών που είναι ήδη μέλη της ΟΝΕ.
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

1.2 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα δέκα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στη δυνατότητα 

προώθησης της σταθερότητας του τιμαρίθμου μέσω της καθιέρωσης ανεξάρτητων 

κεντρικών τραπεζών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, χώρες σε όλα τα μέρη του 

κόσμου, όπως η Χιλή, η Βενεζουέλα, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Νέα Ζηλανδία, η 

Νότια Αφρική, καθώς επίσης και οι πρώην κομμουνιστικές χώρες, όπως η Πολωνία, 

έχουν εφαρμόσει ή σκέπτονται να επιφέρουν αλλαγές στη νομοθεσία τους, που θα 

εκχωρούσαν στην Κεντρική Τράπεζα συνταγματική ανεξαρτησία από την 

εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

συνθήκη του Μάαστριχτ επέβαλλε οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να καταστούν 

ανεξάρτητες πριν την έναρξη της τρίτης φάσης της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης. Υπό το πνεύμα αυτό, η Γαλλία και η Ισπανία το 1994 παραχώρησαν 

ανεξαρτησία στην Τράπεζα της Γαλλίας και στην Τράπεζα της Ισπανίας αντίστοιχα. 

Μία επιπλέον αξίωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα να είναι επίσης ανεξάρτητη..

Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται σε τρία πεδία, στα οποία η 

επιρροή της κυβέρνησης πρέπει να αποκλειστεί:

α. Ανεξαρτησία σε ζητήματα προσωπικού 

β. Χρηματοοικονομική αυτονομία 

γ. Πολιτική ανεξαρτησία

Σχετικά με το (α), στην πράξη δεν είναι εφικτό να αποκλειστεί η κυβερνητική 

επιρροή παντελώς όταν πρόκειται για διορισμούς σε ένα τόσο σημαντικό δημόσιο 

ίδρυμα όπως είναι η Κεντρική Τράπεζα. Έτσι λοιπόν, η ανεξαρτησία σε ζητήματα 

προσωπικού αναφέρεται στην επιρροή που ασκεί η κυβέρνηση στις διαδικασίες 

διορισμών. Διάφορα κριτήρια παίζουν ρόλο, όπως είναι η κυβερνητική 

αντιπροσώπευση στο διοικητικό σώμα της τράπεζας, οι διαδικασίες διορισμών, οι 

όροι εργασίας. Σχετικά με το (β), αν η κυβέρνηση είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τις 

δαπάνες της άμεσα ή έμμεσα μέσω πιστώσεων που της χορηγεί η Κ.Τ. τότε δεν 

γίνεται λόγος για χρηματοοικονομική ανεξαρτησία και η νομισματική πολιτική 

υποτάσσεται στη δημοσιονομική. Σε τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητοι κάποιοι
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περιορισμοί, οι οποίοι θα προλαμβάνουν την ανάμειξη της κυβέρνησης στη 

νομισματική πολιτική. Η πολιτική ανεξαρτησία έχει να κάνει με τη χάραξη και 

εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής. Εδώ πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε 

ανεξαρτησία στόχων και ανεξαρτησία μέσων. Μία Κ.Τ. χαίρει ανεξαρτησίας στόχων 

αν είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με τη διαμόρφωση των αντικειμενικών 

σκοπών της. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έχουν 

περισσότερους από έναν στόχους, οι οποίοι είναι δυνατό να είναι και αντικρουόμενοι 

μεταξύ τους, δηλαδή η ύπαρξη του ενός να αναιρεί την ύπαρξη του άλλου όπως για 

παράδειγμα η επίτευξη χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανεργίας. Σε αυτή την 

περίπτωση ισχύει η ανεξαρτησία στόχων, αν η Κ.Τ. είναι ελεύθερη να αποφασίσει 

τους τελικούς στόχους της νομισματικής πολιτικής. Αναφορικά με το δεύτερο μια 

Κ.Τ. χαίρει ανεξαρτησίας μέσων, όταν είναι ελεύθερη να αποφασίσει τα μέσα με τα 

οποία θα υλοποιήσει τους στόχους της.

1.2.1 Οι Δύο Πυλώνες

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο πρωταρχικός σκοπός του Ευρωσυστήματος είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, σύμφωνα με το Άρθρο 105 της Συνθήκης. Η 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ε.Σ.Κ.Τ. απαιτεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ να ορίσει επακριβώς τον όρο σταθερότητα των τιμών, καθώς και 

να διατυπώσει μια στρατηγική πολιτικής. Το Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ με τίτλο 

“Στρατηγική νομισματικής πολιτικής του Ε.Σ.Κ.Τ. προσανατολισμένη στη 

σταθερότητα” τον Οκτώβριο του 1998 παρείχε σημαντικές πληροφορίες στο κοινό 

σχετικά με το πώς αυτός ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί. Σύμφωνα λοιπόν με 

αυτό, η στρατηγική πολιτικής θα έπρεπε να είχε τα εξής τρία συστατικά :

1. Ποσοτικό ορισμό του πρωταρχικού στόχου της νομισματικής πολιτικής στη 

ζώνη του ευρώ, δηλαδή της σταθερότητας των τιμών. Η σταθερότητα των 

τιμών ορίστηκε ως ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή ( HICP ) για τη ζώνη του ευρώ σε επίπεδο κάτω του 2%, 

μεσοπρόθεσμα.

Με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ συμφώνησε να υιοθετήσει στρατηγική νομισματικής πολιτικής, η οποία θα 

αποτελείται από δύο θεμελιώδη στοιχεία:
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2. Θα αποδίδεται εξέχων ρόλος στο χρήμα. Ο ρόλος αυτός θα σηματοδοτείται με 

ανακοίνωση της ποσοτικής τιμής αναφοράς για την αύξηση ενός ευρύτερου 

νομισματικού μεγέθους το M3 (πρώτος πυλώνας της στρατηγικής).

3. Η αξιολόγηση σε ευρεία βάση των προοπτικών σχετικά με την εξέλιξη των 

τιμών και τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. 

Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται με βάση ένα ευρύ φάσμα από οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές ως δείκτες της μελλοντικής εξέλιξης των 

τιμών ( δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής).

Αναφορικά με το πρώτο, ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών μ’ ένα καθαρά 

ποσοτικό τρόπο είναι εξαιρετικά δύσκολος. Κάθε μέτρο που χρησιμοποιείται σήμερα 

προκειμένου να μετρήσουμε τον πληθωρισμό παρουσιάζει προβλήματα. 

Παρουσιάζονται διάφορες στρεβλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ποιοτικές 

μεταβολές, με την εισαγωγή νέων αγαθών, με μεταβολές στα πρότυπα της 

κατανάλωσης και άλλα. Παρ’ όλα αυτά πάντως, ο HICP είναι ο πλέον κατάλληλος 

δείκτης τιμών για τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών από το ΕΣΚΤ. Επίσης με 

την επικέντρωση στον HICP για τη ζώνη του ευρώ γίνεται σαφές ότι οι αποφάσεις 

του θα βασίζονται στις νομισματικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις 

στο σύνολο της ζώνης του ευρώ. Δηλαδή, η ενιαία νομισματική πολιτική θα 

υιοθετήσει μια προοπτική για τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο και δεν θα αντιδρά σε 

μεμονωμένες εξελίξεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Εξετάζοντας τη στρατηγική μιας κεντρικής τράπεζας προκειμένου να επιτύχει 

σταθερότητα τιμών, ο χρονικός ορίζοντας που τίθεται αποτελεί συνήθως φλέγον θέμα 

διαμάχης. Η διατύπωση ότι η σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να διατηρείται 

μεσοπρόθεσμα δείχνει ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να έχει προσανατολισμό 

μεσοπρόθεσμο και στραμμένο προς το μέλλον, παρ’ όλο που οι τιμές θα 

παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμη αστάθεια - η οποία δεν είναι δυνατό να ελέγχεται από 

τη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο ποσοτικός ορισμός της σταθερότητας των τιμών βασίζεται 

σε καλά τεκμηριωμένα οικονομικά κριτήρια. Επιτρέποντας μόνο χαμηλούς ρυθμούς 

αύξησης του επιπέδου των τιμών, ελαχιστοποιείται το κόστος του πληθωρισμού το 

οποίο είναι ευρέως γνωστό στο κοινό αλλά και το οποίο έχει απασχολήσει εκτενώς τα
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τελευταία χρόνια τη διεθνή οικονομική βιβλιογραφία. Επίσης ο ποσοτικός ορισμός 

βοηθά στη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών, και ως εκ τούτου μειώνεται 

και η αβεβαιότητα που δημιουργεί η ύπαρξη πληθωρισμού. Τέλος, δίνεται η ευκαιρία 

στην ΕΚΤ να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της και την 

αποτελεσματικότητα της νομισματικής της πολιτικής.

Σχετικά με τους δύο πυλώνες της στρατηγικής της τράπεζας, αυτοί εντάσσονται σ’ 

ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο και ο ρόλος τους είναι να παρέχουν ένα πλαίσιο για 

την οργάνωση, ανάλυση και διασταύρωση του μεγάλου όγκου των πληροφοριών 

οικονομικού περιεχομένου οι οποίες διατίθενται στους υπεύθυνους για τη χάραξη της 

νομισματικής πολιτικής. Η διάκριση ανάμεσα στους δύο πυλώνες στρατηγικής 

αποτελεί έναν διαχωρισμό στην προσέγγιση ανάλυσης της διαδικασίας εξέλιξης του 

πληθωρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος πυλώνας αποτελεί μία ανάλυση η οποία αποδίδει έναν 

εξέχοντα ρόλο στο χρήμα - ο οποίος σηματοδοτείται από την τιμή αναφοράς για την 

αύξηση στο M3. Η ΕΚΤ επέλεξε να το κάνει αυτό - δηλαδή να δώσει έναν εξέχοντα 

ρόλο στο χρήμα - διότι οι αιτίες του πληθωρισμού είναι κατά βάση νομισματικής 

φύσεως μεσοπρόθεσμα, δηλαδή υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ του επιπέδου 

των τιμών και της ποσότητας χρήματος. Αποτελεί αξιοσημείωτη εμπειρική 

κανονικότητα στα μακροοικονομικά η σχέση αυτή του επιπέδου των τιμών και της 

ποσότητας χρήματος και αντίθετα με άλλες χώρες όπου οι νομισματικές εξελίξεις 

στερούνται αυτής της κανονικότητας, στη ζώνη του ευρώ τα στοιχεία δηλώνουν την 

ύπαρξη αυτής της σχέσης.

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι παρερμήνευσαν τη στρατηγική της ΕΚΤ υποστηρίζοντας 

ότι έχει πολλαπλούς σκοπούς και ότι οι δύο πυλώνες αντιπροσωπεύουν αμοιβαία 

ανταγωνιζόμενους και αντικρουόμενους στόχους. Όμως θα πρέπει επαναλάβουμε ότι 

η σταθερότητα των τιμών αποτελεί το μοναδικό σκοπό του Ε.Σ.Κ.Τ. δηλαδή με άλλα 

λόγια ο πρώτος πυλώνας δεν αποτελεί νομισματικό στόχο και ο δεύτερος δεν 

αποτελεί στόχο για τον πληθωρισμό. Πιο συγκεκριμένα για τον πρώτο πυλώνα, η 

τιμή αναφοράς του M3 δεν αποτελεί ενδιάμεσο νομισματικό στόχο, δηλαδή η ΕΚΤ 

δεν προσπαθεί να ελέγξει τη νομισματική επέκταση προκειμένου αυτή να μην 

υπερβαίνει αυτή την τιμή αναφοράς σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Η τιμή
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αναφοράς αποτελεί απλά ένα μέσο ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων που 

απειλούν τη σταθερότητα των τιμών. Επίσης η στρατηγική βάσει του πρώτου πυλώνα 

παρέχει βαθύτερη ανάλυση της συμπεριφοράς του M3 σε σχέση με την τιμή 

αναφοράς και έτσι δίνεται μία εκτίμηση του μεγέθους των νομισματικής φύσεως 

επιδράσεων στην οικονομία και μία πιο ρεαλιστική εικόνα των συνθηκών 

ρευστότητας.

Η ΕΚΤ αξιολογεί κι ένα ευρύ φάσμα άλλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών 

δεικτών στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κινδύνων που απειλούν τη σταθερότητα 

των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή η ανάλυση του δεύτερου πυλώνα 

επικεντρώνεται στον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων οι οποίοι τυχόν να 

επηρεάσουν την εξέλιξη των τιμών βραχυπρόθεσμα οι οποίοι όμως ενδέχεται να 

εδραιωθούν και να έχουν αρνητικά αποτελέσματα για τη σταθερότητα του δείκτη των 

τιμών μεσοπρόθεσμα. Επίσης βάσει του δεύτερου πυλώνα αναλύονται και δείκτες οι 

οποίοι είναι δυνατό να επηρεάσουν τη σταθερότητα μεσοπρόθεσμα με ένα πιο άμεσο 

τρόπο, όπως είναι οι διαταραχές (shocks) σε προσφορά και ζήτηση καθώς και η 

αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης και οι πιέσεις από την πλευρά του 

κόστους. Άλλοι δείκτες που εξετάζονται στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα είναι οι 

δείκτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς και οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Οι 

τιμές των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν την εξέλιξη των τιμών μέσω της 

επίδρασης που ασκούν στο εισόδημα και στον πλούτο, καθώς και τις προσδοκίες για 

τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών γεγονός το οποίο αντανακλάται στις προσδοκίες 

που επικρατούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αναφέραμε πιο πάνω ότι η στρατηγική της ΕΚΤ παρερμηνεύεται από κάποιους οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δύο πυλώνες αντιπροσωπεύουν αμοιβαία 

ανταγωνιζόμένους και δυνητικά αντικρουόμενους στόχους. Υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου ενδέχεται να υπάρξουν αντικρουόμενα σινιάλα από τους δύο πυλώνες για 

αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, αλλά αυτό 

δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα επιχείρημα υπέρ του να θέσουμε όρια στη 

στρατηγική αυτή. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία τυχόν ν’ ανακύψουν αν η 

στρατηγική βασίζεται αποκλειστικά στον ένα ή στον άλλο πυλώνα. Σχετικά με την 

ανάλυση που γίνεται βάσει του πρώτου πυλώνα υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά τα 

οποία αποτελούν και τα μειονεκτήματα της ανάλυσης αυτής. Πρώτον, είναι δυνατό
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να δημιουργηθούν παραμορφώσεις στις πληροφορίες που μας δίνει ο δείκτης M3, 

λόγω ειδικών παραγόντων όπως είναι η αστάθεια της κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

χρήματος η οποία καθιστά δυσχερή την ερμηνεία των νομισματικών εξελίξεων 

βραχυπρόθεσμα. Δεύτερον, η χάραξη της νομισματικής πολιτικής βασιζόμενοι μόνο 

στην ανάλυση του πρώτου πυλώνα ενδεχομένως να ενέχει τον κίνδυνο να μη δοθεί 

δέουσα προσοχή σε άλλους παράγοντες οι οποίοι απειλούν τη σταθερότητα των 

τιμών μεσοπρόθεσμα εκτός του χρήματος. Για παράδειγμα, υπερβάλλουσα ζήτηση 

εργασίας πιθανόν να δημιουργήσει ανοδικές πιέσεις στο κόστος εργασίας και οι 

οποίες με τη σειρά τους να ασκήσουν με κάποια υστέρηση επίδραση στις τιμές του 

καταναλωτή. Παρόλο που ο μόνιμος πληθωρισμός συνδέεται με τη νομισματική 

επέκταση, η σταθερότητα των τιμών απειλείται και από παράγοντες οι οποίοι 

αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης του δεύτερου πυλώνα όπως είδαμε πιο πάνω.

Όμως, και η προσέγγιση της τραπεζικής στρατηγικής από τη σκοπιά μόνο του 

δεύτερου πυλώνα, επίσης δεν συνιστάται. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο 

προσανατολισμός της ΕΚΤ είναι μεσοπρόθεσμος, και στο βαθμό που ο δεύτερος 

πυλώνας επικεντρώνεται σε δείκτες οι οποίοι εξηγούν τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των 

τιμών, υπάρχει ο κίνδυνος να διοχετευθεί μια βραχυπρόθεσμη μεροληψία στη 

νομισματική πολιτική - παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνει και προβλέψεις 

μεγαλύτερες του ενός έτους.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εξάρτηση από ένα και μόνο δείκτη ή ένα πλαίσιο 

ανάλυσης ενέχει υψηλό κίνδυνο. Η χρήση ποικίλλων δεικτών αλλά και η πολύπλευρη 

ανάλυση περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο των σφαλμάτων. Η στρατηγική της ΕΚΤ 

είναι προσανατολισμένη σε αυτό το διαφοροποιημένο πλαίσιο ανάλυσης, λαμβάνει 

υπ’ όψη όχι μόνο τη νομισματική φύση του πληθωρισμού αλλά ενσωματώνει και την 

αλληλεπίδραση της προσφοράς και ζήτησης καθώς και τις πιέσεις από πλευράς 

κόστους στη χάραξη της νομισματικής της πολιτικής. Οι δύο πυλώνες της 

στρατηγικής διασφαλίζουν το γεγονός ότι οι πληροφορίες και οι αναλύσεις που 

παράγονται βάσει μιας μεθοδολογικής προοπτικής (πρώτος πυλώνας) πάντοτε 

διασταυρώνονται με τις πληροφορίες και τις αναλύσεις μιας άλλης προοπτικής 

(δεύτερος πυλώνας). Εξ’ άλλου είναι γνωστό ότι η χάραξη της νομισματικής 

πολιτικής είναι σύνθετη και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

κεντρικές τράπεζες χαρακτηρίζεται από υπερβολική αβεβαιότητα για να βασιστεί
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κανείς σε μία μόνο αναλυτική προσέγγιση. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί η στρατηγική της 

ΕΚΤ όταν παρουσιάζεται στο κοινό να φαίνεται πολυπλοκότερη σε σύγκριση με 

άλλες εναλλακτικές στρατηγικές οι οποίες ακολουθούνται από άλλες κεντρικές 

τράπεζες, όμως η πολυπλοκότητα αυτή αντανακλά το περιβάλλον στο οποίο η ΕΚΤ 

λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής - ακόμη περισσότερο μετά την εισαγωγή του ευρώ.

1.2.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Με την ίδρυση της ΕΚΤ αυτό που φαινότανε να αποτελεί ζήτημα ακαδημαϊκού 

ενδιαφέροντος και μόνο, έγινε και πραγματικότητα. Πολλά έχουνε γραφτεί σχετικά 

με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια νομισματική ζώνη είναι άριστη. Παρ’ όλα 

αυτά το ζήτημα της άριστης νομισματικής πολιτικής σε μια νομισματική ένωση έχει 

κάπως παραμεληθεί και αυτό κυρίως διότι η κατάργηση των εθνικών νομισμάτων 

θεωρούνταν ότι ήτανε ένα ζήτημα πολιτικά αδύνατο. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε 

το ενδιαφέρον για το θέμα της άριστης διεξαγωγής της νομισματικής πολιτικής σε μια 

νομισματική ένωση η οποία δέχεται ασύμμετρες διαταραχές σε τοπικό επίπεδο. 

Τίθεται το ερώτημα αν η νομισματική πολιτική θα πρέπει να σταθεροποιεί το 

συνολικό πληθωρισμό και προϊόν στη νομισματική ένωση ή αν θα πρέπει να 

λαμβάνει υπ’ όψη τη διασπορά του πληθωρισμού και του προϊόντος ανάμεσα στις 

χώρες που την απαρτίζουν (την ένωση). Το συγκεκριμένο ζήτημα προσελκύει μεγάλο 

ενδιαφέρον για το πρόβλημα της σωστής διεξαγωγής της νομισματικής πολιτικής στα 

πλαίσια της ευρωζώνης.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι πόροι της οικονομίας θα πρέπει να 

κατανέμονται αποτελεσματικά. Στο Δελτίο της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 1999 

επισημαίνεται ότι ένα από τα κύρια επιχειρήματα για τη σταθερότητα των τιμών είναι 

ότι “ η σταθερότητα των τιμών βελτιώνει τη διαφάνεια του μηχανισμού των σχετικών 

τιμών κι έτσι αποφεύγονται οι διάφορες στρεβλώσεις στην οικονομία και βοηθάει την 

αγορά να κατανείμει τους πραγματικούς πόρους αποτελεσματικά διαχρονικά. Όσο πιο 

αποτελεσματική θα είναι η κατανομή αυτή τόσο περισσότερο θ’ αυξάνει η δυνητική 

παραγωγικότητα της οικονομίας". Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της νομισματικής 

πολιτικής της ΟΝΕ έχουνε καθορίσει έναν ποσοτικό στόχο σε όρους ενός
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σταθμισμένου μέσου του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των χωρών 

που ανήκουν στην ένωση (HICP-targeting). Η στάθμιση αντιστοιχεί στο μερίδιο κάθε 

χώρας της συνολικής κατανάλωσης στην ευρωζώνη.

Ο Benigno (2004) χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα με μικροθεμελιώσεις (δύο χώρες , 

μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ακαμψία τιμών) μελετάει εναλλακτικούς κανόνες 

νομισματικής πολιτικής. Εστιάζει στα αποτελέσματα που έχουν πάνω στην ευημερία 

οι διαφορετικές νομισματικές στρατηγικές υπό καθεστώς ασυμμετρίας σ’ εθνικό 

επίπεδο παρά στις αιτίες που προκαλούν τις διαφορές στους πληθωρισμούς των 

χωρών. Το σημαντικότερο συμπέρασμα της εργασίας του είναι ότι καλύτερα 

αποτελέσματα στον πλούτο συνεπάγονται με τον κανόνα του “πληθωρισμού στόχου” 

ο οποίος θέτει μεγαλύτερο βάρος (περισσότερο από το αναλογικό) στον πληθωρισμό 

της χώρας με τη μεγαλύτερη ονομαστική ακαμψία. Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε 

δύο χώρες ίσου μεγέθους (ίδιο ΑΕΠ) όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Ο κανόνας 

του στόχου για τον HICP που αναφέραμε παραπάνω υπονοεί ότι κάθε χώρα θέτει 

ειδικό βάρος στον καθορισμό του στόχου ίσο με το μισό. Αν όμως τα συμβόλαια για 

τις τιμές στη Γερμανία διαρκούν 20% περισσότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη 

Γαλλία τότε το ειδικό βάρος που δίνεται για τον πληθωρισμό της Γερμανίας θα 

πρέπει να αυξηθεί κατά 20% επίσης.

Στο υπόδειγμα του Benigno (2004) έχουμε 2 χώρες, η κάθε μία από αυτές 

εξειδικεύεται σε αγαθά διαφοροποιημένα μεταξύ τους (υπάρχει εμπόριο) και δεν 

υπάρχει κινητικότητα εργασίας από τη μία χώρα στην άλλη. Υπάρχει μία 

νομισματική αρχή (κεντρική τράπεζα) και δύο δημοσιονομικές αρχές. Το πρόβλημα 

του καταναλωτή δίνεται από τη συνάρτηση χρησιμότητάς του την οποία θέλει να 

μεγιστοποιήσει. Ο καταναλωτής έχει θετική χρησιμότητα από την κατανάλωση, τη 

διακράτηση χρήματος και αρνητική χρησιμότητα από την παραγωγή αγαθών. Στην 

απόφασή του για άριστη κατανάλωση προσπαθεί να κατανείμει άριστα τη δαπάνη 

που θα κάνει εγχωρίως και στην αλλοδαπή. Δηλαδή η κατανομή της κατανάλωσης 

γίνεται μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας του και του εισοδηματικού του 

περιορισμού.

Οι επιχειρήσεις είναι μονοπωλιακές και η ζήτηση κάθε φορά επηρεάζεται από τις 

τιμές. Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν και ο παραγωγός έχει (1-α) πιθανότητα ν’
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αναπροσαρμόσει τις τιμές του ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε 

από την τελευταία αναπροσαρμογή. Το πρόβλημα του παραγωγού δίνεται από την 

εξίσωση των κερδών του (έσοδα από παραγωγή μείον φόροι και κόστος παραγωγής) 

την οποία θέλει να μεγιστοποιήσει. Το εργαλείο της νομισματικής πολιτικής, το 

επιτόκιο, καθορίζεται έτσι ώστε να ισούται με τον αντίστροφο διαχρονικό 

συντελεστή προεξόφλησης των προτιμήσεων του καταναλωτή.

Στην ανάλυση ευημερίας (normative analysis) που γίνεται από τον Benigno (2004) 

προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με το πώς θα πρέπει 

να διεξάγεται η άριστη νομισματική πολιτική. Το κριτήριο ευημερίας που 

χρησιμοποιεί και το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση της απώλειας ευημερίας, είναι το 

άθροισμα των προεξοφλημένων χρησιμοτήτων των νοικοκυριών που ανήκουν στην 

ένωση. Οι σχετικές τιμές παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των πόρων 

ανάμεσα στις χώρες. Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να μεταβάλλει τις σχετικές 

τιμές όπως θα γινότανε αν αυτές ήτανε απόλυτα εύκαμπτες, διότι σε αυτή την 

περίπτωση οι πόροι κατανέμονται άριστα όταν η οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με 

ασύμμετρες διαταραχές. Ο πληθωρισμός εμφανίζεται μ’ ένα πολύ συγκεκριμένο 

τρόπο: είναι ο μέσος όρος των τετραγώνων των πληθωρισμών σε κάθε χώρα. Ο 

πληθωρισμός είναι επιζήμιος για την οικονομία διότι προκαλεί μία μη - 

αποτελεσματική μεταβλητότητα των σχετικών τιμών και του προϊόντος σε κάθε 

χώρα. Επιπλέον, το μικροθεμελιωμένο κριτήριο ευημερίας υπονοεί ότι δίνεται ένα 

καθορισμένο ειδικό βάρος σε όρους των διαρθρωτικών παραμέτρων του 

υποδείγματος στα τετράγωνα των ρυθμών πληθωρισμού. Στην περίπτωση όπου οι 

χώρες της νομισματικής ένωσης έχουνε διαφορετικό βαθμό ακαμψίας, ο 

πληθωρισμός της χώρας με το μεγαλύτερο βαθμό ονομαστικής ακαμψίας θα έχει 

μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη συνάρτηση ευημερίας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε:

I. Ίδιος Βαθμός Ονομαστικής Ακαμψίας στις 2 Χώρες

Στην περίπτωση αυτή υποθέτουμε ότι τα συμβόλαια για τις τιμές είναι ίδια και στις 

δύο χώρες. Στη συνάρτηση απώλειας της νομισματικής αρχής (loss function) δίνεται 

το ίδιο ειδικό βάρος στους πληθωρισμούς των δύο χωρών σύμφωνα με το μέγεθος 

του ΑΕΠ τους. Ο Benigno βρίσκει ότι σε αυτή την περίπτωση δηλαδή αχ = αI. 2 (η 

πιθανότητα μεταβολής των τιμών από τους παραγωγούς στις χώρες 1 και 2 είναι
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ίδιες) η άριστη πολιτική είναι να τεθεί από τη νομισματική αρχή szflcp = 0 για όλες

τις χρονικές περιόδους. Η πολιτική αυτή μεγιστοποιεί τη συνάρτηση ευημερίας χωρίς 

όμως να επιτυγχάνει το άριστο. Η νομισματική πολιτική δεν είναι σε θέση να 

διορθώσει τις αναποτελεσματικότητες που προκύπτουν από την αργή προσαρμογή 

των σχετικών τιμών.

II. Εύκαμπτες Τιμές στη Μία Χώρα Μόνο

Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι στη μία χώρα έχουμε πλήρη ευκαμψία τιμών 

ενώ στην άλλη όχι. Αυτό αποτελεί μία ακραία περίπτωση, όπως και η προηγούμενη 

περίπτωση, σε θεωρητικό επίπεδο όμως μας προσφέρει σημαντικές επεξηγήσεις 

προκειμένου να κατανοήσουμε παρακάτω τη γενική περίπτωση. Στο υπόδειγμα 

υποθέτουμε ότι οι στρεβλώσεις που προέρχονται λόγω των ατελειών της αγοράς που 

λειτουργεί μονοπωλιακά αντισταθμίζονται πλήρως από κρατικές επιχορηγήσεις. Η 

μόνη στρέβλωση που υπάρχει είναι αυτή που σχετίζεται με την ακαμψία των τιμών 

στη μία χώρα. Η άριστη πολιτική τότε για τη νομισματική αρχή θα είναι να 

σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό στη χώρα με τις ονομαστικές ακαμψίες. Υπό αυτή 

την άριστη πολιτική η δυναμική εξέλιξη της κατανάλωσης, του προϊόντος και των 

όρων εμπορίου θα είναι συνεπή με το κοινωνικά άριστο. Σε αυτή την περίπτωση 

έχουμε μόνο μία στρέβλωση κι ένα εργαλείο νομισματικής πολιτικής κι έτσι 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα. Αυτό συμβαίνει διότι καθώς ο πληθωρισμός 

από μόνος του αυξάνει τη μεταβλητότητα των τιμών και του προϊόντος η δέσμευση 

από την πλευρά της νομισματικής αρχής για μηδενικό πληθωρισμό θα μειώσει την 

πιθανότητα αυτή. Επιπλέον, οι όροι εμπορίου δεν αποτελούνε πλέον πηγή 

στρεβλώσεων δεδομένου ότι οι τιμές στην άλλη χώρα είναι πλήρως εύκαμπτες και 

προσαρμόζονται αμέσως προκειμένου να επιτευχθεί η κατάσταση σταθερής 

ισορροπίας.

III. Η Γενική Περίτπωση

Στη γενική περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο και οι δύο χώρες να 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικού βαθμού ονομαστική ακαμψία. Πριν αναφερθούμε 

στην περίπτωση αυτή, πρέπει πρώτα να ορίσουμε την πολιτική του πληθωρισμού 

στόχου (inflation targeting policy) ως την πολιτική εκείνη όπου η νομισματική αρχή
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στοχεύει στη σταθεροποίηση ενός σταθμισμένου μέσου των πληθωρισμών των 

χωρών της ένωσης ως εξής:

δπι + (1 - δ)π2 = 0

όπου 0 < δ < 1. Όταν οι χώρες έχουνε ίδιο βαθμό ονομαστικής ακαμψίας είναι άριστο 

να θέσουμε το δ ίσο με το οικονομικό μέγεθος της χώρας 1 (περίπτωση I) ενώ αν η 

χώρα 2 έχει πλήρως εύκαμπτες τιμές τότε θέτουμε δ=1 (περίπτωση II). Το αντίθετο 

θα συμβεί αν η χώρα 1 έχει πλήρως εύκαμπτες τιμές, δηλαδή θέτουμε δ=0.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τρεις κύριες στρεβλώσεις , ΐ) λόγω της μονοπωλιακής 

αγοράς η οποία οδηγεί σε μη-άριστο επίπεδο προϊόντος, ϋ) λόγω του πληθωρισμού ο 

οποίος οδηγεί κάθε χώρα σε αναποτελεσματική διασπορά των τιμών iii) λόγω της 

ακαμψίας των τιμών και στις δύο χώρες η οποία απομακρύνει από την ισορροπία 

τους όρους εμπορίου. Σε ισορροπία ο πληθωρισμός, το παραγωγικό κενό και το κενό 

των όρων εμπορίου θα πρέπει να ισούται με μηδέν. Ο Benigno βρίσκει ότι το άριστο 

δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί λόγω έλλειψης εργαλείων (ένα εργαλείο νομισματικής 

πολιτικής για τρεις στρεβλώσεις). Τίθεται όμως το ερώτημα ποια θα είναι η αμέσως 

επόμενη καλύτερη πολιτική. Σύμφωνα με τη μελέτη του Benigno πάντα, η καλύτερη 

πολιτική είναι αυτή η οποία δίνει μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη χώρα με τη 

μεγαλύτερη ονομαστική ακαμψία. Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται πως η άριστη επιλογή 

του δ ποικίλλει για τις διάφορες τιμές της ονομαστικής ακαμψίας α' και a2 για τις 

δύο χώρες του υποδείγματος. Όταν ο βαθμός ακαμψίας είναι ίδιος το δ θα ισούται με 

το οικονομικό μέγεθος της χώρας 1 (στο Διάγραμμα θέτουμε η=0.5, δηλαδή οι χώρες 

είναι ίσες), ενώ όταν έχουμε a' > a2 έχουμε δ > η.
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Διάγραμμα 1.1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Πηγή : Benigno (2004) α1

1.2.3 Μια Νέα Στρατηγική για την ΕΚΤ;

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ασκούν κριτική στην ΕΚΤ για τη στρατηγική την οποία 

ακολουθεί. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό είναι αν πράγματι το 

Ευρωσύστημα είναι σε θέση να βελτιώσει τη στρατηγική του και πώς θα μπορούσε 

να επιτύχει κάτι τέτοιο. Να σημειωθεί, ότι η στρατηγική του Ευρωσυστήματος 

συνίσταται από τον ορισμό για τη σταθερότητα των τιμών και από τους δύο πυλώνες. 

Και τα δύο από αυτά χρειάζονται βελτίωση.

Αναφορικά με το πρώτο, ο ορισμός του Ευρωσυστήματος για τη σταθερότητα των 

τιμών είναι μια αύξηση στον HICP κάτω του 2% ετησίως. Ο ορισμός αυτός είναι 

προβληματικός, αφού είναι διφορούμενος και ασύμμετρος, άρα και λιγότερο 

αποτελεσματικός όσον αφορά τη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών. Είναι 

διφορούμενος, διότι δεν είναι ξεκάθαρος σχετικά με το χαμηλότερο όριο του εύρους 

του πληθωρισμού και είναι και ασύμμετρος διότι το ανώτατο και κατώτατο όριο
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έχουνε ανακοινωθεί με διαφορετική ακρίβεια το καθένα, δηλαδή το ανώτατο όριο 

είναι προσδιορισμένο με ακρίβεια ενώ το κατώτατο όριο όχι.

Ένας σαφής και συμμετρικός ορισμός θα μπορούσε να ήταν ένα στόχος 

συγκεκριμένου σημείου (target point) ή ενός συγκεκριμένου εύρους με ανώτατο και 

κατώτατο όριο σαφώς προσδιορισμένα, ( ένα εναλλακτικό εύρος στόχου με x = 1 % 

και y = 2%). Επίσης, το εύρος μεταξύ του 1% - 2% έχει τόσο μικρό διάστημα, το 

οποίο κάνει σαφές ότι ο πληθωρισμός κάποιες φορές θα ξεπερνά το όρια αυτά λόγω 

ατελούς ελέγχου από τις νομισματικές αρχές ή απρόβλεπτων διαταραχών. Το 

διάστημα 1% - 2% αποτελεί ένα ξεκάθαρο διάστημα μέσα στο οποίο η ECB θα 

μπορέσει να θέσει το point target του 1,5% το οποίο φαίνεται ότι έτσι κι αλλιώς 

ακολουθεί, με τη διαφορά όμως ότι τώρα θα είναι σαφώς προσδιορισμένο.

Επίσης μία εναλλακτική λύση θα ήτανε να αυξήσει τα όρια στο 1,5%-2,5% θέτοντας 

το στόχο στο 2%, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα για μηδενικό πληθωρισμό ή ακόμη 

και για αντιπληθωρισμό. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος για τα επιτόκια τα οποία 

βρίσκονται πολύ κοντά στο μηδέν αλλά και ευνοεί τις χώρες οι οποίες υποφέρουν 

από πολύ χαμηλό πληθωρισμό ( όπως είναι η Γερμανία). Θα μπορούσε ακόμη να 

ανεβάσει ακόμη περισσότερο το στόχο στο 2,5%, όπως συμβαίνει με την Τράπεζα 

της Αγγλίας, της Δανίας, της Ισλανδίας και της Αυστραλίας. Το κύριο ζητούμενο δεν 

είναι όμως το ποσοστό του ρυθμού πληθωρισμού, αλλά αυτό να είναι σαφώς 

προσδιορισμένο με ακρίβεια.

Αναφορικά με τη στρατηγική των δύο πυλώνων, η κριτική που έχει δεχθεί η ECB 

έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας πυλώνας στον οποίο να 

εμπεριέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες ( νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη), 

προκειμένου να γίνονται σωστές προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού και 

του προϊόντος, προβλέψεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη χάραξη και διεξαγωγή 

της νομισματικής πολιτικής. Ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής του 

Ευρωσυστήματος είναι αναξιόπιστος δείκτης του μελλοντικού πληθωρισμού, ώστε να 

μην αξίζει η διατήρηση του ξεχωριστά. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον πρώτο 

πυλώνα, αποδίδεται εξέχων ρόλος στο χρήμα, και ο οποίος σηματοδοτείται με 

ανακοίνωση της ποσοτικής τιμής αναφοράς για την αύξηση του M3. Η υπεράσπιση 

της αύξησης της ποσότητας του χρήματος ως σημαντικού δείκτη για τον πληθωρισμό,
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προκύπτει από την ήδη γνωστή υψηλή συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα τους, όπως 

προκύπτει μέσα από στοιχεία παρελθόντων ετών. Παρ’ όλα αυτά όμως η σχέση αυτή 

πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί. Από τη στιγμή που υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε 

δύο ενδογενείς μεταβλητές, δεν μπορεί τίποτα να μας πει για την κατεύθυνση της 

αιτιότητας ανάμεσά τους (ποσότητα χρήματος και επίπεδο πληθωρισμού). Δηλαδή, η 

αύξηση της ποσότητας του χρήματος και ο πληθωρισμός είναι δυνατό να 

προκαλούνται από άλλες μεταβλητές. Η κατεύθυνση της αιτιότητας καθορίζεται από 

το είδος της νομισματικής πολιτικής που ακολουθείται κάθε φορά. Για παράδειγμα, 

κάτω από περιοριστική νομισματική επέκταση, η αύξηση της ποσότητας του 

χρήματος θα είναι σταθερή, άρα και εξωγενής όσον αφορά τον πληθωρισμό. Δηλαδή 

κάποιος μπορεί να πει ότι ο ενδογενής πληθωρισμός προκαλείται από εξωγενή 

αύξηση της ποσότητας χρήματος. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πούμε το αντίθετο, 

δηλαδή υπό καθεστώς αυστηρού στόχου για τον πληθωρισμό, αυτός θα είναι 

σταθερός, άρα η αύξηση της ποσότητας του χρήματος που είναι ενδογενής 

προκαλείται από εξωγενή πληθωρισμό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν έχουμε 

στόχο τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή αυτή να είναι σταθερή, κι έτσι ο 

ενδογενής εγχώριος πληθωρισμός (σε μία ανοιχτή οικονομία φυσικά) να καθορίζεται 

από τον ξένο πληθωρισμό. Το εγχώριο επιτόκιο θα πρέπει να ισούται με το επιτόκιο 

της αλλοδαπής και ο ενδογενής ρυθμός αύξησης της ποσότητας του χρήματος θα 

πρέπει να καθορίζεται από τη ζήτηση για χρήμα η οποία θα διαμορφώνεται για το 

δεδομένο εγχώριο επιτόκιο, προϊόν και επίπεδο τιμών. Έτσι βλέπουμε ότι υπό 

καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας η αύξηση χρήματος και ο 

πληθωρισμός επηρεάζονται από άλλες μεταβλητές παρ’ όλο που στη μακροχρόνια 

περίοδο έχουνε μεγάλο βαθμό συσχέτισης.

Στην πραγματικότητα η υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στην αύξηση χρήματος και στον 

πληθωρισμό στη μακροχρόνια περίοδο είναι σε μεγάλο βαθμό άσχετη με τη 

διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής στην πράξη. Ο λόγος είναι ότι αυτό που παίζει 

ρόλο για τη νομισματική πολιτική είναι η συσχέτιση αυτών των δύο σε συντομότερα 

χρονικά διαστήματα από αυτά που αναφέρονται ως μακροχρόνια, περίπου 1 -3 έτη. 

Ένας αριθμός μελετών έχει δείξει, χρησιμοποιώντας βάσιμα επιχειρήματα, ότι η 

συσχέτιση της αύξησης του χρήματος και του πληθωρισμού είναι πολύ μικρότερη σε 

μικρότερα χρονικά διαστήματα. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό αν σκεφτεί 

κάποιος ότι η ονομαστική αύξηση χρήματος ισούται με την πραγματική αύξηση του
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συν τον πληθωρισμό. Αν θεωρήσουμε ότι η πραγματική αύξηση χρήματος είναι 

σχετικά σταθερή, τότε η ονομαστική αύξηση χρήματος και ο πληθωρισμός 

σχετίζονται σε υψηλό βαθμό. Παρ’ όλα αυτά όμως στη βραχυχρόνια περίοδο η 

πραγματική αύξηση χρήματος είναι αρκετά ευμετάβλητη με αποτέλεσμα να έχουμε 

μικρή συσχέτιση πληθωρισμού και αύξησης χρήματος.

Η υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στην αύξηση χρήματος και στον πληθωρισμό 

μακροχρόνια, σημαίνει ότι ο μακροχρόνιος πληθωρισμός είναι δυνατό να προκύψει 

αν η κεντρική τράπεζα υποφέρει κατά κάποιο τρόπο από μακροχρόνια αύξηση της 

ποσότητας χρήματος όπως επίσης και ότι ένας μετριοπαθής ρυθμός αύξησης του 

χρήματος οδηγεί σε μετριοπαθή μέσο ρυθμό πληθωρισμού. Ακόμη όμως κι αυτό δεν 

μπορεί να αποτρέψει τη μεγάλη μεταβλητότητα του πληθωρισμού γύρω από το 

μακροχρόνιο μέσο του. Πράγματι, οι Rudebusch και Svensson (2002) έδειξαν με 

δεδομένα που χρησιμοποίησαν από την αμερικανική οικονομία ότι η πολιτική του 

στόχου για την αύξηση του χρήματος προκειμένου αυτή να σταθεροποιηθεί ( money- 

growth targeting) δεν αποτελεί την καλύτερη πολιτική που θα μπορούσε να 

ακολουθηθεί (αντιθέτως είναι πολύ κακή) αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μεγάλη 

μεταβλητότητα στον πληθωρισμό και στο προϊόν (output gap) συγκρινόμενη με τ’ 

αποτελέσματα της πολιτικής πληθωρισμού - στόχου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Begg, Canova, De Grauwe, Fatas και Lane 

(2002) στην οποία αμφισβητούν τη συσχέτιση της αύξησης χρήματος και του 

πληθωρισμού ακόμη και στη μακροχρόνια περίοδο. Για χώρες με πληθωρισμό κάτω 

του 5% κατά το χρονικό διάστημα 1970-1999 η μέση αύξηση χρήματος και ο μέσος 

πληθωρισμός ήταν ασυσχέτιστα. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η 

αύξηση της ποσότητας χρήματος αποτελεί ένα όχι και τόσο αξιόπιστο εργαλείο 

πρόβλεψης του μελλοντικού πληθωρισμού, τουλάχιστον για τα χρονικά διαστήματα 

για τα οποία ενδιαφέρονται οι νομισματικές αρχές (Stock, Watson 2002).

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εύκαμπτη στρατηγική πληθωρισμού - 

στόχου, όπως γίνεται ακριβώς από μεγάλες κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών. Θα 

πρέπει δηλαδή να ανακοινώνει ένα συμμετρικό στόχο για τον πληθωρισμό και να 

χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε οι προβλέψεις να είναι 

συνεπείς με τον πραγματικό πληθωρισμό ( και τα επιτόκια). Φυσικά, η υιοθέτηση
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μιας τέτοιας εύκαμπτης στρατηγικής θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση των 

διαδικασιών διαφάνειας και ανακοινώσεων στο κοινό. Τα Μηνιαία Δελτία θα πρέπει 

να βελτιωθούν καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και τα πρακτικά των συσκέψεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ECB, όπως γίνεται με την Τράπεζα της Αγγλίας και 

την Riksbank. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί το κοινό να ελέγχει την ποιότητα των 

συζητήσεων που γίνονται, στα πλαίσια χάραξης της νομισματικής πολιτικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

2.1. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ

Εστιάζοντας στην περίοδο από το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ το 1999 κι έπειτα 

παρατηρούμε ότι οι δείκτες της διασποράς του πληθωρισμού στην ευρωζώνη είχαν 

αγγίξει τα χαμηλότερά τους επίπεδα περίπου στο δεύτερο μισό εκείνης της χρονιάς, 

αυξήθηκαν λίγο κατά τη διάρκεια του 2000 κι έμειναν σταθεροί μέχρι τις αρχές του 

2001. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός διασποράς του πληθωρισμού (σε όρους τυπικής 

απόκλισης) μειωνότανε διαχρονικά, ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της 

δεκαετίας του 1990. Η μη-σταθμισμένη τυπική απόκλιση είχε μειωθεί από περίπου 4 

ποσοστιαίες μονάδες που ήτανε στις αρχές του ’90 στη 1 ποσοστιαία μονάδα την 

περίοδο έναρξης του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ τον Ιανουάριο του 1999. Παρ’ όλα 

αυτά όμως οι χαμηλότερες τιμές για τη διασπορά του πληθωρισμού σημειώθηκαν 

λίγο αργότερα δηλαδή στα μέσα της ίδιας χρονιάς (1999). Έπειτα, η διασπορά του 

πληθωρισμού αυξήθηκε ξανά το 2000 χωρίς να σημειώσει μεγάλες μεταβολές έως και 

τις αρχές του 2001 (Διάγραμμα 2.1 (α) και (β)).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 (α)

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (UNWEIGHTED)

7
___ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
----  ΗΠΑ 7

6

5

4

0 Ο
1900 ΙΟΟΙ 1092 100 λ 1094 1005 1096 1007 1908 1000 2000 2001 2002
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 (β)

ΔΙΑΣΠΟΡΑ (UNWEIGHTED)

------ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πηγή: Eurostat, BLS και υπολογισμοί της ΕΚΤ

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος στις Η.Π.Α. ο βαθμός διασποράς του 

πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ δεν διαφέρει αισθητά. Πιο συγκεκριμένα, οι Η.Π.Α. 

είχανε ένα πολύ μικρότερο βαθμό διασποράς μέχρι και το 1997 από την ευρωζώνη. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, από τότε (ή μάλλον καλύτερα από την έναρξη του τρίτου 

σταδίου της ΟΝΕ ) ο βαθμός διασποράς στην ευρωζώνη είναι σχεδόν ο ίδιος με 

αυτόν που παρατηρείται στις Η.Π.Α. Συγκρίνοντας όμως την ευρωζώνη με 

συγκεκριμένες μεμονωμένες χώρες-μέλη (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία) βλέπουμε ότι 

στη πρώτη η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί σε κάθε μια 

από τις παραπάνω τρεις χώρες (Διάγραμμα 2.2 (α) και (β)). Τα διαφορετικά 

αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό διασποράς στις Η.Π.Α. στην ευρωζώνη και στις 

προαναφερθείσες χώρες - μέλη οφείλονται στη διαφορά αποκέντρωσης της 

οικονομικής πολιτικής καθώς και στη γεωγραφική απόσταση. Ο σχετικά μεγαλύτερος 

βαθμός αποκέντρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής στις Η.Π.Α. σε όρους 

κυβερνητικών μέτρων τα οποία επηρεάζουν τις ελεγχόμενες τιμές καθώς και την 

άμεση φορολογία θα μπορούσε σε πρώτη φάση να εξηγήσει τον υψηλό βαθμό 

διασποράς στις Η.Π.Α. σε σύγκριση με τις μεμονωμένες χώρες - μέλη της 

ευρωζώνης. Επίσης, οι μεγαλύτερες αποστάσεις στις Η.Π.Α. συμβάλλουνε στο 

παραπάνω. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η λιγότερο αποκεντρωμένη 

δημοσιονομική πολιτική όπως και οι πολιτικές που ακολουθούνται για τις αγορές 

προϊόντος κι εργασίας σε συνδυασμό με στατιστικούς λόγους ευθύνονται για το 

χαμηλό βαθμό διασποράς του πληθωρισμού στις μεμονωμένες χώρες - μέλη σε 

σύγκριση με αυτόν σε όλη την ευρωζώνη.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 (α)
Διασπορά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη (Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία) 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (UNWEIGHTED)

— Ευρωζώνη
-------Γερμανία
------- Ισπανία
■ “ Ιταλία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 (β)
ΔΙΑΣΠΟΡΑ (UNWEIGHTED)

------- Ευρωζώνη
------- Γερμανία
------- Ισπανία
------- Ιταλία

Πηγή: Eurostat, Εθνικές Υπηρεσίες Στατιστικής και υπολογισμοί της ΕΚΤ

Το 2003 ο χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού εκτιμήθηκε για τη Γερμανία (1%) και 

ακολουθούσαν η Αυστρία και η Φινλανδία (1,3%). Οι υψηλότεροι ρυθμοί 

πληθωρισμού βρέθηκαν στην Ιρλανδία (4%) και στην Ελλάδα (3,4%). Το εύρος 

ανάμεσα στις χώρες - μέλη με τον υψηλότερο και χαμηλότερο πληθωρισμό έφτανε 

τις 3 ποσοστιαίες μονάδες (μικρότερο από αυτό που ίσχυε το 2002 το οποίο άγγιζε τις 

3,4 ποσοστιαίες μονάδες) (Πίνακας 2.1). Μόνο 4 κράτη - μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, 

Αυστρία και Φινλανδία) είχανε πληθωρισμό κάτω του 2%, καθώς 4 άλλα κράτη - 

μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία) σημειώσανε πληθωρισμό άνω του
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3%. Η μη-σταθμισμένη τυπική απόκλιση μειώθηκε οριακά στο 1% από 1,1% που 

ήτανε το 2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

■ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Min 1.3 1.0 0.4 0.7

Max 4.7 4.0 3.4 3.5

Range 3.4 3.0 3.0 2.8

St. Dev. 1.1 1.0 0.7 0.7

Πηγή: European Commission, Economic Forecasts

*Εκτψήσεις

To 2004 οι ρυθμοί πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μία όχι και τόσο 

ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ τα περισσότερα κράτη - μέλη αναμένεται να έχουν φθίνοντα 

ρυθμό πληθωρισμού, δύο χώρες (Γερμανία και Αυστρία) προσδοκάται να 

σημειώσουν αύξηση στους ρυθμούς πληθωρισμού τους καθώς το Βέλγιο και η 

Ελλάδα προβλέπεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό τους στα ίδια επίπεδα με 

πέρυσι (2003). Ο χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στη 

Φινλανδία (0,4%) ενώ ο υψηλότερος στην Ελλάδα (3,4%) η οποία καταλαμβάνει έτσι 

τη θέση που κατείχε η Ιρλανδία τα 2 τελευταία χρόνια ως η χώρα με τον υψηλότερο
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πληθωρισμό. Το εύρος θα παραμείνει στις 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2004, 

αμετάβλητο από πέρυσι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2005, η Ελλάδα θα παραμείνει η χώρα με τον 

υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ η Ολλανδία, μία χώρα η οποία τα προηγούμενα χρόνια 

κατατασσότανε σε αυτές με υψηλό πληθωρισμό προβλέπεται να έχει το χαμηλότερο 

πληθωρισμό. Η διαφορά των πληθωρισμών των 2 χωρών θα ισούται με 2,8 

ποσοστιαίες μονάδες.

Ένα ακόμη επιπλέον στοιχείο για την πορεία του πληθωρισμού είναι ότι εκτός από 

την προβλεπόμενη μείωση του πληθωρισμού του HICP οι διαφορές των 

πληθωρισμών ανάμεσα στα κράτη - μέλη επίσης προβλέπεται να υποχωρήσουν. Το 

εύρος ανάμεσα στον υψηλότερο και χαμηλότερο πληθωρισμό αναμένεται να μικρύνει 

στις 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 0,6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 

αντίστοιχο εύρος του 2002, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του χαμηλότερου 

πληθωρισμού. Η μη-σταθμισμένη τυπική απόκλιση προσδοκάται να περιοριστεί το 

2004 και να σταθεροποιηθεί στις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, τα 2 επόμενα χρόνια, 

δηλαδή σ’ ένα επίπεδο σύγκλισης του πληθωρισμού που μπορεί να συγκριθεί με αυτό 

που παρατηρήθηκε κατά την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ.

2.2 Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί ως “επίμονος” 

(persistent). Αυτό έγινε κυρίως αισθητό το 2003 όπου παρά τη χαλαρή ζήτηση ο 

πληθωρισμός του HICP σημείωσε μόνο μια μικρή πτώση από 2,3% που ήτανε το 

2002 σε 2,1% το 2003. Σε μεγάλο βαθμό η επιμονή του πληθωρισμού οφείλεται σε 

ακαμψίες στην αγορά εργασίας και προϊόντος, γεγονός που κάνει τη διαδικασία 

προσαρμογής της οικονομίας ύστερα από διάφορες διαταραχές περισσότερο επιζήμια. 

Υπάρχει κοινή παραδοχή των οικονομολόγων ότι υπάρχει προσωρινή ακαμψία 

μισθών και τιμών στην οικονομία. Αυτές οι ακαμψίες προκύπτουν λόγω θεσμικών 

παραγόντων (όπως είναι τα συμβόλαια εργασίας, η δομή του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης, η διαδικασία καθορισμού των μισθών κ.ά.) καθώς και λόγω της ύπαρξης 

του επονομαζόμενου κόστους τιμοκαταλόγου (menu - cost). Οι προσωρινές αυτές 

ακαμψίες, εκτός κάποιων ειδικών περιστάσεων, συνεπάγονται την πάροδο χρόνου
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προκειμένου τα επίπεδα τιμών και μισθών να προσαρμοστούν σ’ ένα δεδομένο 

μακροοικονομικό σοκ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επίμονος πληθωρισμός μπορεί ν’ 

αποτελέσει εμπόδιο για τη νομισματική αρχή (σχετικά με το μίγμα πολιτικής που θ’ 

ακολουθήσει) σε περιπτώσεις χαμηλής ανάπτυξης της οικονομίας. Από το 1960 και 

μετά, έχει συνδεθεί ο ρόλος των πληθωριστικών προσδοκιών ως μια σημαντική πηγή 

του επίμονου πληθωρισμού. Για παράδειγμα, η επιμονή του πληθωρισμού μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τ’ άτομα κατά τη διαμόρφωση των προσδοκιών τους 

χρησιμοποιούν στοιχεία από το πρόσφατο παρελθόν. Ή διαφορετικά, τ’ άτομα 

διαμορφώνουν προσδοκίες για υψηλό πληθωρισμό σ’ ένα περιβάλλον με χαμηλό 

πληθωρισμό λόγω έλλειψης αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής.

Προκειμένου να εκτιμήσουμε αν ο πληθωρισμός είναι επίμονος ή όχι, μπορούμε να 

διακρίνουμε ανάμεσα σε μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά υποδείγματα. Στην 

πρώτη περίπτωση ο ερευνητής προσπαθεί να εξετάσει τη διαχρονική πορεία του 

πληθωρισμού στηριζόμενος στις πληροφορίες που παίρνει από τις παρελθοντικές 

τιμές του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση λαμβάνει υπ’ όψη του τις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στον πληθωρισμό κι άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές σύμφωνα με την 

Οικονομική Θεωρία. Παρ’ όλο όμως που υπάρχει μια ποικιλία προσεγγίσεων 

προκειμένου να εκτιμήσουμε την επιμονή του πληθωρισμού, δεν υπάρχει ομοφωνία 

ακόμη στην βιβλιογραφία σχετικά με το ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε δύο προσεγγίσεις.

2.2.1 Μονομεταβλητά Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών

Η πρώτη προσέγγιση αφορά μονομεταβλητά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, 

δηλαδή η τιμή του πληθωρισμού προσδιορίζεται από παρελθούσες τιμές του. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια της επιμονής του 

πληθωρισμού ως το χρόνο που χρειάζεται μετά από μια διαταραχή προκειμένου ο 

πληθωρισμός να επιστρέφει στο επίπεδο που ήταν πριν από αυτή τη διαταραχή. Παρ’ 

όλο που είναι απλό να το καταλάβει κάποιος δεν είναι το ίδιο απλό να εκτιμηθεί με τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση η επιμονή του πληθωρισμού. Ένας από τους πιο άμεσους 

τρόπους να εκτιμηθεί ο βαθμός της επιμονής του πληθωρισμού είναι να εξετάσει 

κάποιος τη συσχέτιση του πληθωρισμού σ’ ένα δεδομένο τρίμηνο κάποιας χρονιάς με 

αυτό άλλων προηγούμενων τριμήνων (χρησιμοποιούνται τριμηνιαία στοιχεία
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προκειμένου ν’ αποφευχθούν κάποιες παροδικές μεταβολές που πιθανόν να υπάρχουν 

στα μηνιαία στοιχεία). Αν ο πληθωρισμός παρουσιάζει επιμονή υψηλού βαθμού τότε 

κάποιος θα περίμενε ότι ο πληθωρισμός σήμερα θα συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

αυτόν σε προηγούμενες περιόδους και ότι αυτές οι συσχετίσεις θα μειώνονται αργά. 

Με άλλα λόγια, όταν ένα σοκ διαταράσσει την πληθωριστική διαδικασία είναι δυνατό 

να επηρεάσει τον πληθωρισμό για μακρύ χρονικό διάστημα. Στην έρευνα που έγινε 

χρησιμοποιώντας το μονομεταβλητό υπόδειγμα (δηλαδή μοναδική μεταβλητή είναι ο 

πληθωρισμός και οι παρελθούσες τιμές του) εστιάζουμε στα στοιχεία της 

χρονολογικής σειράς, και η μόνη πληροφόρηση που υπάρχει διαθέσιμη είναι αυτή 

που προέρχεται από τις παλαιότερες τιμές που εμπεριέχονται στη χρονολογική σειρά. 

Με αυτή την έννοια δηλαδή, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται από εκ των 

προτέρων (a priori) υποθέσεις οι οποίες μπορεί να προέρχονται από οικονομικά 

υποδείγματα.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία για τον πληθωρισμό του βασικού HICP (HICP headline 

inflation: core and non-core inflation) από τη Eurostat, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας 

σχετικά υψηλός βαθμός επιμονής του πληθωρισμού σύμφωνα με τη μονομεταβλητή 

εκτίμηση. Για την πλήρη περίοδο για την οποία υπάρχουνε στοιχεία για τον HICP 

(1991-2004) η συσχέτιση του πληθωρισμού ενός τριμήνου με τον πληθωρισμό των 

δύο προηγούμενων τριμήνων ανέρχεται στο 80% (Διάγραμμα 2.3). Επιπλέον, η 

συσχέτιση αυτή μειώνεται βαθμιαία παίρνοντας τιμές γύρω στο 60% σε βάθος 

χρόνου ενός έτους, κοντά στο 40% μετά από 2 έτη και παραμένει θετική μετά από 3 

έτη. Ακόμη, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία παρατηρήθηκε μεταβολή στο βαθμό 

επιμονής του πληθωρισμού του HICP κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 

Πράγματι, οι αυτοσυσχετίσεις του βασικού πληθωρισμού για την υποπερίοδο 1999- 

2004 είναι αισθητά χαμηλότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν για όλη την περίοδο 

1991-2004. Για την πρώτη περίπτωση (1999-2004) η συσχέτιση του πληθωρισμού με 

παρελθούσες τιμές μικρών χρονικών υστερήσεων (2 τρίμηνα) είναι κοντά στο 60% ή 

και λιγότερο. Οι συσχετίσεις αυτές μειώνονται καθώς αυξάνεται το χρονικό διάστημα 

ανάμεσα στις εξεταζόμενες τιμές όπως συμβαίνει και για όλη την περίοδο 1991-2004, 

μόνο που τώρα μειώνονται με γρηγορότερο ρυθμό και πλησιάζουν στο 0 όταν 

φτάνουμε σε βάθος χρόνου 1 έτους. Ένα πειστικό επιχείρημα γι’ αυτό είναι ότι το νέο 

καθεστώς πολιτικής που ακολουθήθηκε από το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ και μετά θα
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μπορούσε να είχε μεταβάλλει σημαντικά τις πληθωριστικές προσδοκίες με 

αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου επιμονής του πληθωρισμού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3

Αυχοσυσχετίσεις: Πληθωρισμός HICP στην Ευρωζώνη

□ 2992: 2 to 2004:1 ■ 2999:2 to 2004:1 ]

Πηγή; Eurostat

Μία εναλλακτική μέθοδος μονομεταβλητού υποδείγματος για τη μελέτη της επιμονής 

του πληθωρισμού η οποία χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία είναι η ανάλυση 

μιας αυτοπαλίνδρομης διαδικασίας για τον πληθωρισμό. Η μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει παλινδρόμηση της μεταβλητής του πληθωρισμού σε παρελθούσες τιμές 

του με χρονική υστέρηση 4 τριμήνων. Το επίπεδο επιμονής του πληθωρισμού 

μετράται από το άθροισμα των εκτιμηθέντων συντελεστών. Ένα πλεονέκτημα αυτής 

της αυτοπαλίνδρομης διαδικασίας έναντι των αυτοσυσχετίσεων που είδαμε 

προηγουμένως, είναι ότι μας επιτρέπει να εξετάσουμε στατιστικός αν υπάρχει 

διαρθρωτική αλλαγή στις χρονολογικές σειρές που μελετάμε. Τα αποτελέσματα που 

παίρνουμε είναι παρόμοια με αυτά που είδαμε προηγουμένως (Διάγραμμα 2.4).

Δηλαδή, η επιμονή του πληθωρισμού μειώνεται όταν εξετάζουμε την υποπερίοδο 

1999-2004 σε σύγκριση με όλη την περίοδο 1991-2004.

Το ίδιο συμβαίνει αν εξετάσουμε και κάθε χώρα-μέλος ξεχωριστά (εκτός από τη 

Γαλλία όπου το άθροισμα των συντελεστών παρέμεινε σταθερό και στις δύο 

περιπτώσεις ). Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία η επιμονή του πληθωρισμού 

μειώθηκε περισσότερο από όλες τις άλλες την υποπερίοδο της ΟΝΕ. Παρ’ όλο όμως 

που και με αυτή την εναλλακτική μέθοδο είδαμε σημαντική μείωση της επιμονής από 

το 1999 και μετά , ο στατιστικός έλεγχος δεν έδειξε ότι υπήρξε διαρθρωτική αλλαγή 

στην αρχή του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ για την ευρωζώνη (Chow - test). Σύμφωνα
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με τους O’Reilly καν Whelan (2004) αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι υπάρχει έλλειψη 

επαρκών στοιχείων λόγω μικρού αριθμού των παρατηρήσεων υπό το καθεστώς της 

ευρωζώνης. Λίγο αργότερα, που τα δεδομένα θα είναι περισσότερα ίσως τ’ 

αποτελέσματα του ελέγχου να είναι περισσότερο βάσιμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4

Πληθωρισμός των Κρατών-Μελών (autoregressions)
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Πηγή: Eurostat

2.2.2 Συμπεριφορά Του Πληθωρισμού Στη Διάρκεια Του Οικονομικού 

Κύκλου

Προσεγγίζοντας τη συμπεριφορά του πληθωρισμού από διαφορετική σκοπιά θα 

δούμε πώς ανταποκρίνεται σε περιόδους ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας 

(cyclical downturn). Αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να ερμηνεύσουμε την 

έννοια της επιμονής του πληθωρισμού, και δείχνει το χρόνο που χρειάζεται ο 

πληθωρισμός προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στις μεταβολές της οικονομικής 

δραστηριότητας. Η εναλλακτική αυτή ερμηνεία αποτελεί μια πολυμεταβλητή 

οικονομετρική προσέγγιση όπου ο πληθωρισμός δεν εξαρτάται μόνο από τις 

παρελθούσες τιμές του αλλά και από άλλες μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν τη 

δυναμική πορεία του, όπως είναι μεταβολές στις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς 

καθώς και άλλες διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την οικονομία (στοιχεία που 

εμπεριέχονται στη νέα εκδοχή της καμπύλης Phillips).

Ένα πρώτο μέτρο εκτίμησης της επιμονής του πληθωρισμού είναι ο χρόνος που 

χρειάζεται (ο πληθωρισμός) για να ανταποκριθεί σ’ ένα σημείο καμπής της 

μεγέθυνσης του GDP. Οι Stock και Watson (1999) σε μία μελέτη που έκαναν η οποία
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περιλάμβανε τις ιδιότητες του οικονομικού κύκλου 71 μακροοικονομικών 

χρονολογικών σειρών στις Η.Π.Α., βρήκαν ότι ο πληθωρισμός είναι προκυκλικός και 

επιβραδύνει τον οικονομικό κύκλο. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στην 

ευρωζώνη με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των Η.Π.Α. ο πληθωρισμός 

δείχνει να είναι λιγότερο επίμονος δηλαδή μεταβάλλεται πιο εύκολα (ανταποκρίνεται 

στις μεταβολές του GDP growth).

Αν και είναι χρήσιμο προκειμένου να δούμε τις ιδιότητες του οικονομικού κύκλου να 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δύο μακροοικονομικές μεταβλητές, η σύγκριση 

σύμφωνα με τη μακροοικονομική θεωρία θα έπρεπε να γίνει ανάμεσα στον 

πληθωρισμό και σ’ ένα μέτρο εκτίμησης της οικονομικής στασιμότητας (slack). 

Δηλαδή, η κλασσική ανάλυση θα πρέπει να δείχνει ότι όταν η συνολική ζήτηση 

πέφτει κάτω από το δυνητικό επίπεδο θ’ ανακύψει αρνητικό παραγωγικό κενό και θα 

υπάρξουν πιέσεις προς τα κάτω για τον πληθωρισμό στην οικονομία. Η πρόσφατη 

επιβράδυνση της μεγέθυνσης του GDP (2000) μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε πόσο 

γρήγορα λαμβάνει χώρα αυτός ο μηχανισμός στην ευρωζώνη σα σύνολο αλλά και σε 

κάθε χώρα ξεχωριστά. Για την ευρωζώνη ο πληθωρισμός του HICP (core inflation : 

processed food, services and non-energy industrial goods) σταθεροποιήθηκε τρία 

τρίμηνα αργότερα μετά την πτώση για πρώτη φορά της μεγέθυνσης του πραγματικού 

GDP κάτω του δυνητικού επιπέδου (2001) κι άρχισε να μειώνεται 4 τρίμηνα 

αργότερα (Διάγραμμα 2.5).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5

Μεγέθυναrj Α ΕΞ Π και Π Λ rj θωρ/σμός - Ευρωζώνη
ζ~ΓετραιΐΓ$Λζΐα/ε:ς % Mctα^οΛ^ς J
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Μελετώντας τα στοιχεία ξεχωριστά για κάθε χώρα- μέλος γίνεται ξεκάθαρο ότι κάθε 

μια διαφοροποιείται σχετικά με το πόσο γρήγορα ο πληθωρισμός ανταποκρίνεται σε 

μεγεθύνσεις του GDP που είναι κάτω του δυνητικού επιπέδου (Διάγραμμα 2.6). 

Πολλές χώρες συμβαδίζουν με την πορεία της ευρωζώνης σα σύνολο, με τον 

πληθωρισμό να σταθεροποιείται τρία τρίμηνα μετά την πτώση του GDP κάτω του 

δυνητικού και να μειώνεται 4 τρίμηνα μετά. Αυτή είναι η περίπτωση για το Βέλγιο, 

τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη 

Φινλανδία. Μια δεύτερη ομάδα χωρών, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία 

χρειάστηκαν περίπου το διπλάσιο χρόνο από την ευρωζώνη προκειμένου ο 

πληθωρισμός ν’ αρχίσει να μειώνεται δείχνοντας έτσι ότι ο πληθωρισμός σε αυτές τις 

χώρες είναι περισσότερο επίμονος. Τέλος, οι δύο χώρες, η Γαλλία και η Ελλάδα 

αποτελούνε ειδικές περιπτώσεις. Στην πρώτη χρειάστηκε πάροδος 4 τριμήνων 

προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός μετά την πτώση του GDP κάτω του 

δυνητικού αλλά ακόμη δεν έδειξε μια ευδιάκριτη πτωτική πορεία. Στη δεύτερη δεν 

μπορεί κάποιος να διακρίνει κάποια συγκεκριμένη πορεία αφού για την περίοδο που 

μελετάμε το GDP ήτανε σχεδόν πάνω του δυνητικού.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6

Μεγέθυνση ΑΕΠ και Πληθωρισμός (Τετραμηνιαίες % Μεταβολές)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η σύγκριση του μεγέθους των διαφορικών πληθωρισμών που παρατηρούνται στην 

ευρωζώνη με αυτό άλλων χωρών όπως είναι οι Η.Π.Α. δεν αρκεί προκειμένου να 

εκτιμήσει κάποιος σωστά τη σχέση των διαφορικών πληθωρισμών με τη διεξαγωγή 

της νομισματικής πολιτικής. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει 

επίσης να ερευνηθούν και να αναλυθούν κατάλληλα (δεδομένου ότι η πορεία σε 

θετικούς διαφορικούς πληθωρισμούς ανάμεσα σε χώρες νομισματικής ένωσης θα 

είναι περισσότερο επιζήμια όσο λιγότερο εύκαμπτες είναι οι αγορές αγαθών και 

παραγωγικών συντελεστών των χωρών αυτών).

3.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Οι παρατηρούμενοι διαφορικοί πληθωρισμοί στην ευρωζώνη δεν οφείλονται μόνο σε 

διαφορές στις τιμές αγαθών ατομικής κατανάλωσης και υπηρεσιών ανάμεσα στις 

χώρες - μέλη αλλά επίσης και στις διαφορές που παρατηρούνται στα μερίδια που 

κατέχουν αυτές οι ομάδες αγαθών και υπηρεσιών στην εθνική κατανάλωση. Το 

αποτέλεσμα είναι κάθε χώρα να επηρεάζει διαφορετικά τον HICP στην ευρωζώνη. Οι 

διαταραχές των τιμών σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι ο τομέας των τροφίμων ή 

της ενέργειας μπορούν προσωρινά να αυξήσουν τις διαφορές στους πληθωρισμούς 

είτε διότι είναι ασύμμετρες (επηρεάζουν κάποιες χώρες ενώ κάποιες άλλες όχι) είτε 

λόγω ασύμμετρης μετάδοσης (επηρεάζουν όλες τις χώρες αλλά κάποιες από αυτές 

είναι περισσότερο εκτεθειμένες). Ανάλυση που έγινε σχετικά με τη συμβολή των 

διαφόρων κατηγοριών κατανάλωσης στη συνολική διασπορά του πληθωρισμού της 

ευρωζώνης έδειξε ότι η μικρή σύγκλιση που παρατηρήθηκε στους πληθωρισμούς το 

2003 οφείλεται στον τομέα της ενέργειας υποδεικνύοντας έτσι ότι οι διαφορές των 

πληθωρισμών που οφείλονται στην πετρελαϊκή κρίση του 2000 δεν ήταν ιδιαίτερα 

επίμονες. Αντιθέτως, ο τομέας των τροφίμων είχε σημαντική και περισσότερο 

μακροχρόνια συμβολή στις αποκλίσεις του πληθωρισμού τα τελευταία 5 χρόνια. Το 

2003 η εξασθενημένη επίδραση στις αποκλίσεις λόγω των διαταραχών στις τιμές
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στον τομέα των τροφίμων αντισταθμίστηκε από τις διαφορές στον τομέα των 

οινοπνευματωδών και του καπνού, περισσότερο αντικατοπτρίζοντας την επίδραση 

των μεταβολών της έμμεσης φορολογίας στον καπνό (Πίνακας 3.1)

Η μέλετη για τη συμβολή των διαφόρων κατηγοριών κατανάλωσης στη συνολική 

διασπορά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη βασίστηκε σε μία απλή ανάλυση της 

διακύμανσης.

Η Μεθοδολογία

Ο συνολικός πληθωρισμός στη χώρα ΐ τη χρονική στιγμή t προσεγγίστηκε από το 

σταθμισμένο άθροισμα των πληθωρισμών των ξεχωριστών κατηγοριών κατανάλωσης 

στη συγκεκριμένη χώρα:

(31)
όπου ω'Ά είναι η συμβολή της κατηγορίας κατανάλωσης k στο συνολικό πληθωρισμό 

της χώρας i στη χρονική στιγμή t.

VARtfu) = COVAR(= EkCOVAR(^EA,^) (3.2) 

Βασιζόμενοι στην εξίσωση (3.2), η συμβολή κάθε κατηγορίας στη συνολική 

διακύμανση στην ευρωζώνη μπορεί να υπολογισθεί για κάθε t ξεχωριστά. Το μερίδιο 

της κάθε κατηγορίας κατανάλωσης και ο βαθμός στον οποίο η διαστρωματική 

διασπορά της ακολουθεί την ίδια πορεία με τους διαφορικούς πληθωρισμούς της 

ευρωζώνης εξαρτάται από τη διαστρωματική διακύμανση του πληθωρισμού στην 

κάθε κατηγορία. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε ετήσια στοιχεία για κάθε μια 

κατηγορία του HICP. Στον Πίνακα 3.1 παρακάτω φαίνεται η συμβολή της κάθε 

κατηγορίας στη συνολική διαστρωματική διακύμανση στον πληθωρισμό. Η δεύτερη 

στήλη δείχνει ποιο είναι το μερίδιο της κάθε κατηγορίας στη συνολική κατανάλωση. 

Οι επόμενες τέσσερεις στήλες δείχνουν τη συμβολή στη διασπορά του πληθωρισμού 

της κάθε κατηγορίας το χρονικό διάστημα 1997-2004. Οι τελευταίες δύο στήλες 

έχουν στοιχεία για τις μεταβολές στη συμβολή της διασποράς του πληθωρισμού 

ανάμεσα στο 1997 και 2002 και το 2002 μέχρι το 2004. Αυτό μας βοηθάει να δούμε 

τις πιθανές πηγές αύξησης της διασποράς του πληθωρισμού στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 και αυτές που οφείλονται για τη μετέπειτα μείωση της το 2003-2004.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Συμβολή των Κατηγοριών Κατανάλωσης στη Διασπορά του Πληθωρισμού *

Μερίδιο στη 

Συνολική 

Κατανάλωση
1997 2002 2003 2004

1997-2002 2002-2004

Βιομηχανικά

Προϊόντα

με ποσοστό
31.0 0.07 0.15 0.12 0.13 0.08 -0.02

Διαρκή Αγαθά 10.6 0.01 0.07 0.08 0.07 0.06 0.00

Μέσης Διάρκειας 12.4 0.05 0.04 0.03 0.08 0.00 -0.05

Μη -Διαρκή 8.0 0.01 0.04 0.01 -0.01 0.03 -0.05

Ενέργεια 8.1 0.01 0.15 0.02 0.06 0.14 -0.09

Τρόφιμα

με ποσοστό
19.5 -0.03 0.24 0.25 0.31 0.27 0.07

Οινοπνευματώδη 

και καπνός
3.9 0.00 0.06 0.11 0.20 0.06 0.6

Υπηρεσίες 

με ποσοστό
41.3 0.04 0.63 0.45 0.14 0.59 -0.49

Τηλεπικοινωνίες 2.9 0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.01 0.04

Κατοικία 10.4 0.02 0.05 -0.01 0.00 0.03 -0.05

Ψυχαγωγία 15.0 0.00 0.41 0.33 0.11 0.41 -0.30

Μεταφορές 6.4 0.01 0.05 0.05 -0.03 0.04 -0.02

Διάφορα 6.6 0.00 0.13 0.09 -0.03 0.13 -0.16

Σύνολο 100.0 0.09 1.17 0.84 0.64 1.08 -0.53

Πηγή: ECB

*Η διασπορά του πληθωρισμού εκτιμήθηκε από τη διακύμανση του πληθωρισμού του HICP στην ευρωζώνη

Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι δυνατό να επηρεάσουν τον HICP μέσω μεταβολών 

στις ελεγχόμενες τιμές (administered prices) καθώς και μέσω της έμμεσης 

φορολογίας με αποτέλεσμα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται σ’ εθνικό επίπεδο να 

συμβάλλουν στη διασπορά του πληθωρισμού μέσα στην ευρωζώνη. Πρόσφατα έγινε 

προσπάθεια συλλογής όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης σχετικά με την επιρροή 

των μεταβολών των ελεγχόμενων τιμών και της έμμεσης φορολογίας (ECB,2002), 

αλλά το συμπέρασμα από αυτή τη δουλειά ήταν ότι δεν υπάρχει ένα πλήρες αξιόπιστο 

και συγκρίσιμο σύνολο δεικτών γι’ αυτά τα στοιχεία στην ευρωζώνη. Παρ’ όλα αυτά 

ύστερα από μια εργασία που έγινε χρησιμοποιώντας μια ομάδα στοιχείων τα οποία
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επηρεάζονται από την κυβερνητική πολιτική όλων των χωρών της ευρωζώνης 

βρέθηκε ότι η διασπορά των ελεγχόμενων τιμών στην ευρωζώνη είναι πολύ 

μεγαλύτερη από τη συνολική διασπορά του HICP. Η συμβολή τους ήτανε σημαντική 

από το 1997 έως το 1999.

Τέλος η ανάλυση για τη συμβολή της αλλαγής των εθνικών νομισμάτων από το ευρώ 

δε δίνει ξεκάθαρα αποτελέσματα. Συμπερασματικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι η 

αλλαγή αυτή είναι δυνατό να συμβάλλει στην ελαφρώς αυξημένη διασπορά των 

πληθωρισμών μόνο στην περίπτωση που οι χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό 

παρουσιάζουν επίσης μεγάλες μεταβολές λόγω της αλλαγής αυτής.

3.2 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Παρακάτω θα εξετάσουμε την επιρροή των διαρθρωτικών επιπτώσεων ( εξωτερικές 

επιπτώσεις, σύγκλιση του εμπορεύσιμου και μη-εμπορεύσιμου τομέα των αγαθών και 

ακαμψίες αγορών) στη διαμόρφωση των διαφορικών πληθωρισμών.

3.2.1 Εξωτερικοί Λόγοι

Η απόκλιση των ρυθμών των πληθωρισμών των χωρών είναι δυνατό να έχει μια 

εξωτερική διάσταση διαρθρωτικού χαρακτήρα, η οποία να συνδέεται με διαταραχές 

στην τιμή του πετρελαίου και με μεταβολές στη συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εάν οι 

οικονομίες των χωρών εξαρτώνται η κάθε μία διαφορετικά από το πετρέλαιο 

(διαφορετικές ανάγκες) ή έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς μετάδοσης των 

συνεπειών λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών τότε η επίδραση των 

μεταβολών της τιμής του πετρελαίου και των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα 

διαφέρουν επίσης, συμβάλλοντας έτσι στην απόκλιση των πληθωρισμών 

(Διαγράμματα 3.1 και 3.2). Όταν μιλάμε για διαφορετική εξάρτηση της κάθε χώρας 

από το πετρέλαιο, αυτή μετράται ως το μερίδιο των καθαρών εισαγωγών πετρελαίου 

ως το ποσοστό του GDP και φαίνεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα (Eurostat). Εδώ 

όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σχέση της εξάρτησης της χώρας από το 

πετρέλαιο και του διαφορικού πληθωρισμού δε φαίνεται να είναι τόσο ισχυρή αν δεν 

λάβουμε υπ’ όψη μας και τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχει μια μεταβολή της τιμής 

του πρώτου σε μια οικονομία. Δηλαδή, η μεταβολή αυτή τροφοδοτεί αλυσιδωτές 

αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις των χωρών οι οποίες είναι πολύ πιθανό να
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διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα η μεγάλη αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου το 1999-2000 συνοδεύτηκε από διαφορετικά μέτρα ελέγχου από τις 

κυβερνήσεις με αποτέλεσμα ο τιμάριθμος να επηρεαστεί σε διαφορετικό βαθμό στην 

κάθε χώρα. Όσον αφορά την πιθανή ετερογένεια του μηχανισμού μετάδοσης των 

συνεπειών μιας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις εγχώριες τιμές, αυτή 

εξαρτάται από τρεις παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα ειδικά χαρακτηριστικά 

των χωρών - μελών και αφορά το πόσο “ανοιχτή” είναι κάθε χώρα της ευρωζώνης με 

άλλες χώρες (trading partners) εκτός ευρωζώνης, τη γεωγραφική διάρθρωση του 

εμπορίου και τη σύνθεση των εμπορευμάτων που προέρχονται από χώρες εκτός 

ευρωζώνης (industry composition).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1

καθαρές εισαγωγές πετρελαίου 

—·— εξέλιξη πληθωρισμού

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 1999-2002

Πηγή: Eurostat και IFS
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2

• εισαγωγές από χώρες εκτός ευρωζώνης 

■ εξέλιξη πληθωρισμού

ΕΤΟΣ 2001 ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 1999-2002

Προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των τεσσάρων παραγόντων παραπάνω στην 

πορεία του πληθωρισμού κατασκευάστηκε ένας σύνθετος δείκτης “εξωτερικής 

έκθεσης” των χωρών - μελών (ECB, 2003).

pex = -a ,· βΔε, - γ,. Δε USD, EUR + γ. Δοϊΐ

όπου α; είναι το μερίδιο εισαγωγών εκτός πετρελαίου της χώρας i σε σχέση με το 

GDP, β είναι ο συντελεστής του μηχανισμού μετάδοσης (pass-through coefficient) ο 

οποίος υπολογίζεται να είναι περίπου 0,8 και ίδιος για όλες τις χώρες, Δε,, είναι η

μεταβολή στο ονομαστικό EER (Effective Exchange Rato) για τη χώρα i, keUSDjEUR 

είναι η μεταβολή της ισοτιμίας USD/EURO, γ, είναι η εξάρτηση της χώρας ΐ από το 

πετρέλαιο και Δοϊΐ είναι η μεταβολή της τιμής του πετρελαίου στη συγκεκριμένη 

περίοδο. Ερευνήθηκαν οι συνέπειες των μεταβολών της τιμής του πετρελαίου και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας για την περίοδο 1999-2002 και τ’ αποτελέσματα έδειξαν 

μια καθαρά θετική σχέση ανάμεσα στην “εξωτερική έκθεση” και τον πληθωρισμό για 

την υπό εξέταση περίοδο (Διάγραμμα 3.3). Πράγματι για τις περισσότερες χώρες οι 

πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη 

’’διαρθρωτική έκθεσή” τους σε εξωτερικές διαταραχές. Οι μόνες χώρες οι οποίες 

αποκλίνουν από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. 

Παρ’ όλα αυτά όμως φάνηκε ότι οι εξωτερικοί παράγοντες εξηγούν ένα μέρος της 

απόκλισης των πληθωρισμών στην ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια λόγω του 

διαφορετικού βαθμού που η κάθε χώρα είναι “εκτεθειμένη” στο εξωτερικό και της 

διαφορετικής εξάρτησης που έχει από το πετρέλαιο με αποτέλεσμα οι τιμές των
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εισαγωγών άρα και ο πληθωρισμός να επηρεάζεται διαφορετικά σε κάθε χώρα. Γι’ 

αυτό και οι χώρες οι οποίες είχανε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ρυθμό πληθωρισμού 

τους την περίοδο της υποτίμησης του ευρώ και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου 

ήτανε χώρες με μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και περισσότερο “ανοιχτές” από 

τις άλλες χώρες στην ευρωζώνη στο εμπόριο με χώρες εκτός αυτής (Ελλάδα, 

Ολλανδία, Ιρλανδία).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Εξέλιξη Πληθωρισμού

Εξωτερική Έκθεση

Πηγή: ΕΚΤ

3.2.2 Σύγκλιση Τιμών Εμπορεύσιμων Αγαθών 

Στη βιβλιογραφία συχνά γίνεται η υπόθεση ότι ισχύει η ΡΡΡ για τα εμπορεύσιμα 

αγαθά (οι τιμές των ομογενών αγαθών εκφρασμένες σε ίδιο νόμισμα δεν διαφέρουν 

από χώρα σε χώρα). Παρ’ όλα αυτά όμως εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στις 

τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών ακόμη και μέσα στην ευρωζώνη. Αν και είναι 

μικρότερες αυτές οι διαφορές σε σύγκριση με αυτές των μη-εμπορεύσιμων αγαθών, 

φαίνεται ότι συσχετίζονται με τις τελευταίες (Διάγραμμα 3.4). Οι διαφορές στις τιμές 

για εμπορεύσιμα αγαθά είναι πιθανό να επηρεάζονται από το επίπεδο του εθνικού και 

διεθνούς ανταγωνισμού ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από παράγοντες όπως η 

αποτελεσματικότητα της εθνικής πολιτικής ανταγωνισμού σε κάθε χώρα και η έκθεση 

μιας χώρας στο διεθνές εμπόριο. Μεγάλη μείωση της διασποράς των τιμών των 

εμπορεύσιμων αγαθών παρατηρήθηκε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 λόγω 

της εφαρμογής της Ενιαίας Αγοράς. Όμως ο ρυθμός σύγκλισης των τιμών μειώθηκε
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τα τελευταία χρόνια (Rogers, 2002). Το ενιαίο νόμισμα συνέβαλλε θετικά στη μείωση 

αυτών των διαφορών. Η αιτία που εξακολουθούν και υπάρχουν αυτές οι διαφορές 

στις τιμές βρίσκεται στην έμμεση φορολόγηση, στη διάρθρωση των δικτύων 

διανομής, στην ύπαρξη μονοπωλιακής ισχύος και αναποτελεσματικών τομέων 

υπηρεσιών (European Commission, 2002a). Για παράδειγμα η αγορά αυτοκινήτων 

παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές από χώρα σε χώρα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟ 2000

(Ευρωζώνη=100)

ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΙΜΕΣ ΜΗ-ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Πηγή: Eurostat

Η διάσπαση της Ενιαίας Αγοράς φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι 

οι τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, γι’ αυτό το λόγο 

πολιτικές οι οποίες θα μειώσουν τη διάσπαση αυτή και θα αυξήσουν τον 

ανταγωνισμό στους τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών θα μπορούσαν 

να συμβάλλουν στη μείωση της διασποράς του πληθωρισμού, όπως είναι η 

κατάργηση εθνικών ρυθμίσεων οι οποίες εμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο, 

βελτιώσεις στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ανταγωνισμού κ.ά. (αν και πάλι 

παραμένει δύσκολο να εκτιμήσει κάποιος την επίπτωση αυτών των μέτρων στις 

αποκλίσεις των τιμών των αγαθών και του πληθωρισμού). Είναι σημαντικό ν’ 

αναφερθεί επίσης ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη διασπορά των επιπέδων 

τιμών και στη διασπορά των μεταβολών των τιμών ανάμεσα στις χώρες - μέλη στον 

τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών. Η σύγκλιση των επιπέδων τιμών του 

εμπορεύσιμου τομέα θα μπορούσε να συνοδεύει και τα δύο, και σύγκλιση και 

απόκλιση των μεταβολών των τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών, εξαρτώμενη κάθε 

φορά από τη φύση των μεταβολών στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Πάντως θα 

πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι ακόμη και ύστερα από την ολοκλήρωση της 

Ενιαίας Αγοράς θα συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορές στο βαθμό που κάθε εθνική 

αγορά θα παρουσιάζει ονομαστικές ακαμψίες και σε συνδυασμό με πρακτικές
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διάκρισης τιμών από τις επιχειρήσεις ο διαφορικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να 

υφίσταται όσο η οικονομία θα αντιμετωπίζει κοινές ή κατά περίπτωση ιδιάζουσες 

διαταραχές.

3.2.3 Σύγκλιση Τιμών Μη-Εμπορεύσιμων Αγαθών

Το Υπόδειγμα Balassa-Samuelson (BS) το οποίο εξηγεί τις διαφορές στις τιμές των 

μη-εμπορεύσιμων αγαθών ανάμεσα στις χώρες έχει πρόσφατα συζητηθεί πολύ σε 

σχέση με τους διαφορικούς πληθωρισμούς που εμφανίζονται στις χώρες μιας 

νομισματικής ένωσης. Η κύρια αιτιολόγηση για τις αποκλίσεις των πληθωρισμών 

βρίσκεται στις διαφορικές παραγωγικότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους κλάδους 

των εμπορεύσιμων και μη-εμπορεύσιμων αγαθών. Ο τομέας των πρώτων είναι 

κυρίως ο βιομηχανικός τομέας ο οποίος είναι και κατά κύριο λόγο εντάσεως 

κεφαλαίου και περισσότερο ανταγωνιστικός σε σύγκριση με το δεύτερο ο οποίος 

απαρτίζεται κυρίως από τον κλάδο των υπηρεσιών και είναι εντάσεως εργασίας και 

λιγότερο ανταγωνιστικός. Όταν η παραγωγικότητα στον τομέα των εμπορεύσιμων 

αγαθών αυξάνει τότε και οι μισθοί αυξάνουν χωρίς αυτό να οδηγεί σε αύξηση των 

τιμών. Λόγω της κινητικότητας της εργασίας οι μισθοί στον τομέα των μη- 

εμπορεύσιμων αγαθών θα αυξηθούν επίσης έως ότου εξισωθούν με τους πρώτους, 

γεγονός όμως που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των μη-εμπορεύσιμων αγαθών, 

αφού η παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής δεν θα έχει αυξηθεί αναλόγως. 

Η υψηλότερη παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στον τομέα των 

εμπορεύσιμων αγαθών αλλά και οι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις σε αυτόν των 

μη-εμπορεύσιμων αγαθών επαληθεύεται από το 1960 και μετά σε όλες τις χώρες της 

ευρωζώνης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορική παραγωγικότητα των δύο αυτών 

τομέων τόσο μεγαλύτερος είναι και ο πληθωρισμός. Εξ’ αιτίας αυτού (δηλαδή 

διαφορές ανάμεσα στις χώρες αναφορικά με τις αποκλίσεις στις παραγωγικότητες 

που παρουσιάζουν) εμφανίζονται αποκλίσεις και στους ρυθμούς πληθωρισμού τους, 

οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως αποκλίσεις “ισορροπίας” (steady-state) του 

πληθωρισμού. Επίσης εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς οι αυξήσεις στους 

μισθούς στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών αντανακλούν κέρδη σε όρους 

παραγωγικότητας, δεν τίθεται θέμα ανταγωνιστικότητας των χωρών (αφού δεν 

υπάρχει αύξηση των τιμών).

Το Υπόδειγμα BS υποθέτει ότι ισχύει η ΡΡΡ για τα εμπορεύσιμα αγαθά. Παρ’ όλο 

όμως που αυτό έχει απορριφθεί από πολλές μελέτες, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια 

περίοδο, τα αποτελέσματα που δίνει το υπόδειγμα είναι συνεπή με τα ιστορικά
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στοιχεία για μεγαλύτερες περιόδους. Υπάρχουν όμως κάποια μειονεκτήματα τα οποία 

καθιστούν δύσκολη την ποσοτικοποίηση των πιθανών αποτελεσμάτων του BS 

υποδείγματος. Αυτά κυρίως σχετίζονται με τις υποθέσεις που γίνονται αλλά και με τις 

δυσκολίες που προκύπτουν προκειμένου να απομονωθούν τα αποτελέσματα του BS 

υποδείγματος από άλλες επιρροές που δέχθηκε ο πληθωρισμός στο παρελθόν, κυρίως 

διαφορές στη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική ανάμεσα στις χώρες. Αυτά 

τα μειονεκτήματα οδήγησαν σ’ ένα ευρύ φάσμα εκτιμήσεων που έγιναν για τις BS 

συνέπειες καθώς και σε αντικρουόμενα αποτελέσματα για κάθε μια ξεχωριστά 

(Πίνακας 3.2). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι 

άμεσα συγκρίσιμες λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε κάθε 

φορά αλλά και του διαφορετικού δείγματος. Κάποια αποτελέσματα όμως σαφώς 

ευδιάκριτα προκύπτουν από αυτές τις μελέτες, όπως ότι η Γερμανία και η Γαλλία 

βρίσκονταν κάτω του μέσου όρου της ευρωζώνης (2%) ενώ η Ελλάδα και η Ιρλανδία 

πάνω από αυτόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

Πληθωρισμοί “Ισορροπίας” Σύμφωνα με Έρευνες που Έγιναν για το B-S Αποτέλεσμα

ΔΕΙΓΜΑ

Alberola

&

Tyrvainen

1975-1995

IMF

(HICP

proxy)

1995-

2001

IMF

(1999a)

1960-

1996

Canzoneri 

et al.

1973-1997

De

Grauwe

&

Skudenly

1971-

1995

Sinn & 

Reutter 

1987- 

1995

M.O.

όλων

των

στηλών

Πραγματικός 

μέσος HICP 

1995-2002

Βέλγιο 3.1 2.0 3.8 2.6 2.1 1.8 2.6 1.7

Γερμανία 1.3 1.9 1.5 1.0 1.7 1.0 1.4 1.2

Ελλάδα - 2.7 2.8 - - 5.3 3.6 3.8*

Ισπανία 3.1 2.3 1 2.4 2.0 2.5 2.5 3.0

Γαλλία 1.7 1.9 2.8 2.4 1.6 2.3 2.1 1.5

Ιρλανδία - 3.4 3.0 - - 3.4 3.3 3.1

Ιταλία 2.4 1.9 2.7 2.8 2.4 2.5 2.5 2.8

Ολλανδία 2.3 2.3 1.6 - 2.0 2.4 2.1 2.5

Αυστρία 1.8 2.5 - 1.8 2.5 2.4 2.2 1.5

Πορτογαλία - 2.7 4.3 - 2.1 1.8 2.7 3.0

Φινλανδία 2.4 2.3 2.9 2.4 1.4 3.7 2.5 1.6

Ευρωζώνη 2.0** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9

Max-Min 1.8 1.5 2.8 1.8 1.1 4.3 2.2 2.5

St. Dev. 0.6 0.4 0.9 0.6 0.4 1.1 0.6 0.9

Πηγή: ECB *Από το 1997 και μετά για την περίπτωση της Ελλάδας** Κανονικοποιήθηκε (normalised) στο 2%
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Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς σχετίζονται οι εκτιμήσεις για το BS 

αποτέλεσμα με τον πραγματικό πληθωρισμό. Στον Πίνακα 3.3 παρακάτω μπορούμε 

να συγκρίνουμε τους διαφορικούς πληθωρισμούς που εκτιμήθηκε ότι προκύπτουν 

λόγω του BS αποτελέσματος με τους πραγματοποιηθέντες πληθωρισμούς την περίοδο 

1995-2002. Παρατηρούμε ότι η εξέλιξη του πραγματικού πληθωρισμού σε αυτή την 

περίοδο και οι εκτιμήσεις για το BS αποτέλεσμα συμφωνούνε σε μεγάλο βαθμό γι’ 

αυτές τις χώρες για τις οποίες το BS αποτέλεσμα έχει τη μικρότερη και τη 

μεγαλύτερη επιρροή (Γερμανία και Γαλλία στην πρώτη περίπτωση και Ελλάδα και 

Ιρλανδία στη δεύτερη).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

DE FR NL AT FI ES IT BE PT IE GR

Εκτίμηση

Διαφορικού ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Πληθωρισμού 

(BS)

Πραγματικός

Διαφορικός

Πληθωρισμός

1995-2002

-0,7 -0,4 0,6 -0,4 -0,3 U 0,9 -0,2 U 1,2 1,9

Πηγή: Eurostat και ECB

Παρ’ όλο που η επίδραση BS φαίνεται να έχει κάποια σχέση, οι εκτιμήσεις που 

έχουμε μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αρκετά 

αξιόπιστες προκειμένου να κρίνει κάποιος εάν και σε ποιο βαθμό η κάθε μια χώρα 

ξεχωριστά παρουσιάζει πληθωρισμό “ισορροπίας”. Οι διαφορικοί πληθωρισμοί στην 

Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και σε μικρότερο βαθμό στην Ισπανία σ’ ένα 

μέρος τους μπορεί να οφείλονται στη σύγκλιση του επιπέδου τιμών και του 

εισοδήματος και/ή στην επίδραση του BS. Αντιθέτως, η χαμηλή διαφορική 

παραγωγικότητα ανάμεσα στα εμπορεύσιμα και μη-εμπορεύσιμα αγαθά στη 

Γερμανία έχει συμβάλλει στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός σε αυτή τη χώρα να 

βρίσκεται κάτω του μέσου όρου.

3.2.4 Ακαμψίες στην Αγορά, Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις και

Διαφορικοί Πληθωρισμοί

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το επίπεδο των διαφορικών πληθωρισμών και η 

επιμονή τους είναι δυνατό να επηρεαστεί από ονομαστικές και πραγματικές ακαμψίες
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οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα στις χώρες. Μειώνοντας τις ακαμψίες 

αυτές μέσω διαρθρωτικών αλλαγών βελτιώνονται οι συνθήκες για τη μεγέθυνση του 

προϊόντος, για την εργασία και διευκολύνεται η απορρόφηση των διαταραχών με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η επιμονή της επίδρασης τους στον πληθωρισμό. Παρ’όλα 

αυτά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά είναι δυνατό να 

έχουν προσωρινές αρνητικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση μισθών και τιμών καθώς 

και στους διαφορικούς πληθωρισμούς. Για παράδειγμα, οι βραχυχρόνιες επιδράσεις 

στη ζήτηση από μια μείωση στη φορολογία εισοδήματος θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε αυξημένο πληθωρισμό. Αυτή η επίδραση εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων 

όπως η φύση των μεταρρυθμίσεων αυτών, το χρονικό ορίζοντα καθώς και το επίπεδο 

συμμετρίας κατά την εφαρμογή του στις χώρες.

Μιλώντας για τη φύση των διαρθρωτικών αλλαγών μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

κύριους τύπους αυτών. Πρώτον, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένους 

τομείς (όπως βιομηχανίες δικτύων) είναι πιθανό να έχουν προσωρινή επίδραση στον 

πληθωρισμό έως ότου το επίπεδο τιμών και στα δύο, στον συγκεκριμένο τομέα και 

στην οικονομία φτάσει σ’ ένα νέο σημείο σταθερής ισορροπίας (steady-state). 

Δεύτερον, τα μέτρα “οριζόντιας” διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, όπως μεταρρυθμίσεις 

που σχεδιάζονται προκειμένου ν’ αυξηθεί η προσφορά και ζήτηση στη αγορά 

εργασίας, είναι πιθανό να ενισχύσει το συνολικό επίπεδο της οικονομικής 

δραστηριότητας. Αυτό με τη σειρά του θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο 

πληθωρισμό, υποθέτοντας κάποιους περιορισμούς (capacity constraints).

Αναφορικά τώρα με το χρονικό ορίζοντα τα παραπάνω δείχνουν ότι είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί η επίδραση των διαρθρωτικών αλλαγών στον πληθωρισμό σε μια 

συγκεκριμένη χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής που έπεται των 

αλλαγών στην πολιτική. Αυτή η περίοδος προσαρμογής είναι δυνατό να διαρκέσει 

έως και κάποια χρόνια, εξαρτώμενη πάντα από τη φύση της μεταρρύθμισης. 

Μακροχρόνια πάντως, οι καλά σχεδιαζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να 

μειώνουν τις ονομαστικές και πραγματικές ακαμψίες. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός 

ευκαμψίας τιμών και μισθών τόσο ευκολότερα και γρηγορότερα η οικονομία 

προσαρμόζεται στις διαταραχές με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα επίμονου 

διαφορικού πληθωρισμού σε μια νομισματική ένωση.
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Η επίδραση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον πληθωρισμό εξαρτάται από τη 

συμμετρία με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις χώρες της 

ευρωζώνης. Από τη μία, μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη μείωση του επιπέδου τιμών οι 

οποίες εφαρμόζονται ασύμμετρα σε χώρες με ρυθμούς πληθωρισμού άνω του μέσου 

όρου είναι πιθανό να συμβάλλουνε σε προσωρινή μείωση των διαφορικών 

πληθωρισμών. Από την άλλη όμως η ασύμμετρη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 

σκοπό έχουν την τόνωση της ζήτησης σε γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες 

μπορεί προσωρινώς να αυξήσουν τις διαφορές ανάμεσα στους πληθωρισμούς των 

χωρών της ευρωζώνης.

3.3 ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Τρεις μηχανισμοί λειτουργούν οι οποίοι είναι σημαντικοί για τις αποκλίσεις των 

πληθωρισμών σε μια νομισματική ένωση. Πρώτον, από τη στιγμή που όλες οι χώρες 

έχουν τα ίδια ονομαστικά επιτόκια μια χώρα με υψηλό πληθωρισμό θα έχει 

χαμηλότερο πραγματικό επιτόκιο, υποθέτοντας ότι οι σχετικές πληθωριστικές 

προσδοκίες είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα ξεχωριστά. Υπό αυτές τις συνθήκες οι 

αποκλίσεις των πληθωρισμών θα ενισχύονται μέσω της ζήτησης ( dis-equilibrating 

mechanism). Δεύτερον, μία χώρα με πληθωρισμό άνω του μέσου όρου της 

νομισματικής ζώνης τείνει να έχει απώλειες στην ανταγωνιστικότητα της λόγω των 

υψηλότερων τιμών, γεγονός που μειώνει τη ζήτηση (dampen) και το προϊόν εγχωρίως 

(re-equilibrating mechanism). Τρίτον, η ακαμψία στη δυναμική εξέλιξη του 

πληθωρισμού και του προϊόντος είναι δυνατό να αναπαράγει και να διευρύνει τις 

αποκλίσεις.

3.3.1 Η Σχέση Ανάμεσα Στον Οικονομικό Κύκλο και στον Πληθωρισμό

Οι διαφορικοί πληθωρισμοί στις χώρες της ευρωζώνης είναι δυνατό να προκαλούνται 

(τουλάχιστον ένα μέρος αυτών) από τις διαφορές τους στις θέσεις που έχουν κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού κύκλου. Στο βαθμό που ο πληθωρισμός στην κάθε χώρα 

επηρεάζεται από το παραγωγικό κενό, οι διαφορικοί πληθωρισμοί στις χώρες-μέλη θα 

μπορούσαν ν’ αντανακλούν και διαφορές στο μέγεθος του παραγωγικού κενού 

ανάμεσα τους.
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Πολλές είναι οι μελέτες αυτές (Sinn και Reutter 2001, Alberola 2000, OECD 2002a, 

European Commission 2002a) οι οποίες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα 

στα μέτρα των σχετικών κυκλικών θέσεων των χωρών της ευρωζώνης και στους 

σχετικούς ρυθμούς του πληθωρισμού τους (Διάγραμμα 3.5). Από την εποχή έναρξης 

του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ το 1999 χώρες με πληθωρισμό πάνω του μέσου όρου 

είχανε υψηλότερη συνολική μεγέθυνση του προϊόντος τους σε σύγκριση με το μέσο 

όρο της ευρωζώνης και το αντίθετο. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις 

υπάρχουν στις χώρες αυτές με σχετικά μεγάλο (θετικό) παραγωγικό κενό (Eurostat, 

ECB).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέση Διαφορική Παραγωγικότητα (1999-2002) Μεταβολή του HICP το 1999-2002

Μεταβολή στους Διαφορικούς Πληθωρισμούς Συνολικό Παραγωγικό Κενό (1999-2002)

(1999-2002)

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί της ΕΚΤ

Εστιάζοντας στην πλευρά της ζήτησης της οικονομίας είναι φανερό ότι ένας αριθμός 

παραγόντων που σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο θα μπορούσε να έχει οδηγήσει 

σε διαφορές στο παραγωγικό κενό άρα και σε διαφορές στους πληθωρισμούς των 

χωρών της ευρωζώνης. Η πορεία των μισθών και της ανεργίας πιθανόν να έχουν 

κάποιο ρόλο (Διάγραμμα 3.6). Ο πληθωρισμός των χωρών που βρίσκεται άνω του 

μέσου όρου συμβαδίζει με την υψηλή αύξηση στους μισθούς μαζί με σημαντικές 

μειώσεις στα επίπεδα ανεργίας σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Σε κάποιες χώρες 

βέβαια, όπως είναι η Ιρλανδία και η Ολλανδία η μείωση της ανεργίας είναι πιθανό να 

μην αντανακλά μόνο εξελίξεις στον οικονομικό κύκλο αλλά επίσης και κάποια 

βελτίωση που οφείλεται σε διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μέση Διαφορική Αύξηση της Αποζημίωσης Συνολικές Μεταβολές στο Ρυθμό Ανεργίας (%)

ανά Εργαζόμενο (1999-2002)
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Μεταβολή στους Διαφορικούς Πληθωρισμούς 

(1999-2002)

Πηγή: Eurostat και ΕΚΤ

Προκειμένου να εξετάσουμε από τι επηρεάζεται η εξέλιξη των μισθών αρχικά θα 

πρέπει να εστιάσουμε στην κατεύθυνση την οποία ακολουθούν (wage drift) δηλαδή 

την ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στην ετήσια αύξηση των μισθών των εργαζομένων 

(η αποζημίωση τους μείον τους φόρους) και στη βασική ετήσια αύξηση των μισθών 

που προκύπτει ύστερα από διαπραγματεύσεις (negotiated wages). Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της ECB στην ευρωζώνη καθώς και στις περισσότερες χώρες-μέλη 

ξεχωριστά, η κατεύθυνση κατά την οποία κινείται ο μισθός ( wage drift) συσχετίζεται 

σε υψηλό βαθμό με τον οικονομικό κύκλο καθώς και με το ρυθμό της ανεργίας 

(Διαγράμματα 3.7 και 2.13.8). Σε επίπεδο ευρωζώνης τα stylized facts δείχνουν ότι η 

πορεία του μισθού ακολουθεί στενά αυτή του οικονομικού κύκλου, όπως αυτή 

μετράται από την απόκλιση της πραγματικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ από την τάση. 

Στον Πίνακα 3.4 φαίνονται οι δύο αυτές μεταβλητές να σχετίζονται αρκετά από το 

1992, με μόνη εξαίρεση το 1995 όπου ο μισθός κινήθηκε αρνητικά παρά τη βελτίωση 

στη μεγέθυνση του προϊόντος. Από το 1998 έως το 2002 παρατηρούμε πάλι μεγάλη
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συσχέτιση των δύο αυτών μεταβλητών. Όσον αφορά κάθε μια χώρα ξεχωριστά, 

υπήρξε μεγάλη συσχέτιση στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και την 

Πορτογαλία από το 1992 και μετά ενώ στη Φινλανδία από το 1998. Παρ’ όλα αυτά σε 

άλλες χώρες η σχέση αυτή παραμένει ακαθόριστη. Εμφανίζεται ακόμη και αρνητική 

σε ορισμένες χώρες όπως είναι η περίπτωση του Βελγίου (λόγω του γεγονότος ότι η 

πορεία των μισθών στη χώρα αυτή επηρεάζεται από τα διετή συμβόλαια) και η 

περίπτωση της Ισπανίας (λόγω των προσπαθειών που έγιναν μέχρι το 2001 για να 

μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των μισθών παρά την πραγματική μεγέθυνση του ΑΕΠ 

πάνω από το δυνητικό επίπεδο). Σχετικά με τη σχέση του μισθού και την πορεία της 

ανεργίας, σε επίπεδο ευρωζώνης φαίνεται να υπάρχει μία μάλλον αρνητική συσχέτιση 

από το 1992 κι έπειτα. Σε εθνικό επίπεδο η συσχέτιση αυτή φαίνεται να είναι αρκετά 

ισχυρή στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία και στο Λουξεμβούργο από το 1992 και 

μετά και στην Ελλάδα και στη Γερμανία από το 1998. Όταν η κατεύθυνση προς την 

οποία κινείται ο μισθός αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες, τότε αυτό αντανακλά 

αποκλίνουσες θέσεις άρα και διαφορικό πληθωρισμό.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7

Πορεία μισθών & παραγωγικό κενό (%)

___Πορεία μισθών (αριστερή κλίμακα)
--- Μεγέθυνση ΑΕΠ (απόκλιση απο την τάση, δεξιά κλίμακα)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.8

I Ιορεία μισθών & ανεργία (%)

------- Πορεία μίσθιόν (αριστερή κλίμακα)
“ Ανεργία (δεξιά κλίμακα)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4

EU BE DE GR ES FR IE IT LU NL AT ΡΤ FI
1998 Μεταβολή Μισθού 0.0 -0.9 -0.9 0.1 0.2 0.4 1.3 0.2 0.5 0.4 0.7 0.6 1.6

Παραγωγικό Κενό -0.4 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.5 -1.9 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.2 0.8
Ανεργία 10.2 9.3 9.1 10.9 15.2 11.4 7.5 11.7 2.7 3.8 4.5 5.2 11.4

Αύξηση 2.7 2.3 1.0 4.8 4.1 1.5 8.3 1.2 4.8 3.2 1.5 2.6 2.9
Απασχόλησης

1999 Μεταβολή Μισθού 0.0 2.0 -1.3 -0.7 -0.4 0.8 1.5 0.5 0.5 0.8 -0.3 0.1 0.6
Παραγωγικό Κενό -0.4 0.0 -0.4 -0.5 0.4 -0.1 0.3 -0.6 -0.5 1.0 0.2 0.4 0.2

Ανεργία 9.4 8.6 8.4 11.8 12.8 10.7 5.6 11.3 2.4 3.2 4.0 4.5 10.2

Αύξηση 3.4 1.8 1.5 2.2 4.4 2.0 7.3 1.7 5.3 3.6 1.8 3.3 2.5
Απασχόλησης

2000 Μεταβολή Μισθού 0.4 -0.8 -0.3 0.0 0.0 0.9 3.1 1.0 -0.1 1.4 0.9 2.1 2.3
Παραγωγικό Κενό 0.7 1.8 1.4 -0.2 1.1 1.5 3.1 0.7 4.8 1.9 1.8 1.5 2.6

Ανεργία 8.5 6.9 7.8 11.0 11.3 9.3 4.3 10.4 2.3 2.8 3.7 4.1 9.7m Αύξηση
Απασχόλησης

2.9 2.5 1.8 0.8 4.1 2.8 5.3 2.1 6.0 2.5 1.3 2.5 2.5

2001 Μεταβολή Μισθού 0.4 -0.5 -0.1 0.6 0.7 0.3 2.2 0.2 0.9 1.9 -1.1 1.7 2.1
Παραγωγικό Κενό 1.5 0.6 0.8 0.0 0.7 0.9 1.7 1.0 1.9 1.1 0.5 1.1 0.0

Ανεργία 8.0 6.7 7.8 10.4 10.6 8.5 3.9 9.4 2.0 2.4 3.6 4.1 9.1

Απασχόλησης
1.8 1.9 0.2 1.7 2.7 2.5 3.5 2.4 6.0 2.3 0.7 1.7 1.6

2002 Μεταβολή Μισθού 
Παραγωγικό Κενό 

Ανεργία 
Αύξηση 

Απασχόλησης 

Πηγή: Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και ECB

-0.2 0.0 -1.1 0.7 0.8 0.1 0.0 0.4 -0.2 0.6 0.0 0.6 0.6
0.1 -0.7 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 0.6 -0.3 -1.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.8
8.3 7.3 8.2 10.1 11.4 8.7 4.4 9.0 2.4 2.7 4.3 5.0 9.1
0.5 -0.3 -0.7 0.4 2.0 1.0 1.5 1.9 3.0 1.0 -0.3 0.7 0.6
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Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την εξέλιξη των μισθών άρα και την πορεία 

του πληθωρισμού είναι η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ονομαστικών 

μισθών η οποία ισχύει σε κάποιες χώρες της ευρωζώνης (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 

Ισπανία και Φινλανδία). Γενικά θα λέγαμε ότι αυτή η αναπροσαρμογή των μισθών 

τείνει ν’ αυξήσει τις ακαμψίες του πραγματικού μισθού. Επίσης κάποιοι θεσμοί στην 

αγορά εργασίας είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ακαμψίες στον ονομαστικό μισθό 

παρακωλύοντας την πτώση του (άρα και του πληθωρισμού) με πιθανή επίδραση στο 

μέγεθος και στην επιμονή των διαφορικών πληθωρισμών.

Οι διαφορές στην πραγματική αύξηση των πιστώσεων στις χώρες της ευρωζώνης 

αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα ετερογενών πιέσεων για τη ζήτηση, δηλαδή και στο 

παραγωγικό κενό και στον πληθωρισμό των χωρών αυτών. Πράγματι η απόκλιση των 

πραγματικών ρυθμών αύξησης των πιστώσεων δικαιολογείται κυρίως λόγω των 

διαφορών στον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης, στις μεταβολές των επιτοκίων 

δανεισμού, στις τάσεις της αγοράς ακινήτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ECB 

(Διάγραμμα 3.9), χώρες με μεγέθυνση του προϊόντος πάνω από το μέσο όρο (Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία) έχουν την υψηλότερη σχετική αύξηση των 

πιστώσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.9

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Πηγή: ΕΚΤ

Τέλος, οι διαστρωματικές διαφορές σχετικά με τη στάση της δημοσιονομικής 

πολιτικής συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία διαφορικών πληθωρισμών. Για 

χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία για παράδειγμα η επεκτατική δημοσιονομική 

πολιτική που ακολουθήθηκε συντέλεσε στη δημιουργία διαφορών στους 

πληθωρισμούς.
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3.3.2 Ο Ρόλος Του Πραγματικού Επιτοκίου 

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι διαφορικοί πληθωρισμοί ανάμεσα στις χώρες 

μιας νομισματικής ένωσης είναι πιθανό να αποτελέσουνε την κινητήριο δύναμη για 

παροδικές επεκτατικές επιπτώσεις στη συνολική ζήτηση μέσω των διαφορικών 

πραγματικών επιτοκίων, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην απόκλιση των 

πληθωρισμών. Βασισμένη σε ανάλυση μερικής ισορροπίας η έρευνα των Arnold και 

ΚοοΙ (2002) για τις Η.Π.Α. έδειξε ότι οι μεταβολές του πραγματικού επιτοκίου οι 

οποίες προκαλούνται από μια αύξηση στους τοπικούς διαφορικούς πληθωρισμούς 

επιδρούν επεκτατικά στην εγχώρια ζήτηση η οποία προσωρινά κυριαρχεί στην 

εξισορροπητική απώλεια της ανταγωνιστικότητας (λόγω της αύξησης του 

πληθωρισμού). Μόνο ύστερα από την πάροδο 3-4 ετών από την αρχική αύξηση του 

διαφορικού πληθωρισμού η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας αντισταθμίζει τα 

προκυκλικά αποτελέσματα του πραγματικού επιτοκίου. Στην ευρωζώνη παρατηρούμε 

ότι ενώ το πραγματικό ex-post μακροχρόνιο επιτόκιο μειώθηκε σε όλες τις χώρες- 

μέλη την τελευταία δεκαετία, υπάρχει μια σαφής απόκλιση στο σχετικό βαθμό αυτής 

της μείωσης. Στην πραγματικότητα τα πραγματικά ex-post μακροχρόνια επιτόκια 

έχουνε μειωθεί σημαντικά κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης στην ομάδα εκείνων 

των χωρών που αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και με ρυθμούς πληθωρισμού 

πάνω από το μέσο όρο, δηλαδή στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 

Ιρλανδία και την Ολλανδία. Είναι πολύ πιθανό αυτό να αντανακλά εν μέρει τη 

σύγκλιση των ονομαστικών επιτοκίων στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες 

είχανε σχετικά υψηλότερους πληθωρισμούς στο παρελθόν όπως η Πορτογαλία και η 

Ισπανία καθώς και η Ελλάδα η οποία μπήκε στη ζώνη του ευρώ λίγο αργότερα.

Καθώς οι επιδράσεις της σύγκλισης των ονομαστικών επιτοκίων γίνονται εμφανείς 

στις οικονομίες των χωρών, η δυνητική επεκτατική επίδραση δρομολογούμενη μέσω 

της μείωσης των πραγματικών επιτοκίων θα έπρεπε να παραμείνει σχετικά 

περιορισμένη, δεδομένης της παροδικής φύσης των παραπάνω επιδράσεων. Παρ’όλα 

αυτά όμως, οι διαφορικοί πληθωρισμοί φαίνεται να συνέβαλλαν στη διασπορά των 

πραγματικών επιτοκίων τα τελευταία χρόνια. Στο βαθμό που οι ήδη υπάρχουσες 

διαφορικές παραγωγικότητες και διαφορικοί πληθωρισμοί πριν την έναρξη του 

Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ εκτιμούνταν ότι θα είχαν κάποια επιμονή για κάποιο 

χρονικό διάστημα η πορεία προς το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ θα είχε επίσης επίδραση 

διάρκειας στις διαφορές των πραγματικών επιτοκίων.
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Αναφορικά με την ομάδα των χωρών οι οποίες τα τελευταία χρόνια είχαν 

επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης τους και μείωση των πληθωριστικών πιέσεων 

τα πραγματικά μακροχρόνια επιτόκια είχαν επίσης μειωθεί σε σύγκριση με τη 

χρονική περίοδο πριν το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, αν και λιγότερο από τις χώρες με 

πληθωρισμό πάνω από το μέσο όρο. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία δε φαίνεται 

να έχουν υποφέρει από εξαιρετικά υψηλά μακροχρόνια επιτόκια από την εποχή 

έναρξης του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ, τουλάχιστον αν το συγκρίνουμε με το επίπεδο 

των πραγματικών επιτοκίων το οποίο επικρατούσε την περίοδο 1992-1998. Όσον 

αφορά την ομάδα των χωρών με πληθωρισμό πάνω από το μέσο όρο, αυτές είχαν 

βιώσει παροδικές επεκτατικές επιδράσεις.

Εδώ πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι ακόμη και αν θεωρήσει κάποιος ως δεδομένο ότι οι 

διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω στα ex - post πραγματικά επιτόκια 

αντανακλώνται επίσης και στα αποκλίνοντα ex - ante πραγματικά επιτόκια και ότι 

αυτές προκαλούνται από μια αύξηση στους διαφορικούς πληθωρισμούς είναι 

σημαντικό να εξετάσει κάποιος την αιτία στην οποία οφείλεται η αύξηση στους 

διαφορικούς πληθωρισμούς. Αν για παράδειγμα οι διαφορικοί πληθωρισμοί 

οφείλονται σε μεταβολές των ελεγχόμενων (administered) τιμών, δεν υπάρχει λόγος 

να υποθέσει κάποιος ότι αυτό θα δώσει ώθηση για περισσότερα κίνητρα για 

επενδύσεις. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για την περίπτωση όπου οι διαφορικοί 

πληθωρισμοί προκαλούνται από αποκλίνοντες ρυθμούς αύξησης των μισθών ή από 

μεταβολές στις τιμές των εισαγωγών καθώς τα περιθώρια κέρδους παραμένουν 

αμετάβλητα χωρίς να προσφέρουν επιπλέον κίνητρα για αύξηση των μελλοντικών 

επενδύσεων.

3.3.3 Ο Ρόλος Της Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Σχετικά με τις εξισορροπητικές επιδράσεις των μεταβολών της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας οι οποίες προκαλούνται από μία μεταβολή στις 

αποκλίσεις των πληθωρισμών, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες της 

ευρωζώνης βίωσαν σημαντικές διαφορές στις κινήσεις των δεικτών της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας. Χώρες με πληθωρισμούς άνω του μέσου όρου (Ιρλανδία, 

Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) έχουν υποστεί χειροτέρευση της 

ανταγωνιστικότητας τους από το 1999 και μετά μέσα στα πλαίσια της ευρωζώνης 

αλλά και σε όρους πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (με χώρες εκτός
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ευρωζώνης, trade partners) (Διάγραμμα 3.10). Το αποτέλεσμα είναι οι εξαγωγές σε 

μερικές χώρες από αυτές (Ολλανδία, Πορτογαλία) να έχουν επηρεαστεί αντίθετα από 

αυτή την απώλεια ανταγωνιστικότητας παρά την ονομαστική υποτίμηση του ευρώ 

την περίοδο 1999-2002. Επιπλέον, χώρες όπως η Ιρλανδία η οποία δεν είχε μόνο 

πληθωρισμό και αύξηση του προϊόντος πάνω από τον μέσο όρο αλλά και σημαντικά 

κέρδη παραγωγικότητας πρόσφατα, καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα μία 

μερική απώλεια της ανταγωνιστικότητας η οποία προκλήθηκε από αύξηση στο 

διαφορικό πληθωρισμό. Η απώλεια στην ανταγωνιστικότητα σε χώρες με υψηλότερο 

πληθωρισμό από το μέσο όρο ίσως τελικά να τις διευκολύνει προκειμένου να 

εξισορροπήσουν την επεκτατική επίδραση από τη μείωση του πραγματικού 

επιτοκίου. Οι χώρες με τους σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και με ρυθμούς 

πληθωρισμού κάτω του μέσου όρου σίγουρα επωφελήθηκαν από το κέρδος σε όρους 

ανταγωνιστικότητας που προκλήθηκε λόγω των διαφορικών πληθωρισμών 

(Γερμανία, Αυστρία). Η αύξηση του πληθωρισμού, κάτω από το μέσο όρο όμως, που 

παρατηρείται σε αυτές τις χώρες θα μπορούσε να είναι συνέπεια της σχετικά 

χαμηλότερης αύξησης των μισθών η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της σχετικής 

τους ανταγωνιστικότητας. Αυτή η επίδραση ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο από 

την υποτίμηση του ευρώ την περίοδο 1999-2002. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα 

stylized facts δείχνουν ότι οι μεταβολές στους δείκτες της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας οι οποίες προκαλούνται λόγω των διαφορικών πληθωρισμών 

είναι σημαντικές ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

υποδεικνύοντας σημαντικά περιθώρια στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία για 

εξισορροπητικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα (medium term).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.10

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνολική Μεταβολή στους Δείκτες Εθνικής Ανταγωνιστικότητας ως %
(1999-2002)

ι_ .1 Cl (v'Nlrj and inlru)
BESi C'l (imrn)

Πηγή: EKT
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Πολλά έχουνε γραφτεί τα τελευταία χρόνια για το θέμα των μεταβολών της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι οποίες (οι μεταβολές) δεν 

αντικατοπτρίζουν τίποτα περισσότερο από τους διαφορικούς πληθωρισμούς υπό 

καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας (περίπτωση της ευρωζώνης ). Σε μια 

πρόσφατη έρευνα που έγινε (Ortega, 2003) σκοπός ήτανε να μελετηθούνε τα 

πρόσφατα εμπειρικά στοιχεία που ήτανε διαθέσιμα σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη 

των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις τέσσερις μεγαλύτερες 

οικονομίες της ευρωζώνης (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία) προκειμένου να 

κατανοήσει κάποιος τους πιθανούς κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες των 

μελλοντικών διαφορικών πληθωρισμών στην ΟΝΕ.

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία χωρίζεται στον εμπορεύσιμο τομέα και στις 

διαφορές των σχετικών τιμών του μη - εμπορεύσιμου τομέα ανάμεσα στις χώρες. Το 

τελευταίο αναλύεται ακόμη περισσότερο στις διαστρωματικές διαφορές των σχετικών 

markups (περιθώριο κέρδους), του σχετικού κόστους εργασίας και της σχετικής 

παραγωγικότητας ανάμεσα στις χώρες. Κάτω από την υπόθεση ότι η ΡΡΡ ισχύει 

μακροχρόνια για τον εμπορεύσιμο τομέα τότε σύμφωνα με το αποτέλεσμα Balassa - 

Samuelson οι μακροχρόνιοι διαφορικοί πληθωρισμοί σε μια νομισματική ένωση 

εξαρτώνται άμεσα από τη διαφορετική μακροχρόνια εξέλιξη των σχετικών τιμών του 

μη-εμπορεύσιμου τομέα σε κάθε μια οικονομία σε σχέση με αυτές στον εμπορεύσιμο 

τομέα οι οποίες με τη σειρά τους υποτίθεται ότι εξαρτώνται κυρίως από τη 

διαφορετική εξέλιξη της παραγωγικότητας στους δύο τομείς (εμπορεύσιμο και μη).

Ο λογάριθμος της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ορίζεται ως ρ, - ρ, - e,,

όπου ρ και ρ* υποδηλώνουν τους λογαρίθμους του επιπέδου τιμών της εγχώριας 

αγοράς και της αλλοδαπής αντίστοιχα και e είναι ο λογάριθμος της ονομαστικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (σε μονάδες εγχώριου νομίσματος προς μία μονάδα ξένου 

νομίσματος). Το επίπεδο τιμών μπορεί να εκφρασθεί σε όρους των τιμών για τον 

εμπορεύσιμο (Τ) και μη-εμπορεύσιμο (NT) τομέα, δηλαδή ρ, = γ,ρ,Λ/Γ+(1 - γ,)ρ,Γ

όπου γ, είναι το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας των μη-εμπορεύσιμων αγαθών 

στην οικονομία. Έτσι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να ορισθεί ως :

Ρ/ ‘Ρ* -e, = (ρΓ- Ρ^^ + ίγ,^-ρΠ-γ^-ρΓ)] (3.3)

53



Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

όπου ο πρώτος όρος στην παρένθεση στα δεξιά της εξίσωσης εκφράζει την 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία για τον εμπορεύσιμο τομέα ενώ ο δεύτερος 

όρος στην αγκύλη συνιστά τη διαφορά ανάμεσα στις σχετικές τιμές των μη- 

εμπορεύσιμων αγαθών εγχωρίως και στην αλλοδαπή (σταθμισμένες κατάλληλα με γ,

και γ *).

Με σταθερές ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι διαφορικοί πληθωρισμοί σε 

μια νομισματική ένωση μπορούν να εκφρασθούν ως μεταβολή όπως στην παρακάτω 

εξίσωση:

Π,-Π; = Δ(ρ, -Ρ; -e()=A(pf-p;r-ei) + A[Y((p<OT-pf)-Y;(p;i/r-p;r)] (3.4)

Ο πρώτος όρος Δ( ρ ] - ρ ]τ - e,) εκφράζει αποκλίσεις από την ΡΡΡ στον εμπορεύσιμο 

τομέα. Η απόλυτη ΡΡΡ σημαίνει ότι ο όρος (pf-pjr-e/) ισούται με το μηδέν ενώ η

σχετική ΡΡΡ σημαίνει ότι είναι σταθερός (η απόκλιση του από το μακροχρόνιο μέσο 

του και ο ρυθμός μεταβολής του θα πρέπει να ισούται με μηδέν σε κάθε χρονική 

στιγμή). Αν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία για τον εμπορεύσιμο τομέα 

βρεθεί να είναι στάσιμη σειρά μεγάλες τιμές του όρου Δ( ρ,Γ- ρ*Γ- e,) θα 

υποδεικνύουν αποκλίσεις (σημαντικές) από την ΡΡΡ για κάποια δεδομένη χρονική 

στιγμή αλλά χωρίς να προκαλούνε επίμονους διαφορικούς πληθωρισμούς. 

Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, οι αποκλίσεις αυτές 

από την ΡΡΡ είναι δυνατό να οδηγήσουν σε μακροχρόνιους διαφορικούς 

πληθωρισμούς.

Ο δεύτερος όρος στην εξίσωση (3.4) αναφέρεται στο ρυθμό μεταβολής των διαφορών 

των κατάλληλα σταθμισμένων σχετικών τιμών του μη-εμπορεύσιμου τομέα στις δύο 

χώρες. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι δεν είναι η μη-στασιμότητα της σχετικής 

τιμής σε μια χώρα η οποία προκαλεί επίμονους διαφορικούς πληθωρισμούς, αλλά η 

σταθμισμένη διαφορά των σχετικών τιμών του μη-εμπορεύσιμου τομέα ανάμεσα στις 

δύο χώρες. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό υποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις 

βρίσκονται υπό καθεστώς μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Σε γραμμική λογαριθμική 

μορφή ο καθορισμός της τιμής έχει ως εξής: ρ,= μ, + w, - mpl,, όπου ρ είναι ο

λογάριθμος της τιμής, μ είναι ο λογάριθμος του markup, w είναι ο λογάριθμος του 

ονομαστικού μισθού για κάθε μονάδα εργασίας και mpl είναι ο λογάριθμος του 

οριακού προϊόντος της εργασίας ( η ελαχιστοποίηση του κόστους απαιτεί το οριακό
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κόστος σε κάθε περίοδο να ισούται με το λόγο του ονομαστικού μισθού προς το 

οριακό προϊόν της εργασίας). Έτσι οι σχετικές τιμές του μη-εμπορεύσιμου τομέα ως 

προς τον εμπορεύσιμο σε λογαρίθμους έχουν ως εξής:

ρΓΓ-ρΓ=( μ?Γ- μ,Γ) + (wr- wf) + (mplf-mpl?7) (3.5)

Σύμφωνα με την (3.5) η εξίσωση (3.2) και η εξίσωση (3.3) έχουν ως εξής:

Ρ,-Ρ; -ε^ίρΓ-ρΓ-β^ + Εγ,ίμ^-μ,Ο-γ^μ^-μ^)^

[γ,(wΓ - w,Γ)-γ; (wI"--w;Γ)]+ [γ,(mplf - mpl")- γ; (mpl7 - mpl ^)] (3.6)

n,-n;= Δ( p ,r - p ;r - e,) + Δ [γ, ( μ - μ ^ )- γ * ( μ -μ ;r )]+

Δ[γ,(W?τ - wf )-γ; (w-w;r )]+Δ[γ,(mpl]- mpl^)-Ί] (mpl7 - mpl)] (3.7)

Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας προκειμένου να μελετηθεί η 

μακροχρόνια εξέλιξη των στοιχείων που απαρτίζουν την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία (εξίσωση 3.6). Αν η μηδενική υπόθεση μιας μοναδιαίας 

ρίζας απορριφθεί τότε οι ρυθμοί μεταβολής της (3.7) δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 

μόνιμοι αλλά και ούτε θα συμβάλλουν στη δημιουργία επίμονων διαφορικών 

πληθωρισμών ανάμεσα σε χώρες της ευρωζώνης. Το αντίθετο θα συμβεί αν βρεθεί 

μη-στασιμότητα (αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης). 1

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις 4 χώρες έδειξαν ότι η υπόθεση της ΡΡΡ δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή για την περίοδο του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε (οι 

αποκλίσεις από την ΡΡΡ είναι επίμονες). Μία θετική και επίμονη (μη-στάσιμη) 

διαφορά σχετικής τιμής βρέθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, η οποία μάλιστα είχε 

επιταχυνθεί στα χρόνια πριν την ΟΝΕ. Η συνεισφορά αυτών των διαφορών

ι

Η παρουσία ή όχι των μοναδιαίων ριζών στις χρονολογικές σειρές ελέγχθηκε μέσω του Dickey Fuller test. Πιο 

συγκεκριμένα εκτιμήθηκε η παρακάτω παλινδρόμηση

Δγ, = α + Py ,_| +Zjyj&yl_. + u,

κι έγινε έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης μιας μοναδιαίας ρίζας στο y( ελέγχοντας την υπόθεση: Ηο : β = 0.

Απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση σημαίνει ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία συγκλίνει στην 

ισοτιμία μακροχρόνια, ενώ οι αποκλίσεις από την ΡΡΡ είναι προσωρινά μεγάλες. Διαφορετικά, οι σειρές δεν είναι 

στάσιμες και οι αποκλίσεις από την ΡΡΡ προκαλούν μακροχρόνιους διαφορικούς πληθωρισμούς.
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προκειμένου να εξηγήσουν τους διαφορικούς πληθωρισμούς στο πρόσφατο παρελθόν 

αυξήθηκε σημαντικά σε όλες τις χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία) σε 

σχέση με παλαιότερες περιόδους, ενώ το αντίθετο βρέθηκε για την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία στον εμπορεύσιμο τομέα.

Οι κινητήριες δυνάμεις αυτών των διαφορών στις σχετικές τιμές ήταν διαφορετικές 

σε κάθε περίπτωση και περίοδο. Παρ’ όλο που υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οι οποίες 

είναι σύμφωνες με το αποτέλεσμα Balassa - Samuelson, ότι δηλαδή οι σχετικές τιμές 

των μη-εμπορεύσιμων αγαθών εξελίσσονται μακροχρόνια σε κάθε χώρα σύμφωνα με 

την εξέλιξη της σχετικής παραγωγικότητας στον εμπορεύσιμο τομέα, οι 

συγκεκριμένες οικονομίες είχανε επίμονες αποκλίσεις ως προς αυτή την υπόθεση 

ακριβώς τα χρόνια πριν από την έναρξη της ΟΝΕ. Αυτή η επίμονη απόκλιση είχε 

προκληθεί από διαφορετικούς παράγοντες για την κάθε χώρα μεταβάλλοντας τη 

συνεισφορά των στοιχείων που προκαλούν τη μεταβολή στις διαφορές των σχετικών 

τιμών όταν υπάρχουν διαφορικοί πληθωρισμοί. Για την περίπτωση της Ιταλίας είναι η 

διαφορική μεγέθυνση των σχετικών μισθών, για τη Γαλλία η διαφορική σχετική 

παραγωγικότητα ενώ για την Ισπανία η διαφορική αύξηση του markup, παίρνοντας 

ως χώρα αναφοράς τη Γερμανία.

Από τη στιγμή που οι επίμονες μεταβολές στους σχετικούς μισθούς ή στα σχετικά 

markups θα είναι διαφορετικής εντάσεως ή ακόμη και διαφορετικού προσήμου 

ανάμεσα στις χώρες και θα υφίστανται διαχρονικά, θα είναι σε θέση να προκαλούν 

περαιτέρω μελλοντικούς διαφορικούς πληθωρισμούς, γεγονός το οποίο όχι μόνο θα 

επηρεάζει την εξισορροπητική διαδικασία αλλά θα αντανακλά και τις ακαμψίες στην 

αγορά προϊόντος και εργασίας επηρεάζοντας έτσι τη σχετική ανταγωνιστικότητα 

κάθε οικονομίας, άρα και την ικανότητα της για ανάπτυξη.

Πολλές έρευνες έχουνε γίνει προκειμένου να κατανοηθούν ποιοι είναι οι 

σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αποκλίσεις των πληθωρισμών στην 

ευρωζώνη. Όμως, οι διαθέσιμες αναλύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή γι’ αυτό το 

σημαντικό ζήτημα παραμένουν σχετικά περιορισμένες. Στη βιβλιογραφία δύο είναι οι 

κύριες κατευθύνσεις οι οποίες ακολουθήθηκαν προκειμένου να ερευνηθούν οι αιτίες 

αυτές. Πρώτον, περιγραφικές αναλύσεις (descriptive analyses) οι οποίες 

υποστηρίζονται από αποτελέσματα συσχετίσεων και παλινδρομήσεων. Δεύτερον, 

calibrated (βαθμονομημένα) υποδείγματα με μικροθεμελιώσεις τα οποία
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χρησιμοποιούνται προκειμένου να δείξουν κάποιες θεωρητικές ιδιότητες των 

νομισματικών ενώσεων μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων (stylized examples). 

Κάθε μια από αυτές τις δύο προσεγγίσεις είναι ανεπαρκής από μόνη της. Από τη μία 

η περιγραφική ανάλυση δε δίνει βάσιμα αποτελέσματα εξ’ αιτίας της έλλειψης 

επαρκών στοιχείων. Από την άλλη, τα υποδείγματα με μικροθεμελιώσεις υποθέτουν 

μόνο 2 χώρες και δεν παρέχουν έτσι ολοκληρωμένα αποτελέσματα για την περίπτωση 

της ευρωζώνης. Οι διαφορικοί πληθωρισμοί αποτελούν κατά βάση εμπειρικό ζήτημα 

διότι εξαρτώνται από την ισορροπία που προκύπτει μέσω αντικρουόμενων δυνάμεων 

( κάποιες από αυτές τις δυνάμεις δημιουργούν ή ακόμη κι ενισχύουν περαιτέρω τις 

αποκλίσεις αυτές ενώ άλλες ωθούν την οικονομία προς την ισορροπία, re- 

equilibnum). Η διάσταση της ετερογένειας εξαρτάται επίσης από τον αριθμό των 

χωρών (οι οποίες για την ευρωζώνη είναι 12 και όχι 2) και από την οικονομική τους 

διάρθρωση (για την οποία υπάρχει πληροφόρηση από προηγούμενες εμπειρικές 

έρευνες). Ένα πλήρως μικροθεμελιωμένο υπόδειγμα με εμπειρική βάση θα πρέπει να 

είναι ο τελικός στόχος.

Στην πρώτη κατεύθυνση κινήθηκε η εργασία της Ortega (2003) στην οποία 

αναφερθήκαμε παραπάνω αναλυτικά. Ακολουθώντας επίσης την πρώτη προσέγγιση 

οι Honohan και Lane (2003) εκτίμησαν ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα (panel) 

χρησιμοποιώντας στοιχεία για τη χρονική περίοδο 1999-2001 και παλινδρομώντας τη 

διαφορά των πληθωρισμών σ’ εθνικό επίπεδο από το μέσο ευρωπαϊκό σε τρεις 

μακροοικονομικές μεταβλητές (τις μεταβολές της ονομαστικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, το δημοσιονομικό ισοζύγιο και το παραγωγικό κενό). Το συμπέρασμα τους 

ήτανε ότι οι αποκλίσεις των πληθωρισμών στην ευρωζώνη οφείλονται σε μεγάλο 

μέρος τους στη διαφορική επίδραση στις χώρες-μέλη της αποδυνάμωσης του ευρώ 

στις διεθνείς αγορές κατά τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ΟΝΕ.

Πιο αναλυτικά, στην εμπειρική μελέτη που έκαναν χρησιμοποίησαν ένα 

πολυμεταβλητό υπόδειγμα με panel στοιχεία και με τις παλινδρομήσεις που έκαναν 

προσπάθησαν να δείξουν κατά πόσο συμβάλλει κάθε παράγοντας (συναλλαγματική 

ισοτιμία, δημοσιονομική πολιτική, σύγκλιση τιμών και επιτόκια) στη δημιουργία 

διαφορικών πληθωρισμών. Ένας γενικός ορισμός που δώσανε για τις αποκλίσεις των 

πληθωρισμών είναι ο παρακάτω:

- 0 + (3-8)
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όπου nit και πΕ είναι ο ετήσιος πληθωρισμός για τη χώρα ΐ και την ευρωζώνη 

αντίστοιχα, z(V και ζΕ είναι μεταβλητές σ’ εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ευρωζώνης 

οι οποίες επηρεάζουν βραχυχρόνια τον πληθωρισμό, Pit και PtE είναι τα επίπεδα τιμών 

της χώρας ΐ και της ευρωζώνης και Ρ·, και ΡΕ* είναι τ’ αντίστοιχα μακροχρόνια (στην
>y

ισορροπία). Κάνοντας την υπόθεση ότι οι χώρες της ευρωζώνης έχουνε ένα κοινό 

μακροχρόνιο επίπεδο τιμών ( Ρ* = ΡΕ* ) η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί ως:

*.-< + (3.9)

Οι μεταβλητές που αναφέρονται στο μέσο όρο της ευρωζώνης μπορούν να 

ενσωματωθούν σε μία ψευδομεταβλητή η οποία μπαίνει στην εξίσωση γραμμικά: 

πΗ =φ,+ βζα - δΡ.Λ_χ + ε„ (3.10)

Το διάνυσμα z περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές :το ρυθμό μεταβολής της ονομαστικής 

αποτελεσματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (παίρνουμε την t-Ι λόγω της χρονικής 

υστέρησης στο μηχανισμό μετάδοσης των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

στις τιμές καταναλωτή), την ώθηση που δίνει το κυκλικά προσαρμοσμένο 

δημοσιονομικό πρωτογενές πλεόνασμα και το παραγωγικό κενό. Έτσι η τελική 

μορφή της εξίσωσης η οποία πρέπει να εκτιμηθεί είναι η εξής:

= Φ< +AANEERil_] +AGAPa + AFISQ, - SPit_, + (3.11)

Στον Πίνακα 3.5 φαίνονται τ’ αποτελέσματα της παλινδρόμησης με τη μέθοδο OLS 

(pooled OLS εκτιμήσεις). Για τη μέτρηση του πληθωρισμού χρησιμοποιήθηκαν έξι 

μέτρα εκτίμησης του. Πιο συγκεκριμένα, η εξαρτημένη μεταβλητή στις στήλες (1)- 

(6) του Πίνακα είναι οι διαφορικοί πληθωρισμοί οι οποίοι βασίζονται (1) στον HICP, 

(2) στον αποπληθωριστή της ιδιωτικής κατανάλωσης, (3) στον HICP χωρίς να 

περιλαμβάνεται η ενέργεια, (4) στον αποπληθωριστή του επιπέδου τιμών των 

εισαγωγών, (5) στον αποπληθωριστή του ΑΕΠ και (6) στον πληθωρισμό των μισθών. 

Παρατηρούμε ότι η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας πάνω στον πληθωρισμό 

είναι σημαντική και για τα έξι μέτρα εκτίμησης του πληθωρισμού. Δηλαδή, μια χώρα 

η οποία θα υποστεί μια υποτίμηση της NEER μεγαλύτερη από το μέσο όρο της 

ευρωζώνης, θα έχει και σχετικά υψηλότερο πληθωρισμό. Πιο συγκεκριμένα, η 2

2 Η υπόθεση του κοινού μακροχρόνιου επιπέδου τιμών φαίνεται να είναι αρκετά αληθοφανής όταν 
πρόκειται για ομάδα χωρών που συγκλίνει όπως είναι η ευρωζώνη (convergence club) με ισχυρούς 
θεσμικούς και εμπορικούς δεσμούς οι οποίοι μειώνουν τις μισθολογικές και παραγωγικές αποκλίσεις 
στη διάρκεια του χρόνου. Ο Zussman (2003) το απέδειξε επίσης αυτό με την εμπειρική δουλειά που 
έκανε βρίσκοντας ότι υπάρχει απόλυτη σύγκλιση των επιπέδων τιμών των χωρών του ΟΟΣΑ.
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εκτίμηση για το βχ στην πρώτη στήλη είναι -0,28. Αυτό σημαίνει ότι μια υποτίμηση 

της τάξεως του 3,5% θα συνδέεται με μια αύξηση του πληθωρισμού κατά 1%. 

Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πόσο μεγάλη είναι η επίδραση της NEER αν 

δούμε ότι την περίοδο 1998-2000 στην Ιρλανδία είχαμε συνολική υποτίμηση της 

τάξεως του 11% ενώ στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό ήτανε μόνο 4%. Αναφορικά 

με το παραγωγικό κενό, αυτό βλέπουμε ότι είναι στατιστικά σημαντικό εκτός από την 

περίπτωση όπου μετράται ο πληθωρισμός των τιμών των εισαγωγών. Το παραγωγικό 

κενό είναι οριακά στατιστικά σημαντικό (σ’ επίπεδο σημαντικότητας 10%) μόνο για 

την περίπτωση που ο πληθωρισμός μέσω του αποπληθωριστή της ιδιωτικής 

κατανάλωσης. Τέλος, η επίδραση του αποτελέσματος της σύγκλισης των τιμών είναι 

επίσης σημαντική για τη δημιουργία διαφορικών πληθωρισμών, εκτός από την 

περίπτωση του πληθωρισμού των τιμών των εισαγωγών και των μισθών.

ΠΊΝΑΚΑΣ 3.5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ME OLS 

(1999-2001)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ANEER,_{ -0.28

(-2.71)**

-0.4

(-4.64)***

-0.30

(-2.62)**

-0.79

(-1.83)*

-0.39

(-1.97)*

-0.44

(2.23)**

ΟΑβ, 0.22 0.16 0.28 -0.14 0.34 0.59

(2.65)** (2.97)*** (3.81)*** (-0.66) (3.62)*** (4.14)***

FISC, 0.02 0.14 0.04 -0.32 0.08 0.10

(0.32) (1.73)* (0.64) (-1.39) (0.67) (1.13)

Ρ*-χ -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.07 -0.01

(-2.88)** (-4.52)*** (-4.86)*** (-1.42) (-6.20)*** (-1.12)

SE 0.73 0.65 0.62 1.78 0.88 0.88

Adi-R2 0.61 0.54 0.64 0.17 0.63 0.67
Hs&SBlli ΗβΒΗη Έ&ΒΒΒΚΠΚΕί ■■■

Πηγή: Honohan και Lane (2003) *,**,***, δηλώνουν σημαντικότητα σ’ επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα της μελέτης των Honohan και Lane (2003) 

βλέπουμε ότι σημαντικό ποσοστό των διαφορικών πληθωρισμών στην ευρωζώνη την 

περίοδο 1999-2001 σχετίζεται μ’ έναν σημαντικό αριθμό μακροοικονομικών 

μεταβλητών. Τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος της ονομαστικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας για τη δημιουργία διαφορικών πληθωρισμών. Οι χώρες -
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μέλη της ευρωζώνης έχουν διαφορετικές εμπορικές συναλλαγές κι επομένως 

διαφορετική έκθεση η κάθε μία στις διακυμάνσεις του νομίσματος στο εξωτερικό. 

Φυσικά, αυτή η πηγή δημιουργίας διαφορικών πληθωρισμών φαίνεται να είναι 

προσωρινού χαρακτήρα για δύο λόγους. Πρώτον, την περίοδο 1999-2001 υπήρξε 

σημαντική προσωρινή μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ η οποία 

όμως αργότερα ανατράπηκε. Δεύτερον, το εμπόριο των χωρών εξελίσσεται συνεχώς, 

δηλαδή ολοένα και περισσότερο θ’ αυξάνει το ποσοστό των εμπορικών συναλλαγών 

ανάμεσα σε χώρες - μέλη της ευρωζώνης (intra-euro trade). Η σημασία του 

εξωτερικού εμπορίου για τον πληθωρισμό θα μειωθεί ακόμη περισσότερο αν η 

ευρωζώνη επεκταθεί περισσότερο και συμπεριλάβει τις χώρες που δεν υιοθέτησαν το 

ευρώ μέχρι σήμερα (“outs”) ιδιαίτερα το Ην. Βασίλειο καθώς και τις χώρες οι οποίες 

είναι υπό ένταξη (της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), γεγονός το οποίο θα 

μειώσει τη μεταβλητότητα της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (Honohan 

και Lane, 1999). Τέλος, η εισαγωγή του ευρώ με το πέρασμα του χρόνου θα 

μεταβάλλει τις στρατηγικές τιμολόγησης, με το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών 

στην ευρωζώνη να είναι τιμολογημένες σε ευρώ παρά σε ξένο νόμισμα 

μετατοπίζοντας έτσι την επίδραση των διαταραχών της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

από τους καταναλωτές στους παραγωγούς. Επίσης, η συγκεκριμένη μελέτη 

υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο του παραγωγικού κενού δηλαδή τις βραχυχρόνιες 

ισορροπίες για τη δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων σε τοπικό επίπεδο. Παρ’ όλα 

αυτά όμως δε φαίνεται να υπάρχει σημαντική επίδραση της δημοσιονομικής 

πολιτικής στον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα της σύγκλισης των τιμών μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας μακροχρόνιος περιοριστικός παράγοντας για τους διαφορικούς 

πληθωρισμούς, δηλαδή τα μακροχρόνια επίπεδα τιμών στην ευρωζώνη θα πρέπει να 

συμβαδίζουν.

Οι Angeloni και Ehrmann (2004) σε μια πρόσφατη εργασία τους παρ’ όλα αυτά 

προσθέσανε επιπλέον στοιχεία ενός ακόμη έτους (για το 2002) καθώς και 

αναθεωρημένα στοιχεία που προκύψανε αργότερα για τα έτη που ήδη αυτοί είχανε 

εξετάσει και βρήκανε (Πίνακας 3.6) ότι όντως υπάρχει επίδραση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας στους διαφορικούς πληθωρισμούς όμως η στατιστική της 

σημαντικότητα μειώνεται αισθητά καθώς προσθέτουμε νέα στοιχεία ενώ αντιθέτως η 

σημαντικότητα του παραγωγικού κενού και των τιμών ενδυναμώνεται περισσότερο 

με τα νέα στοιχεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6

Honohan & Lane

Πληθωρισμός με Παραγωγικό Κενό

νέα στοιχεία (1999- με νέα στοιχεία 1999-2002

2001) (1999-2001)

ANEERit_{ -0.28** -0.17 -0.18 -0.02

-2,71 -1.68 -1.43 -0.31

GAPit 0.22** 0.27*** 0.26*** 0.41***

2.65 3.19 3.06 5.95

FlSCit 0.02 0.05 0.06 0.11

0.32 0.59 0.91 1.68

Pit , -0.03** -0.04*** -0.03*** -0.04***

-2.88 -3.36 -3.06 -4.03

Πηγή: Angeloni & Ehrmann (2004)

Η εργασία των Andres, Ortega και Valles (2003) βασίστηκε στη δεύτερη προσέγγιση 

μέσω ενός υποδείγματος 2 χωρών με μικροθεμελιώσεις προκειμένου να ερευνήσει τις 

βασικές ιδιότητες μιας νομισματικής ένωσης χωρών με ασυμμετρίες. Κάθε χώρα 

παράγει διαφοροποιημένα αγαθά τα οποία εμπορεύονται σε μονοπωλιακά 

ανταγωνιστικές αγορές. Η διάκριση τιμών προκύπτει λόγω των διαφοροποιημένων 

συνθηκών ζήτησης και του κόστους προσαρμογής των τιμών. Οι μεταβλητές κλειδιά 

στο υπόδειγμα είναι η ελαστικότητα ζήτησης και η καμπύλη Phillips, τα οποία και τα 

δύο αποτελούνε ειδικά χαρακτηριστικά των χωρών. Δεν υπάρχει επιμονή του 

πληθωρισμού παρά μόνο ακαμψία τιμών. Το υπόδειγμα βαθμονομείται (calibrated) 

προκειμένου να προσομοιάσει τα χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων και λιγότερο 

“ανοιχτών” χωρών της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την εργασία αυτή οι διαφορικοί 

πληθωρισμοί σε αυτή τη νομισματική ένωση εξαρτώνται περισσότερο από τα 

χαρακτηριστικά της εγχώριας ζήτησης παρά στις ακαμψίες των τιμών.

Μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος γίνεται από τους Angeloni και 

Ehrmann (2004). Στην εργασία τους κατασκευάζουν ένα απλό αλλά εμπειρικά 

ρεαλιστικό υπόδειγμα πολλών χωρών της ευρωζώνης και το χρησιμοποιούν 

προκειμένου να ερευνήσουν τις πιθανές αιτίες των διαφορικών πληθωρισμών. Στο 

υπόδειγμά τους απεικονίζουν κάθε μια χώρα ξεχωριστά μέσω δύο εξισώσεων 

συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς. Η συνολική προσφορά απεικονίζεται 

ως μια “υβριδική” καμπύλη Phillips , όπου ο πληθωρισμός εξαρτάται από τον
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παρελθόντα και προσδοκώμενο πληθωρισμό καθώς και από το εγχώριο παραγωγικό 

κενό. Ο όρος του πληθωρισμού με τη χρονική υστέρηση στην εξίσωση μετρά την 

επιμονή του. Η εξίσωση αυτή περιέχει κι ένα μηχανισμό μετάδοσης άμεσων 

επιδράσεων των μεταβολών της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας στον 

πληθωρισμό (“pass-through” mechanism). Για κάθε χώρα, οι μεταβολές στην 

αποτελεσματική ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτώνται από τις μεταβολές 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με νομίσματα άλλων χωρών εκτός 

ευρωζώνης (σταθμισμένες πάντα με το μερίδιο που κατέχει κάθε χώρα στις εμπορικές 

συναλλαγές). Η συνολική ζήτηση αποτελείται από την εξίσωση του παραγωγικού 

κενού, τη συνάρτηση των παρελθόντων και προσδοκώμενων παραγωγικών κενών και 

από το πραγματικό βραχυχρόνιο επιτόκιο. Η μεταβλητή του παραγωγικού κενού με 

την χρονική υστέρηση μετρά την επιμονή του προϊόντος. Το παραγωγικό κενό 

εξαρτάται επίσης από την πραγματική αποτελεσματική συναλλαγματική ισοτιμία 

(real effective exchange rate) η οποία μετρά την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η 

πραγματική αποτελεσματική συναλλαγματική ισοτιμία προκύπτει από τις σχετικές 

διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες εντός της νομισματικής ένωσης κι εκτός αυτής 

intra-area and extra-area). Η παρουσία αυτού του όρου στο υπόδειγμα προκαλεί 

διαστρωματικά spillovers (εξωτερικότητες) από τον εγχώριο πληθωρισμό. Ο 

πληθωρισμός πάνω από το μέσο όρο σε μια χώρα της ένωσης προκαλεί μείωση της 

εθνικής ανταγωνιστικότητας (real appreciation) οδηγώντας σε αντιπληθωριστικές 

τάσεις, οι οποίες τελικά λειτουργούν ως μηχανισμός επαναφοράς στην ισορροπία (re

equilibrating mechanism).

KtJ = c, + a, π t_yj + a2E,KMJ + figaptJ + yAneer,, +eUJ (3.12)

gaP,,j = ci +aigaP,-ij + «4 E,gaP,+xj + S(r, - Etnl+i J) + Xreert j + e2t j (3.13)

Έξω από την κατάσταση σταθερής ισορροπίας η διαχρονική εξέλιξη του 

πληθωρισμού, του προϊόντος και της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας για 

κάθε χώρα θα καθοδηγείται από ένα συνδυασμό παραγόντων, κάποιοι από τους 

οποίους δημιουργούν και διευρύνουν τις αποκλίσεις του πληθωρισμού και άλλων 

μεταβλητών ενώ κάποιοι άλλοι τις μειώνουν. Για παράδειγμα, αν σε μια χώρα της 

νομισματικής ένωσης ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο, το 

αποτέλεσμα θα είναι να μειωθεί το εγχώριο πραγματικό επιτόκιο (με κοινή
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νομισματική πολιτική) αν οι πληθωριστικές προσδοκίες διαφέρουν ανάμεσα στις 

χώρες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με την απουσία πλήρως 

ενοποιημένων αγορών αγαθών και κεφαλαίου θα υπάρξει μια ισχυρή “εγχώρια 

μεροληψία” σχετικά με το μηχανισμό που οδηγεί τις πληθωριστικές προσδοκίες 

στις εθνικές οικονομίες. Το αποτέλεσμα θα είναι μείωση του πραγματικού 

επιτοκίου, το οποίο με τη σειρά του θα πυροδοτήσει νέες επεκτατικές επιδράσεις 

στην οικονομία, άρα και διεύρυνση των αποκλίσεων του πληθωρισμού. Όμως οι 

αντιπληθωριστικές επιδράσεις λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας της 

συγκεκριμένης χώρας θα οδηγήσει ξανά το διαφορικό πληθωρισμό πίσω στην 

ισορροπία. Να σημειωθεί επίσης εδώ, ότι αν οι οικονομίες των χωρών ξεκινήσουν 

από μια αρχική συνθήκη όπου οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση σταθερής ισορροπίας θα λάβει χώρα διαδικασία 

σύγκλισης κατά τη διάρκεια της οποίας οι πληθωρισμοί των χωρών προσωρινά θα 

αποκλίνουν. Έτσι λοιπόν, το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 

να γίνει προσομοίωση της επίδρασης της διαδικασίας σύγκλισης των χωρών 

(catch-up effect) τα πρώτα χρόνια της έναρξης του ευρώ.

Οι Angeloni και Ehrmann χρησιμοποίησαν στο μοντέλο τριμηνιαία στοιχεία από 

την αρχή του 1998 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2003. Η έλλειψη όμως στοιχείων 

περιόρισε σημαντικά το βαθμό διαφοροποίησης των παραμέτρων ανάμεσα στις 

χώρες, γι’ αυτό δεδομένου αυτού του περιορισμού αρχικά υποθέσανε πλήρη 

συμμετρία εκτός από το βαθμό της εξωτερικής έκθεσης των χωρών. Αυτό 

επιτεύχθηκε κατασκευάζοντας μία κατάλληλα σταθμισμένη πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία (reer) ανάλογα με το μερίδιο που κατέχει κάθε χώρα 

στις εμπορικές συναλλαγές στην εξίσωση (3.13) και αφήνοντας το λ να διαφέρει 

ανάλογα με το πόσο “ανοιχτή” είναι κάθε χώρα. Έπειτα, ερευνήθηκε ακόμη μία 

πιθανή αιτία διαστρωματικών διαφορών, ο μηχανισμός μετάδοσης της 

νομισματικής πολιτικής. Σε αυτή την περίπτωση οι χώρες διαφέρουν στο αν ο 

μηχανισμός νομισματικής μετάδοσης μέσω του επιτοκίου είναι “αδύναμος” ή 

“ισχυρός” (weak or strong) εκτιμώντας τις αντίστοιχες τιμές για το δ.

Προσπαθώντας να εξετάσουν την ευαισθησία του υποδείγματος σε μεταβολές 

διαφόρων παραμέτρων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μικρές μεταβολές στην 

επιμονή του πληθωρισμού (α,) είναι ικανές να προκαλέσουν πολύ απότομες ( στο
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όριο ακόμη και απεριόριστες) αυξήσεις στις αποκλίσεις των πληθωρισμών. Άλλοι 

παράγοντες όπως ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η 

διαφοροποίησή του, η κλίση της καμπύλης Phillips (β) και η διαφοροποίησή της 

καθώς και η επιμονή του προϊόντος επιδρούν στις αποκλίσεις του πληθωρισμού 

αλλά όχι σε τόσο σημαντικό βαθμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

4.1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Οι διαφορικοί πληθωρισμοί στην ευρωζώνη επηρεάζουν τις οικονομίες των 

χωρών μέσω δύο διαφορετικών μεταβλητών μεταβάλλοντας την εσωτερική και 

εξωτερική ισορροπία σ’ εθνικό επίπεδο. Αυτές είναι οι διαφορές ανάμεσα στα 

πραγματικά επιτόκια των χωρών καθώς και η μεταβολή της ανταγωνιστικότητάς 

τους μέσω της μεταβολής της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Έστω μία 

οικονομία η οποία έχει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης του προϊόντος πάνω από το 

δυνητικό, (θετικό παραγωγικό κενό) με αποτέλεσμα να δέχεται πληθωριστικές 

πιέσεις που να ξεπερνά το μέσο όρο της ένωσης, δηλαδή να έχει θετικό διαφορικό 

πληθωρισμό. Από τη στιγμή που τα ονομαστικά επιτόκια είναι κοινά για όλες τις 

χώρες-μέλη αφού η νομισματική πολιτική είναι ενιαία, ο θετικός διαφορικός 

πληθωρισμός αυτόματα σημαίνει μείωση του πραγματικού επιτοκίου της κάτω 

από το μέσο όρο. Αυτό τροφοδοτεί τη ζήτηση και δημιουργεί περαιτέρω 

πληθωριστικές πιέσεις. Δηλαδή μέσω της λειτουργίας του πραγματικού επιτοκίου 

το οποίο μειώνεται εξ’ αιτίας της ύπαρξης διαφορικού πληθωρισμού, 

ανατροφοδοτείται η περαιτέρω αύξηση αυτής της διαφοράς. Τα πραγματικά 

επιτόκια τείνουν να παρουσιάζουν δυνητικά αποσταθεροποιητική προκυκλική 

συμπεριφορά. Οι επιπτώσεις αυτές μέσω του πραγματικού επιτοκίου εξαρτώνται 

από την ευαισθησία του επιτοκίου στις μεταβολές της ζήτησης καθώς και από την 

ευαισθησία της ζήτησης στις μεταβολές του ρυθμού πληθωρισμού. Οι επιδράσεις 

των διαφορικών πληθωρισμών εξαρτώνται και από την αντίληψη των ατόμων για 

τις μεταβολές στον πληθωρισμό. Δηλαδή η διαμόρφωση των προσδοκιών από τα 

άτομα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πραγματικού επιτοκίου. Η 

προκυκλική αυτή συμπεριφορά του πραγματικού επιτοκίου αποτελεί πιθανή πηγή 

αύξησης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Η μεγαλύτερη αύξηση της
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ζήτησης σε συνδυασμό με χαμηλό επιτόκιο προκαλεί θετικές επιδράσεις στον 

πλούτο με αποτέλεσμα περαιτέρω αναθέρμανση της οικονομίας.

Καθώς μέσα σε μια νομισματική ένωση μια χώρα-μέλος δεν μπορεί να 

μεταβάλλει το ονομαστικό επιτόκιο προκειμένου να μειώσει τις πληθωριστικές 

πιέσεις τότε η προσαρμογή σε αυτή τη διαταραχή μπορεί να γίνει μέσω των 

μεταβολών στις σχετικές τιμές και μισθούς συγκρινόμενοι με αυτούς στις 

υπόλοιπες χώρες-μέλη. Δηλαδή μέσω της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας ο επίμονος θετικός διαφορικός πληθωρισμός θα συμβάλλει στη 

χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε σχέση με τις άλλες χώρες- 

μέλη της νομισματικής ένωσης. Μέσω της προσαρμογής αυτής η οικονομία θα 

αντισταθμίσει την επίδραση του πραγματικού επιτοκίου και η ζήτηση θα μειωθεί 

επαναφέροντας την οικονομία σε ισορροπία.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ενδείκνυται και τι είδους πολιτική να 

χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν διαφορικοί πληθωρισμοί. Η εμπειρία μέχρι 

σήμερα δεν έχει να δείξει και πολλά πράγματα για τη διαδικασία προσαρμογής 

των χωρών-μελών της ευρωζώνης για τις οποίες η ενιαία νομισματική πολιτική 

είναι λιγότερο κατάλληλη σε σχέση με άλλες (Artis, 2002). Θεωρίες 

μακροοικονομικής προσαρμογής μέσα σε μια νομισματική ένωση είναι δυνατό να 

δώσουν λύση στο πρόβλημα προσαρμογής στην ευρωζώνη. Η θεωρία της άριστης 

νομισματικής ζώνης (Optimal Currency Area, OCA) είναι μία από τις 

σημαντικότερες σε αυτό το ζήτημα. Το βασικό σημείο της πολιτικής που 

προτείνεται μέσω αυτής της θεωρίας, δεδομένης της νομισματικής πολιτικής και 

της ιδιότητας της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας για απορρόφηση των 

διαταραχών, είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο της αγοράς εργασίας 

για την προσαρμογή των εθνικών οικονομιών σε ασύμμετρες διαταραχές 

(country-specific shocks). Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω μεταβολών στους 

σχετικούς μισθούς (άρα και στις τιμές) ή μέσω της κινητικότητας της εργασίας 

ανάμεσα στις χώρες μέσα στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης. Φυσικά 

υπάρχουν κι άλλοι εναλλακτικοί μηχανισμοί μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής 

και των αγορών κεφαλαίου οι οποίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στη 

διαδικασία προσαρμογής των οικονομιών από τους διαφορικούς πληθωρισμούς.
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Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία της OCA ο τρόπος αντιμετώπισης μιας 

ασύμμετρης διαταραχής εξαρτάται κατ’ αρχήν από τη φύση της διαταραχής 

αυτής. Στην περίπτωση μιας πραγματικής μόνιμης ασύμμετρης διαταραχής, η 

οικονομία θα πρέπει να προσαρμοστεί (όταν όμως πρόκειται για προσωρινές 

αναστρέψιμες διαταραχές τότε προκύπτει θέμα σταθεροποίησης της οικονομίας). 

Η διαδικασία προσαρμογής υποθέτει συνδυασμό μεταβολών στους πραγματικούς 

μισθούς, στις τιμές και στην ανακατανομή της εργασίας (structural policy). Αν 

όμως η αγορά εργασίας δεν ισορροπήσει ξανά γρήγορα ή αυτό γίνεται με αργό 

ρυθμό τότε η διαδικασία προσαρμογής θα γίνεται και αυτή με αργούς ρυθμούς 

και θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στην απασχόληση και στο προϊόν. Προκειμένου 

να βελτιωθεί λοιπόν η ικανότητα προσαρμογής των εθνικών οικονομιών σε 

ασύμμετρες διαταραχές είναι σημαντικό πρώτα να βελτιωθεί η ευελιξία της 

αγοράς εργασίας.

Σε μια νομισματική ένωση, όπως είναι η ευρωζώνη, μία οικονομία έχει δύο 

τρόπους προκειμένου να προσαρμοστεί σε καταστάσεις όπου το προϊόν ξεπερνά 

το δυνητικό και ο πληθωρισμός αυξάνει. Ο ένας είναι βασισμένος στη λειτουργία 

της αγοράς (market-based adjustment) που αναφέρθηκε παραπάνω, και ο άλλος 

βασίζεται στη διεξαγωγή κατάλληλων πολιτικών (policy-based adjustment). Στην 

πρώτη περίπτωση η ύπαρξη διαφορικών πληθωρισμών αποτελεί από μόνη της 

έναν εξισορροπητικό μηχανισμό μέσα στην ευρωζώνη (μείωση της εξωτερικής 

ζήτησης), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η εφαρμογή της σωστής πολιτικής θα 

οδηγήσει στη μείωση της εσωτερικής ζήτησης. Η πηγή της αυξημένης ζήτησης 

παίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να βρεθεί ο μηχανισμός αυτός ο οποίος θα 

οδηγήσει την οικονομία στην ισορροπία (overheating economy), αν και στην 

πράξη η διάκριση ανάμεσα σε εγχώριες και εξωτερικές πηγές υπερβάλλουσας 

ζήτησης δεν είναι και τόσο απλή όσο φαίνεται στη θεωρία.

4.1.1 Προσαρμογή Βασισμένη Στη Διεξαγωγή Κατάλληλων Πολιτικών 

(policy-based adjustment)

Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί ένα μέσο αντίδρασης των οικονομιών 

προκειμένου ν’ ανταποκριθούν σε ασύμμετρες διαταραχές στη ζήτηση. Σε μια 

νομισματική ένωση η μακροοικονομική ισορροπία (ισορροπία αποταμιεύσεων / 

επενδύσεων) σε συνολικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί μέσω του κοινού
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επιτοκίου (αυτόματα μέσω τη συνάρτησης αντίδρασης της κεντρικής τράπεζας). 

Για κάθε μια χώρα ξεχωριστά όμως η οποία έχει ένα κοινό επιτόκιο για όλη την 

ένωση, αυτός ο μηχανισμός δεν είναι διαθέσιμος προκειμένου να ξεπεραστούν 

κάποιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με δεδομένο το επιτόκιο και την 

ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, ο μηχανισμός προσαρμογής περιορίζεται 

στη γνωστή “συνταγή” της ευκαμψίας των μισθών. Δηλαδή, θα πρέπει να 

υπάρξουν μεταβολές στη σχετική ανταγωνιστικότητα - μεταβολές στα επίπεδα 

του σχετικού μισθού- ώστε κάθε χώρα να βρίσκεται σε μακροοικονομική 

ισορροπία και να μπορεί να αναπτύσσεται σύμφωνα με το δυνητικό ρυθμό 

ανάπτυξης της. Οι χώρες οι οποίες παρουσιάζουν υπερθέρμανση της οικονομίας 

τους μέσω των υψηλότερων ονομαστικών μισθών θα χειροτερεύσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους ώστε να συμπιέσουν την υπερβάλλουσα ζήτηση κι έτσι 

να επιστρέψουν σε κατάσταση ισορροπίας (αντιθέτως χώρες με χαλαρή εγχώρια 

ζήτηση θα πρέπει να μειώσουν το κόστος εργασίας ή να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους). Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι πραγματικές 

ανατιμήσεις και υποτιμήσεις χωρίς τη συμβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν και ίσως να δημιουργήσουν δυσκολίες σε 

πολιτικό επίπεδο. Χρειάζεται ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής αρκετά 

εύκαμπτο και διαφοροποιημένο στα πλαίσια της ευρωζώνης, το οποίο θα 

μετριάσει, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, κάπως την ανάγκη για προσαρμογές από 

την πλευρά της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβολών του 

σχετικού μισθού ανάμεσα στις χώρες.

Ας θεωρήσουμε μια χώρα-μέλος της οποίας το προϊόν μεγεθύνεται με ρυθμούς 

τέτοιους ώστε να ισούται με το δυνητικό επίπεδο προϊόντος με αποτέλεσμα να 

πετυχαίνει τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (SGP). Υποθέτουμε τώρα ότι λόγω θετικών μεταβολών στη ζήτηση ή 

στην προσφορά η οικονομία της χώρας οδηγείται σε υπερθέρμανση και σε 

πληθωριστικές πιέσεις προς τα πάνω. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεδομένων των 

αυξήσεων στους μισθούς και στις τιμές θ’ αποκατασταθεί η μακροοικονομική 

ισορροπία στο δυνητικό επίπεδο μεγέθυνσης μέσω της αυξητικής κίνησης της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και της μείωσης στις εμπορικές 

συναλλαγές. Παρ’ όλα αυτά όμως η χώρα έχει την εναλλακτική λύση, εφ’ όσον το 

SGP λειτουργεί ασύμμετρα, περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής
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προκειμένου να προλάβει την υπερθέρμανση. Η τάση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας να κινηθεί αυξητικά θα αντισταθμιστεί από την 

πτωτική κίνηση του πλεονάσματος στον προϋπολογισμό. Χρησιμοποιώντας τη 

δημοσιονομική πολιτική κατ’ αυτό τον τρόπο ίσως αποτελεί ελκυστική επιλογή 

για τις χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα υπερθέρμανσης 

αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της ένωσης επίσης. Για τη χώρα η οποία 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο εγχώριος πληθωρισμός αποτελεί πλέον πρόβλημα 

πολιτικής παρά μέρος της λύσης. Επιπλέον, αν ο πληθωρισμός αυξανότανε τα 

πραγματικά επιτόκια θα μειωνότανε οδηγώντας προφανώς σε υπερθέρμανση 

βραχυχρόνια. Για τις υπόλοιπες χώρες ο υψηλότερος πληθωρισμός στη 

συγκεκριμένη χώρα θα οδηγούσε μέσω της συνάρτησης αντίδρασης της 

Κεντρικής Τράπεζας σε υψηλότερα επιτόκια στο σύνολο της ευρωζώνης. 

Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει αρκετή αντίθεση και από τις δύο πλευρές ( η 

χώρα που παρουσιάζει τη διαταραχή και οι υπόλοιπες χώρες) σχετικά με τη λύση 

ν’ αυξηθεί η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.

Παρ’ όλα αυτά όμως η διακριτή δημοσιονομική πολιτική παρουσιάζει 

σημαντικούς περιορισμούς και μειονεκτήματα (υστερήσεις που σχετίζονται με το 

χρόνο αναγνώρισης για ανάγκη πολιτικής δράσης καθώς και η εφαρμογή της 

πολιτικής η οποία μπορεί να οδηγήσει τη δημοσιονομική πολιτική να δράσει 

προκυκλικά). Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα τα μειονεκτήματα αυτά.

Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για τις χώρες 

προκειμένου να μειώσουνε τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν στη θέση τους στον 

οικονομικό κύκλο από το μέσο όρο της ένωσης. Οι οικονομικές διαταραχές 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε συμμετρικές και ασύμμετρες, σε μόνιμες και 

παροδικές και σε αυτές που προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης και από την 

πλευρά της προσφοράς. Η δημοσιονομική πολιτική είναι σε θέση να προωθήσει 

τη διαδικασία προσαρμογής σε κάποιες από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

ενδείκνυται ως μέσο δράσης για διαταραχές που προέρχονται από την πλευρά της 

προσφοράς. Από την άλλη όμως, σε διαταραχές που προέρχονται από τη ζήτηση η 

δημοσιονομική πολιτική μπορεί να επιταχύνει την προσαρμογή της οικονομίας 

και να μειώσει τη μεταβλητότητα του πληθωρισμού και του προϊόντος.
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Ο υψηλότερος πληθωρισμός από το μέσο όρο σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης 

δεν σχετίζεται με χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια η 

δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε σε υπερθερμαινόμενες οικονομίες 

ήτανε σε μεγάλο βαθμό περιοριστική (σε όρους μεταβολής του διαρθρωτικού 

ισοσκελισμένου προϋπολογισμού). Η Φινλανδία ήτανε αυτή η οποία άσκησε την 

περισσότερο “σφιχτή” δημοσιονομική πολιτική ενώ η Πορτογαλία αυτή που είχε 

την πιο “χαλαρή” από όλες τις χώρες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. 

Επιπλέον, η περιοριστική αυτή στάση και οι αυτόματοι σταθεροποιητές δεν 

εμπόδισαν τη μεγέθυνση του προϊόντος να μειωθεί στα επίπεδα της δυνητικής 

μεγέθυνσης.

Πόσο σημαντικοί είναι όμως οι αυτόματοι σταθεροποιητές για την ομαλή 

προσαρμογή των οικονομιών; Οι πιο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

καθορίζουν την ευαισθησία της δημοσιονομικής θέσης στη διάρκεια του 

οικονομικού κύκλου είναι το μέγεθος του δημοσίου τομέα, η διάρθρωση του 

φορολογικού συστήματος, η προοδευτικότητα των φόρων καθώς και η 

γενναιοδωρία του συστήματος επιδότησης ανέργων (Van den Noord, 2001). Στην 

Ευρώπη οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι υψηλότεροι σε σύγκριση με τις 

Η.Π.Α. και την Ιαπωνία καθώς ο δημόσιος τομέας είναι μεγαλύτερος.

Παρ’ όλα αυτά όμως δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν τη δημιουργία 

πληθωριστικών πιέσεων στις χώρες της ευρωζώνης που παρουσιάζουν 

υπερθέρμανση της οικονομίας. Τ’ αποτελέσματα της έρευνας που έγινε από τους 

Hoeller et al. (OECD, 2002) έδειξαν ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές 

συμβάλλουν στη μείωση της μεταβλητότητας του πληθωρισμού και του 

προϊόντος (η μεταβλητότητα του οικονομικού κύκλου στην Ιρλανδία μειώθηκε 

κατά 20% καθώς παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν και για το Βέλγιο και την 

Ισπανία ). Παρόμοιες μελέτες έγιναν και από άλλους όπως από τον van de Noord 

(2001), Barrell και Pina (2000) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC, 

2001a). Το συμπέρασμα πάντως σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι οι αυτόματοι 

σταθεροποιητές εξομαλύνουν τον οικονομικό κύκλο έως κάποιο σημείο, δεν είναι 

αρκετά αποτελεσματικοί όμως στο να μειώσουν τη μεταβλητότητα του προϊόντος 

περισσότερο από 20 τοις εκατό κατά μέσο όρο (στην περίπτωση των Barrell και 

Pina κατά πολύ λιγότερο).
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4.1.2 Προσαρμογή Βασισμένη Στη Λειτουργία Της Αγοράς (market-based 

adjustment)

Προκειμένου να καταλάβει κάποιος τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην 

ομαλή προσαρμογή ύστερα από μια διαταραχή στη ζήτηση καθώς και αυτούς που την 

παρεμποδίζουν θα χρησιμοποιήσουμε ένα υπόδειγμα δύο χωρών τύπου Mundell- 

Fleming (van Aarle, Garretsen, 2000).Στην παρακάτω ανάλυση ισχύουν όλες οι 

υποθέσεις για την ΟΝΕ (οι εθνικές κεντρικές τράπεζες έχουν αντικατασταθεί από την 

ΕΚΤ, δηλαδή έχουμε κοινή νομισματική πολιτική (κοινό νόμισμα, κοινό ονομαστικό 

επιτόκιο). Επίσης, δεν υπάρχει καθόλου κινητικότητα της εργασίας ανάμεσα στις δύο 

υπό εξέταση χώρες και δεν υφίστανται καθόλου αλληλεπιδράσεις με άλλες τρίτες 

χώρες. Γίνονται κάποιες υποθέσεις προκειμένου να απλοποιήσουμε λίγο το 

υπόδειγμα. Πρώτον, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή αλλά βραχυχρόνιός 

είναι πιθανό να υπάρχουνε διαφορές στις τιμές του προϊόντος ανάμεσα στις δύο 

χώρες. Δεύτερον, η προσφορά έχει μπει έτσι στο υπόδειγμα ώστε να είναι δυνατό να 

υπάρχει ακαμψία στον ονομαστικό και πραγματικό μισθό. Τρίτον, στο υπόδειγμα 

λαμβάνονται υπ’ όψη οι πιθανές ασύμμετρες και συμμετρικές διαταραχές στη ζήτηση 

αγαθών, στους μισθούς και στη ζήτηση χρήματος. Τέταρτο, περιλαμβάνονται δύο 

πιθανά εργαλεία πολιτικής, η εθνική δημοσιονομική σταθεροποίηση κι ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα δημοσιονομικής μεταβίβασης ( European Fiscal Transfer 

System, EFTS). Τέλος, σε μια νομισματική ένωση υπάρχει κοινή αγορά χρήματος η 

οποία εκκαθαρίζεται μέσω του κοινού επιτοκίου. Η ζήτηση για το κοινό νόμισμα 

εξάγεται μέσω των δύο υπό εξέταση χωρών οι οποίες απαρτίζουν την ένωση και η 

προσφορά του ελέγχεται από την ΕΚΤ.

Οι εξισώσεις (4.1)-(4.6) αναπαριστούν την πλευρά της προσφοράς της οικονομίας .

όπου το ys είναι η συνολική προσφορά αγαθών, w είναι ο ονομαστικός μισθός, ρ είναι 

η τιμή του προϊόντος, pc είναι το επίπεδο τιμών καταναλωτή και uw είναι μια

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

ρς=γρ + (1_γ)ρ*

pc* = yV + (i-y)p
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διαταραχή η οποία είναι δυνατό να παρουσιαστεί στη διαμόρφωση των μισθών. Οι 

μεταβλητές με τον αστερίσκο αναφέρονται στα αντίστοιχα της αλλοδαπής. Επίσης, οι 

μεταβλητές είναι εκφρασμένες σε λογαρίθμους και εκφράζονται ως αποκλίσεις από 

τις μακροχρόνιες τιμές ισορροπίας τους (noninflationary), οι οποίες έχουνε 

κανονικοποιηθεί στην τιμή μηδέν για ευκολία. Στο υπόδειγμα λοιπόν αναλύονται οι 

βραχυχρόνιες διακυμάνσεις γύρω από μια μακροχρόνια ισορροπία (growth path) η 

οποία θεωρείται δεδομένη. Οι εξισώσεις (4.1) και (4.2) μας δίνουν τη συνολική 

ζήτηση αγαθών στις δύο χώρες ως μια αύξουσα συνάρτηση του πραγματικού μισθού. 

Από τις εξισώσεις (4.3) και (4.4) βλέπουμε ότι ο ονομαστικός μισθός εξαρτάται από 

το ότι ο ονομαστικός μισθός εξαρτάται από το βαθμό τιμαριθμοποίησης (indexation) 

των μισθών, δηλαδή αν μ=0 τότε επικρατεί ονομαστική ακαμψία μισθού, ενώ 

αντιθέτως αν μ=1 οι μισθοί αναπροσαρμόζονται πλήρως σύμφωνα με τον τιμάριθμο 

(τιμές καταναλωτή) και επικρατεί ακαμψία του πραγματικού μισθού. Οι μισθοί είναι 

δυνατό να μεταβληθούν επίσης και λόγω εξωγενών διαταραχών (uw). Οι εξισώσεις 

(4.5) και (4.6) ορίζουν το επίπεδο τιμών καταναλωτή ως ένα σταθμισμένο μέσο 

εγχώριων και ξένων τιμών (σταθμισμένες με το μερίδιο που κατέχουν στη συνολική 

δαπάνη, γ και 1-γ)

Η διάρθρωση της συνολικής ζήτησης για τις δύο οικονομίες έχει ως εξής:

yd = ac - δτ + ay* -Hqs + ud (4.7)

yd = -a*c - δ V + a*y + η*ε* +ud* (4.8)

c = p-p* (4.9)

r = iE - P (4.10)

* -E ' *
r =i - P (4.11)

s = f + z (4.12)

s* = f* - z (4.13)

Οι εξισώσεις (4.7) και (4.8) συνδέουν τη συνολική ζήτηση yd με την 

ανταγωνιστικότητα c, το πραγματικό επιτόκιο r, το προϊόν της ξένης χώρας y* , ένα 

δείκτη που υποδηλώνει τη δημοσιονομική στάση s, καθώς και με μία εξωγενή 

διαταραχή ζήτησης ud η οποία είναι πιθανό να παρουσιαστεί στην οικονομία. Η 

εξίσωση (4.9) ορίζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας 1 σε σχέση με τη χώρα 2 

(έχουμε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία). Τα πραγματικά επιτόκια των δύο χωρών 

ορίζονται στις εξισώσεις (4.10) και (4.11) ως η διαφορά ανάμεσα στο κοινό 

ονομαστικό επιτόκιο ΐΕ και στο ρυθμό πληθωρισμού. Η δημοσιονομική στάση (fiscal
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stance) στη (4.12) και στη (4.13) ορίζεται ως το άθροισμα του δημοσιονομικού 

ελλείμματος f (κυβερνητικές δαπάνες μείον φόροι) και της μεταβίβασης (transfer) z 

που δίδεται στην άλλη χώρα ή που παρέχεται από αυτή.

Η ζήτηση χρήματος αποτελεί συνάρτηση του επιπέδου τιμών του προϊόντος, του 

κοινού ονομαστικού επιτοκίου και μιας εξωγενούς διαταραχής:

m - ρ = κχ - λΐΕ + um (4.14)

m* - ρ* = K*y* - λ*ΐΕ + ιΓ* (4.15)

Η προσφορά χρήματος, mE ελέγχεται από την ΕΚΤ. Η ισορροπία στη αγορά 

χρήματος έχει ως εξής:

mE = com + (1 - ω)πΓ (4.16)

όπου το ω υποδηλώνει το αρχικό μερίδιο της χώρας 1 στη ζήτηση για το κοινό 

νόμισμα ενώ το (1-ω) είναι το μερίδιο της χώρας 2 (ξένη χώρα). Αντικαθιστώντας τις 

εξισώσεις (4.14) και (4.15) στην εξίσωση (4.16) παίρνουμε την εξίσωση (4.17) που 

μας δίνει το ονομαστικό επιτόκιο ϊΕ το οποίο εκκαθαρίζει την Ευρωπαϊκή αγορά 

χρήματος.

ϊΕ = 1----—γ [ co(Ky+p+um) + (1 -ω)(κΥ+p*+um*)- mE ] (4.17)
ωλ + (1 - ω)λ

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι διαφορικοί πληθωρισμοί υπό καθεστώς κοινού 

ονομαστικού επιτοκίου αντικατοπτρίζονται στις μεταβολές των πραγματικών 

επιτοκίων. Επίσης, οι διαταραχές στο υπόδειγμα έχουν μόνο βραχυχρόνια επίδραση 

και στην περίπτωση του πληθωρισμού, αυτός ισούται με μηδέν μακροχρόνια. Όσον 

αφορά λοιπόν τη σταθερότητα του επιπέδου των τιμών σε όρους των εξισώσεων 

(4.10) και (4.11) αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά επιτόκια και στις δύο χώρες είναι 

ίσα μακροχρόνια

Λόγω της ακαμψίας των τιμών, αυτές προσαρμόζονται με αργό ρυθμό στο 

παραγωγικό κενό, αυξάνεται βραχυχρόνια η ανταλλαγή ανάμεσα στον πληθωρισμό 

και το προϊόν.

p = vy (4.18)

ρ" =ν y (4.19)

Το υπόδειγμα επομένως παρουσιάζει Κεϋνσιανά χαρακτηριστικά βραχυχρονίως (οι 

τιμές προσαρμόζονται με αργό ρυθμό στις διαταραχές, άρα και στο παραγωγικό κενό
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που δημιουργείται). Μακροχρόνια όμως, η προσαρμογή των τιμών εξασφαλίζει την 

ισότητα ανάμεσα στο πραγματικό και στο φυσικό επίπεδο προϊόντος καθώς και ότι ο 

πληθωρισμός θα ισούται με μηδέν. Έτσι λοιπόν, η αργή προσαρμογή προϊόντος και 

τιμών δημιουργεί την ανάγκη σχεδιασμού ενεργών πολιτικών μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης οι οποίες θα περιορίσουν τις διακυμάνσεις στον οικονομικό κύκλο 

και τις αποκλίσεις του προϊόντος των χωρών της ένωσης.

Το υπόδειγμα των εξισώσεων (4.1)-(4.17) που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να 

μετατραπεί σ’ ένα δυναμικό σύστημα μέσω του οποίου προκύπτει η πλήρης δυναμική 

προσαρμογή του. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.1)-(4.6) παίρνουμε τη συνολική

προσφορά και των δύο χωρών, αντικαθιστούμε δηλαδή τα w, w*, pc , και pc και 

παίρνουμε τη συνολική προσφορά συναρτήσει των ρ και ρ*. Με τον ίδιο τρόπο από 

τις εξισώσεις (4.7)-(4.15) παίρνουμε τη συνολική ζήτηση των δύο χωρών. Στην

ισορροπία η συνολική προσφορά ισούται με τη συνολική ζήτηση σε μία χώρα (ys = 

yd και ys*= yd* ) κι έτσι βρίσκουμε το προϊόν για τη χώρα 1 όταν εξισώνουμε 

προσφορά και ζήτηση προϊόντος και αντικαθιστούμε την έκφραση για το ΐΕ (εξίσωση 

4.17) αφού στην ισορροπία εξισώνονται ζήτηση και προσφορά χρήματος. 

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις που βρήκαμε για το προϊόν των χωρών 1 και 2 στις 

εξισώσεις (4.18) και (24.19) αντίστοιχα παίρνουμε τη δυναμική εξέλιξη των τιμών 

στις δύο οικονομίες η οποία είναι της μορφής
”

Ρ Ρ U
= +

*
.Ρ . _α2ΐα22_ ρ\ U

Οι μακροοικονομικές διαταραχές οι οποίες “χτυπούν” την οικονομία την περίοδο 

t=0 φθίνουν με ρυθμό ρ. Δηλαδή, ud =ud{ϋ)β~0,ud* =i/*(0)e“>o',«w = wH'(0)e"/*', 

=u^(0)ept,um — um (0)e~p‘ ,um* = um‘ (0)e~pl και mE = mE(0)e~p'.

To Υπόδειγμα μας παρέχει τα χαρακτηριστικά αυτά μέσω των οποίων οι δύο 

οικονομίες αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη. Πρώτον, μέσω των εισαγωγών 

(παράμετροι σ και σ*), οι διακυμάνσεις του προϊόντος στη μία χώρα αυτομάτως θα 

μεταδοθούν μερικώς στην άλλη χώρα. Δεύτερον, αν η προσαρμογή του επιπέδου 

τιμών διαφέρει στις δύο χώρες, η ανταγωνιστικότητα c, επηρεάζεται. Με τη σειρά 

τους οι διακυμάνσεις στην ανταγωνιστικότητα επηρεάζουν την προσαρμογή του
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προϊόντος λόγω της ευαισθησίας της συνολικής ζήτησης στην ανταγωνιστικότητα 

(παράμετροι α και α*). Τρίτον, επειδή ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή είναι 

ένας σταθμισμένος μέσος των διακυμάνσεων των εγχώριων και ξένων τιμών 

προϊόντος, ο πληθωρισμός της μίας χώρας μεταδίδεται μερικώς στην άλλη χώρα 

μέσω της διαδικασίας διαμόρφωσης των μισθών (εξισώσεις 4.4 και 4.5) και 

εξαρτάται από την παράμετρο γ, η οποία υποδηλώνει το μερίδιο των εγχώριων 

προϊόντων στη συνολική εγχώρια κατανάλωση. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι οι 

παράμετροι σ, α και γ (και αυτές αντίστοιχα της αλλοδαπής) είναι παράμετροι οι 

οποίες μετρούν το βαθμό ενοποίησης των δύο οικονομιών και παίζουν σημαντικό 

ρόλο στο μηχανισμό μετάδοσης των διαταραχών στις δύο χώρες. Υψηλότερες τιμές 

γι’ αυτές τις παραμέτρους υποδηλώνουν ότι οι δύο οικονομίες είναι περισσότερο 

ενοποιημένες και ότι αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις από τις ξένες πολιτικές και 

ξένες διαταραχές. Τέταρτο, οι νομισματικές συνθήκες που επικρατούν σε μία χώρα 

μεταδίδονται απ’ ευθείας στην άλλη χώρα μέσω της προσαρμογής στην κοινή αγορά 

νομίσματος. Επίσης, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ επηρεάζει τις χώρες απ’ 

ευθείας μέσω της κοινής αγοράς χρήματος.

Ο βαθμός τιμαριθμοποίησης των μισθών αποτελεί ένα σημαντικό προσδιοριστικό 

παράγοντα της προσαρμογής του προϊόντος και των τιμών ύστερα από μια 

διαταραχή. Όταν επικρατεί ακαμψία των ονομαστικών μισθών (μ=0) οι τιμές και το 

προϊόν προσαρμόζονται σχετικά ομαλά σε σύγκριση με την περίπτωση της ακαμψίας 

πραγματικού μισθού (μ=1) όπου η προσαρμογή είναι περισσότερο χρονοβόρα. Ο 

βαθμός τιμαριθμοποίησης των μισθών είναι αρκετά σημαντικός και επηρεάζει τη 

διαδικασία προσαρμογής της οικονομίας. Είναι αρκετά ρεαλιστικό να πούμε ότι η 

παράμετρος μ επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις χώρες της ΟΝΕ, αν σκεφτεί μόνο 

κάποιος τις διαφορές που υπάρχουν στα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών 

εργασίας των χωρών αυτών ( διαμόρφωση μισθού, δύναμη εργατικών σωματείων, 

εργατική νομοθεσία κ.ά.).

Οι van Aarle και Garretsen κάνοντας μια προσομοίωση (simulation) θέλησαν να 

ερευνήσουν τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών διαταραχών σε διαφορετικές 

διαρθρωτικές εκδοχές της ΟΝΕ και δεδομένων των επιπτώσεων να μελετήσουν πώς η 

εθνική και η κεντρικά διευθυνόμενη (EFTS) δημοσιονομική σταθεροποίηση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι διακυμάνσεις του προϊόντος
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και των τιμών στην ΟΝΕ. Βρήκαν σε όλες τις περιπτώσεις ότι η δημοσιονομική 

ευελιξία σ’ εθνικό επίπεδο συμβάλλει στη σταθεροποίηση των μακροοικονομικών 

διακυμάνσεων στην ΟΝΕ. Επιπροσθέτως, έδειξαν ότι σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν 

σημαντικές ασυμμετρίες ανάμεσα στις χώρες της ΟΝΕ, η κεντρικά διευθυνόμενη 

(EFTS) δημοσιονομική ευελιξία είναι αρκετά χρήσιμη προκειμένου να επιτευχθεί 

μακροοικονομική προσαρμογή και σύγκλιση στην ΟΝΕ. Επίσης, η ανάλυσή τους 

έδειξε ότι χωρίς δημοσιονομική ευελιξία χειροτερεύει η ικανότητα προσαρμογής των 

οικονομιών με αποτέλεσμα μία μη-άριστη οικονομική λειτουργία.

Οι Hoeller et al., (2002) χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα Interlink του OECD, 

προσπάθησαν να εκτιμήσουν ποσοτικά την επίδραση των παραμέτρων αυτών που 

αναφέρθηκαν στο παραπάνω μοντέλο των 2 χωρών των van Aarle και Garretsen (πιο 

συγκεκριμένα έκαναν εκτιμήσεις για την περίπτωση της Ιρλανδίας). Κατασκεύασαν 

το κατάλληλο σενάριο προκειμένου να δείξουν τη διαδικασία προσαρμογής σε μία 

ασύμμετρη διαταραχή στη ζήτηση και καθώς το ζητούμενο είναι να εξετάσουν την 

προσαρμογή από την πλευρά της αγοράς, η δημοσιονομική πολιτική δεν επηρεάζει (ο 

κρατικός προϋπολογισμός παρέμεινε αμετάβλητος). Επίσης ούτε οι αυτόματοι 

σταθεροποιητές μπορούσαν να επηρεάσουν. Το αποτέλεσμα της μελέτης τους έδειξε 

ότι η επίδραση της απώλειας της ανταγωνιστικότητας είναι αρκετά ισχυρή σε μικρές 

χώρες και όντως βοηθά στη σταθεροποίηση του προϊόντος και του πληθωρισμού. 

Μια εισοδηματική πολιτική θα μπορούσε να έχει μεγάλη επίδραση στην ομαλή 

προσαρμογή, παρ’ όλο που τίθενται κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα 

της για μεγάλες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, όσο περισσότερες είναι οι εμπορικές 

συναλλαγές καθώς και η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού τόσο πιο ομαλά και 

γρήγορα γίνεται η προσαρμογή των υπερθερμαινόμενων οικονομιών. Αναφορικά με 

τις πληθωριστικές προσδοκίες βρήκαν ότι αν αυτές συγκρατούνται σ’ επίπεδα του 

μέσου όρου της ευρωζώνης τότε κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην ομαλή προσαρμογή. 

Αντιθέτως, η μεγαλύτερη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών θα χαλαρώσει 

τους περιορισμούς ρευστότητας και θα ενισχύσει τον πληθωρισμό στις τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης και το αποτέλεσμα 

του πλούτου θα δημιουργήσει διαρκείς αποκλίσεις του προϊόντος και του 

πληθωρισμού στο μέλλον.
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Ένα φαινόμενο το οποίο είναι πιθανό να προκόψει λόγω της υπερθέρμανσης κάποιων 

οικονομιών μέσα σε μια νομισματική ένωση είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως “hard 

landing”. Πιο συγκεκριμένα, μία χώρα η οποία πέρασε μια περίοδο υπερθέρμανσης 

της οικονομίας της και τώρα μπαίνει στη φάση της ύφεσης στα πλαίσια του 

οικονομικού κύκλου, είναι δυνατό ν’ αναγκαστεί ν’ αντιμετωπίσει συνθήκες 

περιοριστικής νομισματικής πολιτικής στο σύνολο της ένωσης λόγω της ταυτόχρονης 

ισχυρότερης ανάπτυξης των λιγότερο προπορευόμενων (advanced) χωρών στον 

οικονομικό κύκλο. Για τις χώρες λοιπόν με την αυξημένη ζήτηση αρχικά, οι 

νομισματικές συνθήκες είναι πολύ επεκτατικές στην αρχή αλλά και αρκετά 

περιοριστικές αργότερα. Η φάση της ύφεσης που θα επακολουθήσει γι’ αυτές είναι 

πιθανό να είναι αρκετά έντονη με άλλα λόγια δηλαδή μέσω αυτού του μηχανισμού 

αυξάνεται η πιθανότητα και το μέγεθος ενός undershooting, επίτευξης δηλαδή 

αποτελέσματος υποδεέστερου από αυτό που αρχικά είχε τεθεί ως στόχος. Ένας 

μηχανισμός ο οποίος είναι δυνατό να οδηγήσει σε “hard landing” είναι μέσω των 

τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Σε περίοδο υπερθέρμανσης της οικονομίας αυτές 

οδηγούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα ( μη διατηρήσιμα ) λόγω της αυξημένης ζήτησης, 

γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μία απότομη και διασπαστική διόρθωση. 

Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να αποκόψει τη ζήτηση των νοικοκυριών απότομα και να 

δημιουργήσει δυσκολίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην Ιαπωνία η απότομη 

μείωση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα 

της αδύναμης μεγέθυνσης του προϊόντος τη δεκαετία του 1990 ( Bayoumi, 1999). 

Παρ’ όλα αυτά η σημαντικότερη επίδραση του μηχανισμού αυτού δεν είναι τόσο η 

άμεση (μέσω του αποτελέσματος του πλούτου) αλλά μάλλον η έμμεση μέσω της 

διάσπασης του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η εμπειρία από τις Σκανδιναβικές 

χώρες τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές του 1990, όπου η κατάρρευση των τιμών 

των ακινήτων προκάλεσε κρίση ρευστότητας έδειξε ότι ακόμη και κάποιες βιώσιμες 

μέχρι εκείνη τη στιγμή επιχειρήσεις δεν ήτανε σε θέση να εξασφαλίσουν επαρκή 

χρηματοδότηση και οι χρεοκοπίες αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ εκείνη την εποχή.
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4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ

Έχει αναφερθεί και παραπάνω ότι ένας αριθμός χωρών της ευρωζώνης παρουσιάζει 

επίμονους διαφορικούς πληθωρισμούς κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η εξέταση 

των αιτιών που προκαλούν τους διαφορικούς πληθωρισμούς δεν είναι απλή υπόθεση 

καθώς οι πηγές τους διαφέρουν από χώρα σε χώρα και κατά τη διάρκεια όλης αυτής 

της χρονικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά μια σημαντική αιτία αυτών των αποκλίσεων 

είναι η θέση που έχει κάθε χώρα στη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. Παρακάτω 

θα εξετάσουμε τους δείκτες της ανταγωνιστικότητας σ’ επίπεδο ευρωζώνης καθώς 

και τα στοιχεία για τα πραγματικά επιτόκια προκειμένου να δούμε εάν και κατά πόσο 

οι μηχανισμοί προσαρμογής που προτείνονται από τη θεωρία βρίσκουν εφαρμογή σ’ 

επίπεδο ευρωζώνης. Δηλαδή θα εξετάσουμε πώς εξελίχθηκαν οι σχετικές θέσεις της 

κάθε χώρας - μέλους ξεχωριστά στα πρώτα πέντε χρόνια της ΟΝΕ σε όρους 

πραγματικού επιτοκίου και πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτό θα δώσει 

μια πρώτη ένδειξη σχετικά με το κατά πόσο οι διαφορικοί πληθωρισμοί συμβάλλουν 

στη διαδικασία της κυκλικής σταθεροποίησης.

4.2.1 Το Πραγματικό Επιτόκιο

Το πραγματικό επιτόκιο προκύπτει από τη διαφορά του ονομαστικού επιτοκίου μείον 

τον προσδοκώμενο ρυθμό πληθωρισμού. Καθώς ο προσδοκώμενος πληθωρισμός δεν 

είναι παρατηρήσιμο μέγεθος πρέπει να εκτιμηθεί. Ο πληθωρισμός παρουσιάζει 

τυπικά μια επιμονή γι’ αυτό συνήθως οι εγχώριες πληθωριστικές προσδοκίες έχουν 

την τάση ν’ ακολουθούν την εξέλιξη του ήδη μετρήσιμου πληθωρισμού της 

προηγούμενης περιόδου. Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι αν θα 

πρέπει κάποιος να εξετάσει τα βραχυχρόνια ή τα μακροχρόνια επιτόκια. Τα 

μακροχρόνια επιτόκια επηρεάζονται και από παράγοντες άλλους εκτός των 

διαφορικών πληθωρισμών (προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη, ρευστότητα, 

ανάληψη κινδύνου, κρατικός προϋπολογισμός κ.ά). Δεδομένου ότι το κύριο σημείο 

εξέτασης είναι κατά πόσο οι διαφορικοί πληθωρισμοί επηρεάζουν το μηχανισμό 

προσαρμογής σ’ επίπεδο ευρωζώνης θα εξετάσουμε κυρίως τα βραχυχρόνια επιτόκια.
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Αργικέα Συνθήκες

Κατά τη διάρκεια προσαρμογής των οικονομικών μεγεθών των χωρών προκειμένου 

να προσχωρήσουν στην ΟΝΕ πραγματοποιήθηκε σημαντική σύγκλιση των 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων τους. Τα επιτόκια μειώθηκαν αναλογικά 

περισσότερο στις χώρες που είχαν αρχικά υψηλά επιτόκια, ενώ σε αυτές με χαμηλά 

επιτόκια η μείωση ήτανε σαφώς μικρότερη, γεγονός που συνδέεται φυσικά με τον 

αντίστοιχο χαμηλό τους πληθωρισμό (Διάγραμμα 4.1). Για παράδειγμα, η μέση 

μείωση στην Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Φινλανδία - οικονομίες οι 

οποίες είχανε ανάμεσα στις άλλες τα υψηλότερα πραγματικά επιτόκια στην αρχή της 

δεκαετίας του 1990 - ήτανε 5.4 ποσοστιαίες μονάδες για τα βραχυχρόνια και 4 

ποσοστιαίες μονάδες για τα μακροχρόνια επιτόκια. Για τη Γερμανία, τη Γαλλία και 

την Αυστρία - χώρες με σχετικά χαμηλά πραγματικά επιτόκια στην αρχή της 

προηγούμενης δεκαετίας - η μείωση για τα βραχυχρόνια επιτόκια ήτανε 3.5 

ποσοστιαίες μονάδες ενώ για τα μακροχρόνια 1.8 ποσοστιαίες μονάδες. Οι διαφορές 

στα μεγέθη αυτά δείχνουν τη διαφορετική ώθηση που δόθηκε στη ζήτηση των χωρών 

- μελών κατά τη διάρκεια ένταξης τους στην ΟΝΕ. Τα πραγματικά επιτόκια για όλες 

τις χώρες το 1998 ήτανε χαμηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο των επτά 

προηγούμενων ετών. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε η Ελλάδα λόγω της 

καθυστερημένης εισόδου της στην ΟΝΕ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1

1.0

0.0 

-1.0 

-2.0 

-3.0 

-4.0

Αρχικά Επιτόκια (1991-1998)
%.po>nt s
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Πηγή: AM ECO, Eurostat
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Εξέλιξη στα Χρόνια τηα ΟΝΕ

Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στα 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιτόκια τους κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων 

ετών της ΟΝΕ. Η Ισπανία και η Ιταλία μείωσαν τα επιτόκια τους περισσότερο από το 

μέσο όρο ενώ η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο είχανε τις 

μικρότερες μειώσεις. Αναφορικά με τη θέση που κατέχει κάθε χώρα σε σύγκριση με 

το μέσο όρο της ευρωζώνης μπορούμε να διακρίνουμε δύο ομάδες χωρών. Η πρώτη 

ομάδα αποτελείται από τέσσερεις χώρες οι οποίες κατέγραψαν πραγματικά επιτόκια 

πάνω από το μέσο όρο κατά τη διάρκεια των πέντε αυτών ετών (1998-2003) και είναι 

η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία και το Βέλγιο (Διάγραμμα 4.2 (α) και (β)). Η 

δεύτερη ομάδα χωρών σαφώς μεγαλύτερη αποτελείται από χώρες οι οποίες συνεχώς 

παρουσιάζουν πραγματικά επιτόκια κάτω του μέσου όρου κατά τη χρονική περίοδο 

που εξετάζουμε και είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ελλάδα, η 

Φινλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 (α)

Βραχυχρόνια Πραγματικά Επιτόκια σε σχέση με την Ευρωζώνη 
Κράτη-Μέλη πάνω από το Μ.Ο. της Ευρωζώνης το 1998-2003

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 (β)
Βραχυχρόνια Πραγματικά Επιτόκια σε σχέση με την Ευρωζώνη 

Κράτη-Μέλη κάτω του Μ.Ο. της Ευρωζώνης το 1998-2003
%polntc
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4.2.2 Η Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία

Η μεταβλητή που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η πραγματική αποτελεσματική 

συναλλαγματική ισοτιμία (Real Effective Exchange Rate, REER) στα πλαίσια της 

ευρωζώνης, η οποία λόγω του ότι δεν υπάρχουν εθνικές ονομαστικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες λόγω του ευρώ, αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στους 

σχετικούς μισθούς και τιμές ανάμεσα στις χώρες - μέλη σταθμισμένες κατάλληλα με 

το ποσοστό των εμπορικών συναλλαγών που κατέχει η κάθε χώρα - μέλος. 

Υπάρχουνε διάφοροι μέθοδοι εκτίμησης της REER παρ’ όλα αυτά όμως κανένας από 

αυτούς τους δείκτες δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις σχετικές εκδοχές της 

ανταγωνιστικότητας σ’ επίπεδο κόστους και τιμής για το διεθνές εμπόριο. Για 

παράδειγμα η REER που βασίζεται στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) ή στο 

δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης (PCD, Private Consumption Deflator), περιλαμβάνει 

τις τιμές των αγαθών που εισάγονται για κατανάλωση, εξαιρώντας άλλες σημαντικές 

κατηγορίες εμπορεύσιμων αγαθών όπως κεφαλαιουχικά και ενδιάμεσα αγαθά. 

Επιπλέον, ο δείκτης CPI περιλαμβάνει και μη-εμπορεύσιμα αγαθά (υπηρεσίες). Η 

REER η οποία βασίζεται στο δείκτη GDP περιλαμβάνει και τιμές κεφαλαιουχικών 

αγαθών καθώς και μη εμπορεύσιμων αγαθών. Οι παραπάνω δείκτες 

ανταγωνιστικότητας είναι κατάλληλοι όταν εξετάζουμε την πλευρά της ζήτησης. Για 

την πλευρά της προσφοράς η REER βασίζεται σε δείκτες που εκφράζουν το κόστος 

εργασίας (ULCE για όλη την οικονομία και ULCM για το βιομηχανικό κλάδο) 

παραλείποντας πάλι σημαντικά ποσοστά του συνολικού κόστους όπως για 

παράδειγμα το κόστος διανομής και το κεφαλαιουχικό κόστος. Παρ’ όλα όμως τα 

μειονεκτήματα τους, τα διαφορετικά μέτρα εκτίμησης της REER παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό σύγκλισης μεταξύ τους και αναπαριστούν επαρκώς της εξέλιξη της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Αργικές Συνθήκερ

Ένας συνηθισμένος τρόπος ανάλυσης των βραχυχρόνιων μεταβολών των REER είναι 

να τους συγκρίνει κάποιος μ’έναν μακροχρόνιο μέσο (αφού ο σκοπός μας εδώ είναι 

να εξετάσουμε πώς εξελίχθηκε η μεταβλητή αυτή την πενταετία 1998-2003, ο 

ιστορικός μακροχρόνιος μέσος μπορεί να οριστεί ως η περίοδος 1980-1998) 

(Διάγραμμα 4.3).Οι περισσότερες χώρες -μέλη εισχώρησαν στη νομισματική ένωση 

με την ανταγωνιστικότητα τους σχετικά κοντά στους μακροχρόνιους μέσους τους. Οι 

εξαιρέσεις ήτανε η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Φινλανδία οι οποίες παρουσίασαν
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μεγαλύτερες αποκλίσεις σε σύγκριση με τις άλλες χώρες από το μακροχρόνιο μέσο 

τους. Αναφορικά με τις τέσσερεις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης η Γερμανία 

και η Ισπανία όταν μπήκαν στην ΟΝΕ βρίσκονταν λίγο πάνω από το μακροχρόνιο 

μέσο τους ενώ η Γαλλία και η Ιταλία λίγο κάτω από αυτόν.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3

Αρχικές Συνθήκες Ανταγωνιστικότητας
(1980 - 1998 % Μεταβολή)

«■>4 REER (αποπληθωρισμένο με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ)
■1 REER (αποπληθωρισμένο με τον αποπΛηθωριστή της ιδιωτικής κατον'αλωσης) 

REER (αποπληθωρισμένο με το κόστος ανά μονάδα εργασίας)

Πηγή : European Commission

ΕϋέλιΙη στα Χρόνια της ΟΝΕ

Δεδομένου ότι όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι δείκτες ανταγωνιστικότητας 

για το κόστος και τις τιμές έχουν την τάση να συγκλίνουν και ότι η αύξηση του 

μισθού σε σχέση με την παραγωγικότητα είναι πιθανό να αποτελεί μια σημαντική οδό 

προσαρμογής, η εξέλιξη της REER για τις χώρες - μέλη κατά την πρώτη πενταετία 

της ΟΝΕ εξετάζεται εδώ χρησιμοποιώντας τα σχετικά ULC (Unit Labor Cost).

Διακρίνουμε τέσσερεις ομάδες χωρών όταν εξετάζουμε την ανταγωνιστικότητα στα 

πλαίσια της ευρωζώνης βασισμένη στις σχετικές θέσεις που κατέχει η κάθε χώρα - 

μέλος αναφορικά με το ULCE από το 1998 (Διάγραμμα 4.4). Η πρώτη ομάδα 

αποτελείται από τη Γερμανία και την Αυστρία οι οποίες κατέγραψαν σημαντικά 

κέρδη την πρώτη πενταετία αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα σ’ επίπεδο κόστους 

εργασίας στην ευρωζώνη. Η δεύτερη ομάδα χωρών απαρτίζεται από το Βέλγιο, το 

Λουξεμβούργο, τη Γαλλία και τη Φινλανδία των οποίων τα ULCE βρίσκονται κοντά 

στο μέσο όρο της ευρωζώνης. Η Τρίτη ομάδα περιλαμβάνει της Ελλάδα, της 

Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία στις οποίες χώρες το ονομαστικό κόστος ανά
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μονάδα εργασίας στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε σημαντικά γρηγορότερα σε 

σχέση με το σύνολο της ευρωζώνης. Τέλος, στην τέταρτη ομάδα ανήκουν η 

Πορτογαλία και η Ολλανδία, δύο χώρες των οποίων το ονομαστικό κόστος ανά 

μονάδα εργασίας αυξήθηκε σαφώς μ’ ένα γρηγορότερο ρυθμό απ’ όλες τις άλλες 

χώρες - μέλη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4

Μεταβολές στην Ανταγωνιστικότητα: 1998-2003
(έτος βάσης 1998)

Πηγή: European Commission

4.2.3 Δυναμική Εξέλιξη της Προσαρμογής

Εξετάζοντας κάποιος περαιτέρω τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δυναμική εξέλιξη 

της προσαρμογής μέσα στην ευρωζώνη την περίοδο 1998 - 2003 μπορεί κάποιος να 

παρατηρήσει ότι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του πραγματικού επιτοκίου και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας στις σχετικές θέσεις των χωρών - μελών αναφορικά με το 

παραγωγικό τους κενό φαίνεται να ισχύει. Το αποτέλεσμα του πραγματικού επιτοκίου 

παίρνει προβάδισμα βραχυχρόνιός ενώ το αποτέλεσμα της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας φαίνεται να έχει την κύρια επίδραση μεσοπρόθεσμα. 

Εξετάζοντας πρώτα την περίοδο της υψηλής οικονομικής ανάπτυξης 1998 - 2000 οι 

χώρες οι οποίες είχανε κάτω του μέσου όρου πραγματικά επιτόκια παρουσίασαν 

επίσης και το μεγαλύτερο παραγωγικό κενό (Διάγραμμα 4.5). Εξετάζοντας έπειτα την 

περίοδο 2001-2003 και γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας επιδρά με μια υστέρηση 3-4 ετών οι χώρες - μέλη οι 

οποίες σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε όρους ανταγωνιστικότητας είναι 

επίσης αυτές των οποίων η θέση στον οικονομικό κύκλο χειροτέρευσε περισσότερο, 

δείχνοντας ότι μέσω αυτής της οδού ( πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ) λύνεται
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το θέμα που προκύπτει με τους διαφορικούς πληθωρισμούς λόγω των κυκλικών 

αποκλίσεων (Διάγραμμα 4.6).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5

Παραγωγικό Κενό και Πραγματικό Επιτόκιο
( Μ.Ο. 199β - 2000}

Παραγωγικό Κενό σε σχέση με την Ευρωζώνη
ΠΓ|γή· European Commission, OECD

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6

Παραγωγικό Κενό και REER
(Μεταβολή 2001-2003 και 1998-2003)

Παραγωγικό Κενό σε σχέση με την Ευρωζώνη
Πηγή: European Commission
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία παρουσίασε υψηλή διακύμανση στον πληθωρισμό 

της και είχε διάφορα καθεστώτα πολιτικής μετά το 1975 γεγονός το οποίο είχε 

επηρεάσει αρκετά τη δυναμική εξέλιξη του πληθωρισμού με την έννοια της σταθερής 

ισορροπίας του (steady-state rate) καθώς και τις ιδιότητες αυτοσυσχέτισής τους. Κατά 

τη διάρκεια της περιόδου 1975-2003 υπήρξαν χρονιές όπου ο μέσος πληθωρισμός 

είχε φτάσει στα υψηλότερα του επίπεδα, όπως το 1979-1980, το 1985-1986 και το 

1990. σε κάθε περίπτωση ο πληθωρισμός άγγιξε τουλάχιστον το 20%. Από το 1995 

όμως, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού μειώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου σε μονοψήφια επίπεδα και στο τέλος της δεκαετίας του 1990 είχε 

φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο του. Η ελληνική εμπειρία αυτής της περιόδου ίσως 

είναι ενδεικτική για το μέλλον για άλλες μεσαίου μεγέθους οικονομίες παρόμοιες με 

την ελληνική όπως για παράδειγμα τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

οι οποίες μπήκαν στην Ε.Ε. Η επίτευξη του κριτηρίου της σύγκλισης του 

πληθωρισμού με σκοπό την ένταξη στην ευρωζώνη είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για τη σωστή διεξαγωγή των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση του 

πληθωρισμού για τις χώρες που στοχεύουν στην προσχώρηση στην ΟΝΕ. Στην 

πραγματικότητα οι χώρες αυτές έκαναν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να 

συγκλίνουν το ρυθμό πληθωρισμού τους κοντά στα επίπεδα της ευρωζώνης. Τα 

τελευταία δύο χρόνια όμως παρουσίασαν μία μικρή αύξηση στον πληθωρισμό 

(headline inflation). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα ελληνικά δεδομένα θα 

μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα γι’ αυτές τις χώρες.

Τη δεκαετία του 1990 η οικονομική πολιτική ήταν κυρίως αντιπληθωριστική. Οι 

ελληνικές κυβερνήσεις έπρεπε να ελέγξουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τον 

υψηλό πληθωρισμό ώστε να πληρούν τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, μία 

απαραίτητη και ικανή συνθήκη για τη σύγκλιση σε ονομαστικούς όρους της χώρας με

85



Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

τα υπόλοιπα μέλη της ΟΝΕ. Η Τράπεζα της Ελλάδος άλλαξε την πολιτική της 

κατηγορηματικά ενάντια στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και ο έλεγχος του 

(του πληθωρισμού) έγινε ο κύριος στόχος της νομισματικής πολιτικής. Τα χρόνια 

1991-1994 σημειώθηκε μια μεταβολή από τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού σε 

περισσότερο μετριοπαθή επίπεδα (11%). Στις αρχές του 1995 η ΤτΕ υιοθέτησε για 

πρώτη φόρα μια ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία η οποία λειτουργούσε 

ανασταλτικά για τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν ο πληθωρισμός να μειωθεί σε 

μονοψήφια επίπεδα για πρώτη φορά από τις αρχές του 1970, αγγίζοντας το 2% το 

τρίτο τρίμηνο του 1999. Από εκεί κι έπειτα αυξήθηκε και παρέμεινε στο επίπεδο 

περίπου του 3.5%.

Η περίοδος μετά το 1975 έχει επίσης χαρακτηριστεί από μεταβολές στο καθεστώς 

νομισματικής πολιτικής που ακολουθήθηκε κάθε φορά. Πριν από το 1990 η 

νομισματική πολιτική δεν ήταν αποτελεσματική στη μείωση του πληθωρισμού. 

Αργότερα, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκε καθώς η 

ρύθμιση και η επακόλουθη ανάπτυξη της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς 

τέθηκε σε εφαρμογή και μέσα στα πλαίσια μιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε το 

1995, η νομισματική πολιτική κατάφερε τελικά να ελέγξει τις πιέσεις στις τιμές και 

να φτάσει τον πληθωρισμό χαμηλά σε επίπεδα συνεπή με το κριτήριο του Μάαστριχτ. 

Ύστερα από μεγάλες προσπάθειες η δραχμή αντικαταστάθηκε επιτυχώς από το ευρώ 

την 1η Ιανουάριου 2001.

Οι Hondroyiannis και Lazaretou (2004) χρησιμοποίησαν ένα απλό μονομεταβλητό 

AR υπόδειγμα χρονολογικών σειρών του πληθωρισμού προκειμένου να μελετήσουνε 

τις ιδιότητες αυτοσυσχέτισης του.

Apt = cons tan t + Σ a Apt_. + u
j=l J J

(5.1)

όπου Apt είναι η μεταβολή του επιπέδου τιμών ανά τρίμηνο εκτιμημένο όμως για ένα

ολόκληρο έτος, δηλαδή Δρ, =(ρ,-ρ,_ι)*4, και ρ, είναι ο λογάριθμος του ΔΤΚ,

(Xj είναι ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης και «, είναι το τυχαίο σφάλμα. Ένα μέτρο

του βαθμού επιμονής του πληθωρισμού είναι το άθροισμα των εκτιμηθέντων 

συντελεστών των αυτοπαλίνδρομων όρων (με χρονική υστέρηση), δηλαδή το 

'Laj=p, όπου το ρ αποτελεί την παράμετρο επιμονής. Προκειμένου να
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υπολογίσουμε την επιμονή του πληθωρισμού σε όρους του αθροίσματος των 

συντελεστών του AR υποδείγματος ξαναγράφουμε την εξίσωση (5.1) ως εξής:
k-l

Αρ - cons tan t + + Σ fi AApt_ + u, (5.2)
j=* J 1

όπου το p μετρά την επιμονή ενώ το β. είναι μετασχηματισμοί των συντελεστών του 

AR στην εξίσωση (5.1), δηλαδή /?*_, = -ak. Η διαδικασία αυτή της εξέλιξης του

πληθωρισμού έχει μια μοναδιαία ρίζα αν το ρ παίρνει τιμές κοντά στη μονάδα. Η 

παράμετρος ρ μετράει δηλαδή την βραδύτητα με την οποία ο πληθωρισμός αντιδρά 

σε μία διαταραχή (αν ρ—>1 τότε η επίδραση μιας διαταραχής στο παρελθόν θα 

διαρκεί πολύ).

Εκτιμώντας την εξίσωση (5.2) βρίσκουμε την επιμονή του πληθωρισμού, ενώ η 

παλινδρόμηση σε μια σταθερά μας δίνει εκτιμήσεις για το μέσο του δείγματος του 

πληθωρισμού και την τυπική του απόκλιση. Βασισμένοι στο κριτήριο Akaike (AIC) 

και στο Schwarz (SIC) και δεδομένου ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι 

τριμηνιαία επιλέχτηκε το AR υπόδειγμα να είναι τετάρτου βαθμού (AR(k), k=4). 

Σχετικά με τη διαρθρωτική μεταβολή, φαίνεται να υπήρξε μεταβολή στις 

νομισματικές συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αυτή η 

μεταβολή μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι μια περισσότερο επιθετική προσέγγιση 

σχετικά με την καταπολέμηση του πληθωρισμού άρα κι ένα σημείο διαρθρωτικής 

μεταβολής για την ελληνική οικονομία. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Chow 

βρίσκουμε ότι αυτή η μεταβολή επήλθε το πρώτο τρίμηνο του 1991.

Στον Πίνακα 5.1 φαίνονται οι εκτιμήσεις για την επιμονή του πληθωρισμού στην 

Ελλάδα καθώς και ο μέσος του δείγματος χρησιμοποιώντας τριμηνιαίες χρονολογικές 

σειρές για τον πληθωρισμό. Όπως βλέπουμε στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλη μεταβολή 

στο μέσο επίπεδο του ΔΤΚ αλλά μικρή σχετικά με την επιμονή του. Το ρ αυξάνει 

λίγο ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους όπου υπήρξε διαρθρωτική μεταβολή, 

δηλαδή από 0,70 που ήτανε πριν το 1991 έφτασε το 0,78 για την περίοδο 1991-2003. 

Πολύ σημαντικό είναι ότι ο μέσος του δείγματος μειώθηκε σημαντικά ανάμεσα στις 

δύο περιόδους όπως φαίνεται από τις παλινδρομήσεις του ρυθμού πληθωρισμού σε 

μία σταθερά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρξε σημαντική πτώση στο μέσο από 

ένα μέσο ετήσιο επίπεδο της τάξεως του 16,9% σε 7,2% μετά το 1991 

αντανακλώντας έτσι το γεγονός ότι έλαβε χώρα η σύγκλιση του πληθωρισμού με
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αυτούς άλλων κρατών - μελών της ευρωζώνης. Αντιθέτως, η μεταβλητότητα του 

ΔΤΚ παραμένει σχεδόν η ίδια αφού η τυπική απόκλιση του πληθωρισμού μειώνεται 

από 5,5% που είναι την πρώτη περίοδο σε 5,1% τη δεύτερη.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αυτοπαλίνδρομου 

υποδείγματος φαίνεται να υπήρξε σημαντική μεταβολή του μέσου του ελληνικού 

πληθωρισμού τα τελευταία 25 χρόνια αλλά μόνο μικρή μεταβολή στην επιμονή του. 

Όμως, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιμονή του πληθωρισμού δεν έχει την ίδια 

έννοια σε μία πληθωριστική περίοδο (1975-1990) και σε περιόδους όπου ο 

πληθωρισμός μειώνεται σημαντικά (1991-2003). Για παράδειγμα, η επιμονή του 

πληθωρισμού τις δεκαετίες 1970 και 1980 σχετιζότανε περισσότερο με αρνητικές 

επιδράσεις - μία διαταραχή η οποία προέκυψε και αύξησε τον πληθωρισμό ο οποίος 

επέστρεψε στο προηγούμενο επίπεδο του με πολύ αργό ρυθμό. Αντιθέτως, η επιμονή 

του πληθωρισμού τη δεκαετία του 1990 είναι αποτέλεσμα σταθερής μείωσης του, το 

οποίο σπάνια έχει αρνητική έννοια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1

Εκτιμήσεις του AR Υποδείγματος για τον Πληθωρισμό στην Ελλάδα την 

Περίοδο 1975-2003

Περίοδος Υψηλού Πληθωρισμού Περίοδος Δείγματος: 1975Q1-1990Q4

Αρ, =16.878, je = 5.530, adj- R2 =0.000 

(23.444)

Αρ, = 5.216 + 0.706Ap,_t + Υ.β}ΑΑρ,_} ,j = 1 k -1, k = 4

(1.846) (4.239)

adj -R2 = 0.247, se = 4.797

Περίοδος Μείωσης του Πληθωρισμού Περίοδος Δείγματος: 1991Q1 - 2003Q2

Αρ, = 7.212, adj-R1 = 0.000,= 5.138 

(9.926)

Apt = 0.655 + 0.781ΔρΓ_, + ΣβίΑΑρ,_}> j = 1....k-\,k = 4

(0.989) (11.165)

adj-R2 =0.151, se = 2.530 

Πηγή: Hondroyiannis & Lazaretou (2004)
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5.1.1 Συγκριτικά Στοιχεία

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί ( EC, IMF, OECD) έχουνε κάνει εκτιμήσεις σχετικά με 

την οικονομική κατάσταση που βρίσκονται συγκεκριμένες χώρες οι οποίες 

παρουσιάζουν ανισορροπίες στα μακροοικονομικά τους μεγέθη και αποκλίσεις από 

το μέσο όρο άλλων ομάδων χωρών, και παρέχουνε κανόνες πολιτικής προκειμένου να 

διορθωθούν οι αποκλίσεις αυτές. Στον Πίνακα παρακάτω φαίνονται οι εκτιμήσεις για 

την Ελλάδα που έγιναν από την EC, το IMF και το OECD, καθώς επίσης παρέχουν 

και υποδείξεις για τη σωστή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

OECD (Φεβρουάριος 2001): Η γρήγορη αύξηση των πιστώσεων, η αυξανόμενη 

πορεία του πληθωρισμού καθώς και η συνεχόμενη επέκταση του ελλείμματος του 

ΙΤΣ υποδεικνύουν ότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας. Η 

δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να γίνει περισσότερο περιοριστική προκειμένου 

να αποφευχθεί η πιθανότητα της υπερθέρμανσης.

EU (Μάρτιος 2001): Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στα πλαίσια μεγάλης 

οικονομικής δραστηριότητας απαιτεί μία δημοσιονομική πολιτική περισσότερο 

προσανατολισμένη στη σταθερότητα.

IMF (Μάρτιος 2001): Η αύξηση του πληθωρισμού θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία 

στις εθνικές αρχές. Οι χαλαρές νομισματικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν θα 

πρέπει να αντισταθμιστούν από σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Αν οι 

μακροοικονομικές ανισορροπίες συνεχίσουν να ενισχύονται, θα πρέπει να 

επιβληθούν επιπλέον περιορισμοί στις δαπάνες.

Στα παρακάτω Διαγράμματα συγκρίνουμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας 

με αυτή των άλλων χωρών της ευρωζώνης οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση 

και υψηλότερους πληθωρισμούς από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Στο Διάγραμμα 5.1 

βλέπουμε το επίπεδο του πληθωρισμού συγκριτικά με τις υπόλοιπες πέντε χώρες που 

έχουνε πληθωρισμό πάνω από 2%. Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα είχε πληθωρισμό 

υψηλότερο από την άλλη ομάδα χωρών (“υπόλοιπες”). Η Ιρλανδία και η Ολλανδία 

όμως ήταν αυτές που σημείωσαν τους υψηλότερους διαφορικούς πληθωρισμούς (ο 

πληθωρισμός τους ήταν διπλάσιος από το μέσο όρο της ευρωζώνης).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1

Πληθωρισμός HICP

Ιρλανδία Ολλανδία Πορτογαλία Ελλάδα Ισπανία Φινλανδία Υπόλοιπες 

Πηγή: OECD

Υπάρχει ένα σύνολο δεικτών το οποίο χρησιμοποιείται για να βρεθεί αν υπάρχει ο 

κίνδυνος υπερθέρμανσης της οικονομίας ή όχι. Στα παρακάτω Διαγράμματα φαίνεται 

η κατάσταση της Ελλάδας η οποία αποκλίνει σε όλους αυτούς τους δείκτες από το 

μέσο όρο της ευρωζώνης. Στο Διάγραμμα 5.2 βλέπουμε ότι το κόστος ανά μονάδα 

εργασίας είναι πράγματι υψηλότερο στις οικονομίες αυτές με υψηλό πληθωρισμό σε 

σχέση με τις υπόλοιπες οπού κινούνται κάτω από το 2% του πληθωρισμού.

90



Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2

Παραγωγικό Κενό και Κόστος Ανά Μονάδα Εργασίας

% %

Παραγωγικό Κενό (2001)

.1 -------------.--------------------------- .-------------------------- .-------------------------- .---------------------------.---------------------------.-------------------------- .------------- -1
Ιρλανδία Ολλανδία Φινλανδία Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Υπόλοιπες

% %

Κόστος Ανά Μονάδα Εργασίας 
5 (Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή, Μ.Ο. 1999-2001)

Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Ελλάδα Ολλανδία Φινλανδία Υπόλοιπες 

Πηγή: OECD

Καθώς υπάρχει απόκλιση στους πληθωρισμούς θα υπάρχει και στις πληθωριστικές 

προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική πορεία του. Στο Διάγραμμα 5.3 φαίνεται ότι όχι 

μόνο ο πληθωρισμός αλλά και οι προσδοκίες αποκλίνουνε για τους καταναλωτές 

(εκτός από την Ισπανία και την Ιρλανδία οι οποίες βρίσκονται κοντά στα επίπεδα του 

μέσου όρου). Διαφορετική παρουσιάζεται η εικόνα για τους παραγωγούς όπου στις
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προσδοκίες για τις τιμές αντικατοπτρίζεται η “κοινή αγορά” σε συνθήκες υψηλής 

ανταγωνιστικότητας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3

Πληθωρισμός και Πληθωριστικές Προσδοκίες

Πληθωριστικές Προσδοκίες στη Βιομηνανία

Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Ολλανδία Ιρλανδία Φινλανδία Υπόλοιπες

Πηγή : OECD

Επίσης, ένας δείκτης υπερθέρμανσης μιας οικονομίας είναι και η απώλεια της 

ανταγωνιστικότητας της και τα μεγάλα ελλείμματα στο ΙΤΣ. Στο Διάγραμμα 5.4
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φαίνεται η σχέση μεταξύ τους από το γεγονός ότι όλες οι χώρες με υψηλό 

πληθωρισμό παρουσιάζουν και μεγάλα ελλείμματα στο ΙΤΣ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4

Ανταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
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Φινλανδία Ολλανδία Ιρλανδία Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Υπόλοιπες

Πηγή: OECD

Ένας δείκτης υπερθέρμανσης της οικονομίας είναι και αυτός που προέρχεται από τη 

χρηματοοικονομική αγορά και είναι η αύξηση των πιστώσεων. Στο Διάγραμμα 5.5
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φαίνεται ότι αυτή η αύξηση είναι αρκετά εμφανής σε όλες τις χώρες (εκτός από την 

Φινλανδία) και σχετίζεται με τη, μείωση των ονομαστικών επιτοκίων. Η αύξηση των 

πιστώσεων πάνω από το 15% που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις χώρες φαίνεται να 

είναι μη διατηρήσιμη. Παρ’ όλα αυτά σε χώρες όπως η Ελλάδα η γρήγορη αυτή 

επέκταση ίσως και να οφείλεται στη διαδικασία προσαρμογής του λόγου 

Πιστώσεις/ΑΕΠ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5.5

Αύξηση Πιστώσεων και Μεταβολή στα Επιτόκια

Ιρλανδία Πορτογαλία Ελλάδα Ολλανδία Ισπανία Φινλανδία Υπόλοιπες

Φινλανδία Ολλανδία Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Ιρλανδία Υπόλοιπες

Πηγή : OECD
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5.2 ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης που παρατηρήθηκαν το δεύτερο μισό της δεκαετίας 

του 1990 συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών συμμετοχής 

της Ελλάδας στην ΟΝΕ (Διάγραμμα 5.6). Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε μία μικρή 

πτώση στην ανεργία (Διάγραμμα 5.7) αν και παραμένει υψηλότερη από το μέσο όρο 

της ευρωζώνης. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι υπόλοιποι κύριοι μακροοικονομικοί 

παράγοντες χειροτέρευσαν. Από το 2001 ο πληθωρισμός βρίσκεται σε ανοδική 

πορεία παίρνοντας τιμές σχεδόν διπλάσιες από αυτές στην ευρωζώνη (Διάγραμμα 

5.8). Επίσης το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σταθεροποιήθηκε σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα (Διάγραμμα 5.9).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6

Πραγματική Μεγέθυνση ΑΕΠ

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

----- Ελλάδα----  ΟΝΕ

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος , Eurostat
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5.7

Ρυθμός Ανεργίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5.8

Πληθοορνσμός ΔΤΚ

Ελλάδα
ΓΙηγή : International financial Statistics. Eurostat

ΟΝΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.9

Ι<τοζι>γιο Τρεχουσών Συναλλαγών ( % ΑΕΠ )

1900 1091 1092 1003 1004 1909 1999 1007 1008 ΙββΟ 2000 2001 2002 2003

-------- ΕλλΔδα ------- ΟΝΕ

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος & Eurostat
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Η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ τον Ιανουάριο του 2001 αποτέλεσε ένα γεγονός 

μέγιστης σημασίας για την Ελληνική Οικονομία. Η παραχώρηση της νομισματικής 

πολιτικής στην ΕΚΤ καθώς και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπεβλήθησαν 

μέσα στα πλαίσια της ΟΝΕ άλλαξαν δραματικά το μακροοικονομικό περιβάλλον και 

το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η εθνική μακροοικονομική πολιτική. 

Επίσης, η υιοθέτηση του ευρώ εξάλειψε τον συναλλαγματικό κίνδυνο έναντι των 

άλλων ευρωπαϊκών νομισμάτων και αύξησε σημαντικά τη διαφάνεια του ελληνικού 

συστήματος τιμών στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου.

Φυσικά η ημερομηνία ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ (1/1/2001) είναι σχετικά 

πρόσφατη ακόμη προκειμένου να έχει κάποιος ασφαλή αποτελέσματα από μια μελέτη 

για τις επιπτώσεις της ΟΝΕ πάνω σε μεταβλητές όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη. 

Για μια τέτοια ανάλυση απαιτείται ακόμη λίγος χρόνος προκειμένου να υπάρχουν 

περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα στοιχεία που είναι 

διαθέσιμα σήμερα είναι ικανά να δώσουν μια εκτίμηση σχετικά με άλλες μεταβλητές 

οι οποίες αφορούν το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα, τα επιτόκια καθώς και τις 

επιπτώσεις του ενιαίου νομίσματος στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δηλαδή, τα 

παραπάνω αποτελούν τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της απόκλισης του 

πληθωρισμού από το μέσο όρο στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης (ευρωζώνη).

Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών εκείνων οι οποίες παρά την κοινή 

νομισματική που ακολουθείται ο μέσος ρυθμός του πληθωρισμού της βρίσκεται 

σταθερά πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια 

εμπειρική μελέτη (Arghyrou, 2004), για την περίπτωση της Ελλάδας προκειμένου να 

μελετηθούνε αν επηρεάστηκαν και κατά πόσο κάποιες κύριες οικονομικές 

μεταβλητές μετά την είσοδο στην ΟΝΕ οι οποίες συμβάλλουνε στη δημιουργία 

διαφορικών πληθωρισμών.

Η πρώτη μεταβλητή που μελετήθηκε ήτανε το επίπεδο τιμών καταναλωτή στην 

Ελλάδα και πώς αυτό επηρεάστηκε ύστερα από την υιοθέτηση του ευρώ. Γι’ αυτό το 

σκοπό εκτιμήθηκαν γραμμικά και μη-γραμμικά υποδείγματα του πληθωρισμού του 

CPI (ΔΤΚ), ελέγχοντας για διαρθρωτικές αλλαγές (structural breaks) στη 

μακροχρόνια σχέση προσδιορισμού των τιμών ισορροπίας. Σύμφωνα με τη θεωρία, η 

υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος έχει σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη της
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συναλλαγματικής αβεβαιότητας καθώς και την πλήρη διαφάνεια στις συγκρίσεις των 

τιμών για τις χώρες που το χρησιμοποιούνε, δηλαδή μέσω της ΟΝΕ προωθείται η 

εξίσωση των επιπέδων των τιμών των κρατών - μελών της. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε 

αύξηση της ευημερίας αν τα επίπεδα τιμών καθορίζονται μόνο από τον εμπορεύσιμο 

τομέα. Σε αυτή την περίπτωση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός (λόγω της μεγαλύτερης 

διαφάνειας) οδηγεί σε εξίσωση των τιμών προς τα κάτω όμως, με αποτέλεσμα ν’ 

αυξάνει το πλεόνασμα καταναλωτή (αύξηση ευημερίας). Αν όμως τα επίπεδα τιμών 

καθορίζονται κυρίως από τον μη-εμπορεύσιμο τομέα, η μεγαλύτερη διαφάνεια που 

προκύπτει από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος ίσως οδηγήσει σε απώλεια 

ευημερίας, με τα επίπεδα τιμών στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες της ένωσης 

να αυξάνουν προκειμένου να συμβαδίζουν με αυτά στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

(Balassa-Samuelson effect). Η Ελλάδα είναι μια χώρα της περιφέρειας της ΟΝΕ με 

μεγάλο μη-εμπορεύσιμο τομέα και μ’ ένα επίπεδο ΔΤΚ το οποίο όταν εκφράζεται σε 

όρους του κοινού νομίσματος είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΟΝΕ.

Στο Διάγραμμα 5.10 βλέπουμε την εξέλιξη του πληθωρισμού του ΔΤΚ στην Ελλάδα. 

Παρατηρούμε ότι από την είσοδο της στην ΟΝΕ το 2001 και μετά ο πληθωρισμός 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε αντίθεση με την προηγούμενη συνεχόμενη πτωτική 

πορεία του από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η ίδια τάση παρατηρείται και σ’ 

επίπεδο διαφορικού πληθωρισμού σε σχέση με το μέσο όρο της ΟΝΕ. Με μια πρώτη 

εκτίμηση κάποιος θα έλεγε ότι η είσοδος της Ελλάδας στην ευρωζώνη προκάλεσε 

αυτή την αύξηση στον πληθωρισμό.

Χρησιμοποιώντας έναν αριθμό γραμμικών και μη-γραμμικών υποδειγμάτων για τον 

πληθωρισμό του ελληνικού ΔΤΚ για την περίοδο 1971-2003 (Arghyrou, 2004) 

απορρίφθηκε η υπόθεση ότι η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ προκάλεσε
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διαρθρωτική αύξηση στο επίπεδο τιμών.1 Αντί αυτού βρέθηκε ότι το επίπεδο τιμών 

στην Ελλάδα αυξήθηκε μετά το 2000 διότι είχε ήδη φτάσει σε επίπεδα πολύ κάτω από 

το επίπεδο ισορροπίας του κατά την περίοδο 1998-2000. Επίσης αυτό (το επίπεδο 

τιμών) αυξήθηκε με σχετικά γρήγορο ρυθμό όπως προκύπτει μέσα από το μηχανισμό 

μη-γραμμικής προσαρμογής των τιμών στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους. Η 

αύξηση λοιπόν του επιπέδου τιμών στην Ελλάδα το 2001-2002 δεν θα πρέπει να 

προκαλεί έκπληξη καθώς η αυξητική αυτή τάση δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από 

τη φυσιολογική επαναφορά στο επίπεδο ισορροπίας. Η αύξηση τους όμως το 2003 

οφείλεται στην ασυμβατότητα ανάμεσα στην ενιαία νομισματική πολιτική που 

ακολουθήθηκε και στις εγχώριες απαιτήσεις της Ελληνικής οικονομίας.

Στο Διάγραμμα 5.11 βλέπουμε τις αποκλίσεις του επιπέδου τιμών από την ισορροπία 

για την περίοδο 1971-2003. Παρατηρούμε ότι το χρονικό διάστημα 1998-2000 το 

επίπεδο τιμών είχε τιμές πολύ κάτω από το επίπεδο ισορροπίας του. Αυτή ήταν μια 

περίοδος όπου οι ελληνικές αρχές εισήγαγαν έναν αριθμό μέτρων για τον περιορισμό 

του πληθωρισμού, συμπεριλαμβανομένου του “παγώματος” ή της οριακής αύξησης 

των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών του δημοσίου καθώς και συμφωνίες με τον 

ιδιωτικό τομέα προκειμένου ν’ ασκηθεί περιοριστική τιμολογιακή πολιτική από την 

πλευρά των επιχειρήσεων. Αυτά τα μέτρα στόχευαν στην ικανοποίηση του κριτηρίου 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ για τον πληθωρισμό ώστε η Ελλάδα να είναι έτοιμη να 

μπει στην ΟΝΕ. Γι’ αυτό στο Διάγραμμα βλέπουμε ότι οι τιμές τα δύο προηγούμενα 

χρόνια πριν την είσοδο στην ΟΝΕ σημείωναν συνεχόμενη πτωτική πορεία. Από το

2001 και μετά, οι τιμές καταναλωτή επανήλθαν στην ισορροπία με αποτέλεσμα όμως

1 Ελέγχθηκε η υπόθεση ότι η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ το 2001 και η υιοθέτηση του ευρώ το
2002 προκάλεσε διαρθρωτική μεταβολή στη διαδικασία καθορισμού των τιμών ισορροπίας. Η εξίσωση 
που χρησιμοποιήθηκε είναι η εξής :

ρ] =α+ fi{ulct + β2Ρχνι + doD, + d\Dtulct + d2Dtpwt + ut
όπου Dt = 1 αν t e (1...........T)

Dt = 0 αν t e (T+l.........N)

Στην παραπάνω εξίσωση το Dt είναι μια ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή 1 για την περίοδο

που ελέγχεται μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταβολή (Τ) και 0 μετά από αυτή. Η εξίσωση εκτιμάται 
διαδοχικά. Σε κάθε εκτίμηση που γίνεται το δείγμα παραμένει σταθερό αλλά ο ορισμός για το D 
αλλάζει. Στην πρώτη εκτίμηση που κάνουμε η τελευταία παρατήρηση για το D ισούται με το ) ενώ οι 
υπόλοιπες είναι ίσες με τη μονάδα. Η εκτίμηση επαναλαμβάνεται υποκαθιστώντας κάθε φορά τις τιμές 
του D ίσες με το μηδέν πηγαίνοντας προς τα πίσω όμως (backwards). Έτσι, στην τελευταία εκτίμηση 
μόνο η πρώτη παρατήρηση για το D θα ισούται με τη μονάδα και όλες οι υπόλοιπες θα είναι μηδέν. Σε 
κάθε εκτίμηση που κάνουμε ελέγχουμε τη στατιστική σημαντικότητα για κάθε μια ψευδομεταβλητή, 
dn i=l,2,3. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Wald ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση (Ho: d = 0). Για την

υπόθεση που αναφέρθηκε παραπάνω καμία από τις ψευδομεταβλητές δε βρέθηκε να είναι στατιστικά 
σημαντική για την περίοδο 2001-2002.
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ο ρυθμός αύξησής τους (πληθωρισμός) να επιταχυνθεί. Με άλλα λόγια, ο 

πληθωρισμός μετά το 2001 δεν αυξήθηκε λόγω του ευρώ αλλά λόγω πληθωριστικών 

πιέσεων οι οποίες υπήρχαν πολύ πριν την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.11

Αποκλίσεις επιπέδου τιμών λόγω διαρθρωτικών αλλαγών (inner-regime thresholds)

Πηγή : Arghyrou (2004)

Ένας άλλος λόγος που συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση του πληθωρισμού στην 

Ελλάδα μετά το 2001 είναι ότι η προσαρμογή των τιμών σε κατάσταση σταθερής 

ισορροπίας (steady-state) αποτελεί μία μη-γραμμική διαδικασία. Η μη-γραμμική αυτή 

συμπεριφορά των τιμών οφείλεται στις ατέλειες της αγοράς όπως είναι το κόστος 

τιμοκαταλόγου (menu-cost). Πιο συγκεκριμένα, μη-γραμμικότητες έχουμε όταν οι 

επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις τιμές τους μόνο όταν αυτές διαφέρουν από το επίπεδο 

ισορροπίας αρκετά ώστε η προσαρμογή να καθίσταται επικερδής (αποτέλεσμα 

μεγέθους προσαρμογής, size adjustment effects) ή και όταν η τιμολογιακή πολιτική 

που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι συνάρτηση του προσήμου του όρου που 

προκαλεί την ανισορροπία (αποτέλεσμα προσαρμογής βάσει του προσήμου, sign 

adjustment effects). Τα εμπειρικά υποδείγματα για τον πληθωρισμό θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπ’ όψη τέτοιου είδους μη-γραμμικότητες, διότι σε άλλη περίπτωση θα 

υπόκεινται σε μεροληπτικά οικονομετρικά συμπεράσματα και συστηματικά λάθη στη
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διεξαγωγή νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.11 λίγο πριν την 

ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ (τρίτο τρίμηνο 2000) οι τιμές είχανε αποκλίνει αρκετά 

από το επίπεδο ισορροπίας τους (είχανε αγγίξει το χαμηλότερο σημείο Ά στο -0,08) 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το QL-STECM υπόδειγμα. Όταν απορρίπτεται η 

υπόθεση της γραμμικότητας όπως έγινε για την περίπτωση της Ελλάδας (Arghyrou, 

2004) εκτιμούμε τρία υποδείγματα μη-γραμμικής προσαρμογής των τιμών 

συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περιπτώσεις οι οποίες οδηγούν σε τέτοια μη-γραμμική 

συμπεριφορά (size και sign effects). Τα υποδείγματα που εκτιμήθηκαν ήταν το L- 

STECM (Logistic Smooth Threshold Error Correction Model) το οποίο 

χρησιμοποιείται όταν έχουμε αποτελέσματα προσήμου (sign effects), το QL-STECM 

(Quadratic Logistic Smooth Threshold Error Correction Model) το οποίο 

χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν αποτελέσματα μεγέθους και κάποια συγκεκριμένου 

τύπου προσήμου και τέλος το 3-regime STECM το οποίο περιλαμβάνει και τα δύο 

αποτελέσματα μεγέθους και προσήμου. Για την περίπτωση της Ελλάδας όμως, το 

υπόδειγμα με το χαμηλότερο τυπικό σφάλμα είναι το QL-STECM2.). Η ύπαρξη 

ατελειών στην αγορά (menu costs) υποδεικνύουν ότι η επιστροφή του επιπέδου τιμών 

στην ισορροπία θα είναι γρηγορότερη όταν η απόκλιση θα είναι 

μεγάλη παρά μικρή, δηλαδή \δ0\ > \δ;\ (Arghyrou et al. 2003). Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις το QL-STECM υπόδειγμα δίνει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για 

τα ανώτατα και κατώτατα όρια, τα οποία είναι ίσα με τυ = 2,5%καιτι =-2,8%.

2 Πιο συγκεκριμένα το QL-STECM περιλαμβάνει δύο καθεστώτα, το εσωτερικό (inner) R{ και το εξωτερικό

(outer) R0 . Αυτά ορίζονται από δύο τιμές ορίων, την ανώτατη (TU) και την κατώτατη ( TL), ορίζοντας με αυτό

τον τρόπο τα όρια μέσα στα οποία η ταχύτητα προσαρμογής των τιμών προς την ισορροπία θα μεταβάλλεται. Πιο 

συγκεκριμένα έχουμε:

ΑΡ/ - e.R,. + 0 ~ θ, )R0l + £,
π ρ (

R„ =<*λ + Σ Α,Δ/ν, + Σ·ΎγΜ-ι + δι
/=1 ι=0

η ρ Α
R0, = α2 + Σ, fioM-i + Σ/θΑΡ,-ί + δΟ «'->

1=1 1=0

0, = pr{rL <ut-d < τυ} = 1-------------^—:---------
1 _|_ -criur

Η δεύτερη και η τρίτη εξίσωση περιγράφουν τις γραμμικές σχέσεις για τον πληθωρισμό. Ορίζουν δύο διαφορετικά 

καθεστώτα προσαρμογής των τιμών ανάλογα με το αν η οικονομία βρίσκεται μέσα στα όρια ΆKCCITU ή έξω 
από αυτά (inner - out regime). Η πρώτη εξίσωση ορίζει τον πληθωρισμό ως ένα σταθμισμένο μέσο των

R,KaiR0. Το θ ορίζεται ως η πιθανότητα η μεταβλητή ut_d να πάρει τιμές μέσα στα όρια 

τ* 1καηυ (transition variable).
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Επίσης, το ut-\ βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικό, δηλαδή τα κατάλοιπα είναι 

στάσιμες σειρές, άρα οι αποκλίσεις από την ισορροπία είναι προσωρινές και η 

προσαρμογή σε καθεστώς εκτός των ορίων βρέθηκε να γίνεται έξι φορές 

γρηγορότερα από αυτή εντός αυτών (το δ, ισούται με 0,074 ενώ το δ0 με 0,449).

Υπό αυτές τις συνθήκες το QL-STECM υπόδειγμα προβλέπει ότι οι τιμές όχι μόνο θ’ 

αυξηθούν τα επόμενα χρόνια (το 2001 και μετά) αλλά θα αυξηθούν και με ρυθμό 

γρηγορότερο απ’ ότι θα έκαναν στην περίπτωση όπου η απόκλιση από την ισορροπία 

θα ήτανε μικρή. Αυτό πράγματι επαληθεύτηκε μετά το 2000.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν την αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα για την 

περίοδο 2001-2002. ακολουθώντας την πορεία του επιπέδου τιμών όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 5.11 αυτό συνέχισε την ανοδική του πορεία παίρνοντας τιμές πάνω από το 

επίπεδο ισορροπίας ώστε το δεύτερο τρίμηνο του 2003 άγγιξαν το ανώτατο σημείο 

τυ. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως αυτή η εξέλιξη δεν οφείλεται στην 

εισαγωγή του ευρώ. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν δύο πιθανές υποθέσεις γι’ αυτή την 

εξέλιξη.

Η πρώτη υπόθεση βασίζεται στην πλευρά της προσφοράς σύμφωνα με την οποία το 

2003 οι ελληνικές επιχειρήσεις είχανε αυξήσει τις τιμές πάνω από το επίπεδο 

ισορροπίας με σκοπό υψηλότερα κέρδη. Η υπόθεση αυτή βέβαια δεν μπορεί να 

ελεγχθεί μέσω κάποιου οικονομετρικού υποδείγματος αλλά δεν είναι και τελείως 

αβάσιμη αν σκεφτεί κάποιος τις απώλειες κερδών που είχανε υποστεί οι ελληνικές 

επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα 1998-2002.

Η δεύτερη υπόθεση βασίζεται στην πλευρά της ζήτησης. Η Ελλάδα συνεχίζει να 

σημειώνει υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού διότι η νομισματική πολιτική η οποία 

ακολουθείται από την ΕΚΤ είναι ασυνεπής με τις εγχώριες απαιτήσεις της ελληνικής 

οικονομίας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα (Arghyrou, 2004) οδηγούν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Σύμφωνα λοιπόν με το QL-STECM υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε 

όταν οι τιμές βρίσκονται μέσα στα όρια των δύο ορίων τικαιτυ (inner regime) η 

νομισματική πολιτική θα πρέπει να είναι διακριτή (active) προκειμένου να ελέγξει 

τον πληθωρισμό καθώς εντός αυτών των ορίων οι τιμές παρουσιάζουν έντονη 

ακαμψία λόγω της αργής προσαρμογής τους (low speed of adjustment) με 

αποτέλεσμα η επιμονή του πληθωρισμού να είναι αρκετά έντονη. Αντιθέτως, όταν οι
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τιμές κινούνται εκτός αυτών των ορίων (outer regime) η νομισματική πολιτική θα 

πρέπει να είναι λιγότερο διακριτή καθώς η οικονομία λόγω των αυτόματων 

σταθεροποιητών υπό τη μορφή της γρήγορης προσαρμογής (high speed of 

adjustment) είναι σε θέση να επαναφέρει το επίπεδο τιμών στην ισορροπία. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω λοιπόν καθώς η οικονομία βρισκότανε εντός των ορίων τ^καιτ11 

στις αρχές του 2002 και λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις συνθήκες της υψηλής 

συνολικής ζήτησης που παρατηρήθηκε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα, η χώρα είχε 

ανάγκη από ενεργή νομισματική πολιτική προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθωρισμός. 

Φυσικά, λόγω της ενιαίας νομισματικής πολιτικής δεν ήτανε δυνατό να παρθούνε 

ιδιαίτερα μέτρα για την Ελλάδα. Παρακάτω θα εξετάσουμε το ζήτημα εκτενέστερα.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ανήκει στην περιφέρεια της ΟΝΕ με έναν 

πραγματικό τομέα ο οποίος δεν έχει πλήρως συγκλίνει με αυτό των χωρών του 

κέντρου της ΟΝΕ (Γερμανία, Γαλλία) και του οποίου το μικρό μέγεθος δεν είναι σε 

θέση να επηρεάσει σημαντικά τον καθορισμό των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Σύμφωνα 

με εμπειρικές μελέτες (Arghyrou, 2004) ενισχύεται το θεωρητικό επιχείρημα ότι 

μπαίνοντας μια χώρα σε μια νομισματική ένωση χωρίς προηγουμένως να έχει 

επιτύχει σε σημαντικό βαθμό συγχρονισμό με τον οικονομικό κύκλο των υπολοίπων 

κρατών-μελών της ένωσης ίσως η νομισματική πολιτική να δράσει προκυκλικά, το 

οποίο μεταφράζεται σε κόστος για τη χώρα. Το παράδειγμα της Ελλάδας είναι 

χαρακτηριστικό όπου φαίνεται ότι η ονομαστική σύγκλιση από μόνη της δεν εγγυάται 

εναρμονισμένη διαχρονική εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της ευρωζώνης.

Στο Διάγραμμα 5.12 βλέπουμε τη διαχρονική εξέλιξη των επιτοκίων και του 

πληθωρισμού για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την ΟΝΕ. Η νομισματική πολιτική 

που ακολουθήθηκε τα πρώτα χρόνια της ΟΝΕ (2001-2003) δεν συμβάδιζε με τις 

ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αυτό εξηγεί επίσης την πρόσφατη αύξηση του 

πληθωρισμού στην Ελλάδα (αντιθέτως βλέπουμε ότι υπήρξε μεροληψία υπέρ των 

χωρώ του κέντρου, Γερμανία). Στη μελέτη του ο Arghyrou (2004) βρήκε ότι αν η 

Ελλάδα δεν έμπαινε στη ζώνη του ευρώ το 2001 το επιτόκιο της θα ήτανε τρεις φορές 

υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στα πλαίσια της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Πιο 

συγκεκριμένα, βασισμένη στην εμπειρική δουλειά των Faust, Rogers και Wright 

(2001) για την Bundesbank και την ECB, η μελέτη για την Ελλάδα περιλαμβάνει μια 

σύγκριση ανάμεσα στα πραγματοποιηθέντα βραχυχρόνια επιτόκια που τέθηκαν από
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την ECB την περίοδο 2001-2003 και σε αυτά που θα έθετε η ΤτΕ αν δεν έμπαινε στην 

ΟΝΕ και ασκούσε ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Η ανάλυση βασίστηκε σ’ έναν 

αριθμό υποθέσεων σχετικά με το πώς θα ήταν η κατάσταση αν η Ελλάδα δεν είχε 

μπει στην ΟΝΕ, οι οποίες όμως είναι δυνατό να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Σε γενικές 

γραμμές όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεδομένου του μικρού μεγέθους της 

Ελλάδας σε σχέση με ολόκληρη την ευρωζώνη είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η 

νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν θα διαφοροποιούνταν σημαντικά και χωρίς αυτή. 

Επίσης, αν η Ελλάδα παρέμενε εκτός ΟΝΕ και το 2001 η ΤτΕ θα συνέχιζε την 

προσπάθεια για σταθεροποίηση του προϊόντος και τη μείωση του πληθωρισμού, όπως 

έκανε την περίοδο 1990-2000. Η νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε δηλαδή 

ήταν ασύμβατη με την ισχύουσα κάθε φορά οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Σε 

περίοδο όπου η οικονομική ανάπτυξη προχωρούσε με επιταχυνόμενους ρυθμούς 

(2001-2003) η ελληνική οικονομία φαίνεται να είχε ανάγκη σχετικά σφιχτής 

οικονομικής πολιτικής προκειμένου να κρατηθεί ο πληθωρισμός σε χαμηλά επίπεδα. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, η μείωση των επιτοκίων έδωσε ώθηση στη συνολική ζήτηση 

ακόμη περισσότερο, γεγονός που αναθέρμανε ακόμη περισσότερο την οικονομία και 

οδηγούσε σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.12

Επιτόκια και Πληθωρισμός ΔΤΚ στην Ελλάδα, Γερμανία και στην ΟΝΕ, 1991-2003

---------- Ελληνικό Επιτόκιο ..........  Ευρωπαϊκό Επιτόκιο------ — Επιτόκιο Bundesbank
Πληθωρισμός ΔΤΚ Ελλάδας -------Πληθωρισμός ΔΤΚ ΟΝΕ

Πηγή : ECB & Intematuinal Financial Statislics
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5.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο σημείο όταν μια χώρα σε μια 

νομισματική ένωση δέχεται πληθωριστικές πιέσεις από την αυξημένη ζήτηση λόγω 

επεκτατικής νομισματικής πολιτικής (χαμηλά επιτόκια) οι μεταβολές στις σχετικές 

τιμές και στους μισθούς συγκρινόμενοι με αυτούς στις υπόλοιπες χώρες - μέλη θα 

οδηγήσουν την οικονομία πίσω στην ισορροπία. Η επίδραση δηλαδή του διαφορικού 

πληθωρισμού στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα συμβάλλει στην 

χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες - 

μέλη. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο ρυθμός ανόδου των αμοιβών των συντελεστών 

παραγωγής είναι υψηλότερος από το ρυθμό βελτίωσης της παραγωγικότητάς τους, 

τότε το κατά μονάδα κόστος παραγωγής των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων 

ανέρχεται. Αν αυτή η αύξηση εκφρασμένη σε κοινό νόμισμα είναι μεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη αύξηση του κατά μονάδα κόστους παραγωγής στις ανταγωνίστριες 

χώρες τότε η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας χειροτερεύει. Γενικότερα 

με τον όρο ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας εννοούμε το βαθμό στον οποίο οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτή την οικονομία έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν προϊόντα με ικανοποιητικό κόστος σε σχέση με τις τιμές που 

διαμορφώνονται για τα προϊόντα αυτά στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Οι τιμές 

των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων μιας μικρής χώρας όπως είναι η Ελλάδα 

θεωρούνται δεδομένες για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες 

όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα και όσο πιο ικανοποιητικές είναι οι συνθήκες 

ζήτησης των προϊόντων που προσφέρονται. Η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων 

επιχειρήσεων αυξάνει όταν βελτιώνονται οι συνθήκες κόστους των προϊόντων που 

παράγουν έτσι ώστε να επεκτείνεται το εύρος των εισαγώγιμων ή εξαγώγιμων 

προϊόντων που μπορούν να προσφέρουν με κέρδος στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η 

ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επομένως κατά κύριο λόγο από το σχετικό κόστος 

παραγωγής εγχωρίως παραγόμενων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων σε σχέση με το 

αντίστοιχο κόστος των ανταγωνιστριών χωρών.

Η θεωρία έχει δείξει ότι αποκλίσεις της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

από την ΡΡΡ προκαλεί μεταβολές στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (CA). Στο 

υπόδειγμα των Obstfeld και Rogoff (1996) γίνεται η υπόθεση ότι η ΡΡΡ ισχύει
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(δηλαδή οι διαταραχές που προέρχονται από το νομισματικό τομέα της οικονομίας 

χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα μακροχρόνια). Παρ’ όλα αυτά όμως οι ακαμψίες 

στις τιμές υπονοούν ότι βραχυχρόνια οι διαταραχές αυτές οδηγούν σε αποκλίσεις της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας από την ισορροπία (ΡΡΡ) με αποτέλεσμα 

μεταβολές στο ΙΤΣ. Να σημειωθεί εδώ ότι οι μεταβολές στο ΙΤΣ μπορεί να είναι και 

μόνιμου χαρακτήρα αν η διαταραχή είναι μόνιμη, όπως για παράδειγμα μια μεταβολή 

στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Εμπειρικές μελέτες επίσης όπως αυτή του 

Obstfeld (2002) και Lee και Chinn(2002) έχουνε αποδείξει ότι υπάρχει σχέση 

ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές (πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και 

ΙΤΣ), χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό οικονομετρικό υπόδειγμα (δηλαδή η αντίδραση 

του ΙΤΣ στις μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι σταθερή). 

Η υπόθεση όμως της γραμμικότητας ίσως όμως να είναι αβάσιμη (όπως θα δούμε 

παρακάτω για την περίπτωση της Ελλάδας). Πιο συγκεκριμένα αν υποθέσουμε ότι 

ισχύει η ΡΡΡ αλλά ισχύουν όμως βραχυχρόνια και ατέλειες στην αγορά (κόστος 

τιμοκαταλόγου) είναι δυνατό μικρές μεταβολές στην πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία να μην προκαλέσουνε αξιόλογη μεταβολή στο ΙΤΣ, ενώ αντιθέτως μεγάλες 

μεταβολές της πρώτης να έχουνε εμφανή επίδραση σε αυτό. Δηλαδή μικρή μεταβολή 

των σχετικών τιμών από την ισορροπία (ΡΡΡ) είναι δυνατό να μην παρέχει ισχυρά 

κίνητρα στους εγχώριους και ξένους καταναλωτές να απευθυνθούν σ’ εναλλακτικές 

πηγές προσφοράς (εγχωρίως ή στην αλλοδαπή, ανάλογα με την περίπτωση). Αν όμως 

η μεταβολή της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας από την ισορροπία είναι 

μεγάλη ώστε η οι σχετικές να μεταβληθούν σημαντικά, τότε είναι δυνατό τέτοιου 

είδους κίνητρα να λάβουν χώρα. Εάν μια τέτοια υπόθεση ισχύει, τότε η διαχρονική 

εξέλιξη του ΙΤΣ δεν αποτελεί γραμμική συνάρτηση των αποκλίσεων της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας από την ΡΡΡ, αλλά είναι συνάρτηση του μεγέθους της 

απόκλισης αυτής (size effects). Αν δεν ληφθούν υπ’ όψη αυτές οι επιδράσεις τότε οι 

οικονομετρικές μελέτες που εξετάζουν το ζήτημα αυτό πιθανώς να δώσουν 

μεροληπτικά αποτελέσματα.

Στο Διάγραμμα 5.13 βλέπουμε ότι επαληθεύεται η θεωρία που συσχετίζει τις 

μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και του ΙΤΣ. Πιο 

συγκεκριμένα, από το 1960 έως το 1985 και από το 1995 έως το 2003 παρατηρούμε 

την αυξητική τάση που παρουσιάζει το έλλειμμα στο ΙΤΣ ,ενώ αντιθέτως την περίοδο 

1986-1994 υπάρχει φθίνουσα τάση για το έλλειμμα. Στον Πίνακα 5.2 παρακάτω
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(Τράπεζα της Ελλάδος) έχουμε στοιχεία για την περίοδο 1997 - 2002 όπου φαίνεται 

η τάση για αύξηση του ελλείμματος από το 2000 κι έπειτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ,

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1960-1969 5.5 14.5 -9.1 6.7 -2.4

1970-1979 7.2 19.4 -12.2 8.4 -3.8

1980-1989 9.7 23.0 -13.3 9.0 -4.3

1990-2000 6.2 20.0 -14.6 11.6 -3.0

2001-2003 8.0 23.3 -15.4 9.4 -6.0

Πηγή: Arghyrou (2004)

Στο Διάγραμμα 5.14 απεικονίζονται το ελληνικό ΙΤΣ και οι μεταβολές της ισοτιμίας 

(σε σχέση με το ευρώ) για την περίοδο 1982 - 2003.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.13

Ελληνικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ) , 1960-2003

......... Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών -------Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου
—-------Ισοζύγιο Υπηρεσιών, Μεταβιβάσεων και Εισοδήματος

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.14

Ελληνικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (CA) και 
Αποκλίσεις Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (MSA)

Η απόκλιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας (MSA) ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα 

στην αγοραία ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία και στο επίπεδο ισορροπίας, την 

ΡΡΡ. Μία θετική απόκλιση υποδεικνύει υποτίμηση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας γεγονός που αυξάνει τη σχετική τιμή των ξένων αγαθών 

με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η εγχώρια ανταγωνιστικότητα. Το ακριβώς αντίθετο 

συμβαίνει όταν η μεταβολή είναι αρνητική. Δηλαδή το ΙΤΣ και η πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία σχετίζονται θετικά όπως φαίνεται και Διαγραμματικά.

Η εμπειρική μελέτη που έγινε από τον Arghyrou (2004) προκειμένου να βρεθεί η 

σχέση ΙΤΣ και απόκλισης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας για την 

περίπτωση της Ελλάδας είχε τα εξής συμπεράσματα. Οι κινήσεις του ελληνικού ΙΤΣ 

καθορίζονται σε σημαντικά από το βαθμό απόκλισης της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Δηλαδή, αφού ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας του 

ΙΤΣ είναι η σχετική τιμή των ξένων αγαθών τα ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες 

χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή (ή ακόμη και καθόλου) μονοπωλιακή δύναμη στις 

διεθνείς αγορές.

Από την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και μέχρι το 2003, η απόκλιση της 

πραγματικής από την ΡΡΡ έφτασε το 4,2% (Διάγραμμα 5.14). Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου (2001-2003) το έλλειμμα στο ΙΤΣ άγγιξε το 6% του ΑΕΠ, (ο
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υψηλότερος μέσος όρος για τρία συνεχόμενα χρόνια από το 1960 και μετά με 

εξαίρεση τη χρονιά του 2000). Φυσικά, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου το 2000, όμως πρωταρχικής σημασίας αιτία για την αυξητική 

πορεία του ελλείμματος ήτανε η αυξανόμενη υπερτίμηση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας). Από το 2001 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται σε 

ανοδική πορεία και παίρνει τιμές αρκετά πιο πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. 

Επιπλέον, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια 

οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις δημόσιες επενδύσεις (προετοιμασία για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004). Αντιθέτως, οι ιδιωτικές επενδύσεις (εκτός των 

κατασκευών) καθώς και η ιδιωτική αποταμίευση αναγκαίες προϋποθέσεις για 

αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, παρουσιάζουν στασιμότητα οι πρώτες και τάση 

μείωσης η δεύτερη. Η ανεργία αν και σημείωσε μείωση (μικρή) παραμένει σε επίπεδα 

πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Το μίγμα πολιτικής που 

ακολουθήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 κινήθηκε σε λάθος κατεύθυνση 

δίνοντας μεγάλο βάρος στη νομισματική πολιτική χωρίς να προωθήσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τη δημοσιονομική διόρθωση και τις απαραίτητες διαρθρωτικές 

αλλαγές. Η πολιτική που ακολουθήθηκε επέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα 

αναφορικά με την ονομαστική σύγκλιση, είχε όμως και σημαντικές παρενέργειες 

στον πραγματικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι οι απώλειες σε όρους 

ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, η πολιτική που ακολουθήθηκε τη δεκαετία του 1990 

δεν προώθησε επαρκώς την πραγματική σύγκλιση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.15

Εξέλιξη της Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 
με Βάση το Σχετικό Κόστος Εργασίας στην Οικονομία (1995 = 100)
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Στο Διάγραμμα 5.15 φαίνεται η εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

με βάση το σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της 

οικονομίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003) για σύνολο 24 

χωρών που χρησιμοποιήθηκαν στο δείγμα. Παρατηρούμε ότι ο σχετικός δείκτης 

μειώθηκε από 107,4 το 1997 στο 96,7 το 2002 υποδηλώνοντας υποτίμηση της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος (REERULCE) 

κατά 10% και αντίστοιχη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όμως, η ανατίμηση της 

μέσης ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων κατά το 2002 

είχε ως συνέπεια την ανατίμηση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας για 

την Ελλάδα κατά 1,85%. Επίσης ο ρυθμός αύξησης των μισθολογικών αμοιβών ανά 

εργαζόμενο στην Ελλάδα το 2002 ήταν 6,7% ενώ ο ρυθμός αύξησης της 

παραγωγικότητας ήταν 4,1%. Ως αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα το 2002 ήταν 2,6%. Στην ίδια περίοδο το κόστος 

εργασίας για τις υπόλοιπες χώρες του δείγματος αυξήθηκε κατά 2,5%, γεγονός που 

δείχνει ότι το σχετικό κόστος εργασίας αυξήθηκε για την Ελλάδα κατά 0,11%. Έτσι η 

ανατίμηση της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (NEER) κατά 1,85% είχε ως 

αποτέλεσμα και την ανατίμηση της πραγματικής (REER) κατά 1,96% και αντίστοιχη 

χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας έναντι των χωρών του δείγματος.
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