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Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι να εξετάσει θέματα που άπτονται της Οικονομικής και

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).  Η διατριβή μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα βασικά

κεφάλαια, ένα εισαγωγικό κεφάλαιο και ένα κεφάλαιο όπου συνοψίζουμε τα

αποτελέσματά μας.

Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά, παρουσιάζουμε την θεωρητική και εμπειρική

βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί πάνω στο θέμα της ανεξαρτησίας των Κεντρικών

Τραπεζών και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη σχέση της με το πραγματικό προϊόν,

την απασχόληση και τον πληθωρισμό και γίνεται αναφορά των επιχειρημάτων που

απορρέουν μέσα από αυτές. Στη συνέχεια, στο αναλυτικό κομμάτι ένα

μακροοικονομικό υπόδειγμα παρουσιάζεται για μια χώρα ώστε να μελετηθούν, 

χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ

του φορέα άσκησης νομισματικής πολιτικής και των εργατικών συνδικάτων,

λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα. Τα αποτελέσματα

υποδηλώνουν ότι υπό καθεστώς Nash μεταξύ των ‘παικτών’, οι επιδράσεις του

βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ στην απασχόληση εξαρτώνται από τους στόχους που

έχουν θέσει οι δύο ‘παίκτες’ για αυτή την μεταβλητή. Ειδικότερα, εάν τα εργατικά

σωματεία αποστρέφονται τον πληθωρισμό, υπάρχει μια τιμή για το πηλίκο στόχος

απασχόλησης της ΚΤ προς στόχος απασχόλησης των εργατικών συνδικάτων για την

οποία μια αύξηση της ανεξαρτησίας της ΚΤ μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την
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απασχόληση στην ισορροπία. Εάν από την άλλη πλευρά τα εργατικά σωματεία δεν

ενδιαφέρονται για τον πληθωρισμό καθαυτό, ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ δεν

επιδρά καθόλου στην απασχόληση, ενώ ο βαθμός αποστροφής είτε της ΚΤ είτε των

εργατικών σωματείων προς τον πληθωρισμό έχει αρνητική επίδραση στο επίπεδο

πληθωρισμού στην ισορροπία. Υπό καθεστώς συνεργασίας μεταξύ παικτών,

βρίσκουμε ότι τόσο ο βαθμός αποστροφής των εργατικών συνδικάτων όσο και ο

βαθμός συντηρητικότητας δεν επηρεάζουν το επίπεδο απασχόλησης. Συγκρίνοντας τα

αποτελέσματα των δύο καθεστώτων, συμπεραίνουμε ότι όταν η ΚΤ ενδιαφέρεται

περισσότερο από τα συνδικάτα για την κοινωνική ευημερία των ανέργων συνολικά

και επίσης ο βαθμός συντηρητικότητάς της είναι αρκετά υψηλότερος από τον βαθμό

αποστροφής των συνδικάτων στον πληθωρισμό, η απασχόληση στην ισορροπία υπό

το καθεστώς της συνεργασίας θα είναι υψηλότερη από αυτήν του μη συνεργατικού

καθεστώτος. Στη συνέχεια, στο εμπειρικό κομμάτι, ένα από τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι εμπειρικές μελέτες περί ανεξαρτησίας των ΚΤς είναι ότι οι δείκτες

που μετρούν την ανεξαρτησία είναι συχνά ελλιπείς και δεν ανταποκρίνονται πάντα

στην πραγματική ανεξαρτησία καθώς η νομοθεσία αποσαφηνίζει μόνο τα όρια

εξουσίας των ΚΤ και των άλλων φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής. Γι’ αυτό το

λόγο, επιχειρούμε την επέκταση των δεικτών ανεξαρτησίας του Cukierman (1992) για

μεταγενέστερη περίοδο και επίσης εξετάζουμε και άλλους παράγοντες που πιθανώς

να επηρεάζουν τη σχέση του βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ με του ρυθμού

πληθωρισμού καθώς και με τη μεταβλητότητα του προϊόντος και με του δείκτη

θυσίας. Χρησιμοποιούμε στοιχεία από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες για

την περίοδο 1991-2006. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια

στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ του βαθμού ανεξαρτησίας των ΚΤ και
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του ρυθμού πληθωρισμού και ότι επίσης αυτή η σχέση δεν επηρεάζεται ακόμα και

όταν άλλες ερμηνευτικές μεταβλητές, όπως η ποιότητα της κυβέρνησης, η πολιτική

σταθερότητα και η ανοικτότητα της οικονομίας,  εισαχθούν στο υπόδειγμα. Από την

άλλη πλευρά, βρίσκουμε μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ του δείκτη

θυσίας και του βαθμού ανεξαρτησίας.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά επιχειρούμε να μελετήσουμε τις στρατηγικές

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φορέων άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής

πολιτικής μέσα σε μια νομισματική ένωση κάτω από διαφορετικά θεσμικά

καθεστώτα, και στη συνέχεια εξετάζουμε το ρόλο των ασυμμετριών στις διαταραχές

καθώς η νομισματική πολιτική μέσα σε μια νομισματική ένωση έχει

σταθεροποιητικές επιδράσεις μόνο σε αθροιστικές μεταβλητές. Συγκεκριμένα,

χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων και ένα μακροοικονομικό

υπόδειγμα για δύο χώρες που έχουν σχηματίσει μια νομισματική ένωση, π.χ. την

ΟΝΕ, μελετούμε πως οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φορέων νομισματικής και

δημοσιονομικής πολιτικής επηρεάζουν το πραγματικό προϊόν, την απασχόληση και

τον πληθωρισμό των χωρών μελών. Εκτός από τους φορείς άσκησης οικονομικής

πολιτικής, έχουν ληφθεί υπόψη και τα εργατικά συνδικάτα, καθώς συγκρούσεις

προτεραιοτήτων μεταξύ πολλαπλών φορέων και συνδικάτων μπορεί να οδηγήσουν σε

καταστάσεις όπου η μια πολιτική αντιστρέφει τα αποτελέσματα της άλλης. Τα

διαφορετικά καθεστώτα που εξετάζουμε είναι: (1) συμπεριφορά Nash από την πλευρά

των εθνικών δημοσιονομικών αρχών και συνδικάτων και καθεστώς Stackelberg από

την ΚΤ (δηλαδή, το υπάρχων καθεστώς που επικρατεί στην ΟΝΕ), (2) συνεργασία

μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών αρχών, συμπεριφορά Nash από την πλευρά των

συνδικάτων και  καθεστώς Stackelberg από την ΚΤ  (που αντιστοιχεί στο υπό
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συζήτηση θέμα της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης), και (3) συνεργασία τόσο

μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών αρχών όσο και των συνδικάτων (που

αντιστοιχεί σε μια υποθετική περίπτωση μιας πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ

κυβερνήσεων) με καθεστώς Stackelberg από την ΚΤ. Ένα από τα αποτελέσματά μας

είναι ότι η περίπτωση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας δεν επιφέρει καλύτερα

αποτελέσματα ως προς τον πληθωρισμό και την απασχόληση σε σύγκριση με τα άλλα

δύο καθεστώτα όταν εμφανίζονται συμμετρικές διαταραχές. Από την άλλη πλευρά, το

καθεστώς αυτό επιφέρει περισσότερα οφέλη για τον μέσο Ευρωπαίο από αυτά του

καθεστώτος της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης όταν υπάρχουν συχνές ασύμμετρες

διαταραχές.

 Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στην διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και

ειδικότερα επιχειρούμε να μελετήσουμε το βαθμό ετερογένειας ανάμεσα στις

οικονομίες των 27 χωρών-μελών. Επίσης εξετάζουμε τον βαθμό συγχρονισμού των

οικονομικών τους κύκλων και τη συμμετρία των διαταραχών με σκοπό να εκτιμηθούν

οι προοπτικές των νέων χωρών-μελών να ενοποιηθούν περισσότερο μακροχρόνια με

τα πιο παλαιά κράτη-μέλη. Ο βαθμός ετερογένειας μετριέται με βάση συντελεστές

Theil, ενώ χρησιμοποιούμε στοιχεία τόσο για το συνολικό χρονικό διάστημα

1995.1-2005.4 όσο και για δύο επιμέρους περιόδους, 1995.1-2000.4 και

2000.1-2005.4 (προ και μετά την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος). Για τη μέτρηση

του βαθμού συμμετρίας των μακροοικονομικών διαταραχών μεταξύ των

χωρών-μελών στην ΕΕ-27 χρησιμοποιούμε μεθοδολογία SVAR διαχωρίζοντας τις

διαταραχές σε διαταραχές ζήτησης και διαταραχές προσφοράς. Ενδεικτικά, τα

αποτελέσματα φανερώνουν ότι ενώ κάποιες από τις 12 νέες χώρες-μέλη

συμπεριφέρονται αρκετά διαφορετικά από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ,
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ορισμένες άλλες, συμπεριλαμβανομένης και της Ουγγαρίας και Εσθονίας, εμφανίζουν

σχετικά υψηλό βαθμό συμμετρίας των διαταραχών τους με αυτές της ευρωζώνης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ συμμετρίας των

μακροοικονομικών διαταραχών και ενοποίησης του εμπορίου, είτε όταν αυτή αφορά

το συνολικό εμπόριο είτε όταν αφορά το ενδοκλαδικό εμπόριο χρησιμοποιώντας

στοιχεία για την περίοδο 1995q1-2005q4. Η ένταση του συνολικού εμπορίου μεταξύ

δύο χωρών μετριέται ως ο λόγος του αθροίσματος των διμερών εξαγωγών και

εισαγωγών προς το άθροισμα των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών των εν λόγω

χωρών, ενώ για το ενδοκλαδικό εμπόριο υπολογίζουμε δείκτες Grubel-Lloyd. Τα

αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βαθμός συσχέτισης των διαταραχών τόσο στη ζήτηση

όσο και στην προσφορά είναι θετικά εξαρτημένος από το συνολικό επίπεδο των ροών

του εμπορίου, και επίσης, ότι όσο αυξάνεται το ενδοκλαδικό εμπόριο μειώνεται

(αυξάνεται) ο βαθμός συσχέτισης των διαταραχών ζήτησης (προσφοράς). Γενικώς,

προκύπτει ότι τα αποτελέσματά μας συνάδουν περισσότερο με την άποψη των

Frankel-Rose παρά με την άποψη του Krugman όσον αφορά την επίδραση του

εμπορίου στον συγχρονισμό της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς και το κόστος

ένταξης σε μια νομισματική ένωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ανεξαρτησία Κεντρικών Τραπεζών, πληθωρισμός και
απασχόληση

1.1 Εισαγωγή

Ο βαθμός ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) αποτελεί ένα κύριο θέμα στη

μακροοικονομική θεωρία και πολιτική. Την τελευταία δεκαετία έχουν υπάρξει

μεγάλες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τις Κεντρικές Τράπεζες (ΚΤς), οι οποίες

έχουν σκοπό να αυξηθεί ο βαθμός ανεξαρτησίας τους. Από τα τέλη του 1980, χώρες

όπως η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή, το Μεξικό, η Αργεντινή και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως

επίσης και πολλές από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, έχουν προχωρήσει σε αλλαγές

στη νομοθεσία έτσι ώστε οι ΚΤς να είναι πιο αυτόνομες σε σχέση με τις κυβερνήσεις.

Επιπλέον, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ

ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των ΚΤς τους μετά την υπογραφή της

Συνθήκης του Μάαστριχ (Φεβρουάριος 1992), η οποία θέσπισε αμετάκλητα την
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πορεία προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Οι αλλαγές στη νομοθεσία συνήθως

κατευθύνουν την ΚΤ ώστε να εστιάσει κυρίως στο στόχο της σταθερότητας των

τιμών ακόμα και εάν αυτός επιφέρει κόστος όσον αφορά το γεγονός ότι η ΚΤ

παραβλέπει άλλους στόχους, όπως είναι η απασχόληση και η ανάπτυξη. Οι λόγοι που

συντέλεσαν σε αυτές τις αλλαγές ήταν η θεωρία περί δυναμικής ασυνέπειας της

νομισματικής πολιτικής καθώς και η φαινομενική επιτυχία ορισμένων ΚΤ, οι οποίες

θεωρούνταν σχετικά ανεξάρτητες (π.χ. οι ΚΤς της Γερμανίας, της Δανίας, της

Σουηδίας και της Ελβετίας) στο να διατηρήσουν συγκριτικά χαμηλούς ρυθμούς

πληθωρισμού για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ως επίσης και η απελευθέρωση

των ροών κεφαλαίου στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

  Οι περισσότεροι συγγραφείς δεν δίνουν σαφή ορισμό της ανεξαρτησίας της

ΚΤ. Σύμφωνα με τον Friedman (1962), η αυτονομία της ΚΤ αναφέρεται στη σχέση

μεταξύ της ΚΤ και της κυβέρνησης, και ισοδυναμεί με τη σχέση μεταξύ του

Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Κυβέρνησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετεί

σύμφωνα με τους νόμους που ορίζονται από τη νομοθετική εξουσία, και αναγκάζεται

να νομοθετήσει με διαφορετικό τρόπο μόνο όταν προηγηθεί κάποια αλλαγή στους

αντίστοιχους νόμους. Όπως επισημαίνει ο Hasse (1990), η ανεξαρτησία της ΚΤ

σχετίζεται με τρεις τομείς: ανεξαρτησία σε θέματα προσωπικού, ανεξαρτησία σε

χρηματοοικονομικά θέματα, και ανεξαρτησία στην χάραξη της νομισματικής

πολιτικής. Η ανεξαρτησία σε θέματα προσωπικού αναφέρεται στην επιρροή που έχει

η κυβέρνηση στις διαδικασίες πρόσληψης. Δεν είναι εφικτό να αποκλειστεί τελείως η

επιρροή της Κυβέρνησης στις διαδικασίες πρόσληψης σε ένα δημόσιο οργανισμό

τόσο σημαντικό όπως είναι η ΚΤ. Ωστόσο, ο βαθμός επιρροής της μπορεί να

εκτιμηθεί από ορισμένα κριτήρια όπως για παράδειγμα, η εκπροσώπηση της
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κυβέρνησης στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΤ. Η ανεξαρτησία σε

χρηματοοικονομικά θέματα αναφέρεται στην δυνατότητα που δίνεται στην

κυβέρνηση να χρηματοδοτεί τις κυβερνητικές δαπάνες είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω

πιστώσεων της ΚΤ. Η ανεξαρτησία στην νομισματική πολιτική αναφέρεται στην

ελευθερία των κινήσεων τακτικής που έχει δοθεί στην ΚΤ για το σχεδιασμό και την

εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους Debelle & Fischer (1995)

και Fischer (1995), είναι χρήσιμο να διαχωρίσουμε την ανεξαρτησία της

νομισματικής πολιτικής σε ανεξαρτησία ‘μέσου’ και ανεξαρτησία ‘στόχου’. Η ΚΤ

έχει ανεξαρτησία μέσου όταν της έχει δοθεί απόλυτη ελευθερία σε όλα τα επίπεδα της

εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής ενώ έχει ανεξαρτησία στόχου όταν είναι

ελεύθερη να θέτει τους δικούς της στόχους. 

 Η βιβλιογραφία σχετικά με τις επιδράσεις της ανεξαρτησίας της ΚΤ μπορεί να

χωριστεί σε δύο ομάδες, αναλυτική και εμπειρική. Η θεωρητική-αναλυτική

βιβλιογραφία βασίζεται στην υπόθεση περί ‘πληθωριστικής προδιάθεσης’ της

οικονομικής πολιτικής. Η νομισματική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί

βραχυχρόνια για να επιτευχθούν διάφοροι αντικειμενικοί στόχοι, όπως η αύξηση της

απασχόλησης, η χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τα χαμηλά

επιτόκια. Αν η πληθωριστική προδιάθεση προέρχεται κυρίως από τελικούς στόχους,

το πιο γνωστό παράδειγμα πληθωριστικής προδιάθεσης είναι αυτό που σχετίζεται με

το στόχο για το επίπεδο απασχόλησης. Δεδομένου ότι υπάρχουν συλλογικές

συμβάσεις εργασίας, οι οποίες κρατούν τους ονομαστικούς μισθούς σταθερούς κατά

τη διάρκεια της συλλογικής σύμβασης, ο πληθωρισμός επιδρά στην απασχόληση

μειώνοντας το εργατικό κόστος. Έτσι οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής

οδηγούνται στο να μειώσουν τους πραγματικούς μισθούς μέσω του πληθωρισμού
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ώστε να αυξήσουν την απασχόληση. Ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας θα προβλέψει αυτή

την ενέργεια των αρχών και τα εργατικά σωματεία θα απαιτήσουν υψηλότερους

μισθούς ώστε να  αντισταθμίσουν την πληθωριστική προδιάθεση. Σαν αποτέλεσμα,

στην ισορροπία δεν θα υπάρχει καμία επίδραση στην απασχόληση, απλά ο

πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος. Το πρόβλημα της πληθωριστικής προδιάθεσης θα

μπορούσε να λυθεί εάν αναθέταμε στη νομισματική πολιτική την επίτευξη της

σταθερότητας του επιπέδου τιμών ή  χαμηλού πληθωρισμού. Ένας τρόπος για την

εφαρμογή αυτής της πρότασης στην πράξη είναι η ανάθεση της νομισματικής

πολιτικής σε μια πολιτικά ανεξάρτητη ΚΤ, η οποία να αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα

στη σταθερότητα των τιμών ακόμα και εάν αυτό παραμελεί άλλους στόχους.

 Το εμπειρικό κομμάτι της βιβλιογραφίας περί ανεξαρτησίας της ΚΤ

εστιάζεται, χρησιμοποιώντας διαστρωματική ανάλυση, στον έλεγχο της ύπαρξης μιας

αρνητικής σχέσης μεταξύ διαφόρων δεικτών μέτρησης της ανεξαρτησίας της ΚΤ και

της επίδοσης στον τομέα του πληθωρισμού. Πιο συγκεκριμένα, αρκετές μελέτες

βρίσκουν ότι, για τις βιομηχανικές χώρες, υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ

της ‘νομικής’ ανεξαρτησίας και των επιδόσεων πληθωρισμού, ενώ άλλες μελέτες

υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του ρυθμού οικονομικής

ανάπτυξης, του επιπέδου απασχόλησης ή του δείκτη θυσίας και της ‘νομικής’

ανεξαρτησίας. Βασισμένες σε αυτό στο αποτέλεσμα, καταλήγουν στο συμπέρασμα

ότι, για τις βιομηχανικές χώρες, η ανεξαρτησία της ΚΤ προσφέρει ένα ‘free lunch’,

δηλαδή, αποφέρει χαμηλότερο πληθωρισμό χωρίς να επεμβαίνει στον πραγματικό

τομέα της οικονομίας.

 Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι διττός. Πρώτον, ακολουθώντας τους

Rogoff (1985), Zervoyianni (1997) και Agiomirgianakis & Zervoyianni (2001),
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χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να μελετήσουμε τις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φορέα άσκησης νομισματικής πολιτικής και των

εργατικών συνδικάτων, λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα

(ανταγωνιστικά (Nash) και συνεργατικά (co-operative regime)), και εξετάζουμε πώς

αυτές οι αλληλεπιδράσεις, καθώς και το επίπεδο απασχόλησης και ο πληθωρισμός,

επηρεάζονται από τον βαθμό ανεξαρτησίας της ΚΤ. Δεύτερον, ένα από τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπειρικές μελέτες περί ανεξαρτησίας είναι ότι οι

δείκτες που μετρούν τη νομική ανεξαρτησία των ΚΤ είναι συχνά ελλιπείς και δεν

ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματική ανεξαρτησία καθώς η νομοθεσία

αποσαφηνίζει μόνο τα όρια εξουσίας των ΚΤ και των πολιτικών αρχών. Ακόμα και

εάν η νομοθεσία είναι απόλυτα σαφής, η πραγματική εφαρμογή της ενδέχεται να

αποκλίνει. Γι’ αυτό το λόγο, επιχειρούμε την επέκταση των δεικτών ανεξαρτησίας

του Cukierman (1992) για μεταγενέστερη περίοδο και επίσης εξετάζουμε και άλλους

παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν τη σχέση του βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ

από τη μια πλευρά, και του ρυθμού πληθωρισμού, της μεταβλητότητας του προϊόντος

και του δείκτη θυσίας από την άλλη. Η επέκταση των δεικτών γίνεται σύμφωνα με τις

αναθεωρημένες νομοθεσίες που διέπουν τις ΚΤ τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δείκτες

ανεξαρτησίας που υπάρχουν στην εμπειρική βιβλιογραφία συνήθως βασίζονται σε

στοιχεία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Χρησιμοποιούμε ένα δείγμα

αποτελούμενο από 39 ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες (27 χώρες της ΕΕ,

ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Κορέα, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ισραήλ, Τουρκία,

Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Μεξικό) για την περίοδο 1991-2006. 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι ως εξής. Το Τμήμα 1.2 επικεντρώνεται

στην ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας και στην ανάλυση ενός απλού
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θεωρητικού υποδείγματος. Στο Τμήμα 1.3 αρχικά εστιάζουμε στην εμπειρική

βιβλιογραφία, και στη συνέχεια εξηγούμε πώς υπολογίσαμε τους δείκτες

ανεξαρτησίας και παρουσιάζουμε τα εμπειρικά μας αποτελέσματα. Συμπεράσματα

και γενικά σχόλια περιλαμβάνονται στο Τμήμα 1.4.

1.2 Αναλυτική προσέγγιση

1.2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

 Μια βασική μελέτη στην βιβλιογραφία που σχετίζεται με τον βαθμό

ανεξαρτησίας της ΚΤ είναι αυτή του Rogoff (1985). Ο Rogoff  πρότεινε για το

πρόβλημα της πληθωριστικής προδιάθεσης της νομισματικής πολιτικής την λύση της

ανάθεσης της νομισματικής πολιτικής σε μια ανεξάρτητη και συντηρητική ΚΤ η

οποία να αποδίδει μικρότερη βαρύτητα στην ανεργία και μεγαλύτερη βαρύτητα στον

(χαμηλό) πληθωρισμό από αυτήν που αποδίδουν οι κυβερνήσεις. Επιπλέον, μια

‘άριστη’ επιλογή όσον αφορά τον βαθμό συντηρητισμού της ΚΤ θα ήταν εκείνη όπου

η ΚΤ δεν θα ήταν τόσο συντηρητική ώστε σε περίπτωση απρόσμενων εξωγενών

στοχαστικών διαταραχών να εμποδίζονται οι σταθεροποιητικές παρεμβάσεις της και

επίσης αυτές οι παρεμβάσεις να εξαρτώνται από την διακύμανση των διαταραχών

(βλ. Alesina & Grilli (1993)). 

 Τα περισσότερα υποδείγματα πάνω στο θέμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής

Τράπεζας χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων σε δύο στάδια

(two-stage game) μεταξύ της ΚΤ και ενός μονοπωλιακού εργατικού συνδικάτου (ή n

σε αριθμό εργατικά συνδικάτα). Το τυπικό εργατικό συνδικάτο θεωρείται ότι

ενδιαφέρεται για τους πραγματικούς μισθούς που λαμβάνουν τα μέλη του και τις

αποκλίσεις της ανεργίας από ένα επιθυμητό επίπεδο. Επιπρόσθετα, κάποιες μελέτες
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(Cubitt (1992, 1995), Skott (1997), Cukierman & Lippi (1999), Coricelli et al. (2000))

υποθέτουν ότι το εργατικό συνδικάτο ενδέχεται να έχει κάποιο βαθμό αποστροφής

στον πληθωρισμό. Το συνδικάτο κινείται πρώτο και θέτει τους μισθούς, παίρνοντας

το επίπεδο των ονομαστικών μισθών των άλλων συνδικάτων σαν δεδομένο (στην

περίπτωση όπου στο υπόδειγμα n>1) και την αντικειμενική συνάρτηση της ΚΤ. Στο

δεύτερο στάδιο, η ΚΤ θεωρεί δεδομένους τους ονομαστικούς μισθούς και επιλέγει

εκείνο το επίπεδο του πληθωρισμού που θα ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση ζημίας

της η οποία περιλαμβάνει την ανεργία και τον πληθωρισμό. 

Η Zervoyianni (1997) και οι Agiomirgianakis & Zervoyianni  (2001)

αναλύουν ένα υπόδειγμα δύο χωρών όπου σε κάθε χώρα η αγορά εργασίας

αποτελείται από ένα μονοπωλιακό εργατικό συνδικάτο στο οποίο οι αποφάσεις

λαμβάνονται από εσωτερικούς (insiders) ενώ οι φορείς άσκησης οικονομικής

πολιτικής ενδιαφέρονται να πετύχουν πλήρη απασχόληση. Ένα επιχείρημα που

απορρέει από αυτή τη μελέτη είναι ότι, σε αλληλεξαρτώμενες οικονομίες,

συγκρούσεις προτεραιοτήτων μεταξύ εργαζομένων και άνεργων οδηγούν σε χαμηλή

απασχόληση και μη μηδενικό πληθωρισμό όταν υπάρχει συμπεριφορά Nash από τις

διάφορες ομάδες. Επίσης, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μέτρα τα οποία

στοχεύουν να διασφαλίσουν τη συνεργασία μεταξύ εργατικών συνδικάτων και

φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά πιθανά να μην

οδηγήσουν σε ισορροπία αποτελεσματική κατά Pareto. Καλύτερη λύση σε μια τέτοια

περίπτωση θα ήταν συνεργασία μεταξύ των εργατικών σωματείων των διαφόρων

χωρών. 

Ακολουθώντας παρόμοια μεθοδολογία, οι Cukierman & Lippi (1999)

δείχνουν ότι, όταν υπάρχει ένα μονοπωλιακό εργατικό συνδικάτο με θετικό βαθμό
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αποστροφής στον πληθωρισμό, τότε η κοινωνική ευημερία μεγιστοποιείται από μια

φιλελεύθερη ΚΤ (δηλαδή, μια ΚΤ που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον πληθωρισμό

και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η σταθεροποίηση της απασχόλησης). Είναι

φανερό ότι καθώς το εργατικό συνδικάτο αποστρέφεται τον πληθωρισμό και η

φιλελεύθερη ΚΤ είναι έτοιμη να ανεχθεί ένα υψηλό ρυθμό πληθωρισμού, οι μισθοί θα

καθοριστούν σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο έτσι ώστε να συγκρατηθεί η ανεργία στην

ισορροπία. Η ίδια λογική επικρατεί και στην περίπτωση που έχουμε περισσότερα από

ένα συνδικάτα. Εάν το n δεν είναι αρκετά μεγάλο, τότε υψηλότερη κοινωνική

ευημερία μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει μια ΚΤ η οποία είναι πιο φιλελεύθερη

από την κοινωνία. Ειδικότερα, οι Cukierman και Lippi βασιζόμενοι σε ένα αναλυτικό

υπόδειγμα με αλληλεπιδράσεις μεταξύ εργατικών συνδικάτων και φορέων άσκησης

νομισματικής πολιτικής, εξετάζουν τις επιπτώσεις του βαθμού συγκεντροποίησης των

διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών (ΣΔΜ) και του βαθμού

ανεξαρτησίας της ΚΤ, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις αυτών, πάνω στους

πραγματικούς μισθούς, την ανεργία και τον πληθωρισμό. Βρίσκουν ότι όταν υπάρχει

μεσαίος βαθμός ΣΔΜ, τότε η ανεξαρτησία της ΚΤ επηρεάζει αρνητικά τον

πληθωρισμό, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχουν χαμηλός ή υψηλός βαθμός ΣΔΜ τα

αποτελέσματα των επιδράσεων δεν είναι σαφή. Το γενικό τους συμπέρασμα είναι ότι

υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ ανεξαρτησίας της ΚΤ, βαθμού ΣΔΜ και

μακροοικονομικής απόδοσης μιας οικονομίας. Όταν υπάρχει μεσαίος βαθμός ΣΔΜ,

τότε η ανεξαρτησία της ΚΤ επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό, ενώ όταν υπάρχει

χαμηλός βαθμός ΣΔΜ η ανεξαρτησία επηρεάζει θετικά την ανεργία. 

Στο ίδιο αποτέλεσμα που προκύπτει από μια ‘φιλελεύθερη ΚΤ’ οδηγούνται

και οι Guzzo & Velasco (1999). Το αναλυτικό τους υπόδειγμα διαφέρει από αυτό των
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Cukierman & Lippi (1999) κατά το ότι οι εργατικές ενώσεις συναγωνίζονται για τον

προσδιορισμό των μισθών. Κάθε συνδικάτο έχει μια αντικειμενική συνάρτηση

κοινωνικής ευημερίας που ισούται με το άθροισμα συναρτήσεων ευημερίας των

εργαζομένων οι οποίοι ανήκουν στο συνδικάτο, και επίσης, τα συνδικάτα δίνουν

κάποια βαρύτητα στον πληθωρισμό. Οι συγγραφείς μελετούν τις αλληλεξαρτήσεις

μεταξύ του βαθμού συντηρητικότητας της ΚΤ, του βαθμού συγκεντροποίησης των

διαπραγματεύσεων για καθορισμό μισθών και της μακροοικονομικής απόδοσης.

Συγκεκριμένα, οι  Guzzo και Velasco τονίζουν ότι η σχέση μεταξύ του βαθμού

συγκεντροποίησης των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό μισθών και της

μακροοικονομικής απόδοσης ακολουθεί μια καμπύλη σχήματος U για συγκεκριμένες

τιμές των  παραμέτρων, ενώ για άλλες τιμές αυτή η σχέση μειώνεται όσο αυξάνει ο

αριθμός των εργατικών ενώσεων. Επίσης βρίσκουν ότι για ένα συγκεκριμένο αριθμό

συνδικάτων μόνο ένας ΄λαϊκιστής΄ Κεντρικός Τραπεζίτης (ενδιαφέρεται μόνο για την

απασχόληση), ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον πληθωρισμό, μπορεί να

οδηγήσει στην πρώτη-άριστη λύση τόσο όσον αφορά τον πληθωρισμό όσο και όσον

αφορά την απασχόληση. Γενικώς, τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια

μέτρια συντηρητική ΚΤ πετυχαίνει το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ευημερίας.

Επιπλέον, ενώ στη μελέτη των Cukierman και Lippi (1999) η καταλληλότητα της

φιλελεύθερης ΚΤ καθορίζεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ένα μονοπωλιακό

συνδικάτο, στη μελέτη των Guzzo και Velasco το αποτέλεσμα ισχύει όταν n>1. Ο

Lawler (2001) επίσης αναλύει ένα υπόδειγμα όπου περιγράφει τις στρατηγικές

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός μονοπωλιακού συνδικάτου με βαθμό αποστροφής στον

πληθωρισμό και της ΚΤ, αλλά ενσωματώνει στοχαστικές διαταραχές στην προσφορά

και ζήτηση στην εγχώρια οικονομία. Ακόμα, βασιζόμενος στον Svensson (1997), 
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λαμβάνει υπόψη του τον ρόλο που ενδεχομένως παίζει ο στόχος που θέτει η ΚΤ για

τον πληθωρισμό. Ουσιαστικά, εστιάζει στον καθορισμό της αντικειμενικής

συνάρτησης της ΚΤ όσον αφορά τόσο τη σχετική βαρύτητα που δίνεται στον

πληθωρισμό όσο και την ίδια τιμή-στόχο για τον πληθωρισμό, και προσπαθεί να

μελετήσει πως αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της

νομισματικής πολιτικής και ενός μονοπωλιακού εργατικού σωματείου. Κάνει επίσης

και αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς τις επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία.

Αναλυτικότερα, ο Lawler βρίσκει ότι η χρονική σειρά με την οποία ενεργούν οι

‘παίκτες’ μέσα στο υπόδειγμα έχει σημαντική επίδραση τόσο στον προσδιορισμό των

βέλτιστων τιμών των παραμέτρων που περιλαμβάνει  η συνάρτηση κοινωνικής

ευημερίας της ΚΤ όσο και στα αποτελέσματα στην ισορροπία. Η ανάλυση δεν

φαίνεται να επαληθεύει τη γενική πρόταση ότι η ανάθεση της νομισματικής πολιτικής

σε μια συντηρητική ΚΤ θα αυξήσει την κοινωνική ευημερία.      

Οι Coricelli, Cukierman & Dalmazzo (2000) γενικεύουν τη μεθοδολογία των

Cukierman και Lippi για να συμπεριλάβουν: (α) καθορισμό τιμών από ολιγοπωλιακές

επιχειρήσεις, και (β) μια Νομισματική Αρχή η οποία επηρεάζει το επίπεδο τιμών και

τον πληθωρισμό μόνο έμμεσα, διαμέσου της επιλογής της για την προσφορά

χρήματος. Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων λαμβάνουν χώρα σε

τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, καθένα από τα n συνδικάτα επιλέγει τον ονομαστικό

μισθό έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει την αντικειμενική του συνάρτηση. Για το σκοπό

αυτό, κάθε συνδικάτο λαμβάνει τους ονομαστικούς μισθούς των άλλων συνδικάτων

σαν δεδομένους, προβλέποντας τις ενέργειες της νομισματικής αρχής και των

επιχειρήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των μισθών του. Στο δεύτερο στάδιο, η

νομισματική αρχή επιλέγει το ονομαστικό απόθεμα ρευστότητας έτσι ώστε να
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ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση κοινωνικής ζημίας της. Η ΚΤ παίρνει τις επιλογές των

συνδικάτων για τους μισθούς σαν δεδομένες και προβλέπει τις ενέργειες των

επιχειρήσεων σχετικά με τον καθορισμό των τιμών. Στο τρίτο στάδιο, κάθε

επιχείρηση θέτει τις τιμές έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα πραγματικά κέρδη. Για το

σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις παίρνουν την προσφορά χρήματος και τους μισθούς σαν

δεδομένους. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο οποίο οδηγήθηκαν οι Coricelli,

Cukierman & Dalmazzo (2000) είναι ότι όταν υπάρχουν παραπάνω από ένα εργατικά

συνδικάτα και αυτά τα συνδικάτα ενδιαφέρονται σημαντικά περισσότερο για τα

άνεργα μέλη τους από ότι για τον πληθωρισμό, τότε μια αρκετά συντηρητική ΚΤ

είναι ικανή να μειώσει τον πληθωρισμό και τη συνολική ανεργία στα ελάχιστα

δυνατά επίπεδά τους. Αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται από την υπόθεση ότι μια πιο

συντηρητική ΚΤ μειώνει την προσφορά χρήματος σαν αντίδραση σε μια ξαφνική

αύξηση των μισθών και επίσης αυτό χειροτερεύει τις επιπτώσεις από την

επιθετικότητα των συνδικάτων στην ανεργία. Τα εργατικά συνδικάτα που έχουν

κάποιο βαθμό αποστροφής στην ανεργία σε σχέση με τον πληθωρισμό, θα

αναγκαστούν να μειώσουν τις μισθολογικές τους απαιτήσεις, έτσι ώστε ο

πληθωρισμός και η ανεργία να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Στη συνέχεια, η επίδραση μιας νομισματικής ένωσης (ΝΕ) στις στρατηγικές

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ εργατικών ενώσεων, επιχειρήσεων και της ΚΤ έχει

εξεταστεί με διαφορετικούς τρόπους. Υιοθετώντας παρόμοια μεθοδολογία με αυτήν

των Cukierman & Lippi (1999), οι Cukierman & Lippi (2001) τονίζουν ότι με το

σχηματισμό της ΝΕ οι εθνικές κυβερνήσεις, λόγω της αύξησης της κινητικότητας της

εργασίας, θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια αύξηση του αριθμού των εργατικών

συνδικάτων n. Έτσι, ένας μεγαλύτερος αριθμός n φανερώνει ότι κάθε συνδικάτο
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εσωτερικεύει σε μικρότερη αναλογία τις πληθωριστικές επιπτώσεις από τις

μισθολογικές του απαιτήσεις και σαν αποτέλεσμα τείνει να γίνεται πιο επιθετικό.

Ωστόσο, αυτή η επίδραση αντισταθμίζεται μερικώς από τον αυξημένο ανταγωνισμό

μεταξύ των συνδικάτων, ο οποίος προέρχεται από την αύξηση της κινητικότητας του

εργατικού δυναμικού και η οποία συνδέεται με τη δημιουργία της ΝΕ. 

Οι  Coricelli, Cukierman & Dalmazzo (2001) επεκτείνουν το υπόδειγμα των

Coricelli, Cukierman & Dalmazzo (2000) για να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις σε

μια ανοικτή οικονομία. Η δημιουργία της ΝΕ έχει διττή επίδραση στο υπόδειγμά

τους: (α) μειώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, και (β) αυξάνει τον ανταγωνισμό

στην αγορά προϊόντων και έτσι στην αγορά εργασίας. Ομοίως με τους  Cukierman &

Lippi (2001), η πρώτη επίδραση της ΝΕ αφορά την αύξηση της επιθετικότητας των

εργατικών συνδικάτων και επομένως την αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας.

Όμως η δεύτερη επίδραση ισχύει προς την αντίθετη κατεύθυνση: ο ισχυρότερος

ανταγωνισμός υποδηλώνει ότι για οποιαδήποτε αύξηση στις μισθολογικές απαιτήσεις

του συνδικάτου, η αύξηση της ανεργίας είναι μεγαλύτερη ανάμεσα στα μέλη του

συνδικάτου. Επιπλέον, όταν ένα συνδικάτο απαιτεί υψηλότερους μισθούς για τα μέλη

του, τότε το συνολικό επίπεδο τιμών αυξάνεται μέσα στην ΝΕ. Έτσι, μειώνεται η

πραγματική ρευστότητα και ενισχύεται η μέση ανεργία. Μια σημαντικά συντηρητική

ΚΤ θα ενεργήσει σε μια ξαφνική αύξηση των μισθών με το να μειώσει το απόθεμα

χρήματος, και επιπλέον να μειώσει την απασχόληση στην ΝΕ. Αυτό που ακολουθεί

είναι ότι σε μια ΝΕ με αρκετά συντηρητική ΚΤ ο αναμενόμενος πληθωρισμός και η

ανεργία είναι χαμηλότεροι.

Η μελέτη της Cavallari (2001) δείχνει ότι ο σχηματισμός της ΝΕ αλλάζει τη

φύση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων και εργατικών συνδικάτων και της
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ΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, η μετάβαση από ένα καθεστώς μη συντονισμένων

νομισματικών πολιτικών σε μια ΝΕ με κοινή νομισματική πολιτική παρακινεί αυτούς

που καθορίζουν τους μισθούς να συμπεριφέρονται λιγότερο επιθετικά, αν

υποθέσουμε ότι η κοινή ΚΤ δεν είναι τόσο συντηρητική. Το αποτέλεσμα αυτό

απορρέει από το γεγονός ότι τα συνδικάτα σωστά αντιλαμβάνονται στο νέο καθεστώς

ότι αυξάνονται τα κίνητρα της ΚΤ για να δημιουργήσει ξαφνικό πληθωρισμό. Υπό το

καθεστώς των μη συντονισμένων πολιτικών, οι εθνικές ΚΤ εμποδίζονται στο να

δημιουργήσουν ξαφνικό πληθωρισμό λόγω του κόστους της συναλλαγματικής

ισοτιμίας η οποία συνδέεται με μια επεκτατική νομισματική πολιτική. Ωστόσο, αυτό

το κόστος παύει να υφίσταται όταν έχει σχεδιαστεί η ΝΕ και η νομισματική πολιτική

έχει ανατεθεί σε μια κοινή ΚΤ. Έτσι, για οποιοδήποτε βαθμό συντηρητικότητας, η

πληθωριστική προδιάθεση της ΚΤ είναι αυξημένη. Στη συνέχεια, αυτό κάνει τα

εργατικά συνδικάτα πιο μετριοπαθή. Από την άλλη πλευρά, το υπόδειγμα επίσης

ενσωματώνει μια επίδραση ανάλογη με αυτήν που περιγράψαμε για τους  Cukierman

& Lippi (2001). Ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ καθορίζει ποια από τις δύο

επιδράσεις θα επικρατήσει. Όταν η κοινή ΚΤ είναι αρκετά φιλελεύθερη, υπερισχύει η

επίδραση από την προσαρμογή των μισθολογικών απαιτήσεων, αλλά αυτό ίσως να

μην είναι αρκετό ώστε να αποζημιώσει για την αυξημένη πληθωριστική προδιάθεση,

στην οποία περίπτωση ο πληθωρισμός στην ισορροπία σε μια ΝΕ θα είναι

υψηλότερος από ότι υπό το καθεστώς της μη συντονισμένης νομισματικής πολιτικής.

Η Cavallari υποδηλώνει ότι εάν έχουν δημιουργηθεί πανεθνικά εργατικά συνδικάτα

τα οποία είναι ικανά να εσωτερικεύσουν τα υψηλότερα κίνητρα για την υιοθέτηση

των μισθών από την κοινή ΚΤ, τότε στην ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί

χαμηλότερος πληθωρισμός. Η εξήγηση είναι ότι μια λιγότερο συντηρητική ΚΤ
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αυξάνει το ενδιαφέρον των πανεθνικών συνδικάτων για τον πληθωρισμό σε τέτοιο

βαθμό ώστε να αποζημιωθούν από την αυξημένη πληθωριστική προδιάθεση.

Οι Cukierman & Lippi (2001) επίσης εστιάζουν την προσοχή τους στις

επιδράσεις μιας νομισματικής ένωσης. Γίνεται η υπόθεση ότι η ίδρυση της

νομισματικής ένωσης δεν μεταβάλει καμία από τις διαρθρωτικές παραμέτρους των

υπό εξέταση χωρών και ότι όλα τα εργατικά συνδικάτα θέτουν τους μισθούς

ταυτόχρονα, δηλαδή κανένα από τα συνδικάτα δεν είναι πρωτοπόρο στον καθορισμό

των μισθών. Επισημαίνουν επίσης ότι τα εργατικά συνδικάτα, εκτός από την

απασχόληση και τον πραγματικό μισθό, πιθανά θα ενδιαφέρονται και για τον

πληθωρισμό (αυξήσεις του πληθωρισμού μειώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα

από άλλες πηγές εκτός από την εργασία). Σε μια τέτοια περίπτωση, εντός ΝΕ,  θα

έχουν κίνητρο να κάνουν ένα συμβιβασμό όσον αφορά τους στόχους τους για τον

πραγματικό μισθό ώστε να μειωθεί το φυσικό ποσοστό ανεργίας γιατί κάτι τέτοιο θα

οδηγήσει την ΚΤ να υιοθετήσει νομισματική πολιτική που δίνει χαμηλότερο

πληθωρισμό. Τονίζεται ότι το κίνητρο αυτό των εργατικών σωματείων για μείωση

των μισθολογικών τους διεκδικήσεων χάνεται με τη συμμετοχή της χώρας τους σε

μια ΝΕ, καθώς αυτά γίνονται πολύ μικρά σε σχέση με τις νομισματικές αρχές της

ένωσης ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν την πολιτική της.

Ο Rantala (2001) εστιάζει το ενδιαφέρον του στις επιδράσεις στα εργατικά

συνδικάτα από την αλλαγή στο καθεστώς. Ο σχηματισμός της ΝΕ υποδηλώνει ότι τα

συνδικάτα αλληλεπιδρούν με την κοινή ΚΤ (από ότι με τις εθνικές ΚΤ) η οποία έχει

μόνο ένα μέσο νομισματικής πολιτικής διαθέσιμο. Αυτό σημαίνει ότι η αντίδραση της

νομισματικής πολιτικής στις αυξήσεις των μισθών σε μια χώρα θα είναι αναγκαστικά

συμμετρική. Πιο συγκεκριμένα, ο Rantala χρησιμοποιώντας ένα απλό υπόδειγμα δύο
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χωρών μέσα σε μια νομισματική ένωση όπου τα εργατικά συνδικάτα των δύο χωρών

αλληλεπιδρούν με την κοινή ΚΤ, μελέτησε τις επιδράσεις από τον σχηματισμό μιας

νομισματικής ένωσης στον πληθωρισμό και στην απασχόληση στην ισορροπία. Στο

υπόδειγμά του, παρόλο που τα εργατικά συνδικάτα δεν ενδιαφέρονται για τον

πληθωρισμό, παρά μόνο για τους πραγματικούς μισθούς και την απασχόληση (ενώ η

ΚΤ ενδιαφέρεται για την απασχόληση και τον πληθωρισμό), βρίσκει ότι μια αύξηση

στον βαθμό συντηρητικότητας της ΚΤ μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της

απασχόλησης τόσο κάτω από ένα καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών

ισοτιμιών όσο μέσα σε μια νομισματική ένωση. Επιπρόσθετα, όπως στην Cavallari

(2001), η κοινή ΚΤ εσωτερικεύει την επίδραση στην πραγματική τιμή συναλλάγματος

από την επεκτατική νομισματική πολιτική και αυτό αυξάνει την πληθωριστική της

προδιάθεση. Μπροστά σε αυτό το νέο περιβάλλον για την νομισματική πολιτική, τα

συνδικάτα θα προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους. Η ισορροπία θα εξαρτάται από το

βαθμό συντηρητικότητας της ΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, η απασχόληση στην ΝΕ

αυξάνεται μόνο όταν η κοινή ΚΤ είναι αρκετά συντηρητική. Αντίθετα, ο

πληθωρισμός είναι υψηλότερος στη ΝΕ για όλες τις τιμές του βαθμού

συντηρητικότητας της ΚΤ.           

  Ένα άλλο μέρος της βιβλιογραφίας, όπως αναφέραμε παραπάνω (βλ.

Cukierman & Lippi (1999)), ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του βαθμού

ΣΔΜ και της ανεξαρτησίας της ΚΤ. Η ύπαρξη μιας ΚΤ σε ένα υπόδειγμα που

ενσωματώνει τον παράγοντα ΣΔΜ σημαίνει ότι είναι η νομισματική αρχή που

ουσιαστικά επηρεάζει τις τιμές και όχι τα σωματεία. Έτσι, είναι δύσκολο να

διατηρηθεί η κυρτότητα της σχέσης μεταξύ ανεργίας και ΣΔΜ όπως τονίζεται από

τους Calmfors & Driffill (1988). Πιο συγκεκριμένα, οι Calmfors και Driffill
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υποθέτουν ότι υπάρχει περιορισμός στις αυξήσεις μισθών σε οικονομίες με ένα

αρκετά μεγάλο βαθμό συγκεντροποίησης ή αποκεντροποίησης των

διαπραγματεύσεων. Η πλήρης αποκεντροποίηση θα εξασφάλιζε ένα περιορισμό στους

ονομαστικούς μισθούς και επίσης ένα υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης διαμέσου

των επιπτώσεων από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα εργατικά σωματεία. Όταν ο

προσδιορισμός των μισθών αφορά μια ολόκληρη βιομηχανία, έτσι ώστε οι μισθοί να

αυξάνονται ταυτόχρονα σε όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν παρόμοια προϊόντα, οι

επιχειρήσεις μπορούν να ξεπεράσουν τις αυξήσεις των τιμών διαμέσου της αύξησης

στη σχετική τιμή των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση τα συνδικάτα έχουν

περιορισμένο κίνητρο για μείωση των μισθολογικών διεκδικήσεων καθώς ένα μέρος

από την αρνητική επίπτωση στην απασχόληση μπορεί να εξωτερικευτεί. Έτσι, οι

μεσαίοι βαθμοί συγκεντροποίησης των διαπραγματεύσεων αυξάνουν τις πιθανότητες

εμφάνισης της περίπτωσης του «διλήμματος του φυλακισμένου», όπου το κάθε

συνδικάτο μεμονωμένα εκμεταλλεύεται την αναλογική σχέση μεταξύ δύναμη της

αγοράς και απασχόλησης. Η κάθε επιχείρηση δεν έχει την ευκαιρία να αυξήσει τις

σχετικές τιμές της όταν αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί κατανάλωσης, οπότε, δεν

υπάρχει σχετική αύξηση των τιμών για να αντισταθμίσει μια αύξηση των μισθών.  Το

ίδιο ισχύει και για την πλήρη συγκεντροποίηση των διαπραγματεύσεων, καθώς μια

ομοιόμορφη αύξηση τόσο των μισθών όσο και των τιμών σε όλες τις βιομηχανίες

αφήνει τις σχετικές τιμές αμετάβλητες. Τα κίνητρα των συνδικάτων για να αυξήσουν

τους μισθούς μειώνονται, ενώ παράλληλα έχουμε θετικές επιπτώσεις στην

απασχόληση. 

Οι Acocella, Di Bartolomeo & Hibbs (2005) χρησιμοποιώντας ένα

μακροοικονομικό υπόδειγμα με ατελή ανταγωνισμό, εξετάζουν τις επιδράσεις που
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έχει η νομισματική πολιτική στον πληθωρισμό και την ανεργία υπό διαφορετικά

θεσμικά καθεστώτα, τα οποία προσδιορίζονται από την ακαμψία των ονομαστικών

μισθών. Τονίζουν ότι μια συντηρητική νομισματική πολιτική θα έχει μεγαλύτερη

δυνατότητα να αντισταθμίσει το αρνητικό κόστος όσον αφορά την απασχόληση από

την αποκεντροποίηση των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό μισθών όταν οι

μισθοί αυτοί έχουν προκαθοριστεί και επομένως τα συνδικάτα εσωτερικεύουν τις

επιπτώσεις των ενεργειών των φορέων άσκησης νομισματικής πολιτικής κατά τον

καθορισμό των στόχων τους για τον πραγματικό μισθό. 

Γενικώς, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την θεωρητική-αναλυτική

βιβλιογραφία είναι ότι οι επιδράσεις στον πληθωρισμό και στην απασχόληση

εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: (α) βαθμός ανεξαρτησίας της ΚΤ (δηλαδή, το

κατά πόσο γίνεται ανάθεση της νομισματικής πολιτικής σε μια πολιτικά ανεξάρτητη

από τις κυβερνήσεις ΚΤ και επίσης το εάν ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ είναι

τέτοιος ώστε να μην εμποδίζονται σταθεροποιητικές παρεμβάσεις όταν υπάρχουν

απρόσμενες εξωγενείς διαταραχές), (β) η διάρθρωση των αγορών εργασίας, και πιο

συγκεκριμένα ο βαθμός συγκεντροποίησης των διαπραγματεύσεων για καθορισμό

των μισθών, ως επίσης και η ύπαρξη ‘ατομιστών’ που διαπραγματεύονται τους

μισθούς (δηλαδή, εργατικά σωματεία τόσο μικρά σε μέγεθος που δεν εσωτερικεύουν

τις επιπτώσεις των ενεργειών τους σε συνολικές μεταβλητές), (γ) η αποστροφή των

εργατικών συνδικάτων προς τον πληθωρισμό και ο βαθμός που ενδιαφέρονται για τα

άνεργα μέλη τους, (δ) η ύπαρξη μιας νομισματικής ένωσης, η οποία αλλάζει τη φύση

των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των εργατικών συνδικάτων και της

ΚΤ, και (ε) τα διάφορα θεσμικά καθεστώτα και οι συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων

‘παικτών’. 
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1.2.2 Το θεωρητικό υπόδειγμα

Το υπόδειγμά μας μελετάει τις επιδράσεις που έχουν οι στρατηγικές αλληλεπιδράσεις

μεταξύ του φορέα άσκησης νομισματικής πολιτικής και των εργατικών ενώσεων στον

πληθωρισμό και την αγορά εργασίας σε μια μικρή ανοικτή οικονομία, λαμβάνοντας

υπόψη εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα. Ακολουθώντας τους Rogoff (1985),

Zervoyianni (1997), Agiomirgianakis & Zervoyianni  (2001) και Gruner & Hefeker

(1999), υποθέτουμε ότι ο προσδιορισμός των ονομαστικών μισθών γίνεται από ένα

αντιπροσωπευτικό εργατικό σωματείο το οποίο περικλείει όλους τους εργαζόμενους.

Θεωρούμε την ύπαρξης μιας χώρας, η οικονομία της οποίας αποτελείται από το

μονοπωλιακό σωματείο, την ΚΤ και τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών. Οι

κύριες σχέσεις του υποδείγματος, σε λογαριθμική μορφή, δίνονται παρακάτω:

 (1.1)

 (1.2)

 (1.3)

 (1.4)

 (1.5)

 (1.6)

 (1.7)

 (1.8)
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όπου , , .

 Κάνοντας την υπόθεση ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι Cobb-Douglas και

το πάγιο κεφάλαιο είναι δεδομένο στην περίοδο προς εξέταση, το πραγματικό προϊόν

της χώρας αυξάνεται μονοτονικά όσο αυξάνει η απασχόληση. Η σχέση μεταξύ του

πραγματικού προϊόντος, y, και της απασχόλησης, n, δίνεται από την (1.1) με 0<ν<1.

Η μεγιστοποίηση του κέρδους των επιχειρήσεων καθορίζει το επίπεδο απασχόλησης,

n, σαν μια αρνητική συνάρτηση του πραγματικού μισθού, ο οποίος ισούται με τον

ονομαστικό μισθό, w, μείον την τιμή του προϊόντος, p, όπως φαίνεται στην (1.2). Οι

πραγματικοί μισθοί κατανάλωσης, wc, για τους οποίους ενδιαφέρονται οι

εργαζόμενοι, ορίζονται από την (1.3), όπου q είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή που

αποτελεί τον μέσο σταθμικό της τιμής του εγχώριου προϊόντος και της πραγματικής

συναλλαγματικής ισοτιμίας όπως φαίνεται στην (1.4). Η (1.4) προέρχεται από τη

σχέση , όπου είναι η τιμή του ξένου προϊόντος, e είναι η

ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (ορίζεται ως η ποσότητα του εγχώριου

νομίσματος ανά μια μονάδα ξένου νομίσματος) και ισχύει ότι  ενώ το

λ αντανακλά το ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης που καλύπτεται από εισαγωγές.

Έτσι, όπως συνηθίζεται στην μακροοικονομική βιβλιογραφία (π.χ. Buiter, Corsetti &

Pasenti (1995), Lane (1996, 2000), Zervoyianni (1997), και Agiomirgianakis &

Zervoyianni  (2001)) υποθέτουμε ότι οι εγχώριοι κάτοικοι δείχνουν κάποια προτίμηση

για κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων έτσι ώστε . Επιπλέον, μια αύξηση
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στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της

χώρας οδηγώντας το εμπορικό ισοζύγιο σε πλεόνασμα, ενώ μια αύξηση του εγχώριου

προϊόντος σε σχέση με το ξένο προϊόν θα το οδηγήσει σε έλλειμμα διαμέσου της

αυξημένης ζήτησης για εισαγωγές. Έτσι, η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών

είναι , όπου C=κατανάλωση, I=επενδύσεις, G=κρατικές δαπάνες

και ΝΧ= εμπορικό ισοζύγιο, και σε λογαριθμική μορφή με πλήρη κινητικότητα

κεφαλαίου μπορούμε να γράψουμε , όπου

=οικονομική δραστηριότητα (επιτόκιο) στο εξωτερικό, ή γενικότερα όπως

δίνεται στην (1.5). Η παράμετρος  μπορεί να θεωρηθεί ότι μετρά τον βαθμό

ανοικτότητας της εγχώριας οικονομίας. Η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά χρήματος

δίνεται από την (1.6), η οποία αποτυπώνει την ποσοτική θεωρία χρήματος.

 Στην (1.7) γίνεται η υπόθεση ότι τα εργατικά συνδικάτα καθορίζουν τους

ονομαστικούς μισθούς με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τις αποκλίσεις του τρέχοντος

επιπέδου απασχόλησης και του πραγματικού μισθού όσο και του τρέχοντος ρυθμού

πληθωρισμού από τους στόχους που έχουν θέσει, όπου είναι οι στόχοι των

συνδικάτων για την απασχόληση, τον πραγματικό μισθό κατανάλωσης και τον

πληθωρισμό αντίστοιχα. Η αντικειμενική συνάρτηση των συνδικάτων αντανακλά την

επιθυμία τους για υψηλούς πραγματικούς μισθούς, ωστόσο περιέχει και τον

πληθωρισμό, καθώς αυξήσεις πληθωρισμού μειώνουν τα πραγματικά τους

εισοδήματα από άλλες πηγές εκτός εργασίας. Έτσι, θα έχουν ένα κίνητρο να κάνουν

συμβιβασμό όσον αφορά τους μισθολογικούς τους στόχους ώστε να μειωθεί το
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φυσικό ποσοστό ανεργίας γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει την ΚΤ να υιοθετήσει

νομισματική πολιτική χαμηλού πληθωρισμού. Τα και υποδηλώνουν τη σχετική

βαρύτητα που αποδίδουν τα συνδικάτα στους πραγματικούς μισθούς και τον

πληθωρισμό αντίστοιχα. Η σχετική βαρύτητα που δίνεται στην απασχόληση έχει

ομαλοποιηθεί με τη μονάδα και επίσης υποθέτουμε ότι τα συνδικάτα ενδιαφέρονται

περισσότερο για την αύξηση των πραγματικών τους μισθών παρά για τον

πληθωρισμό, δηλαδή η παράμετρος  είναι μικρότερη από την .   

 Η ΚΤ ασκεί νομισματική πολιτική ελαχιστοποιώντας την αντικειμενική της

συνάρτηση (1.8). Η παράμετρος αντανακλά τη σχετική βαρύτητα που δίνεται από

την ΚΤ στον πληθωρισμό (  είναι ο στόχος της ΚΤ για τον πληθωρισμό), η οποία

θα είναι μεγαλύτερη της μονάδας εάν ο πρωταρχικός στόχος της νομισματικής αρχής

είναι η σταθεροποίηση του επιπέδου τιμών. Η αντικειμενική συνάρτηση της ΚΤ

περιλαμβάνει και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Συγκεκριμένα, η

διαφορά ( ) δείχνει το μέγεθος της ‘μη ευθυγράμμισης’ της πραγματικής

συναλλαγματικής ισοτιμίας με μεταβολές των τιμών εγχωρίως και στο εξωτερικό

(αποκλίσεις από PPP). Η βαρύτητα που δίνεται στην συναλλαγματική ισοτιμία

αντανακλάται στην τιμή της παραμέτρου  (  είναι ο στόχος της ΚΤ για την

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία), δηλαδή στην έκταση που η ‘μη

ευθυγράμμιση’ της ισοτιμίας θα επηρεάσει τις ενέργειες της ΚΤ.

 Μετά από κατάλληλες αντικαταστάσεις, οι συναρτησιακές σχέσεις που

περιγράφουν τη δομή της οικονομίας, (1.1)-( 1.6), μπορούν να μειωθούν σε τέσσερις
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εξισώσεις, οι οποίες καθορίζουν τις τιμές των μεταβλητών n, q, wc και eR, σαν

συνάρτηση της μεταβλητής ελέγχου της ΚΤ, m, και της μεταβλητής ελέγχου των

εργατικού σωματείων, w. Έτσι, υποθέτοντας για απλούστευση ότι η εισοδηματική

ελαστικότητα ζήτησης χρήματος ισούται με τη μονάδα (β=1), έχουμε τις εξής

εξισώσεις σε μορφή αποκλίσεων από μια αρχική ισορροπία:

                (1.9)

Με σκοπό να απλουστεύσουμε τα αποτελέσματα υπό τα δύο καθεστώτα,

επίσης, ομαλοποιούμε τους στόχους των εργατικών συνδικάτων και της ΚΤ

θέτοντας τους λογάριθμούς τους ίσους με το μηδέν. 

1.2.3 Ισορροπία

1.2.3.1 Καθεστώς μη συνεργασίας (Nash)

  Υπό το καθεστώς της μη συνεργασίας των εργατικών συνδικάτων και της

ΚΤ, η ΚΤ και τα συνδικάτα θα συμπεριφέρονται σαν Nash ‘παίκτες’. Έτσι, τα

συνδικάτα και η ΚΤ μεμονωμένα θα προσδιορίσουν τις τιμές των w και m οι οποίες

ελαχιστοποιούν τις (1.7) και (1.8) αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι θα

ελαχιστοποιήσουν τις (1.10) και (1.11), λαμβάνοντας υπόψη και την (1.9):

  (1.10)

  (1.11)
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Από τις (1.12) και (1.13), προκύπτουν οι εξής συναρτήσεις αντίδρασης των

εργατικών συνδικάτων και της ΚΤ:

  (1.12)

  (1.13)

όπου  και

 Εισάγοντας τις (1.12) και (1.13) στην (1.9) παίρνουμε τα επίπεδα ισορροπίας

για την απασχόληση και το δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς επίσης τους

πραγματικούς μισθούς και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.

  (1.14α)

  (1.14β)

  (1.14γ)

   (1.14δ)

Εάν υποθέσουμε ότι η ΚΤ δεν ενδιαφέρεται για την πραγματική

συναλλαγματική ισοτιμία (δηλαδή ισχύει ), παραγωγίζοντας την συνάρτηση για

το n1 ως προς το β2 έχουμε:
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ή   (1.15)

  Έτσι , για , μια αύξηση του βαθμού συντηρητισμού της ΚΤ θα μειώσει

ή θα αυξήσει την απασχόληση ισορροπίας ανάλογα με το εάν:

    (1.16α)

     (1.16β)

Εάν ο στόχος της ΚΤ για το επίπεδο απασχόλησης είναι αρκετά υψηλότερος

από αυτόν του εργατικού σωματείου (δηλαδή, ), κάτι που σημαίνει ότι η ΚΤ

ενδιαφέρεται περισσότερο για την ευημερία των ανέργων από ότι τα εργατικά

σωματεία τα οποία δίνουν μια σχετικά μεγάλη βαρύτητα στην αύξηση των

πραγματικών τους μισθών (δηλαδή για μεγάλες τιμές του β1), τότε θα ισχύει η

(1.16α) και επομένως μια αύξηση στο βαθμό συντηρητικότητας της ΚΤ θα μειώσει

την απασχόληση στην ισορροπία. Η εξήγηση είναι ότι όταν η ΚΤ ενδιαφέρεται εκτός

από τον πληθωρισμό και για την απασχόληση είναι έτοιμη να ανεχθεί ένα σχετικά

υψηλό ρυθμό πληθωρισμού, παρακινώντας έτσι τα εργατικά συνδικάτα, τα οποία

ενδιαφέρονται αρκετά για τους πραγματικούς μισθούς, να αυξήσουν τις μισθολογικές

τους απαιτήσεις. Αυτό οδηγεί σε σχετικά μεγάλη αύξηση των πραγματικών μισθών

και επομένως σε μείωση της απασχόλησης.
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Από την άλλη, εάν ο στόχος του εργατικού σωματείου για το επίπεδο

απασχόλησης είναι αρκετά υψηλότερος από αυτόν της ΚΤ (δηλαδή, ), κάτι

που σημαίνει ότι η ΚΤ ενδιαφέρεται περισσότερο για την σταθερότητα των τιμών από

ότι για την απασχόληση και επίσης η σχετική βαρύτητα που δίνουν τα εργατικά

σωματεία στην αύξηση των πραγματικών τους μισθών είναι σχετικά μικρή (δηλαδή,

για χαμηλές τιμές του β1), τότε θα ισχύει η (1.16β) και μια αύξηση στο βαθμό

συντηρητικότητας της ΚΤ ή αντίστοιχα μια μείωση του βαθμού φιλελευθερισμού της

ΚΤ, θα αυξήσει την απασχόληση στην ισορροπία. Η εξήγηση είναι ότι όταν η ΚΤ

ενδιαφέρεται για την σταθερότητα των τιμών δεν πρόκειται να ανεχθεί ένα σχετικά

υψηλό ρυθμό πληθωρισμού και έτσι παρακινεί τα εργατικά σωματεία, τα οποία

ενδιαφέρονται αρκετά για την απασχόληση, να μειώσουν τις μισθολογικές τους

απαιτήσεις ώστε ο πληθωρισμός να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Οπότε, μια πιο

συντηρητική ΚΤ σε συνδυασμό με το μεγάλο ενδιαφέρον του εργατικού σωματείου

για την αύξηση της απασχόλησης οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης.   

Έτσι, γενικότερα, σε αντίθεση με κάποιες από τις υπάρχουσες μελέτες, όπως

π.χ. αυτές των Soskice & Iversen (2000), Coricelli, Cukierman & Dalmazzo (2000)

και Lawler (2000) όπου όταν αυξάνει ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ η

απασχόληση στην ισορροπία μειώνεται αν τα συνδικάτα ενδιαφέρονται άμεσα για τον

πληθωρισμό και των Cukierman & Lippi (1999) όπου μια φιλελεύθερη ΚΤ και ένα

εργατικό συνδικάτο που αποστρέφεται τον πληθωρισμό οδηγούν σε μείωση της

ανεργίας, βρίσκουμε ότι υπάρχει μια τιμή για το  για την οποία μια αύξηση της

συντηρητικότητας της ΚΤ μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την απασχόληση στην
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ισορροπία. Επίσης, σε αντίθετα συμπεράσματα καταλήγουν οι Coricelli et al. (2000)

και Rantala (2001). Συγκεκριμένα,  οι Coricelli et al. έλαβαν υπόψη μια κλειστή

οικονομία η οποία περιλάμβανε μια νομισματική αρχή και n σε αριθμό εργατικά

σωματεία και ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις. Υπέθεσαν ότι τα εργατικά σωματεία εκτός

από τους πραγματικούς μισθούς και την ανεργία ενδιαφέρονταν και για τον

πληθωρισμό καθαυτό. Έτσι, τόνισαν ότι όταν τα εργατικά συνδικάτα ενδιαφέρονται

μόνο για τα άνεργα μέλη τους τότε μια αρκετά συντηρητική ΚΤ είναι ικανή να

μειώσει τη συνολική ανεργία στο ελάχιστο δυνατό επίπεδό της. Από την άλλη

πλευρά, ο Rantala μελέτησε τις επιδράσεις από τον σχηματισμό μιας νομισματικής

ένωσης στον πληθωρισμό και στην απασχόληση στην ισορροπία. Στο υπόδειγμά του

υποθέτει ότι τα εργατικά συνδικάτα δεν ενδιαφέρονται για τον πληθωρισμό, παρά

μόνο για τους πραγματικούς μισθούς και την απασχόληση (ενώ η ΚΤ ενδιαφέρεται

για την απασχόληση και τον πληθωρισμό) και βρίσκει ότι μια αύξηση στον βαθμό

συντηρητικότητας της ΚΤ μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της απασχόλησης τόσο

κάτω από ένα καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών όσο μέσα σε μια

νομισματική ένωση. 

Επιπρόσθετα, από την (1.14α), παραγωγίζοντας ως προς , για να δούμε  πως

ο βαθμός αποστροφής για τον πληθωρισμό που έχουν τα συνδικάτα επηρεάζουν την

απασχόληση στην ισορροπία, έχουμε:

     (1.17)
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Με δεδομένο ότι , μια αύξηση του βαθμού αποστροφής στον

πληθωρισμό που έχουν τα συνδικάτα θα αυξήσει ή θα μειώσει την απασχόληση

ισορροπίας, πάλι ανάλογα με το κατά πόσο ισχύει η (1.16α) ή η (1.16β). Εάν ισχύει η

(1.16α) δηλαδή ο στόχος της ΚΤ για το επίπεδο απασχόλησης είναι πολύ υψηλότερος

από αυτόν που θέτουν τα εργατικά σωματεία ( ), κάτι που σημαίνει ότι η ΚΤ

ενδιαφέρεται περισσότερο για την ευημερία των ανέργων και από την πλευρά τους τα

εργατικά σωματεία δίνουν μια σχετικά μεγάλη βαρύτητα στην αύξηση των

πραγματικών τους μισθών, μια αύξηση στο βαθμό αποστροφής των εργατικών

σωματείων προς τον πληθωρισμό θα έχει θετική επίδραση στην απασχόληση ακόμα

και εάν η ΚΤ έχει κάποιο βαθμό συντηρητικότητας. Η εξήγηση είναι ότι καθώς τα

συνδικάτα ενδιαφέρονται για τον πληθωρισμό, θα έχουν κίνητρο να κάνουν ένα

συμβιβασμό όσον αφορά τους στόχους τους για τον πραγματικό μισθό ώστε να

μειωθεί το φυσικό ποσοστό ανεργίας, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει την ΚΤ να

υιοθετήσει νομισματική πολιτική που δίνει χαμηλότερο πληθωρισμό. Οι Cukierman

& Lippi (1999) φαίνεται να καταλήγουν σε παρόμοιο συμπέρασμα καθώς βρίσκουν

ότι εάν τα συνδικάτα εκτός από την απασχόληση και τον πραγματικό μισθό

ενδιαφέρονται και για τον πληθωρισμό, το ποσοστό ανεργίας στην ισορροπία θα είναι

σχετικά χαμηλό. 

Από την άλλη πλευρά, εάν ισχύει η (1.16β), τότε μια αύξηση στο βαθμό

αποστροφής των εργατικών σωματείων προς τον πληθωρισμό θα έχει αρνητική

επίδραση στην απασχόληση ακόμα εάν η ΚΤ έχει κάποιο βαθμό συντηρητικότητας. Η

εξήγηση είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η ΚΤ ενδιαφέρεται για την σταθερότητα

των τιμών και δεν πρόκειται να ανεχθεί ένα σχετικά υψηλό ρυθμό πληθωρισμού.
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Έτσι, παρόλο που αυξάνεται ο βαθμός αποστροφής του εργατικού σωματείου, η ΚΤ

μειώνει την προσφορά χρήματος σαν αντίδραση σε μια ξαφνική αύξηση των μισθών

και αυτό οδηγεί στην μείωση της απασχόλησης.   

Στη συνέχεια, από την (1.14β) μπορούμε να δούμε το επιχείρημα που έχει

τονιστεί και από τους Lawler (2000) και Cukierman & Lippi (1999): μια αύξηση του

βαθμού αποστροφής προς τον πληθωρισμό, είτε από τα συνδικάτα είτε από την ΚΤ

οδηγεί γενικά σε χαμηλότερο πληθωρισμό στην ισορροπία. 

 Από την άλλη πλευρά, η Zervoyianni (1997) τονίζει ότι πλήρη απασχόληση με

μηδενικό πληθωρισμό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα συνδικάτα δεν δίνουν

προτεραιότητα στους πραγματικούς μισθούς και ενδιαφέρονται πλήρως για τα άνεργα

μέλη τους. Ομοίως, από την (1.14) προκύπτει ότι όσο τα συνδικάτα δίνουν μεγάλη

βαρύτητα στους πραγματικούς τους μισθούς, τόσο θα μειώνεται το επίπεδο

απασχόλησης στην ισορροπία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υψηλότερες προσδοκίες των

συνδικάτων για πραγματικούς μισθούς τους οδηγούν να θέσουν υψηλότερους

ονομαστικούς μισθούς, οι οποίοι στη συνέχεια οδηγούν σε μείωση του επιπέδου της

απασχόλησης στην ισορροπία. Ακόμη, από την (1.14) έχουμε ότι όσο αυξάνεται η

επιθετικότητα των εργατικών σωματείων (δίνεται μεγάλη βαρύτητα στους

πραγματικούς μισθούς) τόσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός στην ισορροπία καθώς εάν

λάβουμε υπόψη την μερική παράγωγο του πληθωρισμού ως προς την παράμετρο 

τότε η σχέση αυτή θα είναι μεγαλύτερη του μηδενός όπως φαίνεται παρακάτω από

την (1.18):
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  (1.18)

Μέχρι τώρα, έχουμε υποθέσει ότι  . Αλλά, ποιες διαφορές υπάρχουν

εάν η ΚΤ έχει στόχους και για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία; Από την

(1.14), φαίνεται ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι θετικά

συσχετισμένη με το προϊόν y και επομένως, θετικά συσχετισμένη και με το επίπεδο

απασχόλησης. Με κατάλληλες αντικαταστάσεις η αντικειμενική συνάρτηση της ΚΤ,

παίρνει την μορφή:

  (1.19)

Από την (1.19) παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο είδη επιπτώσεων. Η πρώτη είναι η

άμεση επίπτωση, η οποία προκύπτει από τη θετική συσχέτιση μεταξύ πραγματικής

συναλλαγματικής ισοτιμίας και απασχόλησης. Η δεύτερη επίπτωση είναι το κόστος

πληθωρισμού διαμέσου των επιδράσεων που προκαλούν οι μεταβολές στην

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία στον δείκτη τιμών καταναλωτή μέσω της τιμής

των εισαγωγών (μια αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας αυξάνει το

q1). Επιπλέον, υπάρχει και η έμμεση επίδραση, μέσω της τιμής των εγχώρια

παραγόμενων προϊόντων: μια αύξηση του  eR θα αυξήσει τη ζήτηση για εγχώρια

παραγόμενα αγαθά και επομένως για δεδομένο m θα προκαλέσει αύξηση στο p και
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έτσι εμμέσως στο q1. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, παραγωγίζοντας την (1.14) ως

προς  έχουμε:

Έτσι, υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ της βαρύτητας που δίνεται στην

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και στον πληθωρισμό στην ισορροπία. Η

συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει τον πληθωρισμό μέσα από δύο κανάλια. Επιδρά

στον καθορισμό των σχετικών τιμών μεταξύ των εγχώριων και των ξένων προϊόντων,

οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν τη ζήτηση για τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα,

την συνολική εγχώρια ζήτηση και τον πληθωρισμό. Επίσης, επηρεάζει τις εγχώριες

τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και έτσι αυτές επηρεάζουν τον δείκτη τιμών

καταναλωτή. Οπότε, η ΚΤ ελέγχοντας την συναλλαγματική ισοτιμία ελέγχει έμμεσα

και τον ρυθμό πληθωρισμού.     

1.2.3.2 Καθεστώς συνεργασίας

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με την περίπτωση όπου η ΚΤ και τα εργατικά

συνδικάτα συνεργάζονται μεταξύ τους. Όμως, στην πραγματικότητα πάντα θα

υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ της νομισματικής αρχής και των εργατικών

συνδικάτων όσο τα ενεργά μέλη των συνδικάτων έχουν μισθολογικές απαιτήσεις και

ενδιαφέρονται περισσότερο για την δική τους ευημερία από αυτήν των μη ενεργών

(άνεργων) μελών. Έτσι, το κύριο θέμα είναι εάν η ΚΤ και τα εργατικά συνδικάτα
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όταν συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα σε μια χώρα μπορούν να βελτιώσουν την

‘κοινωνική ευημερία’ με το να εσωτερικοποιούν τις εξωτερικές επιδράσεις. 

Με συνεργασία, οι παίκτες θα προσπαθήσουν να εσωτερικεύσουν τις

επιπτώσεις των ενεργειών τους θέτοντας τους ονομαστικούς μισθούς και την

προσφορά χρήματος ώστε να ελαχιστοποιήσουν μια κοινή συνάρτηση κοινωνικής

ζημίας, όπως η (1.20):  

  (1.20)

 Η λύση της (1.19) δίνει τις παρακάτω συναρτήσεις για τα w και m.

  (1.21)

  (1.22)

όπου και .

 Αντικαθιστώντας τις (1.21)-(1.22) στην (1.9) παίρνουμε το επίπεδο

ισορροπίας για την απασχόληση, τον πληθωρισμό, τον πραγματικό μισθό και την

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία:

  (1.23α)

  (1.23β)

  (1.23γ)

 (1.23δ)
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 Αρχικά από την (1.23α) παρατηρούμε ότι ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ,

, και ο βαθμός αποστροφής του συνδικάτου προς τον πληθωρισμό, , εδώ δεν

επηρεάζουν το επίπεδο απασχόλησης στην ισορροπία. Η εξήγηση βασίζεται στην

‘συνδυαστική’ συνάρτηση κοινωνικής ζημίας (1.20). Και οι δύο παίκτες δίνουν

βαρύτητα στην απασχόληση και στον πληθωρισμό, ενώ διαφέρουν ως προς την τρίτη

μεταβλητή που περιλαμβάνεται στις συναρτήσεις ζημίας τους (δηλαδή, οι

πραγματικοί μισθοί για το συνδικάτο και η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία για

την ΚΤ). Έτσι, καθώς οι παίκτες συνεργάζονται μεταξύ τους και αναγκαστικά δίνουν

κάποια βαρύτητα σε κοινές μεταβλητές, αυτό τους οδηγεί στο να εσωτερικοποιούν τις

επιδράσεις του ενός πάνω στους στόχους του άλλου και τους κάνει άμεσα υπόλογους

για την αρνητική επίδραση των ενεργειών τους πάνω στις κοινές μεταβλητές τους.

Επιπλέον, τα επίπεδα των κοινών μεταβλητών τους (απασχόληση και πληθωρισμός)

καθορίζονται από τους στόχους των δύο παικτών για αυτές τις μεταβλητές καθώς

επίσης και από τις αντίστοιχες σχετικές βαρύτητες που δίνονται σε αυτές τις

μεταβλητές. Οπότε, καθώς έχουμε θεωρήσει ότι οι στόχοι για την απασχόληση είναι

 ενώ ο κοινός στόχος για τον πληθωρισμό είναι ο μηδενικός πληθωρισμός, τα

επίπεδα απασχόλησης και πληθωρισμού στην ισορροπία καθορίζονται από τις (1.23α)

και (1.23β). 

 Επιπρόσθετα, μελετώντας τις συναρτήσεις του συνδικάτου για το w κάτω από

το καθεστώς μη συνεργασίας και το καθεστώς συνεργασίας, εξισώσεις (1.12) και

(1.21), και θεωρώντας σαν δεδομένη την προσφορά χρήματος καταλήγουμε στο ότι

το συνδικάτο επιλέγει υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς υπό το μη συνεργατικό

καθεστώς εάν ισχύει ότι:
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,δηλαδή      (1.24)

Με σκοπό να μελετήσουμε το πρόσημο της (1.24), υποθέτουμε ότι η ΚΤ δεν

ενδιαφέρεται για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (δηλαδή ). Τότε, η

(1.24) είναι μικρότερη του μηδενός όταν ισχύει τόσο η (1.16α) όσο και ο βαθμός

συντηρητικότητας της ΚΤ να είναι χαμηλός (δηλαδή χαμηλή τιμή του ). Η εξήγηση

είναι ότι λόγω της (1.16α) έχουμε την περίπτωση όπου η ΚΤ ενδιαφέρεται

περισσότερο για την ευημερία των ανέργων σε σχέση με το εργατικό σωματείο. Έτσι,

καθώς και οι δύο παίκτες ενδιαφέρονται για την απασχόληση, θα προσπαθήσουν να

αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων. Με δεδομένη την προσφορά χρήματος, ,

αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας μείωσης στους ονομαστικούς μισθούς από

την πλευρά του συνδικάτου. Ωστόσο, μια μείωση στους ονομαστικούς μισθούς θα

αυξήσει την παραγωγή και για να απορροφηθεί η αυξημένη παραγωγή χρειάζεται

υποτίμηση της πραγματικής ισοτιμίας. Η υποτίμηση θα αυξήσει άμεσα τον

πληθωρισμό και έτσι αυτή θα συνεισφέρει στην μείωση των πραγματικών μισθών.

Αυτό ελαττώνει τα κίνητρα των εργατικών σωματείων να αυξήσουν τον αριθμό των

εργαζομένων και έτσι τους οδηγεί στο να θέσουν υψηλούς ονομαστικούς μισθούς

κάτω από το μη συνεργατικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, όταν το εργατικό

συνδικάτο συνεργάζεται με την ΚΤ, τότε λαμβάνει υπόψη του τη ζημία που προκαλεί

η αύξηση των ονομαστικών μισθών στους στόχους της ΚΤ. Δηλαδή λαμβάνει υπόψη

ότι μια αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς δεν έχει μόνο αρνητική επίπτωση στη

ζήτηση εργασίας αλλά δημιουργεί μια αρνητική ‘εξωτερική’ επίδραση στην ΚΤ με το
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να αυξάνει τον πληθωρισμό. Έτσι, αυτό μειώνει τα κίνητρα του συνδικάτου να θέσει

υψηλούς ονομαστικούς μισθούς κάτω από το συνεργατικό καθεστώς.   

Επίσης, όσον αφορά την βαρύτητα που δίνεται από την ΚΤ στην

συναλλαγματική πολιτική, είναι φανερό από την (1.23α) ότι το αποτέλεσμα είναι

παρόμοιο με αυτό που καταλήξαμε στο μη συνεργατικό καθεστώς, δηλαδή όσο

αυξάνεται η βαρύτητα που δίνεται στην συναλλαγματική πολιτική τόσο μειώνεται η

απασχόληση στην ισορροπία. 

1.2.4 Σύγκριση των δύο καθεστώτων

Έχοντας σκοπό να συγκρίνουμε τα επίπεδα απασχόλησης και πληθωρισμού στην

ισορροπία μεταξύ των δύο καθεστώτων θα κάνουμε κάποιες υποθέσεις που αφορούν

τις σχετικές βαρύτητες που δίνουν οι δύο παίκτες σε κάποιους στόχους. Έτσι, εάν

αρχικά υποθέσουμε ότι η ΚΤ δεν δίνει βαρύτητα στη συναλλαγματική ισοτιμία

( ), τότε τα επίπεδα απασχόλησης στην ισορροπία για τα δύο καθεστώτα είναι:

          (1.25)

 Από την (1.25) έχουμε ότι η διαφορά  θα είναι θετική ή αρνητική

ανάλογα με το εάν η παρακάτω σχέση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το μηδέν:  
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         (1.26)

 Από την (1.26) είναι πιθανό η απασχόληση στην ισορροπία υπό το καθεστώς

της συνεργασίας να είναι υψηλότερη από αυτήν του μη συνεργατικού καθεστώτος

(δηλαδή, ), εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η (1.16α) και επίσης ο βαθμός

συντηρητικότητας της ΚΤ είναι αρκετά υψηλότερος από τον βαθμό αποστροφής του

συνδικάτου στον πληθωρισμό (δηλαδή, ). Ο βασικός παράγοντας για αυτό το

αποτέλεσμα είναι ο καθορισμός των ονομαστικών μισθών από την πλευρά του

εργατικού συνδικάτου. Σύμφωνα με την ερμηνεία που δώσαμε για την μια περίπτωση

της (1.24), εάν θεωρήσουμε δεδομένες τις ενέργειες της ΚΤ, μια μείωση στους

ονομαστικούς μισθούς θα επιφέρει μείωση στους πραγματικούς μισθούς και στον

πληθωρισμό. Ωστόσο, παρόλο που το εργατικό σωματείο δείχνει κάποιο ενδιαφέρον

για τον πληθωρισμό, λόγω της (1.16α) δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επίτευξη υψηλών

πραγματικών μισθών και αυτό μειώνει τα κίνητρα του συνδικάτου ώστε αυτό να

προσπαθήσει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων. Έτσι το σωματείο οδηγείται

στο να θέσει υψηλούς ονομαστικούς μισθούς κάτω από το μη συνεργατικό καθεστώς

ακόμα και εάν γνωρίζει ότι η ΚΤ είναι αρκετά συντηρητική (δηλαδή, ) και ότι

οι υψηλοί ονομαστικοί μισθοί οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού σύμφωνα με την

(1.9) (μέσα στην χώρα μια αύξηση των ονομαστικών μισθών μειώνει την προσφορά

του προϊόντος και αυτό προκαλεί αύξηση τιμών). Από την άλλη πλευρά, όταν το

εργατικό συνδικάτο συνεργάζεται με την ΚΤ τότε εσωτερικοποιεί πλήρως τις

εξωτερικές επιδράσεις από τις υψηλές μισθολογικές του απαιτήσεις τόσο πάνω στην

απασχόληση όσο και στον πληθωρισμό και επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΤ έχει
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υψηλό βαθμό συντηρητικότητας, τα κίνητρά του γίνονται ισχυρότερα ώστε να

προσπαθήσει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων θέτοντας χαμηλότερους

ονομαστικούς μισθούς κάτω από το συνεργατικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά,

είναι πιθανό ότι η απασχόληση στην ισορροπία υπό το καθεστώς της μη συνεργασίας

είναι υψηλότερη από αυτήν του συνεργατικού καθεστώτος (δηλαδή, ), εάν

υποθέσουμε ότι ισχύει η (1.16β) και επίσης ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ είναι

αρκετά υψηλότερος από τον βαθμό αποστροφής του συνδικάτου στον πληθωρισμό

(δηλαδή, ). Η διαφορά με την παραπάνω περίπτωση είναι ότι εδώ το εργατικό

συνδικάτο βασίζεται στις προθέσεις της ΚΤ, η οποία δίνει κάποια βαρύτητα στην

απασχόληση, και έτσι θέτει υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς στο συνεργατικό

καθεστώς από ότι στο μη συνεργατικό καθεστώς. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερη

απασχόληση υπό το συνεργατικό καθεστώς σε σχέση με αυτήν του μη συνεργατικού

καθεστώτος.  

Επιπρόσθετα, εάν υποθέσουμε ότι η ΚΤ δίνει βαρύτητα στην συναλλαγματική

ισοτιμία ( ), τότε η διαφορά  θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του

μηδενός ανάλογα με το εάν:

     (1.27)

 Λόγω των (1.16α) και (1.16β), είναι φανερό από την (1.27) ότι η βαρύτητα

που δίνεται στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, , δεν επηρεάζει σημαντικά

τα αποτελέσματα της διαφοράς  σε σύγκριση με αυτά της (1.26). Δηλαδή, η
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απασχόληση στην ισορροπία υπό το καθεστώς της συνεργασίας είναι υψηλότερη από

αυτήν του μη συνεργατικού καθεστώτος ( ) ακόμα και εάν η ΚΤ δίνει κάποια

βαρύτητα στην συναλλαγματική ισοτιμία όταν ισχύει η (1.16α). Ενώ όταν ισχύει η

(1.16β) τότε έχουμε ότι  ακόμα και εάν η ΚΤ δίνει κάποια βαρύτητα στην

συναλλαγματική ισοτιμία.   

Στη συνέχεια, όταν λάβουμε υπόψη τα επίπεδα πληθωρισμού των δύο

καθεστώτων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην

(1.23) για τον μηδενικό πληθωρισμό κάτω από το συνεργατικό καθεστώς και επίσης

δεδομένου ότι ισχύει η (1.16α) (δηλαδή, την ύπαρξη θετικού πληθωρισμού κάτω από

το μη συνεργατικό καθεστώς), η συνεργασία της ΚΤ με το συνδικάτο μέσα σε μια

χώρα ίσως αποδειχτεί πιο αποτελεσματική για την ΚΤ. 

Όσον αφορά τη ζημία της ΚΤ, θα έχουμε ότι,

, εάν     (1.28α)

όπου , .

Έτσι, αν  από την πλευρά της ΚΤ και σύμφωνα με τις (1.26) και

(1.27), το συνεργατικό καθεστώς είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το μη

συνεργατικό, γιατί με το να θέτει το εργατικό σωματείο χαμηλότερους ονομαστικούς

μισθούς, το συνεργατικό καθεστώς βελτιώνει την σχέση εναλλαγής μεταξύ ανεργίας
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και πληθωρισμού για την ΚΤ (ο πληθωρισμός είναι μηδενικός και το επίπεδο

απασχόλησης είναι υψηλότερο στο συνεργατικό καθεστώς από ότι στο μη

συνεργατικό). Αυτό το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό της Zervoyianni (1997), η

οποία λαμβάνοντας υπόψη ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα για δύο χώρες καταλήγει

στο ότι όταν υπάρχει η συνεργασία μεταξύ των πολιτικών αρχών και των εργατικών

σωματείων μέσα σε κάθε χώρα τότε αυτό το καθεστώς είναι πιο αποτελεσματικό από

το μη συνεργατικό καθεστώς. Ακόμα, ο Agiomirgianakis (2000) καταλήγει στο

συμπέρασμα ότι όταν η ΚΤ συνεργάζεται με το εργατικό συνδικάτο μέσα σε μια

μικρή ανοικτή οικονομία με κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες η οποία

λειτουργεί σε όρους διεθνής μετανάστευσης, τότε αυτό το καθεστώς βελτιώνει τη

θέση της νομισματικής αρχής σε σχέση με το μη συνεργατικό καθεστώς. 

 Ωστόσο, όσον αφορά το εργατικό σωματείο δεν είναι ξεκάθαρο ότι βελτιώνει

τη θέση του σε σχέση με το μη συνεργατικό καθεστώς. Συγκρίνοντας τα επίπεδα

ζημίας του εργατικού σωματείου έχουμε ότι:

    (1.28β)

Εάν υποθέσουμε ότι  και , τότε η (1.28β) υποδηλώνει ότι μια

αναγκαία συνθήκη ώστε το εργατικό σωματείο να προτιμήσει το συνεργατικό

καθεστώς από το μη συνεργατικό είναι , δηλαδή οι εγχώριοι κάτοικοι να

δείχνουν όλο και μεγαλύτερη προτίμηση για κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων.

Επίσης, αν το εργατικό σωματείο δεν έχει κάποιο βαθμό αποστροφής προς τον
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πληθωρισμό ( ), το μη συνεργατικό καθεστώς είναι προτιμητέο από την πλευρά

του γιατί μην έχοντας ενδιαφέρον για το επίπεδο του πληθωρισμού αυτό καταφέρνει

κάτω από το μη συνεργατικό καθεστώς να θέτει υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς

αγνοώντας τις αρνητικές επιδράσεις πάνω στους στόχους της ΚΤ. 

Έτσι, το κύριο συμπέρασμά μας είναι ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις που

αφορούν το εργατικό σωματείο (  και το σωματείο έχει κάποιο βαθμό

αποστροφής στον πληθωρισμό), τόσο αυτό όσο και η ΚΤ βελτιώνουν τη θέση τους με

το να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αυτό γιατί από την μια πλευρά, με την

συνεργασία τους εσωτερικοποιούνται οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις από τις ενέργειες

του ενός παίκτη στους στόχους του άλλου παίκτη, ενώ από την άλλη πλευρά

βελτιώνεται η σχέση ανταλλαγής μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού. Σε αυτήν την

περίπτωση θα πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές οι οποίες να διασφαλίζουν την

συνεργασία μεταξύ της ΚΤ και του εργατικού σωματείου μέσα σε μια μικρή ανοικτή

οικονομία καθώς αυτή φαίνεται είναι αποτελεσματική. Ένα άλλο σημαντικό

συμπέρασμα είναι ότι αν το εργατικό σωματείο έχει κάποιο βαθμό αποστροφής προς

τον πληθωρισμό τότε το μη συνεργατικό καθεστώς είναι προτιμητέο για αυτό καθώς

θέτει υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς αλλά κάτω από αυτό το καθεστώς

μειώνονται πολύ οι προοπτικές απασχόλησης για τους άνεργους και επίσης

εμφανίζεται θετικό επίπεδο πληθωρισμού. Έτσι, το συνεργατικό καθεστώς δεν

τυχαίνει της υποστήριξης του εργατικού σωματείου λόγω των αρνητικών επιδράσεων

της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η ΚΤ στους πραγματικούς μισθούς.  

1.3 Εμπειρική προσέγγιση
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1.3.1 Επισκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας

Όσον αφορά την εμπειρική βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα σχετικά με τις

επιπτώσεις της ανεξαρτησίας δεν είναι τελείως ξεκάθαρα. Δύο ομάδες μελετών

υπάρχουν οι οποίες ασχολούνται με τη σχέση μεταξύ, από τη μια πλευρά,

πληθωρισμού και μεταβλητότητας του προϊόντος με το δείκτη ανεξαρτησίας των ΚΤ,

και από την άλλη πλευρά, με τη σχέση της ανεξαρτησίας των ΚΤ με το δείκτη θυσίας.

 Θα αναφερθούμε αρχικά στο τμήμα της βιβλιογραφίας, που αφορά τη σχέση

μεταξύ ανεξαρτησίας με τον πληθωρισμό και τη μεταβλητικότητα του πραγματικού

προϊόντος. Οι περισσότερες μελέτες, χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες για την

ανεξαρτησία των ΚΤ, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ανεξαρτησία είναι αρνητικά

συσχετισμένη με το μέσο ρυθμό πληθωρισμού (Bade & Parkin (1978), Crilli,

Mascianadro & Tabellini (1991), Banaian, Laney & Willett (1983) και Cukierman,

Webb & Neyapti (1992)). Η ανεξαρτησία φαίνεται επίσης να οδηγεί σε χαμηλότερη

διακύμανση του πληθωρισμού, ενώ σε πολλές μελέτες δεν φαίνεται να είναι

συσχετισμένη με πραγματικές μεταβλητές, όπως ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του

ΑΕΠ ή η διακύμανση αυτού (Alesina & Summers (1993), Cukierman et al. (1993) και

Eijffinger & De Haan (1996)). Πιο συγκεκριμένα, οι Alesina & Summers (1993),

βασισμένοι στους δείκτες ανεξαρτησίας των Bade & Parkin (1978) και Grilli,

Masciandaro & Tabellini (1991) και λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο αυτών, βρήκαν

ότι ο βαθμός ανεξαρτησίας και ο πληθωρισμός συσχετίζονται αρνητικά μεταξύ τους

και ότι όσο αυξάνεται η ανεξαρτησία τόσο μικρότερη είναι και η μεταβλητικότητα

του πληθωρισμού. Επίσης, ο Alesina (1988), χρησιμοποιώντας τον δείκτη των  Bade

& Parkin (1978) και προσθέτοντας τέσσερις ακόμα χώρες (Δανία, Νέα Ζηλανδία,

Νορβηγία και Ισπανία), κατέληξε στην ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ του
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μέσου πληθωρισμού και του βαθμού ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια, ο Bleaney (1996),

χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 17 χωρών του ΟΟΣΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι,

ενώ ο βαθμός ανεξαρτησίας είναι αρνητικά συσχετισμένος με τον πληθωρισμό, δεν

έχει καμία επίπτωση στο ποσοστό ανεργίας. Οι Eijffinger, Van Rooij & Schaling

(1997) χρησιμοποιούν μεθοδολογία panel για δέκα βιομηχανοποιημένες χώρες για

την περίοδο 1977-1990, και επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τρέχουσες και παρελθούσες

τιμές του πληθωρισμού καθώς και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σαν

ανεξάρτητες μεταβλητές. Βρίσκουν ότι η ανεξαρτησία των ΚΤ δεν έχει αρνητική

επίπτωση στο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ των χωρών που εξέτασαν. Οι

Cukierman, Kalaitzidakis, Summers & Webb (1993) επίσης δεν βρήκαν καμία

επίπτωση του βαθμού ανεξαρτησίας στο ρυθμό αύξησης του προϊόντος, ακόμα και

όταν έλαβαν υπόψη και άλλους διαρθρωτικούς παράγοντες που ενδεχομένως να

επηρέαζαν το ρυθμό ανάπτυξης. Τέτοιοι παράγοντες ήταν το αρχικό επίπεδο του ΑΕΠ

των χωρών, το απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου (μετρημένο προσεγγιστικά με το

ποσοστό των εγγεγραμμένων στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και

οι ροές εμπορίου.  

 Αντίθετα, οι Hall & Franzese (1998), Fuhrer (1997), Fuijki (1996) και

Demertzis (2004) καταλήγουν σto συμπέρασμα ότι η ανεξαρτησία των ΚΤ μειώνει

τον πληθωρισμό αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τη συνολική μεταβλητικότητα του

προϊόντος, ενώ κάποιες άλλες μελέτες αναφέρουν μια θετική σχέση μεταξύ της

ανεξαρτησίας και του ρυθμού αύξησης του πραγματικού προϊόντος. Οι De long &

Summers (1992), για παράδειγμα, βρίσκουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού

ανεξαρτησίας και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για ένα δείγμα κρατών αποτελούμενο από

βιομηχανικές χώρες. Οι Cukierman et al. (1993), ενώ δεν βρίσκουν σχέση μεταξύ της
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ανεξαρτησίας και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης για τις βιομηχανικές χώρες,

ωστόσο βρίσκουν θετική συσχέτιση για τις αναπτυσσόμενες χώρες όταν η συχνότητα

με την οποία αλλάζουν οι Τραπεζίτες χρησιμοποιείται σαν μια μεταβλητή για την

περιγραφή της ανεξαρτησίας.  

Από την άλλη πλευρά, ένα άλλο μέρος της εμπειρικής βιβλιογραφίας

αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του δείκτη θυσίας ή της κλίσης της καμπύλης Phillips

με την ανεξαρτησία των ΚΤ. Οι Diana & Sidiropoulos (2004), χρησιμοποιώντας ένα

δείγμα 18 χωρών του ΟΟΣΑ, βρίσκουν ότι ο βαθμός ανεξαρτησίας της ΚΤ σχετίζεται

αρνητικά τόσο με τον πληθωρισμό όσο και με το δείκτη θυσίας (sacrifice ratio).  Ο

δείκτης θυσίας ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής μείωσης του ρυθμού οικονομικής

ανάπτυξης που οφείλεται στην προσπάθεια για αποπληθωρισμό προς τη συνολική

μείωση του πληθωρισμού. Έτσι, οι Diana & Sidiropoulos βρίσκουν ότι χώρες που

έχουν πολιτικά ανεξάρτητες ΚΤ επιτυγχάνουν χαμηλότερο κόστος όσον αφορά το

προϊόν για κάθε ποσοστιαία μονάδα αποπληθωρισμού. Επιπλέον, ο Ball (1994)

τονίζει ότι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η ταχύτητα της διαδικασίας του

αποπληθωρισμού, η οποία σχετίζεται αρνητικά με το δείκτη θυσίας. Αντίθετα, ένα

σημαντικό κομμάτι των πρόσφατων εμπειρικών μελετών στο θέμα του κόστους

αποπληθωρισμού (Debelle & Fischer (1995), Fischer (1996), Gaertner (1997), Jordan

(1997), Posen (1998)) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος αποπληθωρισμού

όσον αφορά το προϊόν είναι μεγαλύτερο σε χώρες με ανεξάρτητες ΚΤ και επίσης

τονίζει ότι δεν υφίσταται η υπόθεση της ‘αξιοπιστίας’ με την έννοια ότι ακόμα και οι

πλέον ανεξάρτητες ΚΤ πρέπει να προσπαθήσουν πολύ ώστε να καταφέρουν να

πετύχουν υψηλά επίπεδα αποπληθωρισμού. Μια πιθανή επεξήγηση της θετικής

σχέσης μεταξύ ανεξαρτησίας και δείκτη θυσίας είναι αν υποθέσουμε ότι ένας υψηλός
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βαθμός ανεξαρτησίας της ΚΤ αλλάζει τη σχέση εναλλαγής προϊόντος-πληθωρισμού

(δηλαδή την κλίση της καμπύλης Phillips) και την κάνει πιο επίπεδη (Walsh (1995)).

Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της σχέσης  μπορούμε να βασιστούμε στη σχέση

που υπάρχει μεταξύ της ανεξαρτησίας της ΚΤ και του μέσου επιπέδου και της

διακύμανσης του πληθωρισμού. Έχει βρεθεί εμπειρικά ότι οι λιγότερο ανεξάρτητες

ΚΤ παράγουν κατά μέσο όρο υψηλότερο και πιο μεταβλητό πληθωρισμό (π.χ. Alesina

& Summers (1993)). Στη συνέχεια, αυτό οδηγεί σε πιο συχνές προσαρμογές στις

τιμές και στους μισθούς και συνεπώς σε μια πιο επίπεδη κλίση της καμπύλης Phillips

και σε χαμηλότερο κόστος αποπληθωρισμού (Lucas (1973), Ball et al. (1988), Jordan

(1997)). Αυτό ενισχύεται και από το επιχείρημα ότι ενδεχομένως να επικρατήσουν η

τιμαριθμοποίηση και οι μικρής διάρκειας συμβάσεις εργασίας οι οποίες θα

οδηγήσουν σε λιγότερες ονομαστικές ακαμψίες και σε μικρότερες αρνητικές

επιπτώσεις από τις απρόσμενες αλλαγές του πληθωρισμού. Μια άλλη άποψη είναι ότι

η σχέση μεταξύ του κόστους όσον αφορά τον αποπληθωρισμό και του επιπέδου του

πληθωρισμού δεν είναι γραμμική, αλλά κατά κάποιο τρόπο απεικονίζει το

αυξανόμενο οριακό κόστος του αποπληθωρισμού. Συνεπώς, όσο πιο ανεξάρτητες

είναι οι ΚΤ, δηλαδή όσο πιο ευαίσθητες είναι σχετικά με το πρόβλημα του

πληθωρισμού και έτσι είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν αποπληθωριστικές

πολιτικές, τόσο υψηλότερο δείκτη θυσίας παρουσιάζουν σε σύγκριση με αυτόν των

λιγότερο ανεξάρτητων ΚΤ. Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί υπόψη και κάποιοι άλλοι

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος αποπληθωρισμού, όπως είναι ο βαθμός

των ονομαστικών ακαμψιών στην οικονομία, τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας

και ο βαθμός ανοικτότητας της οικονομίας (βλέπε π.χ. Ball (1994)). 
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Η υπάρχουσα βιβλιογραφία επίσης αναφέρεται στους ‘πολιτικούς παράγοντες’

που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεξαρτησίας της ΚΤ, και

ειδικότερα στο θέμα της πολιτικής αστάθειας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός

του όρου ‘πολιτική αστάθεια’ ο οποίος να έχει χρησιμοποιηθεί στις εμπειρικές

μελέτες. Ο Cukierman (1994), για παράδειγμα, διερεύνησε την επίδραση δύο μορφών

πολιτικής αστάθειας, (α) πολιτική αστάθεια λόγω κομμάτων, και (β) πολιτική

αστάθεια λόγω καθεστώτων. Η πολιτική αστάθεια λόγω κομμάτων αναφέρεται στη

συχνότητα που αλλάζουν κυβερνήσεις οι οποίες ανήκουν σε ανταγωνιστικά κόμματα

(τα αριστερά και τα δεξιά κόμματα). Όταν η πολιτική αστάθεια στα κόμματα είναι

υψηλή, το κυβερνών κόμμα συνειδητοποιεί ότι στις επόμενες εκλογές είναι πολύ

πιθανό να χάσει τη δύναμή του. Έχοντας τον φόβο ότι το αντίπαλο κόμμα ίσως

χρησιμοποιήσει τη νομισματική πολιτική για να διαχειριστεί τα ελλείμματα του

προϋπολογισμού, οι κυβερνώντες  προτιμούν να αναθέσουν την άσκηση της

νομισματικής πολιτικής σε ένα ανεξάρτητο οργανισμό (ΚΤ). Έτσι, ο Cukierman

υποθέτει ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της πολιτικής αστάθειας λόγω

κομμάτων και της ανεξαρτησίας της ΚΤ, υποθέτοντας ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική

πόλωση. Η υπόθεση του Cukierman ερευνήθηκε από τους De Haan & Van Hag

(1995) για τρεις διαφορετικούς τρόπους μέτρησης της ανεξαρτησίας της ΚΤ (δύο

τρόποι μέτρησης του Cukierman και ένας των Grilli, Masciandaro & Tabellini) την

περίοδο της δεκαετίας 1970-1980 χρησιμοποιώντας στοιχεία από βιομηχανικές

χώρες. Οι  De Haan & Van Hag χρησιμοποίησαν τον βαθμό στον οποίο ελάμβαναν

χώρα σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στις κυβερνήσεις (δηλαδή όταν κάποιο άλλο κόμμα

ή κάποιος συνασπισμός κομμάτων αναλάμβαναν την εξουσία) σαν δείκτη ‘πολιτικής

αστάθειας’. Για τον δείκτη αυτό, οι τρεις τρόποι μέτρησης της ανεξαρτησίας δεν
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έδειξαν μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

 Η πολιτική αστάθεια στα καθεστώτα μετράει τη συχνότητα σημαντικών

αλλαγών του πολιτικού καθεστώτος ή τη συχνότητα εναλλαγών κυβερνήσεων. Όταν

υπάρχει υψηλός βαθμός πολιτικής αστάθειας, τότε το καθεστώς που επικρατεί θα έχει

μόνο βραχυπρόθεσμη επιβίωση. Έτσι, υπάρχει κίνητρο να χρησιμοποιηθεί μια

σχετικά εύκαμπτη νομισματική πολιτική με σκοπό να βοηθήσει στην υλοποίηση

κυβερνητικών πολιτικών που αφορούν τα δημοσιονομικά και τους φόρους. Υπό αυτό

το καθεστώς, η ευκαμψία των νομισματικών αρχών είναι ουσιαστικά πιο σημαντικό

θέμα από ότι η αξιοπιστία τους. Έτσι, ο Cukierman υποθέτει ότι η συσχέτιση μεταξύ

πολιτικής αστάθειας και του βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ θα είναι αρνητική.

Πράγματι, χρησιμοποιώντας δείκτες για την πολιτική αστάθεια στα κόμματα και

καθεστώτα οι οποίοι κατασκευάστηκαν από τους Haggard, Kaufman, Sharif & Webb

(1991) για δεκατέσσερα κράτη με μεσαία εισοδήματα, ο Cukierman (1992)

αποδεικνύει ότι, η πολιτική αστάθεια στα κόμματα σχετίζεται θετικά και η πολιτική

αστάθεια στα καθεστώτα αρνητικά με το βαθμό ανεξαρτησίας της ΚΤ. 

1.3.2 Μέθοδοι μέτρησης της ‘νομικής’ και ‘πραγματικής’ ανεξαρτησίας

Όπως τονίζει ο Haase (1990) η ανεξαρτησία των ΚΤ μπορεί να χωριστεί σε τρεις

κατηγορίες: ανεξαρτησία όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται, ανεξαρτησία

σε θέματα χρηματοδότησης και ανεξαρτησία σε θέματα που αφορούν το προσωπικό

των ΚΤ. Η ανεξαρτησία όσον αφορά το προσωπικό των ΚΤ σχετίζεται με την

επιρροή που έχουν οι κυβερνήσεις στις διαδικασίες διορισμού των υπαλλήλων της

ΚΤ. Ο βαθμός της επιρροής της κυβέρνησης σε αυτή τη διαδικασία προσδιορίζεται

από διάφορα κριτήρια, όπως π.χ. η κυβερνητική εκπροσώπηση στο διοικητικό



61

συμβούλιο της ΚΤ, η κυβερνητική επιρροή στις διαδικασίες διορισμού του διοικητή

της ΚΤ, η χρονική διάρκεια του αξιώματος του Τραπεζίτη της ΚΤ καθώς και οι όροι

που αφορούν την απόλυση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤ. Η ανεξαρτησία σε

χρηματοοικονομικά θέματα αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται στην κυβέρνηση

να χρηματοδοτήσει τις κυβερνητικές δαπάνες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσου

πιστώσεων της ΚΤ. Η ανεξαρτησία στην πολιτική αναφέρεται στη δυνατότητα που

έχει η ΚΤ να διαμορφώνει και να εκτελεί τη νομισματική πολιτική. Όπως έχει

αναφερθεί από τους Debelle & Fischer (1995) και Fischer (1995), είναι χρήσιμο να

γίνεται και διαχωρισμός μεταξύ της ανεξαρτησίας όσον αφορά τους τελικούς στόχους

που θέτει η ΚΤ και της ανεξαρτησίας όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η

ΚΤ για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. 

 Δείκτες ‘νομικής’ ανεξαρτησίας των ΚΤ έχουν κατασκευασθεί από αρκετούς

μελετητές, συμπεριλαμβανομένων και των Alesina (1988, 1989), Cukierman (1992),

Cukierman, Webb & Neyapti (1992), Eijffinger & Schaling (1992, 1993) και Grilli,

Masciandaro & Tabellini (1991). Οι δείκτες που έχουν κατασκευασθεί από αυτές τις

μελέτες βασίζονται στη νομοθεσία που ίσχυε για τις ΚΤ κατά τη διάρκεια της

δεκαετίας του 1980 και εστιάζονται στο βαθμό ανεξαρτησίας που προτίθενται να

αναθέσουν οι νομοθέτες στην ΚΤ. Όσο πιο μεγάλη η τιμή του δείκτη, τόσο

μεγαλύτερη η ανεξαρτησία της ΚΤ. Οι δείκτες των Alesina (ALES) και

Eijffinger-Schaling (ES) κυμαίνονται μεταξύ του 1 ως το 4, και 1 ως το 5, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα,  η αρχική προσπάθεια των Bade & Parkin (1978) να

κωδικοποιήσουν τη νομική ανεξαρτησία των ΚΤ υπέστη βελτίωση από τον Alesina

(1988, 1989). Αυτός ο δείκτης λαμβάνει υπόψη εάν η ΚΤ έχει τον τελευταίο λόγο

όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, εάν κυβερνητικοί υπάλληλοι βρίσκονται μέσα



62

στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΤ, και εάν περισσότερα από τα μισά μέλη του

Συμβουλίου διορίζονται από την κυβέρνηση. Επίσης, οι Eijffinger & Schaling (1992,

1993) κατασκεύασαν ένα δείκτη που βασίζεται στο ποιος έχει την τελική ευθύνη για

τη νομισματική πολιτική, στην απουσία ή την παρουσία κάποιου κυβερνητικού

εκπροσώπου στο διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤ, και στο ποσοστό των διορισμών των

μελών του Συμβουλίου από την κυβέρνηση.

 Ο δείκτης των  Grilli, Masciandaro & Tabellini (GMT) είναι άθροισμα

επιμέρους δεικτών οι οποίοι μετράνε την πολιτική και οικονομική  ανεξαρτησία των

ΚΤ και το μέγιστο άθροισμα που δύναται να αποκτήσει είναι 16. Ο δείκτης για την

πολιτική ανεξαρτησία εστιάζεται στις διαδικασίες διορισμού των μελών του

Συμβουλίου, στο χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται ο διορισμός των Τραπεζιτών,

και στην ύπαρξη της νομοθεσίας για την επιδίωξη της νομισματικής σταθερότητας. Ο

δείκτης για την οικονομική ανεξαρτησία περιγράφει την έκταση που η ΚΤ είναι

απελευθερωμένη από κυβερνητικές επιρροές για τη εφαρμογή της νομισματικής

πολιτικής. Γενικά, ο συνολικός δείκτης που περιγράφει τη ‘νομική’ ανεξαρτησία είναι

το άθροισμα των επιμέρους δεικτών ανεξαρτησίας που αφορούν την πολιτική και

οικονομική ανεξαρτησία των ΚΤ. 

 Οι  Cukierman (1992) και Cukierman, Webb & Neyapti (1992) κατασκεύασαν

δείκτες νομικής ανεξαρτησίας που είναι το άθροισμα δεκαέξι χαρακτηριστικών που

έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερεις κατηγορίες: (α) το διορισμό του Τραπεζίτη της ΚΤ,

την απόλυσή του και τη χρονική παρουσία του στο αξίωμά του, (β) την επίλυση από

τις συγκρούσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της ΚΤ όσον αφορά τη νομισματική

πολιτική και τη συμμετοχή της ΚΤ στη διαδικασία καθορισμού του προϋπολογισμού,

(γ) το βάρος που δίνεται στη σταθερότητα τιμών σε σχέση με άλλους αντικειμενικούς
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στόχους, και (δ) τους περιορισμούς που αφορούν τη δυνατότητα της ΚΤ να δανείζει

στον ιδιωτικό τομέα (περιορισμούς όσον αφορά την ποσότητα, τη λήξη, τα επιτόκια

και τους όρους για τις άμεσες χορηγήσεις και δανειοδοτήσεις). Επιπλέον, από αυτές

τις τέσσερις κατηγορίες, δημιουργήθηκαν 16 μεταβλητές και οι οποίες

κωδικοποιούνται μεταξύ του 0 (χαμηλότερος βαθμός ανεξαρτησίας) και του 1

(υψηλότερος βαθμός ανεξαρτησίας). Στη συνέχεια, αυτές οι 16 μεταβλητές

συναθροίστηκαν σε οκτώ μεταβλητές, και έτσι, η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο

δεικτών είναι ότι ο δείκτης νομικής ανεξαρτησίας του  Cukierman (CUK) είναι ο μη

σταθμικός μέσος όρος των οκτώ μεταβλητών ενώ αυτός των Cukierman, Webb &

Neyapti (CWN) είναι ο σταθμικός μέσος όρος αυτών των μεταβλητών.

 Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει τις τιμές των παραπάνω δεικτών ‘νομικής’

ανεξαρτησίας. Φαίνεται ότι αυτοί οι δείκτες κλιμακώνονται διαφορετικά μεταξύ τους.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι διάφορες χώρες αξιολογούνται διαφορετικά σύμφωνα

με κάποιους δείκτες. Για π.χ. η ΚΤ του Καναδά φαίνεται, από τη μια πλευρά, να είναι

αρκετά ανεξάρτητη σύμφωνα με τους δείκτες GMT, CUK και CWN, αλλά από την

άλλη πλευρά, να είναι σχεδόν εξαρτημένη σύμφωνα με το δείκτη ES. Επίσης, αυτό

επιβεβαιώνεται και από τον Πίνακα 1.2, ο οποίος δείχνει τους συντελεστές

συσχέτισης  Kendall μεταξύ των διαφόρων δεικτών. Αξιοσημείωτο είναι ο χαμηλός

συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του δείκτη των Grilli, Masciandaro & Tabellini και

των δεικτών του Cukierman, των Cukierman, Webb & Neyapti και των Eijffinger &

Schaling.
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Πίνακας 1.1: Δείκτες 'νομικής' ανεξαρτησίας την περίοδο
1980-1989

ALES CUK CWN ES GMT

Αυστραλία 1 0.31 0.36 1 9
Αυστρία - 0.58 0.63 3 9
Βέλγιο 2 0.19 0.16 3 7
Γαλλία 2 0.28 0.29 2 7

Γερμανία 4 0.66 0.69 5 13
Δανία 2 0.47 0.5 4 8

Ελβετία 4 0.68 0.64 5 12
Ελλάδα - 0.51 0.55 - 4

Ηνωμένο Βασίλειο 2 0.31 0.34 2 6
ΗΠΑ 3 0.51 0.49 3 12

Ιαπωνία 3 0.16 0.18 3 6
Ιρλανδία - 0.39 0.44 - 7
Ισλανδία - 0.36 0.34 - -
Ισπανία 1 0.21 0.17 3 5
Ιταλία 1.5 0.22 0.25 2 5

Καναδάς 2 0.46 0.45 1 11
Νέα Ζηλανδία 1 0.27 0.24 3 3

Νορβηγία 2 0.14 0.16 2 -
Ολλανδία 2 0.42 0.42 4 10

Πορτογαλία - 0.41 0.41 2 3
Σουηδία 2 0.27 0.29 2 -

Φινλανδία 2 0.27 0.28 3 -
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Παρατήρηση: ALES (δείκτης του Alesina), CUK (δείκτης του Cukierman), CWN (δείκτης των
Cukierman, Webb & Neyapti), ES (δείκτης των Eijffinger & Schaling) και GMT (δείκτης των Grilli,
Masciandaro & Tabellini).  
Πηγή: Eijffinger & De Haan (1996)

Πίνακας 1.2: Συντελεστές συσχέτισης δεικτών
ανεξαρτησίας

ALES CUK CWN ES GMT

ALES 1 0.38 0.42 0.43 0.59
CUK 1 0.91 0.25 0.47
CWN 1 0.22 0.48

ES 1 0.31
GMT 1

Παρατήρηση: Έχουν χρησιμοποιηθεί συντελεστές συσχέτισης
Kendall
Πηγή: Eijffinger & De Haan (1996)

Για παράδειγμα, ο Alesina (1988, 1989) διαφωνεί με τη βαθμολογία των

Bade-Parkin για την Ιταλία και της δίνουν χαμηλότερη. Οι Eijffinger & Schaling

(1992) τονίζουν ότι ο Alesina (1988, 1989) αναμφίβολα περιλαμβάνει και ένα

τέταρτο κριτήριο για την Ιταλία, το οποίο είναι εάν η ΚΤ είναι υποχρεωμένη να

χρηματοδοτεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Alesina

δεν λαμβάνει υπόψη του αυτό το κριτήριο για τις άλλες χώρες του δείγμα του.
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Επίσης, ο Malinvaud (1991), μελετώντας το δείκτη GMT, τονίζει ότι έχει δοθεί

υψηλότερος βαθμός ανεξαρτησίας από ότι αξίζει στην ΚΤ της Γαλλίας, γιατί ο

διοικητής της μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του οποιαδήποτε στιγμή

θελήσει η Γαλλική κυβέρνηση. Ομοίως, σύμφωνα με τους Eijffinger & De Haan

(1996), κάποιες αμφιβολίες υπάρχουν για το δείκτη CUK  όσον αφορά την ερμηνεία

της νομοθεσίας που διέπει την ΚΤ της Ολλανδίας, με την οποία οι μελετητές είναι

αρκετά εξοικειωμένοι. Πιστεύουν ότι η ΚΤ της Ολλανδίας είναι αρκετά πιο

ανεξάρτητη από ότι περιγράφει ο δείκτης του Cukierman. Επιπρόσθετα, οι τρόποι

στάθμισης των διαφόρων παραγόντων ενσωματώνουν διαφορετικές απόψεις για την

ανεξαρτησία της ΚΤ.  Οι  Eijffinger & Schaling (1993) θεωρούν ότι ο τρόπος

μέτρησης του δείκτη ανεξαρτησίας των Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991)

μειώνει την ανεξαρτησία των ΚΤ γιατί ο σχετικά μεγάλος αριθμός των κριτηρίων που

χρησιμοποιούν επηρεάζει τη βαρύτητα των πιο σημαντικών κριτήρια, όπως είναι οι

αντικειμενικοί στόχοι της ΚΤ και οι διαδικασίες πρόσληψης του Τραπεζίτη και του

Συμβουλίου της ΚΤ. 

 Από την άλλη πλευρά, το νομικό καθεστώς των ΚΤ είναι μόνο ένα από τα

διάφορα συστατικά τα οποία καθορίζουν την ‘πραγματική’ ανεξαρτησία των ΚΤ.

Παράγοντες όπως η παράδοση ή οι προσωπικότητες των Τραπεζιτών και άλλων

υψηλά ιστάμενων υπαλλήλων των ΚΤ επίσης διαμορφώνουν την ‘πραγματική’

ανεξαρτησία των ΚΤ. Δύο δείκτες μέτρησης της ‘πραγματικής’ ανεξαρτησίας, η

οποία αντιτίθεται στην ‘νομική’ ανεξαρτησία, και οι οποίοι βασίζονται στην

πραγματική συχνότητα με την οποία αλλάζουν οι Τραπεζίτες και στις απαντήσεις που

έδωσαν σε ένα ερωτηματολόγιο οι ειδικοί αξιωματούχοι σε κάθε χώρα είναι αυτοί

των Cukierman (1992) και Cukierman, Webb & Neyapti  (1992). Αυτοί
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κατασκεύασαν ένα δείκτη μέτρησης  του βαθμού αυτονομίας της ΚΤ ο οποίος δεν

βασίζεται στη νομοθεσία αλλά στην συχνότητα που αλλάζουν οι διοικητές της ΚΤ.

Αυτός ο δείκτης βασίζεται στην υπόθεση ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα αλλαγής

των διοικητών της ΚΤ τόσο μειώνεται ο δείκτης ανεξαρτησίας. Μέχρι τώρα, ένας

μικρός αριθμός μελετών έχουν χρησιμοποιήσει τη συχνότητα αλλαγής των διοικητών

της ΚΤ (turnover rate of central bank governors) σαν δείκτη για το βαθμό

ανεξαρτησίας των ΚΤ. Ωστόσο, μικρή συχνότητα αλλαγής των διοικητών δεν

σημαίνει απαραίτητα και υψηλός βαθμός ανεξαρτησίας της ΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, η

συχνότητα αλλαγής του διοικητή της ΚΤ φανερώνει το μέσο όρο της διάρκειας της

θητείας του σε έτη. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των χωρών έχουν εκλογές

τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια είναι εύλογο να αποδεχτούμε αυτήν την περίπτωση

σαν μια ενδεδειγμένη τιμή για τον κύκλο εργασιών (δηλαδή 0.2 αλλαγές κάθε χρόνο).

Για τιμές πάνω από αυτήν ο βαθμός ανεξαρτησίας μειώνεται επικίνδυνα, όπως για

παράδειγμα τιμές μεταξύ 0.2 και 0.25 αλλαγών κάθε χρόνο. Αυτές οι τιμές

αναφέρονται σε ένα μέσο όρο θητείας των διοικητών μεταξύ τεσσάρων και πέντε

χρόνων (Cukierman (1992) και Cukierman, Webb & Neyapti  (1992), Cukierman &

Webb (1995), De Haan (1995), Cukierman (1995)).   

 Από την άλλη πλευρά, ο Cukierman (1992) ανέπτυξε ένα δείκτη μέτρησης της

‘πραγματικής’ ανεξαρτησίας βασιζόμενος σε απαντήσεις από ερωτηματολόγιο το

οποίο είχε σταλεί σε ειδικούς πάνω σε θέματα νομισματικής πολικής σε διάφορες ΚΤ.

Ο υπολογισμός του δείκτη αυτού έγινε σε δύο μορφές, η μια ήταν ένας μέσος

σταθμικός δείκτης και η άλλη ένας μέσος μη σταθμικός δείκτης. Το ερωτηματολόγιο

εξέταζε πέντε θέματα: (1) νομικά θέματα της ανεξαρτησίας, (2) πρακτικά θέματα

όταν αυτά αποκλίνουν της νομοθεσίας, (3) εργαλεία της νομισματικής πολιτικής και
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οι φορείς που τα ελέγχουν, (4) ενδιάμεσοι στόχοι και δείκτες, και (5) τελικοί στόχοι

για τη νομισματική πολιτική και η σχετική προτεραιότητα που τους δίνεται. Ωστόσο,

ένα προφανές μεθοδολογικό μειονέκτημα του ερωτηματολογίου είναι ότι οι

Τραπεζίτες ενδεχομένως να επωφεληθούν με το να δώσουν μια αρκετά θετική

εντύπωση όσον αφορά την ανεξαρτησία της ΚΤ τους. Επίσης, είναι αμφίβολο εάν το

προσωπικό των ΚΤ είναι ο πιο κατάλληλος αποδέκτης ώστε να απαντήσει στο

ερωτηματολόγιο για θέματα που αφορούν το βαθμό αυτονομίας της ΚΤ. 

1.3.3 Η μέτρηση της ‘νομικής’ ανεξαρτησίας και τα δεδομένα

Σε αυτό το μέρος επιχειρούμε την επέκταση για την περίοδο 1991-2006 των δεικτών

ανεξαρτησίας που έχουν σχεδιαστεί από τον Cukierman (1992) και επίσης εξετάζουμε

και άλλους παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν τη σχέση του βαθμού

ανεξαρτησίας της ΚΤ από τη μια πλευρά, και του ρυθμού πληθωρισμού, της

μεταβλητότητας του προϊόντος και του δείκτη θυσίας από την άλλη. Η συνεισφορά

μας στη βιβλιογραφία είναι ότι θα την εφοδιάσουμε με δείκτες ανεξαρτησίας, οι

οποίοι θα περιλαμβάνουν τις διατάξεις των καινούριων νομοθεσιών που διέπουν τις

ΚΤ και θα βασίζονται στην κωδικοποίηση του Cukierman (1992). Πιο συγκεκριμένα,

επεκτείνουμε τους υπάρχοντες δείκτες λαμβάνοντας υπόψη τους αναθεωρημένους

νόμους έτσι ώστε να χαρακτηρίζουν την ‘νομική’ ανεξαρτησία των ΚΤ από τις αρχές

της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα καθώς οι δείκτες ανεξαρτησίας που υπήρχαν

στην εμπειρική βιβλιογραφία αναφέρονταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τις περιόδους 1991-1998 και 1999-2006. Η διάσπαση

αυτή έγινε γιατί κατά τη διάρκεια της δεύτερης υποπεριόδου άρχισε να ισχύει το

καινούριο καθεστώς που αφορούσε την ΕΚΤ, η οποία απέκτησε την αποκλειστική
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υπευθυνότητα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ και η

διαδικασία ίδρυσής της άρχισε με τη συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) που συμπεριλαμβανόταν στη Συνθήκη του Maastricht.

Δεδομένου ότι ρητή προϋπόθεση για να μπορούν να συμμετέχουν οι εθνικές ΚΤ στο

ΕΣΚΤ είναι να έχουν πρώτα πετύχει τη νομική και θεσμική ανεξαρτησία τους, αυτό

είχε σαν αποτέλεσμα κατά την δεύτερη υποπερίοδο να θεωρήσουμε ότι για τις 12

χώρες της ΟΝΕ υπάρχει μόνο η ΕΚΤ (την οποία συμπεριλαμβάνουμε στο δείγμα μας

και αντίστοιχα λαμβάνουμε υπόψη για όλες τις μεταβλητές μας τις τιμές για την

ευρωζώνη συνολικά) και επομένως οι χώρες μειώνονται σε 28, από τις αρχικά 39 που

έχουμε λάβει υπόψη κατά τη διάρκεια της πρώτης υποπεριόδου. 

 Ο δείκτης ανεξαρτησίας της ΚΤ (CUK) που χρησιμοποιούμε είναι αυτός που

έχει προταθεί από τον Cukierman (1992). Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι γιατί ο

δείκτης CUK, σε αντίθεση με τους άλλους δείκτες ανεξαρτησίας, έχει μεγαλύτερο

εύρος βαθμολογίας για κάθε παράγοντα που μελετάει (η βαθμολογία κυμαίνεται

μεταξύ 0 και 1), δηλαδή οι τιμές του είναι συνεχείς στο διάστημα μεταξύ 0 και 1 και

έτσι η απεικόνιση της ανεξαρτησίας είναι πιο λεπτομερής και πιο περιγραφική.

Επίσης, σταθμίζει ισάξια τους παράγοντες αυτούς για τον υπολογισμό του τελικού

δείκτη ανεξαρτησίας, δηλαδή σε σχέση με αυτόν των Cukierman et al.,  ο δείκτης του

Cukierman  είναι ο μη σταθμικός μέσος όρος κάποιων επιμέρους μεταβλητών. Ο

δείκτης του Cukierman ήταν βασισμένος στην νομοθεσία που ίσχυε για τις ΚΤ των

χωρών κατά τη δεκαετία του 1980. Επεκτείναμε διαχρονικά αυτόν το δείκτη

σύμφωνα με τους αναθεωρημένους νόμους που διέπουν τις ΚΤ των χωρών και αυτό

έγινε χωριστά για τις δύο περιόδους. 
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 Η ‘νομική’ ανεξαρτησία είναι φυσικά ένα βασικό συστατικό της

‘πραγματικής’ ανεξαρτησίας, αλλά επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για κάποιους

άλλους λόγους. Καταρχάς, περιγράφει το βαθμό ανεξαρτησίας τον οποίο οι νομοθέτες

επιθυμούσαν να απονείμουν στις ΚΤ. Επιπρόσθετα, στην πράξη όλες οι υπάρχουσες

προσπάθειες να χαρακτηρίσουν την ανεξαρτησία των ΚΤ βασίζονται αποκλειστικά σε

νομικά θέματα (Bade & Parkin, 1988, Alesina, 1988, Masciandaro & Tabellini, 1988,

Grilli, Masciandaro & Tabellini, 1991). Οι νομοθεσίες που διέπουν τις ΚΤ διαφέρουν

μεταξύ τους ως προς το σκοπό τους, την εστίασή τους και την λεπτομέρεια με την

οποία έχουν συνταχτεί. Πολλές διατάξεις στα καταστατικά των ΚΤ δεν αναφέρονται

άμεσα στο θέμα της ανεξαρτησίας των ΚΤ. Έτσι, η κατάταξη των ΚΤ σύμφωνα με το

βαθμό ‘νομικής’ ανεξαρτησίας αναπόφευκτα απαιτεί υποκειμενικά κριτήρια. 

 Η κωδικοποίηση που ακολουθήθηκε από τον Cukierman (1992) στηρίχθηκε

σε δύο αρχές. Πρώτον, η κωδικοποίηση έγινε για περιορισμένα αλλά σαφή νομικά

χαρακτηριστικά. Δεύτερον, χρησιμοποιήθηκε μόνο γραπτή πληροφόρηση που

αναφέρονταν στις νομοθεσίες των ΚΤ. Επιπρόσθετη πληροφορία για το πώς έχει

εφαρμοστεί ο νόμος παραβλέφθηκε. Συγκεκριμένα, στον δείκτη CUK του Cukierman

(1992), τα νομικά χαρακτηριστικά της ΚΤ όπως αναφέρονται στα καταστατικά των

ΚΤ ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες θεμάτων:

 Ο διορισμός, η απόλυση και οι όροι θητείας του διευθύνοντα συμβούλου της

ΚΤ – συνήθως είναι ο Διοικητής της ΚΤ

 Η κατηγορία που αφορά τη διατύπωση της πολιτικής, η οποία αφορά την

επίλυση των διαφωνιών μεταξύ του εκτελεστικού οργάνου και της ΚΤ για τη

νομισματική πολιτική καθώς επίσης και τη συμμετοχή της ΚΤ στη διαδικασία

κατάρτισης του προϋπολογισμού
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 Οι αντικειμενικοί στόχοι της ΚΤ

 Οι περιορισμοί που αφορούν τη δυνατότητα της ΚΤ να δανείζει στο δημόσιο

τομέα. Έτσι, περιορίζονται η ποσότητα, η χρονολογία λήξης, τα επιτόκια και

οι όροι για άμεσες χορηγήσεις και για τιτλοποίηση δανείων από την ΚΤ προς

το δημόσιο τομέα

Σύμφωνα με την μεθοδολογία του Cukierman (1992) οι κατηγορίες

δημιουργήθηκαν από 16 διαφορετικές ‘νομικές’ μεταβλητές και η καθεμία τους

κωδικοποιούνταν σε μια κλίμακα από το 0 (χαμηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας) έως

το 1 (υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας). Η λεπτομερής ταξινόμηση και οι κωδικοί

του Cukierman (1992) παρουσιάζονται στο Παράρτημα (Πίνακας Α1). Οι κωδικοί

έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε ένας υψηλότερος αριθμός δηλώνει ότι αυτό που θα

αναμέναμε θα οδηγούσε σε μια μεγαλύτερη αυτονομία της ΚΤ με σκοπό να

ακολουθήσει μια  σταθεροποιητική πολιτική ως προς τις τιμές. 

 Με σκοπό την κωδικοποίηση των διαφόρων ΚΤ ως προς το βαθμό

ανεξαρτησίας μέσα από μια ομάδα χαρακτηριστικών, ο δείκτης CUK του Cukierman

(1992) χρησιμοποιεί τα παρακάτω κριτήρια. Όσον αφορά τις ΚΤ για τις οποίες η

‘νομική’ χρονική διάρκεια της θητείας του διευθύνοντος συμβούλου είναι

μεγαλύτερη και για τις οποίες το εκτελεστικό όργανο έχει μικρή ‘νομική’ εξουσία να

διορίζει ή να απολύει το Διοικητή, αυτές κατατάσσονται ως οι πιο ανεξάρτητες στην

πρώτη ομάδα που αφορά τα ζητήματα περί του Διοικητή της ΚΤ. Κάτω από την ίδια

λογική, οι ΚΤ με μεγαλύτερη εξουσία να διατυπώνουν τη νομισματική πολιτική και

να αντιδρούν στο εκτελεστικό όργανο όταν υπάρχουν διαφωνίες κατατάσσονται σαν

πιο ανεξάρτητες στην κατηγορία διατύπωσης της πολιτικής.
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 Για τους αντικειμενικούς στόχους της ΚΤ, υπάρχουν έξι πιθανές κατατάξεις

στον δείκτη CUK, όπως τονίζεται στον Cukierman (1992), σύμφωνα με την θέση που

έχει δοθεί στη σταθερότητα των τιμών σε σύγκριση με άλλους αντικειμενικούς

στόχους που ενδεχομένως να έρχονται σε σύγκρουση με τη σταθερότητα των τιμών.

Για παράδειγμα, όταν το καταστατικό αναφέρει λεπτομερώς ότι η σταθερότητα των

τιμών είναι ο κύριος ή ο μόνος αντικειμενικός στόχος, η ΚΤ ταξινομείται ως πιο

ανεξάρτητη σε αυτήν την κατηγορία από ότι μια ΚΤ που έχει αντικειμενικούς

στόχους εκτός της σταθερότητας των τιμών και άλλους στόχους όπως είναι η

σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Αυτές οι ΚΤ, διαδοχικά, κατατάσσονται

σαν πιο ανεξάρτητες από άλλες ΚΤ των οποίων οι αντικειμενικοί στόχοι

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την πλήρη απασχόληση, η οποία ενδεχομένως να

συγκρούεται με τη σταθερότητα των τιμών. Η μεταβλητή των αντικειμενικών στόχων

έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλάβει τη ‘νόμιμη’ εντολή που έχει δοθεί στην ΚΤ να

επιδιώξει τον αντικειμενικό στόχο της σταθερότητας τιμών. Επομένως, η μεταβλητή

των αντικειμενικών στόχων δεν απεικονίζει το γενικό βαθμό ανεξαρτησίας από τις

κυβερνήσεις, σε αντίθεση με τις μεταβλητές του Διοικητή και της διατύπωσης

πολιτικής.

 Ομοίως, στον δείκτη CUK του Cukierman (1992) ταξινομείται μια ΚΤ με πιο

σφιχτούς περιορισμούς για τη δανειοδότησή της στο δημόσιο τομέα σαν πιο

ανεξάρτητη με σκοπό να επιδιώξει τον αντικειμενικό στόχο της σταθερότητας τιμών.

Αυτοί οι περιορισμοί, σύμφωνα με τους  Cukierman (1992) και Cukierman et al.

(1992), περικλείουν περισσότερες λεπτομερείς μεταβλητές, όπως ξεχωριστοί

περιορισμοί για τις χορηγήσεις και την τιτλοποίηση των δανείων και επίσης

περιορισμοί στην ημερομηνία  λήξης των δανείων και στα επιτόκια. Όσο πιο
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αυστηροί είναι οι περιορισμοί, τόσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας που

δίνεται στην ΚΤ σε αυτή την κατηγορία. Η σύγκριση μεταξύ των διαφόρων

περιορισμών είναι πολύπλοκη, γιατί οι περιορισμοί έχουν καθοριστεί με

διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χώρες. Σε κάποιες χώρες οι περιορισμοί στις

δανειοδοτήσεις έχουν καθοριστεί σε απόλυτα ποσά ρευστότητας και σε κάποιες άλλες

σαν ποσοστό του παθητικού των ΚΤ. Ο περιορισμός στις περισσότερες περιπτώσεις

είναι διατυπωμένος σαν ποσοστό των εσόδων της κυβέρνησης από τους φόρους αλλά

στη μειονότητα των περιπτώσεων σαν ποσοστό των κυβερνητικών δαπανών. Ωστόσο,

υποθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα είναι ίσα, οι περιορισμοί ρευστότητας σε απόλυτες

τιμές είναι πιο δεσμευτικοί από ότι οι περιορισμοί στο παθητικό των ΚΤ, οι οποίοι,

στη συνέχεια, είναι πιο δεσμευτικοί από ότι οι περιορισμοί στα έσοδα τω

κυβερνήσεων. Οι πιο βολικοί περιορισμοί είναι αυτοί που αναφέρονται λεπτομερώς

σε όρους κυβερνητικών δαπανών. Αυτές οι υποθέσεις ενσωματώνονται στη

μεταβλητή ‘καθορισμός των περιορισμών δανεισμού της ΚΤ’ και επηρέασαν την

ταξινόμηση των μεταβλητών που αναφέρονται στους περιορισμούς της

δανειοδότησης διαμέσου των χορηγήσεων και στους περιορισμούς της

δανειοδότησης διαμέσου των τιτλοποιήσεων ( Πίνακας Α1 του Παραρτήματος).

 Επιπλέον, σύμφωνα με τους Cukierman (1992) και Cukierman et al. (1992), οι

περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις είναι επίσης ταξινομημένοι τόσο αυστηρά όσο πιο

κοντά είναι τα επιτόκια που πληρώνει η κυβέρνηση με τα επιτόκια της αγοράς και

όσο πιο μειωμένες χρονικά είναι οι ημερομηνίες λήξης των δανείων της ΚΤ προς το

δημόσιο τομέα. Επίσης, αυτοί είναι ταξινομημένοι τόσο αυστηρά όσο πιο στενός

είναι ο κύκλος των οργανισμών που τους επιτρέπεται να δανειστούν από την ΚΤ και

όσο πιο μικρή είναι η ευχέρεια του εκτελεστικού οργάνου να αποφασίσει σε ποιον και
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πόσο θα δανείσει η ΚΤ. Επιπρόσθετα, η νομοθεσία των ΚΤ, η οποία απαγορεύει την

ΚΤ  να αγοράζει τίτλους από την κυβέρνηση στην πρωτογενή αγορά, θεωρείται πιο

αυστηρή από νομοθεσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τέτοιες απαγορεύσεις. 

 Όπως ήδη αναφέραμε, στη μελέτη μας έχουμε λάβει υπόψη δύο περιόδους,

1991-1998 και 1999-2006. Οι ‘νομικές’ μεταβλητές έχουν κωδικοποιηθεί

διαφορετικά για κάθε περίοδο. Καθώς η νομοθεσία των ΚΤ αλλάζει σχετικά αργά, οι

κωδικοί, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι παρόμοιοι μεταξύ των περιόδων. Παρόλα

αυτά αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει σημαντικές νομοθετικές αλλαγές για κάποιες

χώρες. Μόνο ένας κωδικός για κάθε περίοδο τοποθετήθηκε για κάθε χώρα και για

κάθε ‘νομική’ μεταβλητή. Όποτε και εάν μια αλλαγή έλαβε χώρα μέσα στην περίοδο,

η κωδικοποίηση έγινε σύμφωνα με τη νομοθεσία που ήταν σε εφαρμογή χρονικά

τουλάχιστον τη μισή περίοδο. Δηλαδή, η κωδικοποίηση έγινε αφού πρώτα συλλέξαμε

όλες τις νομοθεσίες των χωρών ξεχωριστά και στη συνέχεια βασιζόμενοι στη

μεθοδολογία του Cukierman (1992) και κωδικοποιήσαμε την ανεξαρτησία κάθε ΚΤ

σύμφωνα με την περιγραφή παρακάτω. Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1.3

παρουσιάζουμε τις νομοθεσίες των χωρών για τις δύο περιόδους. 

Πίνακας 1.3: Οι νομοθεσίες για τις ΚΤ των χωρών του δείγματος

Χώρα Νομοθεσία
Αυστραλία Reserve Bank Act 1959, as amended in 2001

Αυστρία Federal Act on the Austrian National Bank, 1984, as amended in 1998,
2001

Βέλγιο Law on the National Bank of Belgium, 1948, as amended in May 1995,
February 1998, August 2002

Βουλγαρία Law on the Bulgarian National Bank, 1991, as amended in 1997
Καναδάς Bank of Canada Act, 1985, as amended in 1997 and 2001
Κύπρος Law on the Central Bank of Cyprus, 2002
Τσεχία Act on the Czech National Bank, December 1992, as amended in 2002

Δανία The National Bank of Denmark Act, April 1969, as amended in 1988,
2002

Εσθονία
Law on the Central Bank of the Republic of Estonia, May 1993, as
amended in 1994; Law on changing the Law of the Central Bank of the
Republic of Estonia, June 1998



75

Φινλανδία Act on the Bank of Finland, 1991
Γαλλία Act on the Bank of France, August 1993

Γερμανία Sixth Act Amending the Bundesbank Act, October 1992

Ελλάδα Law on the Bank of Greece, October 1927, as amended in May 1998,
June 2000

Ουγγαρία Act LX of 1991 on the National Bank of Hungary, 1991; Act LVIII of
2001 on the National Bank of Hungary, 2001

Ισλανδία Act on the Central Bank of Iceland, 1986, as amended in 2001 

Ιρλανδία Act on the Central Bank of Ireland, July 1989, as amended in 1995,
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Ισραήλ Bank of Israel Law, 1954, as amended in 1981, 1985, 1998, 2002

Ιταλία 1936 Banking Law of Bank of Italy, as amended by consolidated Law
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Κορέα The Bank of Korea Act, 1962; The Bank of Korea Act, 1997
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2005

Λιθουανία Law on the Bank of Lithuania, December 1994, as amended in March
2001

Λουξεμβούργο Law on Central Bank of Luxembourg, 1992

Μάλτα Act XIV and XXVI of 1994 on the Central Bank of Malta; Act XVII of
2002 on the Central Bank of Malta, Act III of 2004, Acts I, IV of 2007

Μεξικό Law on the Bank of Mexico, 1984, as amended in 1998
Ολλανδία Act on the Netherlands Bank, 1991, Bank Act 1998

Νέα Ζηλανδία
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amended in 1990, 1994, 2001, 2005

Ηνωμένο Βασίλειο Bank of England Act 1946, as amended in 1993, 1998
Ηνωμένες Πολιτείες Federal Reserve Act, 1988, as amended in 2000

ΟΝΕ
Treaty on the European Union, 1992, including Protocol on the Statute
of the European System of Central Banks and of the European Central
Bank, 1992

Πηγές: www.rba.gov.au; www.oenb.at; www.bnb.be; www.bnb.bg; www.bankofcanada.ca;
www.centralbank.gov.cy; www.cnb.cz; www.nationalbanken.dk/dnuk/specialdocuments.nsf;
www.bankofestonia.info; www.ecb.int; www.bof.fi; www.banque-france.fr; www.bundesbank.de;
www.bankofgreece.gr; www.mnb.hu; www.sedlabanki.is; www.centralbank.ie; www.bankisrael.gov.il;
www.bancaditalia.it; www.boj.or.jp/en/index.htm; www.bok.or.kr/eng/index.jsp; www.bank.lv;
www.lbank.lt; www.bcl.lu; www.centralbankmalta.org; www.banxico.org.mx; www.dnb.nl;
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Όσον αφορά το άθροισμα των ‘νομικών’ μεταβλητών, το κάθε συστατικό

ξεχωριστά της ‘νομικής’ ανεξαρτησίας αθροίζεται σύμφωνα με τον Cukierman

(1992) σε δύο στάδια ώστε να αποφέρει την ιεραρχία των δεικτών. Τα βασικά

δεδομένα των 16 μεταβλητών που περιγράφονται στο Παράρτημα (Πίνακας Α1)

αθροίζονται στον δείκτη CUK σε οκτώ ‘νομικές’ μεταβλητές, όπως κάνουμε και εδώ

(βλέπε Πίνακας 1.4). Οι τέσσερις μεταβλητές που αφορούν τον διορισμό και τους

όρους εργασίας του Διοικητή της ΚΤ αθροίζονται σε μία μεταβλητή, η οποία έχει τον

τίτλο ‘ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤ’ (βλέπε Παράρτημα, Πίνακας Α1) και ισούται

με το μέσο όρο αυτών. Οι τρεις μεταβλητές που αναφέρονται στη διατύπωση της

πολιτικής αθροίστηκαν σε μια μεταβλητή, υπολογίζοντας το σταθμικό μέσο των

μεταβλητών αυτών με συντελεστές βαρύτητας 0.5 για την επίλυση των διαφωνιών,

0.25 για το ποιος διατυπώνει την πολιτική που θα ακολουθηθεί και 0.25 για τον

ενεργό ρόλο που έχει η ΚΤ στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η μεταβλητή των

αντικειμενικών στόχων παραμένει όπως είναι δηλαδή την λαμβάνουμε υπόψη

μεμονωμένα. Οι τέσσερις πρώτες μεταβλητές που αφορούν τους περιορισμούς στις

δανειοδοτήσεις επεξεργάζονται επίσης ξεχωριστά ενώ οι τελευταίες τέσσερις

μεταβλητές αυτής της ομάδας (περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις) αθροίζονται στον

CUK κατά μέσο όρο σε μια μεταβλητή. Αυτή η διαδικασία υπολογισμού δημιουργεί

μια συνοπτική ‘νομική’ μεταβλητή για κάθε μία από τις τρεις πρώτες ομάδες του

Πίνακα Α1 στο Παράρτημα, και πέντε ‘νομικές’ μεταβλητές για την ομάδα των

περιορισμών στις δανειοδοτήσεις. Έτσι, οι οκτώ αυτές ‘νομικές’ μεταβλητές που

προκύπτουν από το πρώτο στάδιο των υπολογισμών αθροίζονται, επιπλέον, κατά

μέσο όρο σε ένα δείκτη για κάθε χώρα και περίοδο. Αυτός ο δείκτης περιγράφει το

‘νομικό’ δείκτη ανεξαρτησίας της ΚΤ σύμφωνα με τον Cukierman (1992). 
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  Οι παρατηρήσεις, για κάθε χώρα για την περίοδο 1991-2006 που

δημιουργήσαμε βασιζόμενοι στις νομοθεσίες που διέπουν τις ΚΤ των χωρών υπό

εξέταση, εμφανίζονται στον Πίνακα Α2 του Παραρτήματος. 

 Ο Πίνακας  Α2 του Παραρτήματος όπως επίσης και τα Διαγράμματα 1.1 και

1.2 φανερώνουν ότι κατά την περίοδο 1991-1998 σχεδόν όλες οι χώρες της ΟΝΕ

έχουν υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας των ΚΤ τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 0.25 και

0.70 (η Γαλλία, η Φιλανδία και η Γερμανία εμφανίζουν τις υψηλότερους βαθμούς

ανεξαρτησίας με 0.70, 0.68 και 0.66 αντίστοιχα) ενώ αυτός των ΝΜ-10 χωρών (οι 10

νέες χώρες που είναι εκτός ΟΝΕ) κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, από 0.16  στην

Πολωνία ως 0.34 στην Μάλτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, από την μια πλευρά,

οι ΕΕ-12 χώρες της ΟΝΕ ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των οικονομιών

τους και των ΚΤ τους μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχ (Φεβρουάριος

1992), η οποία θέσπισε αμετάκλητα την πορεία προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα,

ενώ από την άλλη, οι ΝΜ-10 χώρες-μέλη προχώρησαν σε αλλαγές των οικονομιών

τους μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεμβούργου το Δεκέμβριο του 1997.  Οι ΚΤ

του Μεξικού και του Ισραήλ έχουν το χαμηλότερο δείκτη ανεξαρτησίας με 0.18 και

0.22 αντίστοιχα καθώς αυτές οι ΚΤ φαίνονταν ότι ήταν υπό τον έλεγχο των

κυβερνήσεων. Επίσης, την περίοδο 1999-2006 όπως ήταν αναμενόμενο όλες οι

ΝΜ-10 χώρες εμφάνισαν υψηλότερους δείκτες ανεξαρτησίας των ΚΤ σε σύγκριση με

την περίοδο 1991-1998, μεταξύ 0.29 και 0.63 και επίσης, αυτοί οι δείκτες

ανεξαρτησίας  τους την περίοδο 1999-2006 ήταν πολύ κοντά με τους δείκτες

ανεξαρτησίας που εμφάνισαν οι ΕΕ-12 χώρες την περίοδο 1991-1998. Μόνο οι υπό

ένταξη τότε χώρες, Ρουμανία και Τουρκία, είχαν δείκτες 0.24 και 0.22 αντίστοιχα,

ενώ η Βουλγαρία είχε δείκτη ανεξαρτησίας 0.30. 
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 Επιπλέον, ακολουθώντας τον De Haan (1995) αναλύσαμε το συνολικό δείκτη

ανεξαρτησίας CUK του Cukierman (1992) σε τέσσερα μέρη. Δηλαδή, βαθμός

ανεξαρτησίας που είναι συνδεδεμένος με: (α) το προσωπικό των ΚΤ (Per), (β) τα

εργαλεία άσκησης της πολιτικής (Instr), (γ) τους τελικούς στόχους (Goal) και (δ)

χρηματοοικονομικά θέματα (Fin), με σκοπό να ερμηνεύσουμε πώς επηρεάζουν αυτοί

οι τέσσερις παράγοντες ξεχωριστά τα αποτελέσματά μας. Ο διαχωρισμός του

συνολικού δείκτη έγινε ως εξής. Το πρώτο μέρος που αφορά το προσωπικό των ΚΤ

(Per) δημιουργήθηκε από το άθροισμα των μεταβλητών της πρώτης κατηγορίας όπως

προτάθηκε από τον Cukierman (1992) (δηλαδή η κατηγορία που αφορά το Διοικητή

της ΚΤ), το δεύτερο μέρος που σχετίζεται με τα εργαλεία άσκησης της πολιτικής

είναι το άθροισμα των μεταβλητών της δεύτερης κατηγορίας (δηλαδή της διατύπωσης

της πολιτικής), ενώ το τρίτο μέρος που αφορά τους τελικούς στόχους (Goal) είναι ο

βαθμός της τρίτης κατηγορίας σύμφωνα με τον Cukierman (1992) (δηλαδή η

κατηγορία για τους αντικειμενικούς στόχους). Το τέταρτο μέρος που αφορά

χρηματοοικονομικά θέματα (Fin) δημιουργήθηκε από το άθροισμα των οκτώ

μεταβλητών της τέταρτης κατηγορίας (δηλαδή των περιορισμών των δανειοδοτήσεων

προς την κυβέρνηση) όπως αναπτύχθηκε από τον Cukierman (1992). Όσον αφορά τις

τιμές των επιμέρους δεικτών ανεξαρτησίας αυτές κυμαίνονται ως εξής: η μεταβλητή

Per μεταξύ 0 και 4, η Instr μεταξύ 0 και 3, η Goal μεταξύ 0 και1 και η Fin μεταξύ 0

και 8. Και για τους τέσσερις επιμέρους δείκτες ανεξαρτησίας ισχύει ότι όσο πιο

μεγάλη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η επιμέρους ανεξαρτησία Όλα τα παραπάνω

περιγράφονται στον Πίνακα 1.4. 

Πίνακας 1.4: Ο δείκτης ανεξαρτησίας του Cukierman και οι τέσσερις υποκατηγορίες του
91-98 99-06
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CUK
91-98

CUK
99-06 Per Instr Goal Fin Per Instr Goal Fin

Αυστραλία 0.62 0.64 2.83 1.07 0.60 4.67 3.33 1.07 0.60 4.67
Αυστρία 0.59 - 2.58 1.60 0.60 4.66 - - - -
Βέλγιο 0.61 - 2.83 1.40 0.60 4.67 - - - -

Βουλγαρία 0.13 0.30 0.67 0.53 0.40 0.58 1.33 0.93 0.60 1.24
Καναδάς 0.67 0.69 3.33 0.93 0.80 5.34 3.33 0.93 0.80 5.00
Κύπρος - 0.49 - - - - 1.33 2.00 0.60 2.66
Τσεχία 0.23 0.56 1.33 0.53 0.40 0.91 2.33 1.60 0.60 3.67
Δανία 0.47 0.57 1.08 1.00 0.60 3.24 2.08 1.67 0.60 3.57

Εσθονία 0.18 0.40 1.17 0.33 0.40 0.33 1.33 1.60 0.40 1.91
Φινλανδία 0.68 - 3.75 1.60 0.60 4.33 - - - -

Γαλλία 0.70 - 3.00 1.60 0.80 4.00 - - - -
Γερμανία 0.66 - 2.75 1.67 1.00 4.59 - - - -
Ελλάδα 0.25 - 0.83 0.53 0.60 0.99 - - - -

Ουγγαρία 0.19 0.30 0.83 0.33 0.40 0.66 1.42 0.33 0.60 1.32
Ισλανδία 0.36 0.39 3.08 0.53 0.40 1.91 2.92 1.07 0.40 2.25
Ιρλανδία 0.41 - 2.58 0.60 0.80 2.07 - - - -
Ισραήλ 0.22 0.42 1.33 0.87 0.40 0.99 2.58 1.27 0.60 2.58
Ιταλία 0.35 - 2.58 0.93 0.60 1.32 - - - -

Ιαπωνία 0.71 0.77 3.58 0.67 0.60 4.67 3.58 0.67 0.60 5.67
Κορέα 0.30 0.52 2.33 0.33 0.60 1.32 2.17 1.27 0.60 3.01

Λετονία 0.20 0.38 1.08 0.87 0.80 0.25 1.92 1.60 0.80 1.24
Λιθουανία 0.17 0.63 0.83 0.33 0.40 0.66 2.17 1.60 0.80 3.34

Λουξεμβούργο 0.44 - 2.83 0.73 0.60 3.08 - - - -
Μάλτα 0.34 0.55 2.17 1.20 0.40 2.58 2.42 1.60 0.60 4.67
Μεξικό 0.18 0.28 1.58 0.53 0.00 0.91 2.17 0.73 0.40 1.25

Ολλανδία 0.38 - 2.17 0.53 0.60 2.00 - - - -
Νέα Ζηλανδία 0.71 0.73 3.08 1.67 0.60 4.34 3.08 1.67 0.60 4.67

Νορβηγία 0.43 0.48 2.33 1.07 0.60 2.99 2.33 1.07 0.60 3.66
Πολωνία 0.16 0.37 0.58 0.33 0.40 0.66 1.58 0.33 0.40 3.25

Πορτογαλία 0.32 - 0.92 0.93 0.60 2.32 - - - -
Ρουμανία 0.09 0.24 0.58 0.33 0.40 0.00 1.42 0.93 0.40 0.33
Σλοβακία 0.28 0.29 1.42 2.00 0.40 0.66 1.67 2.00 0.40 0.66
Σλοβενία 0.21 0.32 1.17 0.67 0.60 0.58 1.83 1.27 0.60 0.91
Ισπανία 0.33 - 1.83 0.73 0.60 2.24 - - - -
Σουηδία 0.28 0.56 2.42 0.00 0.20 2.90 2.42 1.07 0.60 4.67
Ελβετία 0.55 0.72 1.50 0.60 0.60 2.58 2.92 0.93 0.80 5.00
Τουρκία 0.11 0.22 0.83 0.53 0.40 0.33 1.83 0.93 0.40 1.25

Ηνωμένο Βασίλειο 0.37 0.58 2.83 0.73 0.60 1.66 2.83 0.73 0.80 3.34
Ηνωμένες Πολιτείες 0.52 0.54 2.33 0.20 0.40 3.91 2.67 0.40 0.40 3.91

ΟΝΕ - 0.92 - - - - 4.00 2.00 0.80 7.00

Μέση τιμή 0.379 0.495 1.972 0.817 0.537 2.261 2.321 1.188 0.586 3.096
Τυπική απόκλιση 0.193 0.178 0.940 0.482 0.181 1.619 0.733 0.490 0.143 1.705

Παρατήρηση: Την περίοδο 1991-1998 δεν έχουμε υπολογίσει δείκτη ανεξαρτησίας για την Κύπρο,
καθώς η επίσημη νομοθεσία για την ΚΤ της Κύπρου θεσπίστηκε το 2002.  
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Διάγραμμα 1.1: Σύγκριση βαθμών ανεξαρτησίας μεταξύ ΕΚΤ και χωρών της ΕΕ
(1991-1998)

Διάγραμμα 1.2: Σύγκριση βαθμών ανεξαρτησίας μεταξύ ΕΚΤ και χωρών της ΕΕ
(1999-2006)
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Είναι φανερό (βλέπε Πίνακα 1.4) ότι και για τις δύο περιόδους η ανεξαρτησία

στους τελικούς στόχους έχει μικρή διακύμανση (την 1991-1998 έχει τυπική απόκλιση

0.181 ενώ την περίοδο 1999-2006  έχει 0.143), με αποτέλεσμα η διακύμανση του

συνολικού δείκτη  να βασίζεται στην διακύμανση της ανεξαρτησίας σε θέματα

προσωπικού, στα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής και στα

χρηματοοικονομικά. 

Η μέτρηση του πληθωρισμού βασίστηκε στο μέσο όρο αυτού για κάθε χώρα

και για τις δύο υποπεριόδους, ενώ για την μεταβλητότητα του προϊόντος λάβαμε

υπόψη τη διακύμανση τoυ ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά τη

διάρκεια των δύο υποπεριόδων. Επίσης, ακολουθώντας τους Diana & Sidiropoulos

(2004), υπολογίσαμε το δείκτη θυσίας χρησιμοποιώντας το λόγο του ποσοστού της

ανεργίας προς το ρυθμό πληθωρισμού για τις δύο περιόδους 1991-1998 και

1999-2006. Πρόκειται για έναν τύπο αναλογικού υπολογισμού, ο οποίος

δεικνύει την αναλογία του κόστους της ανεργίας σαν θυσία που πληρώνει η
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οικονομία για τη μείωση του πληθωρισμού. Στα πλαίσια αυτά παρατηρείται

ότι όσο πιο χαμηλός είναι ο δείκτης θυσίας τόσο πιο αποτελεσματική είναι η

αντιπληθωριστική πολιτική. Τα δεδομένα για τις παραπάνω μεταβλητές

προέρχονται από το IMF (International Monetary Fund) και οι μέσοι όροι που

υπολογίσαμε παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.5. Η μέτρηση του δείκτη θυσίας έγινε

χρησιμοποιώντας τον αριθμό των ανέργων σαν ποσοστό του εργατικού δυναμικού,

και τον ρυθμό πληθωρισμού ως την μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη

τιμών του καταναλωτή. Για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης χρησιμοποιήσαμε την

μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ (σε εθνικό νόμισμα) σε αγοραίες τιμές.  

Πίνακας 1.5: Τα δεδομένα για το δείκτη θυσίας, τον πληθωρισμό και τον ρυθμό
μεγέθυνσης της οικονομίας τις περιόδους 1991-1998 και 1999-2006

Μέσος
ετήσιος
ρυθμός

πληθωρισμού
91-98

Μέσος
ετήσιος
ρυθμός

πληθωρισμού
99-06

Διακύμανση
του ρυθμού
μεταβολής

του
πραγματικού
ΑΕΠ 91-98

Διακύμανση
του ρυθμού
μεταβολής

του
πραγματικού
ΑΕΠ 99-06

Μέσος
ετήσιος
δείκτης
θυσίας
91-98

Μέσος
ετήσιος
δείκτης
θυσίας
99-06

Αυστραλία 2.04 3.09 1.06 0.59 5.53 2.46
Αυστρία 2.23 - 0.50 - 2.36 -
Βέλγιο 2.05 - 2.51 - 5.10 -

Βουλγαρία 74.50 5.89 13.47 2.08 0.13 1.69
Καναδάς 1.95 2.26 5.03 0.35 5.66 3.43
Κύπρος 4.06 2.81 6.88 1.33 1.15 1.38
Τσεχία 11.30 2.53 11.21 3.59 0.67 2.32
Δανία 1.99 2.14 2.66 1.88 3.22 2.81

Εσθονία 23.84 3.71 19.46 2.11 0.58 2.05
Φινλανδία 1.89 - 20.41 - 9.43 -

Γαλλία 1.91 - 0.75 - 5.62 -
Γερμανία 2.70 - 1.31 - 4.18 -
Ελλάδα 9.93 - 1.01 - 1.22 -

Ουγγαρία 22.86 6.60 8.41 0.19 0.48 0.87
Ισλανδία 2.96 4.41 10.79 3.68 1.82 0.96
Ιρλανδία 2.26 - 13.05 - 5.37 -
Ισραήλ 11.23 2.19 3.25 5.48 0.85 1.59
Ιταλία 4.15 - 1.27 - 2.12 -

Ιαπωνία 1.19 -0.38 1.15 1.48 2.34 -
Κορέα 5.99 2.79 3.31 5.35 0.51 1.05

Λετονία 18.30 3.99 14.31 5.38 1.22 1.91
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Λιθουανία 30.40 1.36 - 3.42 0.24 5.81
Λουξεμβούργο 2.23 - 6.96 - 1.45 -

Μάλτα 3.28 2.55 2.67 4.53 1.49 2.58
Μεξικό 20.11 6.78 2.20 5.00 - -

Ολλανδία 2.34 - 1.48 - 2.58 -
Νέα Ζηλανδία 1.89 2.34 7.38 1.38 5.25 2.20

Νορβηγία 2.24 2.06 1.22 0.86 2.44 2.99
Πολωνία 31.91 4.01 2.98 3.06 0.55 3.04

Πορτογαλία 5.28 - 1.27 - 1.64 -
Ρουμανία 131.16 24.06 50.87 2.87 0.05 0.47
Σλοβακία 8.38 7.09 0.74 3.19 1.64 1.95
Σλοβενία 15.42 5.64 0.77 1.04 0.74 1.08
Ισπανία 4.30 - 3.66 - 4.79 -
Σουηδία 3.10 1.51 5.72 1.70 4.46 4.44
Ελβετία 2.15 0.94 1.41 1.80 2.77 3.22
Τουρκία 81.26 33.59 7.07 2.24 0.10 0.56

Ηνωμένο Βασίλειο 3.09 1.46 3.46 0.42 3.26 3.83
Ηνωμένες Πολιτείες 2.79 2.75 0.57 1.42 2.21 2.10

ΟΝΕ - 2.06 - 2.23 - 3.85

Μέση τιμή 14.377 5.014 6.370 2.450 2.500 2.330
Τυπική απόκλιση 26.117 7.096 9.090 1.600 2.138 1.270

 Από τον Πίνακα 1.5 παρατηρούμε ότι όσον αφορά τους μέσους ρυθμού

πληθωρισμού, την περίοδο 1991-1998 οι περισσότερες ΕΕ-12 χώρες της ΟΝΕ

παρουσιάζουν χαμηλό μέσο πληθωρισμό, από 1.91% ως 4.3%, και μόνο η Ελλάδα

και η Πορτογαλία εμφανίζουν σχετικά υψηλότερους ρυθμούς (9.93% και 5.28%

αντίστοιχα). Η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης εμφανίζουν

χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού με 1.99%, 3.10% και 3.09% αντίστοιχα. Αυτό

οφείλεται στο ότι μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχ οι ΕΕ χώρες

έπρεπε να εκπληρώσουν κάποια κριτήρια ώστε να εισέλθουν στην ΟΝΕ, ένα από τα

οποία ήταν και η επίτευξη χαμηλού πληθωρισμού. Όσον αφορά τις νέες 12

χώρες-μέλη, αυτές εμφανίζουν υψηλά ποσοστά πληθωρισμού την περίοδο 1991-1998

(από 3.28% ως 31.91%) ενώ την περίοδο 1999-2006 αυτά τα ποσοστά μειώνονται

σημαντικά (από 1.36% ως 7.09%). Οι 12 αυτές χώρες άρχισαν να προσαρμόζουν τις

οικονομίες τους και να προχωρούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μετά τη Σύνοδο
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Κορυφής του Λουξεμβούργου το Δεκέμβριο του 1997 ώστε να καταφέρουν να

ικανοποιήσουν τα κριτήρια για προσχώρησή τους στην ΕΕ. Την ίδια συμπεριφορά με

αυτή του πληθωρισμού εμφανίζει και η διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του

πραγματικού ΑΕΠ τόσο στις χώρες της ΟΝΕ όσο και στις νέες χώρες της ΕΕ. Όσον

αφορά τον δείκτη θυσίας οι χώρες της ΟΝΕ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες θυσίας την

περίοδο 1991-1998 σε αντίθεση με τις νέες χώρες-μέλη της ΕΕ οι οποίες εμφανίζουν

πολύ χαμηλούς δείκτες. 

 Ένα σοβαρό μειονέκτημα πολλών εμπειρικών μελετών που εξετάζουν τη

σχέση του βαθμού ανεξαρτησίας από τη μια πλευρά, και του πληθωρισμού και της

μεταβλητότητας του προϊόντος από την άλλη, είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψη

διάφορους άλλους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να οδηγούν γενικά σε χαμηλότερο

πληθωρισμό (βλέπε Campillo & Miron (1997) και Melitz (1997)). Για αυτό το λόγο,

και ακολουθώντας τους Cukierman (1994) και Haggard, Kaufman, Sharif & Webb

(1991) οι οποίοι, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αναφέρονται  στον όρο ‘πολιτική

αστάθεια’ προσπαθώντας να μελετήσουν πώς διάφοροι πολιτικοί παράγοντες

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΚΤ, προσθέσαμε και παρόμοιες μεταβλητές. Οι

μεταβλητές αυτές είναι η ‘ποιότητα της κυβέρνησης’ (QUAL) και η ‘πολιτική

σταθερότητα’ (PS). Οι δύο αυτοί δείκτες προέρχονται από τη βάση δεδομένων του

Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, the QOG Institute, Quality of Government (QOG

Time-series and cross-section Datasets, November 2006). Ο Πίνακας 1.6 παρουσιάζει

τα στοιχεία για τις μεταβλητές αυτές, ενώ οι Πίνακες 1.7 και 1.8  παρουσιάζουν το

συντελεστή συσχέτισής τους. Ο δείκτης που μετρά την ποιότητα της κυβέρνησης

κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και της μονάδας, μετριέται σε ετήσια βάση και μια

χώρα με υψηλή ποιότητα διακυβέρνησης λαμβάνει την τιμή ένα. Ο δείκτης πολιτικής
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σταθερότητας μετριέται σε ετήσια βάση και συνδυάζει διάφορους δείκτες που

εκφράζουν την διαίσθηση για την πιθανότητα μια κυβέρνηση που έχει την εξουσία να

αποσταθεροποιηθεί ή και να ανατραπεί από αντισυνταγματικά ή και βίαια μέσα, όπως

εγχώρια βία και τρομοκρατία. Ο δείκτης της πολιτικής σταθερότητας βασίζεται σε

πολλές μεμονωμένες μεταβλητές που αφορούν το θέμα της διακυβέρνησης και οι

οποίες προέρχονται από 31 διαφορετικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες βάσεις έχουν

δημιουργηθεί από 25 διαφορετικούς οργανισμούς. Ο δείκτης αυτός έχει κανονική

κατανομή με μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση ένα για κάθε χρόνο μέτρησής

τους. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά όλα τα σκορ κυμαίνονται μεταξύ -2.5 και του

+2.5, και όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο καλύτερα είναι τα

αποτελέσματα της μέτρησης. 

Πίνακας 1.6: Δείκτες πολιτικής σταθερότητας (PS) και ποιότητας
της κυβέρνησης (QUAL), 91-98 και 99-06   

1991-1998 1999-2006

QUAL PS QUAL PS

Αυστραλία 0.940 1.035 0.932 0.918
Αυστρία 0.930 1.200 0.916 1.034
Βέλγιο 0.896 0.775 0.812 0.798

Βουλγαρία 0.663 0.140 0.536 0.216
Γαλλία 0.913 0.760 0.728 0.502

Γερμανία 0.961 1.125 0.862 0.802
Δανία 1.000 1.090 0.982 1.086

Ελβετία 0.981 1.455 0.906 1.408
Ελλάδα 0.810 0.200 0.636 0.510
Εσθονία - 0.670 0.678 0.834

Ηνωμένο Βασίλειο 0.931 0.775 0.932 0.564
Ηνωμένες Πολιτείες 0.928 0.850 0.872 0.318

Ιαπωνία 0.906 0.890 0.792 1.024
Ιρλανδία 0.896 1.140 0.814 1.146
Ισλανδία 1.000 1.080 0.970 1.568
Ισπανία 0.806 0.480 0.756 0.446
Ισραήλ 0.821 -0.800 0.786 -1.248
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Ιταλία 0.783 0.635 0.664 0.426
Καναδάς 1.000 0.920 0.966 0.994

Κορέα 0.779 -0.070 0.636 0.324
Κύπρος 0.826 0.350 0.830 0.314
Λετονία - 0.405 0.602 0.810

Λιθουανία - 0.355 0.568 0.798
Λουξεμβούργο 0.986 1.320 0.940 1.526

Μάλτα 0.728 1.145 0.738 1.288
Μεξικό 0.503 -0.610 0.496 -0.132

Νέα Ζηλανδία 0.979 1.175 0.954 1.244
Νορβηγία 0.964 1.235 0.940 1.294
Ολλανδία 1.000 1.345 0.974 1.086

ΟΝΕ 0.900 0.953 0.823 0.909
Ουγγαρία 0.861 0.790 0.792 0.824
Πολωνία 0.830 0.505 0.628 0.450

Πορτογαλία 0.819 1.180 0.768 1.072
Ρουμανία 0.538 0.205 0.452 0.092
Σλοβακία 0.778 0.605 0.676 0.724
Σλοβενία - 0.935 0.718 1.010
Σουηδία 1.000 1.225 0.988 1.288
Τουρκία 0.608 -1.295 0.514 -0.850
Τσεχία 0.792 0.825 0.720 0.772

Φινλανδία 0.995 1.270 1.000 1.558

Μέση τιμή 0.862 0.707 0.782 0.744
Τυπική απόκλιση 0.130 0.599 0.155 0.586

Πηγή: Βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, the QOG Institute, 
Quality of Government (QOG Time-series and cross-section Datasets, November 2006).

Πίνακας 1.7: Συντελεστές συσχέτισης
μεταξύ των QUAL και PS, 1991-1998

QUAL PS

QUAL Pearson Correlation 1
0.75

5

Sig. (2-tailed)
0.00

0
N 36 36

PS Pearson Correlation 0.755 1
Sig. (2-tailed) 0.000

N 36 40

Πίνακας 1.8: Συντελεστές συσχέτισης
μεταξύ των QUAL και PS, 1999-2006

QUAL PS
QUAL Pearson Correlation 1 0.554

Sig. (2-tailed) 0.002
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N 28 28
PS Pearson Correlation 0.554 1

Sig. (2-tailed) 0.002

N 28 28

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δύο δείκτες είναι συσχετισμένοι μεταξύ τους, κάτι

που προκύπτει και από τον Πίνακα 1.7, αλλά δεν οδηγούμαστε στο ίδιο συμπέρασμα

στον Πίνακα 1.8. Επίσης, με σκοπό να μελετήσουμε διάφορους παράγοντες που

προέκυψαν από το θεωρητικό υπόδειγμά μας, εξετάζουμε σαν επιπλέον

επεξηγηματικές μεταβλητές τη μεταβλητικότητα των ονομαστικών τιμών

συναλλάγματος (ER) (χρησιμοποιούμε τη διακύμανση των ονομαστικών τιμών

συναλλάγματος για κάθε περίοδο ξεχωριστά), το έλλειμμα/πλεόνασμα του

προϋπολογισμού (BDS) (σαν ποσοστό του ΑΕΠ και χρησιμοποιούμε τη διακύμανση

για κάθε περίοδο) και την επιθετικότητα των εργατικών συνδικάτων (αριθμός

εργαζομένων που συμμετέχουν σε απεργίες ανά 1000 εργαζόμενους (WORK), και

χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή αυτής για την κάθε περίοδο). Όσον αφορά την

επιθετικότητα των εργατικών συνδικάτων, σύμφωνα με το θεωρητικό μας υπόδειγμα,

η αναμενόμενη επίδρασή της στον πληθωρισμό θα πρέπει να είναι θετική. Επίσης,

ακολουθώντας τους Campillo & Miron (1997) εξετάζουμε και το βαθμό ανοικτότητας

της οικονομίας (OPEN) (άθροισμα των εξαγωγών και εισαγωγών ως ποσοστό του

ΑΕΠ και χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή αυτής για την κάθε περίοδο). Σύμφωνα με

τους Campillo & Miron (1997), η ανοικτότητα της οικονομίας επηρεάζει θετικά τον

πληθωρισμό ανεξάρτητα από το πόσο συντηρητική είναι η ΚΤ. Με σκοπό να

μελετήσουμε κατά πόσο επηρεάζουν οι παρεμβάσεις της δημοσιονομικής πολιτικής

τη σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας και των εξαρτημένων μεταβλητών, χρησιμοποιήσαμε

επίσης το έλλειμμα/πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Τα στοιχεία των παραπάνω
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μεταβλητών προέρχονται από την  EUROSTAT και οι μέσες τιμές τους για την προς

εξέταση περίοδο εμφανίζονται στον Πίνακα 1.9.

Πίνακας 1.9: OPEN, ER, BDS και WORK, 1991-1998 και 1999-2006

OPEN
91-98

OPEN
99-06

ER
91-98

ER
99-06

BDS
91-98

BDS
99-06

WORK
91-98

WORK
99-06

Αυστραλία 0.19 0.21 35.60 74.34 3.38 0.66 - -
Αυστρία 0.36 - 1.86 - 2.03 - 0.01 -
Βέλγιο 0.67 - 6.84 - 7.05 - 3.94 -

Βουλγαρία 0.47 0.61 - 62.52 35.88 1.86 - -
Καναδάς 0.33 0.38 1.79 84.76 14.70 0.97 - -
Κύπρος 0.51 0.51 233.68 27.28 4.01 2.22 - 12.16
Τσεχία 0.54 0.66 13.99 121.75 22.44 2.77 - -
Δανία 0.36 0.44 1.90 17.10 1.82 1.69 30.07 25.94

Εσθονία 0.74 0.8 90.01 17.43 15.17 4.43 0.00 0.00
Φινλανδία 0.30 - 3.69 - 11.75 - 17.74 -

Γαλλία 0.22 - 8.57 - 1.98 - 16.77 -
Γερμανία 0.25 - 3.67 - 0.17 - 2.73 -
Ελλάδα 0.22 - 20.13 - 10.08 - 24.07 -

Ουγγαρία 0.42 0.68 554.94 17.6 3.08 5.12 0.79 4.54
Ισλανδία 0.34 0.38 - - 3.61 3.29 55.94 6.60
Ιρλανδία 0.67 - 7.66 - 4.39 - 8.75 -
Ισραήλ - - - - 0.80 2.19 - -
Ιταλία 0.21 - 30.81 - 11.22 - 51.38 -

Ιαπωνία 0.09 0.12 58.17 3.91 7.66 1.33 - -
Κορέα - - 33.71 1.73 2.17 2.96 - -

Λετονία 0.49 0.51 122.89 28.70 6.05 1.56 - 0.00
Λιθουανία 0.56 0.55 168.67 188.63 17.67 1.40 - 0.02

Λουξεμβούργο 1.04 - - - 2.23 - 0.05 -
Μάλτα 0.83 0.83 5.54 16.75 5.64 5.76 27.81 7.83
Μεξικό - - 256.32 72.18 - - - -

Ολλανδία 0.56 - 4.77 - 1.87 - 2.80 -
Νέα Ζηλανδία - - 69.65 198.46 9.19 2.43 - -

Νορβηγία 0.36 0.36 6.63 13.52 12.55 18.13 11.45 1.65
Πολωνία 0.25 0.34 97.03 26.12 0.07 1.84 1.67 0.37

Πορτογαλία 0.32 - 1.95 - 1.87 - 21.54 -
Ρουμανία 0.27 0.37 - - - 3.81 8.53 4.00
Σλοβακία 0.59 0.76 38.22 46.67 - 11.97 0.27 0.00
Σλοβενία 0.55 0.59 2.56 25.22 11.05 0.99 - -
Ισπανία 0.22 - 3.23 - 2.34 - 70.82 -
Σουηδία 0.33 0.43 2.92 9.66 24.15 3.08 1.89 0.96
Ελβετία 0.34 0.43 7.93 33.78 0.62 1.37 0.55 2.78
Τουρκία 0.21 0.30 - 30.45 - - 3.17 1.67

Ηνωμένο Βασίλειο 0.27 0.28 92.77 3.12 7.31 5.12 5.40 6.72
Ηνωμένες Πολιτείες 0.11 0.13 81.18 40.79 4.62 6.49 - -

ΟΝΕ - 0.36 - 89.94  - 1.09 - 27.69

Μέση τιμή 0.406 0.458 62.706 50.097 7.733 3.636 14.726 6.054
Τυπική απόκλιση 0.211 0.197 110.231 52.936 7.906 3.815 19.407 8.533
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Παρατηρούμε ότι πολλές από τις νέες χώρες της ΕΕ εμφανίζουν μεγάλη

διακύμανση των ονομαστικών τιμών συναλλάγματος την περίοδο 1999-2006. Η

εξήγηση είναι ότι κατά την περίοδο 1999-2006 ορισμένες από αυτές μπαίνουν στο

ERM II (Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Επίπεδο II). Το ERM ΙΙ έχει στόχο να

περιορίσει τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων

των κρατών μελών της EE εντός της ΟΝΕ και του ευρώ. Αυτός ο ‘μηχανισμός

συναλλαγματικής ισοτιμίας’ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1999 και σκοπός

του ήταν να αντικαταστήσει το ERM για χώρες-μέλη της ΕΕ οι οποίες παρέμειναν

εκτός ευρωζώνης, δηλαδή να συμβάλλει στη σταθερότητα των νομισμάτων μεταξύ

χωρών-μελών της ΕΕ που ήταν εντός και εκτός ευρωζώνης. Επίσης, από τον Πίνακα

παρατηρούμε μείωση της επιθετικότητας των εργατικών σωματείων την περίοδο

1999-2006.

1.3.4.1 Βαθμός ανεξαρτησίας και πληθωρισμός

Αρχικά μελετάμε τη σχέση μεταξύ του βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ και του ρυθμού

πληθωρισμού, εκτιμώντας το υπόδειγμα (1.29):

, με   (1.29)

όπου CPI είναι ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού κατά την προς εξέταση περίοδο,  CUK

είναι ο δείκτης ‘νομικής’ ανεξαρτησίας της ΚΤ που κατασκευάσαμε, WORK είναι ο

αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν σε απεργίες ανά 1000 εργαζόμενους (και

επομένως μετράει την επιθετικότητα των εργατικών σωματείων), QUAL είναι ο

δείκτης ποιότητας της κυβέρνησης, PS είναι ο δείκτης πολιτικής σταθερότητας,

OPEN είναι ο βαθμός ανοικτότητας της οικονομίας, BDS είναι η μεταβλητότητα για
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το έλλειμμα/πλεόνασμα του προϋπολογισμού, ER είναι η διακύμανση της

συναλλαγματικής ισοτιμίας και ε είναι ο στοχαστικός όρος. 

Ο Πίνακας 1.10 παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την εκτίμηση της (1.29). 

Πίνακας 1.10: Πληθωρισμός και δείκτης ανεξαρτησίας, 1991-1998
Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος ρυθμός πληθωρισμού

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)

CUK -0.807*** -0.290** -0.568** -0.972***
(0.247) (0.143) (0.237) (0.294)

QUAL -1.161**
(0.589)

PS -0.131*
(0.071)

OPEN -0.303*
(0.176)

Σταθερός όρος 0.452*** 1.256** 0.454*** 0.645***
(0.123) (0.507) (0.120) (0.206)

#Παρατηρήσεων 38 34 38 34
Adj-R2 0.331 0.483 0.375 0.392

SEE 0.216 0.200 0.209 0.217
HET 11.980 23.453 11.000 11.420

(0.002) (0.000) (0.027) (0.022)
Παρατηρήσεις: Η μέθοδος εκτίμησης είναι η ordinary least squares (OLS). Οι αστερίσκοι *, **, ***
υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα στα 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το ΗΕΤ  είναι το κριτήριο
ελέγχου για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας του White (1980). Οι τιμές εντός των παρενθέσεων
περιλαμβάνουν τα εκτιμημένα τυπικά σφάλματα. Στις περιπτώσεις όπου το HET είναι στατιστικά
σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, τότε οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν τα White
Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Δεν συμπεριλαμβάνονται για τη
διακύμανση των ονομαστικών τιμών συναλλάγματος της περιόδου 1991-1998 οι χώρες Κύπρος,
Μεξικό, Ουγγαρία, Λετονία και Λιθουανία ενώ για την ίδια μεταβλητή την περίοδο 1999-2006
αφαιρούμε τις χώρες Λιθουανία και Νέα Ζηλανδία καθώς λόγω των μεγάλων διακυμάνσεών τους θα
επέφεραν κάποια μεροληψία στα αποτελέσματά μας. Επίσης, αφαιρούμε το Λουξεμβούργο για την
περίοδο 1991-1998 όσον αφορά την μεταβλητή της ανοικτότητας της οικονομίας. 

 Η στήλη (1) φανερώνει ότι ο συντελεστής του δείκτη ανεξαρτησίας είναι

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και έχει αρνητικό πρόσημο.

Δηλαδή, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική και αρνητική σχέση μεταξύ της

ανεξαρτησίας της ΚΤ και του μέσου πληθωρισμού την περίοδο 1991-1998. Το

αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο τόσο με το θεωρητικό μας υπόδειγμα, όσο και με
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πολλές από τις υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες, οι οποίες θεμελιώνουν το επιχείρημα

ότι οι πολιτικά ανεξάρτητες ΚΤ επιτυγχάνουν χαμηλότερο πληθωρισμό από

καθεστώτα όπου αυτή η ανεξαρτησία λείπει (Bade & Parkin (1978), Banaian, Laney

& Willett (1983), Alesina (1988), Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991), Cukierman,

Webb & Neyapti (1992), Bleaney (1996)). Οι στήλες (2)-(4) παρουσιάζουν εκτιμήσεις

όταν κάθε φορά μαζί με το δείκτη ανεξαρτησίας εισάγουμε και μια από τις άλλες

πιθανές ερμηνευτικές μεταβλητές. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως φαίνεται από

τον Πίνακα 1.9, η διακύμανση των τιμών σε όλο το δείγμα για τις μεταβλητές

επιθετικότητα των συνδικάτων, μεταβλητότητα των ονομαστικών τιμών

συναλλάγματος και έλλειμμα/πλεόνασμα του προϋπολογισμού είναι σχετικά μεγάλη

καθώς υπάρχουν πολλά outliers μέσα σε αυτές, και επομένως η εισαγωγή αυτών των

μεταβλητών στο υπόδειγμα δεν βοηθάει στην περιγραφή της συμπεριφοράς του

ρυθμού πληθωρισμού. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και με την

προσθήκη των υπόλοιπων μεταβλητών ελέγχου ο συντελεστής ανεξαρτησίας της ΚΤ

παραμένει αρνητικός και στατιστικά σημαντικός, ενώ συγκρίνοντας  το Adj-R2 της

παλινδρόμησης (1) με αυτά των υπόλοιπων παλινδρομήσεων βλέπουμε ότι, όταν

λάβουμε υπόψη μαζί με την ανεξαρτησία της ΚΤ και την ποιότητα της κυβέρνησης, η

τιμή του Adj-R2 αυξάνει, δηλαδή η ανεξαρτησία της ΚΤ και η ποιότητα της

κυβέρνησης ερμηνεύουν πιο ικανοποιητικά τον μέσο πληθωρισμό. Από την άλλη

πλευρά, η ποιότητα της κυβέρνησης και η πολιτική σταθερότητα (στήλες (2) και (3))

φαίνεται να έχουν μια ευνοϊκή και στατιστικά σημαντική επίδραση στον πληθωρισμό.

Πράγματι, όταν υπάρχει ‘ποιότητα’ και ‘πολιτική σταθερότητα’ το καθεστώς που

επικρατεί μπορεί να θεωρηθεί ότι θα έχει πιο μακροχρόνια επιβίωση. Έτσι, κάτω από

αυτό το καθεστώς, θα υπάρχει μια πιο αξιόπιστη οικονομική πολιτική η οποία γενικά
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θα αποσκοπεί στο να υλοποιήσει τις πολιτικές που έχουν εξαγγελθεί σχετικά με το

επίπεδο τιμών ή την επίτευξη άλλων μακροοικονομικών στόχων. Σε παρόμοια

συμπεράσματα αναφορικά με την πολιτική σταθερότητα φαίνεται να καταλήγουν και

ορισμένες άλλες εμπειρικές μελέτες, όπως αυτές των De Haan & Siermann (1994) και

των Cukierman & Webb (1995). Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών φανερώνουν

ότι ο πληθωρισμός και η πολιτική αστάθεια είναι θετικά συσχετισμένες, και επίσης,

ακόμα και εάν συμπεριλάβουμε στο υπόδειγμα κάποια μεταβλητή μέτρησης της

πολιτικής αστάθειας, μεταβλητές που μετρούν το βαθμό ανεξαρτησίας της ΚΤ, όπως

ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν οι διοικητές των ΚΤ, παραμένουν στατιστικά

συσχετισμένες με τον πληθωρισμό. Όσον αφορά την στήλη (4), ο βαθμός

ανοικτότητας της οικονομίας εμφανίζεται αρνητικά συσχετισμένος με τον ρυθμό

πληθωρισμού. Το αποτέλεσμα αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο του Romer (1993), ο

οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας δυνατός, αξιόπιστος και

αρνητικός δεσμός  μεταξύ της ανοικτότητας και του πληθωρισμού όταν πρόσθεσε στο

υπόδειγμά του διάφορους δείκτες μέτρησης της πολιτικής σταθερότητας και της

ανεξαρτησίας των ΚΤ, οι οποίοι είχαν βρεθεί να είναι σημαντικοί παράγοντες

καθορισμού του πληθωρισμού. Οι  Al-Marhubi & Willett (1995) χρησιμοποιώντας

ένα δείκτη μέτρησης για την ανοικτότητα επίσης βρήκαν ότι ο συντελεστής του

δείκτη ανεξαρτησίας των ΚΤ παρέμεινε σημαντικός και αρνητικός.

 Με σκοπό να εξετάσουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων του Πίνακα

1.10, αφαιρούμε από το δείγμα μας κάποιους outliers όσον αφορά τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, αφαιρούμε από το δείγμα την Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.

Εκτιμώντας εκ νέου το υπόδειγμα της (1.29) τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον

Πίνακα 1.11.
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Πίνακας 1.11: Πληθωρισμός και δείκτης ανεξαρτησίας (χωρίς απομονωμένες
τιμές πληθωρισμού), 1991-1998

Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος ρυθμός πληθωρισμού

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CUK -0.344*** -0.216** -0.301*** -0.372*** -0.355*** -0.240*** -0.336***
(0.061) (0.090) (0.067) (0.080) (0.103) (0.052) (0.070)

WORK 0.000
(0.000)

QUAL -0.148
(0.090)

PS -0.029
(0.021)

OPEN -0.030
(0.051)

ER 0.001*
(0.000)

BDS 0.000
(0.002)

Σταθερός όρος 0.215*** 0.283*** 0.222*** 0.238*** 0.227*** 0.140*** 0.208***
(0.032) (0.061) (0.033) (0.054) (0.056) (0.023) (0.042)

#Παρατηρήσεων 35 31 35 31 23 28 33
Adj-R2 0.517 0.452 0.526 0.496 0.486 0.563 0.483

SEE 0.060 0.052 0.060 0.063 0.059 0.047 0.062
HET 10.943 13.815 14.344 13.184 12.223 20.742 13.538

(0.004) (0.008) (0.006) (0.010) (0.016) (0.000) (0.008)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10.

Με σκοπό να μελετήσουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων, συγκρίνουμε

τις στήλες του Πίνακα 1.10 με τις αντίστοιχες τέσσερις πρώτες στήλες του Πίνακα

1.11. Από τις στήλες (1)-(4) του Πίνακα 1.11 βλέπουμε ότι ο δείκτης ανεξαρτησίας

εξακολουθεί να παραμένει στατιστικά σημαντικός και αρνητικά συσχετισμένος με

τον ρυθμό πληθωρισμού, ενώ σε όλες τις στήλες, εκτός από την δεύτερη, αυξάνεται

και η ερμηνευτική δύναμη του υποδείγματος σε σχέση με τον Πίνακα 1.10, όπως

αντανακλάται στον συντελεστή Adj-R2 (από 0.331 σε 0.517, από 0.375 σε 0.526 και

από 0.392 σε 0.496 αντίστοιχα). Επίσης, η ποιότητα της κυβέρνησης και η πολιτική

σταθερότητα έχουν το αναμενόμενο πρόσημο αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
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Από τις στήλες (4)-(7) βλέπουμε ότι ο συντελεστής της μεταβλητότητας των

ονομαστικών τιμών συναλλάγματος είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός αλλά

πολύ κοντά στο μηδέν, ενώ η επιθετικότητα των συνδικάτων και η μεταβλητότητα

του ελλείμματος/πλεονάσματος του προϋπολογισμού δεν έχουν καμία επίδραση στον

πληθωρισμό.

Στη συνέχεια, με σκοπό να μελετήσουμε τη συνεισφορά καθενός συστατικού

του δείκτη ανεξαρτησίας στη σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας και πληθωρισμού,

διασπάμε το συνολικό δείκτη στα συστατικά του και εκτιμούμε το υπόδειγμα (1.30):

, με      (1.30)

όπου PER είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας που συνδέεται με το προσωπικό της ΚΤ,

INSTR είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας που αφορά στα εργαλεία άσκησης της

νομισματικής πολιτικής, GOAL είναι η ανεξαρτησία που συνδέεται με τους τελικούς

στόχους και FIN είναι η ανεξαρτησία σε χρηματοοικονομικά θέματα. Λάβαμε υπόψη

μόνο τις τρεις αυτές ερμηνευτικές μεταβλητές καθώς σύμφωνα με τους Πίνακες 1.10

και 1.11 οι υπόλοιπες ερμηνευτικές μεταβλητές φαίνεται να συνεισφέρουν σε μικρό

ποσοστό στην μεταβλητότητα του συνολικού δείκτη ανεξαρτησίας. Τα αποτελέσματα

από την εκτίμηση της (1.30) δίνονται στον Πίνακα 1.12.

Πίνακας 1.12: Πληθωρισμός και επιμέρους συστατικά
ανεξαρτησίας, 1991-1998

 Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος ρυθμός
πληθωρισμού

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)

PER -0.112** -0.077* -0.104* -0.096
(0.051) (0.044) (0.060) (0.069)

FIN -0.031 0.020 -0.004 -0.052
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(0.023) (0.025) (0.039) (0.043)
INST -0.040 -0.078 -0.045 -0.032

(0.048) (0.054) (0.083) (0.097)
QUAL -1.217*

(0.622)
PS -0.143**

(0.068)
OPEN -0.226

(0.195)
Σταθερός όρος 0.471*** 1.366** 0.500*** 0.578***

(0.139) (0.547) (0.090) (0.126)
#Παρατηρήσεων 38 34 38 34

Adj-R2 0.305 0.486 0.369 0.318
SEE 0.220 0.199 0.210 0.230
HET 10.848 24.126 9.147 10.655

(0.093) (0.002) (0.330) (0.222)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10.

Η στήλη (1) φανερώνει ότι μόνο η ανεξαρτησία σε θέματα προσωπικού είναι

στατιστικά σημαντική και αρνητικά συσχετισμένη με τον μέσο πληθωρισμό. Τα

υπόλοιπα δύο συστατικά του συνολικού δείκτη ανεξαρτησίας εμφανίζουν να έχουν

αρνητική σχέση με τον μέσο πληθωρισμό αλλά η σχέση αυτή δεν είναι στατιστικά

σημαντική. Έτσι, μόνο η ανεξαρτησία σε θέματα προσωπικού παρουσιάζει την ίδια

συμπεριφορά με αυτή του συνολικού δείκτη ανεξαρτησίας έναντι στον μέσο

πληθωρισμό. Από τις υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες μόνο δύο έχουν επιχειρήσει τη

διάσπαση του δείκτη της ανεξαρτησίας σε επιμέρους δείκτες. Οι Debelle & Fischer

(1995) διέσπασαν το δείκτη ανεξαρτησίας των Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991)

σε βαθμό ανεξαρτησίας ως προς τους τελικούς στόχους, ως προς τα θέματα που

αφορούν το προσωπικό των ΚΤ, και ως προς τα εργαλεία εφαρμογής της

νομισματικής πολιτικής. Βρήκαν ότι η ανεξαρτησία ως προς τα εργαλεία άσκησης της

νομισματικής πολιτικής δεν ήταν στατιστικά σημαντικά συσχετισμένη με την επίδοση

ως προς τον πληθωρισμό, ενώ η ανεξαρτησία ως προς το προσωπικό και τους

τελικούς στόχους ήταν αρνητικά και στατιστικά σημαντικά συσχετισμένες. Ομοίως, ο

De Haan (1995) διέσπασε το δείκτη ανεξαρτησίας του Cukierman (1992) στα
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τέσσερα συστατικά του και εξέτασε τη σχέση καθενός από αυτά με το επίπεδο

πληθωρισμού. Χρησιμοποιώντας χρονοσειρές από 21 βιομηχανοποιημένες χώρες,

συμπεραίνει ότι μόνο η ανεξαρτησία που αφορά τα εργαλεία άσκησης της

νομισματικής πολιτικής σχετίζεται αρνητικά με τον ρυθμό πληθωρισμού. Έτσι, όσον

αφορά τη σημαντικότητα της ανεξαρτησίας σε θέματα προσωπικού, τα αποτελέσματά

μας είναι παρόμοια με την μελέτη των Debelle & Fischer (1995) αλλά αντίθετα με την

μελέτη του De Haan (1995). 

 Όπως προκύπτει από τις στήλες (2)-(4) η σχέση μεταξύ πληθωρισμού και

ανεξαρτησίας σε θέματα προσωπικού παραμένει στατιστικά σημαντική ακόμα και εάν

προσθέσουμε είτε την ποιότητα της κυβέρνησης είτε την πολιτική σταθερότητα οι

οποίες επηρεάζουν αρνητικά τον πληθωρισμό, ενώ ο συντελεστής του βαθμού

ανοικτότητας της οικονομίας είναι μη στατιστικά σημαντικός.  

Στον Πίνακα 1.13 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ

ανεξαρτησίας και πληθωρισμού για την περίοδο 1999-2006. 

Πίνακας 1.13: Πληθωρισμός και ανεξαρτησία, 1999-2006
Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος ρυθμός πληθωρισμού

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

CUK -0.235** -0.160** -0.177** -0.306** -0.214*** -0.163***
(0.094) (0.065) (0.066) (0.122) (0.069) (0.045)

QUAL -0.134*
(0.074)

PS -0.034
(0.034)

OPEN -0.125
(0.079)

BDS 0.000
(0.002)

ER 0.000
(0.000)

Σταθερός Όρος 0.166*** 0.232*** 0.161*** 0.262** 0.143*** 0.126***
(0.055) (0.083) (0.045) (0.102) (0.037) (0.027)

#Παρατηρήσεων 28 28 28 24 23 26
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Adj-R2 0.325 0.368 0.380 0.416 0.254 0.307
SEE 0.058 0.056 0.056 0.058 0.057 0.037
HET 10.418 11.419 18.990 12.540 7.342 7.513

(0.005) (0.022) (0.001) (0.014) (0.119) (0.111)
   Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10.

Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1.13 η επίδραση της ανεξαρτησίας είναι

παρόμοια με αυτή για την περίοδο 1991-1998. Η ανεξαρτησία της ΚΤ έχει αρνητική

και στατιστικά σημαντική επίδραση στον πληθωρισμό την περίοδο 1999-2006 ακόμα

και εάν λάβουμε υπόψη τις άλλες πιθανές ερμηνευτικές μεταβλητές. Έτσι,

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο περιόδων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι

υπάρχει μια σχετικά αξιόπιστη αρνητική συσχέτιση μεταξύ ανεξαρτησίας και

πληθωρισμού. Ομοίως με την περίοδο 1991-1998, δεν παρουσιάζουμε τα

αποτελέσματα των εκτιμήσεων στην περίπτωση εισαγωγής στο υπόδειγμα της

επιθετικότητας των συνδικάτων καθώς οδηγεί σε χαμηλό Adj-R2.      

Στη συνέχεια, για να μελετήσουμε τη συνεισφορά καθενός συστατικού από το

συνολικό δείκτη ανεξαρτησίας στη σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας και πληθωρισμού,

εκτιμούμε στον Πίνακα 1.14 το υπόδειγμα (1.30) για την περίοδο 1999-2006. Λόγω

ότι από τον Πίνακα 1.13 μόνο η ποιότητα της κυβέρνησης, η πολιτική σταθερότητα

και η ανοικτότητα της οικονομίας έχουν συντελεστή διαφορετικό του μηδενός (μη

μηδενική επίδραση στον πληθωρισμό), λάβαμε υπόψη μόνο αυτές τις ερμηνευτικές

μεταβλητές στον Πίνακα 1.14. 

Πίνακας 1.14: Πληθωρισμός και επιμέρους
συστατικά ανεξαρτησίας, 1999-2006

Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος ρυθμός
πληθωρισμού

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)
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PER 0.013 0.021 0.010 -0.001
(0.029) (0.028) (0.015) (0.035)

FIN -0.027** -0.019 -0.020** -0.029**
(0.012) (0.012) (0.007) (0.014)

INST -0.015 -0.015 -0.009 0.010
(0.024) (0.024) (0.014) (0.032)

QUAL -0.166*
(0.088)

PS -0.037
(0.039)

OPEN -0.149
(0.100)

Σταθερός όρος 0.120** 0.206*** 0.123*** 0.205**
(0.053) (0.068) (0.042) (0.081)

#Παρατηρήσεων 28 28 28 24
Adj-R2 0.224 0.297 0.296 0.277

SEE 0.062 0.059 0.059 0.064
HET 5.389 8.651 18.046 7.192

(0.494) (0.373) (0.020) (0.515)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.12.

Σε αντίθεση με τον Πίνακα 1.12, στη στήλη (1) του Πίνακα 1.14 μόνο ο

συντελεστής της ανεξαρτησίας σε χρηματοοικονομικά θέματα είναι στατιστικά

σημαντικός (αρνητικός). Αυτό ισχύει ακόμα και εάν προσθέσουμε την πολιτική

σταθερότητα και την ανοικτότητα της οικονομίας. 

1.3.4.2 Βαθμός ανεξαρτησίας και μεταβλητότητα του ρυθμού οικονομικής

μεγέθυνσης

Σε αυτό το μέρος θα επικεντρωθούμε στην επίδραση του βαθμού ανεξαρτησίας στην

μεταβλητότητας του προϊόντος εκτιμώντας το υπόδειγμα (1.31).

              (1.31)

όπου RG είναι η διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και οι

μεταβλητές CUK, K και ε ορίζονται όπως στην (1.29).  
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 Σύμφωνα με τα περισσότερα θεωρητικά υποδείγματα που αναφέρονται στο

θέμα της ανεξαρτησίας της ΚΤ (βλέπε π.χ. Rogoff (1985) και Eijffinger & Schaling

(1993)) όταν η ΚΤ δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα του επιπέδου τιμών, η

μεταβλητότητα του προϊόντος θα είναι μεγαλύτερη από όταν η ΚΤ επίσης μάχεται και

για την σταθεροποίηση της οικονομίας. Ωστόσο, όπως τονίζεται από τους Alesina &

Summers (1993) μια ανεξάρτητη ΚΤ, καθώς στοχεύει στη σταθεροποίηση των τιμών

και δεν αφήνει τόσο εύκολα να της ξεφύγει ο έλεγχος του πληθωρισμού, δεν θα

ακολουθήσει πολιτική ‘stop-and-go’, στην οποία περίπτωση οι διακυμάνσεις στο

πραγματικό προϊόν πιθανόν να είναι μικρότερες. Επιπλέον, οι Alesina & Gatti (1995)

τόνισαν ότι η ανεξαρτησία των ΚΤ εξαλείφει τις επιδράσεις στο προϊόν από τον

πολιτικό κύκλο και αυτό αντισταθμίζει τον μειωμένο σταθεροποιητικό ρόλο της

νομισματικής πολιτικής στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. Πράγματι, οι

Eijffinger et al. (1997), Eijffinger & Shaling (1993) και οι De Haan & Sturm (1994)

βρήκαν ότι η ανεξαρτησία των ΚΤ δεν έχει στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση

στο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ των χωρών που εξέτασαν. 

Πίνακας 1.15: Μεταβλητότητα του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού
προϊόντος και ανεξαρτησία, 1991-1998

Εξαρτημένη μεταβλητή: διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του προϊόντος

Ανεξ. Μετ.. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

CUK -0.156 -0.046 -0.183 -0.197 -0.212 -0.041
(0.106) (0.071) (0.113) (0.134) (0.187) (0.051)

WORK 0.000
(0.001)

QUAL -0.199
(0.253)

PS 0.014
(0.015)

OPEN 0.008
(0.070)

BDS 0.003**
(0.001)

Σταθερός όρος 0.124** 0.249 0.124** 0.139 0.156* 0.049*
(0.051) (0.220) (0.051) (0.086) (0.090) (0.027)
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#Παρατηρήσεων 37a 34 37 33 25 33
Adj-R2 0.081 0.076 0.061 0.094 0.047 0.151

SEE 0.088 0.088 0.089 0.092 0.105 0.051
HET 8.099 13.150 10.512 7.877 9.516 7.135

(0.017) (0.011) (0.033) (0.096) (0.049) (0.129)
   Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10. aΗ Λιθουανία δεν έχει συμπεριληφθεί (απομονωμένη τιμή για
την διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ).  
 Στην στήλη (1) η ανεξαρτησία εμφανίζεται να μειώνει τη μεταβλητικότητα

του προϊόντος, ωστόσο η επίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική.  Στις στήλες

(2)-(6) ο συντελεστής της ανεξαρτησίας παραμένει στατιστικά μη σημαντικός και

έπειτα από προσθήκη και άλλων ερμηνευτικών μεταβλητών. Έτσι, δεν υπάρχει

απόδειξη ότι η μεταβλητότητα του προϊόντος επηρεάζεται από την ανεξαρτησία της

ΚΤ. Η ανυπαρξία μιας στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ ανεξαρτησίας και

μεταβλητότητας του πραγματικού προϊόντος επαληθεύεται και στις εργασίες των

Alesina & Summers (1993), Cukierman et al. (1993) και Eijffinger & De Haan

(1996). Ο Bleaney (1996) φαίνεται να καταλήγει σε παρόμοιο συμπέρασμα καθώς

βρίσκει ο βαθμός ανεξαρτησίας της ΚΤ, ενώ έχει αρνητική επίπτωση στον

πληθωρισμό, δεν επηρεάζει τις διακυμάνσεις του ποσοστού ανεργίας. Αντίθετα, οι

Hall & Franzese (1998), Fuhrer (1997), Fuijki (1996), Demertzis et al. (1998) και

Demertzis (2004) βρίσκουν ότι η ανεξαρτησία, ενώ μειώνει τον πληθωρισμό, αυξάνει

τη συνολική μεταβλητικότητα του προϊόντος.

Από τις ερμηνευτικές μεταβλητές μόνο ο συντελεστής του

ελλείμματος/πλεονάσματος του προϋπολογισμού είναι στατιστικά σημαντικός και

θετικός υποδηλώνοντας ότι οι διακυμάνσεις στο έλλειμμα/πλεόνασμα του

προϋπολογισμού αυξάνουν την μεταβλητότητα του πραγματικού προϊόντος.   

Στη συνέχεια, διασπώντας το συνολικό δείκτη στα συστατικά του, εκτιμάμε

την (1.32) και παίρνουμε τον Πίνακα 1.16. 
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             (1.32)

 Καθώς στον Πίνακα 1.15 η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών

και η επιθετικότητα των σωματείων δεν φαίνεται να έχουν επίδραση στην

διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του προϊόντος δεν λαμβάνονται υπόψη στον

Πίνακα 1.16. 

Πίνακας 1.16: Μεταβλητότητα του ρυθμού μεταβολής του
πραγματικού προϊόντος και συστατικά της ανεξαρτησίας,
1991-1998

 Εξαρτημένη μεταβλητή: διακύμανση του ρυθμού
μεταβολής του προϊόντος

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)

PER 0.010 0.016 0.009 0.023
(0.026) (0.021) (0.027) (0.016)

FIN -0.021 -0.008 -0.023 -0.022**
(0.016) (0.013) (0.018) (0.010)

INSTR -0.017 -0.023 -0.016 0.022
(0.036) (0.030) (0.037) (0.023)

QUAL -0.227
(0.273)

PS 0.012
(0.030)

BDS 0.003***
(0.001)

Σταθερός όρος 0.106** 0.262 0.103** 0.019
(0.040) (0.250) (0.041) (0.031)

#Παρατηρήσεων 37 34 37 33
Adj-R2 0.042 0.039 0.017 0.223

SEE 0.090 0.090 0.091 0.049
HET 8.819 16.210 9.351 18.022

(0.184) (0.039) (0.313) (0.021)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακες 1.12 και 1.15. 

Όπως προκύπτει από τις στήλες (1)-(3) κανένα από τα συστατικά της

ανεξαρτησίας της ΚΤ δεν συσχετίζεται σημαντικά με τις διακυμάνσεις του ρυθμού

οικονομικής μεγέθυνσης. Μόνο όταν εισάγουμε την μεταβλητότητα του
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δημοσιονομικού ελλείμματος/πλεονάσματος η ανεξαρτησία σε χρηματοοικονομικά

θέματα εμφανίζει αρνητικό και στατιστικά σημαντικό συντελεστή.

 Για την περίοδο 1999-2006 ο Πίνακας 1.17 παρουσιάζει τα αποτελέσματα

εκτίμησης του υποδείγματος (1.31).

Πίνακας 1.17: Μεταβλητότητα του ρυθμού
μεταβολής του πραγματικού προϊόντος και δείκτης
ανεξαρτησίας, 1999-2006

Εξαρτημένη μεταβλητή: διακύμανση του
ρυθμού μεταβολής του προϊόντος

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)

CUK -0.024 0.006 -0.011 -0.006
(0.017) (0.019) (0.019) (0.016)

QUAL -0.055**
(0.020)

PS -0.007
(0.005)

OPEN 0.023
(0.015)

Σταθερός όρος 0.036*** 0.063*** 0.035*** 0.014
(0.009) (0.013) (0.009) (0.013)

#Παρατηρήσεων 28 28 28 24
Adj-R2 0.035 0.221 0.070 0.051

SEE 0.016 0.014 0.015 0.013
HET 2.698 5.221 2.963 2.997

(0.259) (0.265) (0.564) (0.558)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10, Λόγω ότι η εισαγωγή στο
υπόδειγμα της επιθετικότητας των συνδικάτων, της μεταβλητότητας
των ονομαστικών τιμών συναλλάγματος και της μεταβλητότητας
 για το έλλειμμα/πλεόνασμα του προϋπολογισμού οδηγεί σε χαμηλά
Adj-R2, δεν παρουσιάζουμε στον Πίνακα 1.17 τα αποτελέσματα
αυτών των εκτιμήσεων. 
.

Για την περίοδο 1999-2006 καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό της

περιόδου 1991-1998, δηλαδή δεν υπάρχει ένδειξη ότι η ανεξαρτησία της ΚΤ αυξάνει

την μεταβλητότητα του προϊόντος και αυτό ισχύει και όταν εισάγουμε στο υπόδειγμα
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κάποιες από τις μεταβλητές ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, η ποιότητα της

κυβέρνησης φαίνεται να έχει μια αρνητική και σημαντικά σημαντική επίδραση στη

διακύμανση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού προϊόντος την περίοδο

1999-2006. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι κατά την περίοδο 1999-2006 τα 12 νέα

κράτη-μέλη της ΕΕ άρχισαν να προσαρμόζουν τις οικονομίες τους και να προχωρούν

σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεμβούργου τον

Δεκέμβριο του 1997, ώστε να καταφέρουν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια για

προσχώρησή τους στην ΕΕ. Επίσης, έπρεπε να υιοθετήσουν έναν αριθμό μέτρων

ώστε να ικανοποιήσουν τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικό τους

νόμισμα. Αυτό σήμαινε ότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα έπρεπε να

ενεργήσουν αποτελεσματικά και με γοργούς ρυθμούς. Έτσι, όταν η ποιότητα της

κυβέρνησης είναι υψηλή, υπάρχει μια πιο αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική η οποία

αποσκοπεί στο να υλοποιήσει τις πολιτικές που αφορούν τα δημοσιονομικά και τους

φόρους. Επομένως, οι κυβερνήσεις καταφέρνουν πιο εύκολα να υλοποιήσουν τους

στόχους τους και αυτό οδηγεί στο να μην υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στα

μακροοικονομικά μεγέθη στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. 

Η συνεισφορά καθενός συστατικού από το συνολικό δείκτη ανεξαρτησίας στη

σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας και διακύμανσης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης

για την περίοδο 1999-2006 εξετάζεται στον Πίνακα 1.18.

Πίνακας 1.18: Μεταβλητότητα του ρυθμού
μεταβολής του πραγματικού προϊόντος και
συστατικά της ανεξαρτησίας, 1999-2006

 Εξαρτημένη μεταβλητή: διακύμανση του
ρυθμού μεταβολής του προϊόντος

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)

PER 0.005 0.008 0.004 0.002
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(0.007) (0.006) (0.007) (0.007)
FIN -0.004 -0.002 -0.003 -0.002

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003)
INSTR 0.010 0.010* 0.011* 0.009

(0.006) (0.005) (0.006) (0.007)
QUAL -0.060***

(0.020)
PS -0.009

(0.005)
OPEN 0.010

(0.020)
Σταθερός όρος 0.015 0.046*** 0.016 0.007

(0.013) (0.016) (0.013) (0.016)
#Παρατηρήσεων 28 28 28 24

Adj-R2 0.060 0.288 0.127 0.062
SEE 0.016 0.013 0.015 0.013
HET 3.820 11.177 4.061 4.137

(0.701) (0.192) (0.852) (0.844)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.12.

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.18, για την περίοδο 1999-2006, η

ανεξαρτησία σε θέματα εργαλείων άσκησης νομισματικής πολιτικής εμφανίζεται

θετικά συσχετισμένη (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%) με την μεταβλητότητα του

ρυθμού μεταβολής του πραγματικού προϊόντος όταν η ποιότητα της κυβέρνησης ή η

πολιτική σταθερότητα εισάγονται επίσης ως ερμηνευτικές μεταβλητές.    

1.3.4.3 Βαθμός ανεξαρτησίας και δείκτης θυσίας

Όπως έχουμε αναφέρει στην επισκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας, πολλές είναι

οι εμπειρικές μελέτες που ασχολούνται με τη σχέση μεταξύ του δείκτη θυσίας ή της

κλίσης της καμπύλης Phillips και της ανεξαρτησίας της ΚΤ. Ορισμένες από αυτές τις

μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ αυτών των

δύο μεταβλητών, ενώ άλλες βρίσκουν αρνητική σχέση, πράγμα που σε κάποια έκταση

πιθανά να οφείλεται και στο ότι στην βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι τρόποι

μέτρησης του δείκτη θυσίας. Μια προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε από τον Ball
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(1994) περιλαμβάνει τον καθορισμό των περιόδων αποπληθωρισμού για

μεμονωμένες χώρες και στη συνέχεια τον υπολογισμό των μεταβολών στο “κενό

προϊόντος” (output gap) σε σχέση με τις μεταβολές του πληθωρισμού σε αυτές τις

περιόδους. Μια άλλη μέθοδος είναι ο υπολογισμός δεικτών θυσίας για μεμονωμένες

χώρες βασιζόμενη σε εκτιμήσεις χρονοσειρών της βραχυπρόθεσμης καμπύλης

Phillips(βλέπε π.χ. Hutchinson & Walsh (1998)). Ωστόσο, πολλοί παραμένουν

σκεπτικοί όσον αφορά την ικανότητα διαφόρων μελετών να μας εφοδιάσουν με ένα

αξιόπιστο τρόπο μέτρησης του κόστους του αποπληθωρισμού.     

Εδώ εκτιμάμε την παρακάτω σχέση όπου SR είναι ο μέσος δείκτης θυσίας

(μέση κλίση της καμπύλης Phillips) και οι μεταβλητές CUK, K και ε ορίζονται όπως

και στην (1.29).

                  (1.33)

Ο Πίνακας 1.19 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την περίοδο 1991-1998.

Πίνακας 1.19: Δείκτης θυσίας και ανεξαρτησία, 1991-1998
Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος όρος του δείκτη θυσίας

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CUK 0.087*** 0.093*** 0.073*** 0.083*** 0.088*** 0.079*** 0.091***
(0.014) (0.017) (0.019) (0.015) (0.014) (0.017) (0.014)

WORK 0.000
(0.000)

QUAL 0.027
(0.030)

PS 0.002
(0.005)

OPEN 0.006
(0.014)

ER 0.000
(0.000)

BDS 0.000
(0.000)

Σταθερός όρος -0.008* -0.010 -0.026 -0.008 -0.010 -0.001 -0.013*
(0.004) (0.008) (0.022) (0.005) (0.009) (0.009) (0.007)
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#Παρατηρήσεων 37β 25 33 37 33 28 34
Adj-R2 0.589 0.542 0.544 0.579 0.564 0.484 0.553

SEE 0.014 0.015 0.015 0.014 0.014 0.015 0.014
HET 4.604 3.377 3.853 5.609 5.376 3.342 4.523

(0.100) (0.497) (0.426) (0.230) (0.251) (0.502) (0.340)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10. 
βΔεν έχει συμπεριληφθεί το Μεξικό (ο δείκτης θυσίας παρουσίαζε μεγάλη διακύμανση την περίοδο
1991-1998). 

Ο συντελεστής της ανεξαρτησίας είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός στο

1% τόσο στη στήλη (1) όσο και στις υπόλοιπες παλινδρομήσεις, δεν επηρεάζεται

δηλαδή από την εισαγωγή άλλων ερμηνευτικών μεταβλητών στο υπόδειγμα,

υποδηλώνοντας έτσι ότι οι πιο ανεξάρτητες ΚΤς προκαλούν υψηλότερες απώλειες

όσον αφορά την απασχόληση προσπαθώντας να μειώσουν τον πληθωρισμό. Καμία

από τις υπόλοιπες ερμηνευτικές μεταβλητές δεν φαίνεται να είναι σημαντικά

συσχετισμένη με τον δείκτη θυσίας, με αποτέλεσμα εάν εισάγουμε στο υπόδειγμα

μόνο την ανεξαρτησία της ΚΤ (στήλη (1)), να έχουμε την μεγαλύτερη ερμηνευτική

ισχύ του υποδείγματος (περίπου 59% της μεταβλητικότητας του μέσου δείκτη θυσίας

μπορεί να ερμηνευτεί από την μεταβλητικότητα της ανεξαρτησίας της ΚΤ). Το

αποτέλεσμα αυτό της θετικής σχέσης ανεξαρτησίας-δείκτη θυσίας είναι σύμφωνο με

τα ευρήματα των Debelle & Fischer (1995), Fischer 1996), Gaertner (1997), Jordan

(1997) και Posen (1998), οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κόστος

αποπληθωρισμού όσον αφορά το προϊόν είναι μεγαλύτερο σε χώρες με ανεξάρτητες

ΚΤς. Επίσης, από την (5), ο βαθμός ανοικτότητας της οικονομίας δεν φαίνεται να

σχετίζεται σημαντικά με τον δείκτη θυσίας, αποτέλεσμα που είναι σύμφωνο με

αρκετές μελέτες συμπεριλαμβανομένου και αυτής του Temple (2002) ο οποίος

χρησιμοποιώντας διαστρωματική ανάλυση κατέληξε ότι δεν υπάρχει εμπειρική

απόδειξη ότι η ανοικτότητα σχετίζεται σημαντικά με τον δείκτη θυσίας. 
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 Διασπώντας τον συνολικό δείκτη στα συστατικά του, παίρνουμε τα

αποτελέσματα στον Πίνακα 1.20 εκτιμώντας το υπόδειγμα:

   (1.34)

Πίνακας 1.20: Δείκτης θυσίας και επιμέρους συστατικά
ανεξαρτησίας, 1991-1998

Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος όρος του δείκτη
θυσίας

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4)

PER 0.013*** 0.010** 0.012*** 0.010**
(0.003) (0.004) (0.003) (0.005)

FIN 0.002** 0.002 0.002* 0.004*
(0.001) (0.001) (0.001) (0.002)

INSTR 0.009 0.009 0.009 0.005
(0.005) (0.006) (0.005) (0.006)

QUAL 0.039
(0.028)

PS 0.004
(0.003)

OPEN 0.000
(0.014)

Σταθερός όρος -0.018*** -0.044** -0.018*** -0.008
(0.006) (0.021) 0.006 0.007

#Παρατηρήσεων 37 33 37 33
Adj-R2 0.598 0.567 0.595 0.595

SEE 0.014 0.014 0.014 0.014
HET 13.898 11.260 14.518 18.122

(0.031) (0.187) (0.069) (0.020)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακες 1.12 και 1.19, καθώς στον Πίνακα 1.19 η επιθετικότητα
των σωματείων, η μεταβλητότητα των ονομαστικών τιμών συναλλάγματος
και η μεταβλητότητα του προϋπολογισμού δεν φαίνεται να έχουν επίδραση
στον δείκτη θυσίας δεν λαμβάνονται υπόψη στον Πίνακα 1.20. 

Οι στήλες (1), (3) και (4) του Πίνακα 1.20 υποδεικνύουν την ύπαρξη θετικής

και στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της ανεξαρτησίας σε θέματα προσωπικού

και χρηματοοικονομικά και του δείκτη θυσίας. Το Adj-R2 σε όλες τις εξειδικεύσεις

είναι αρκετά υψηλό, υποδηλώνοντας ότι περίπου το 59% της μεταβλητότητας του
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μέσου δείκτη θυσίας μπορεί να ερμηνευτεί από την μεταβλητότητα των δύο αυτών

συστατικών της ανεξαρτησίας της ΚΤ.   

 Ο Πίνακας 1.21 περιγράφει τα αποτελέσματα εκτίμησης της (1.33) για την

περίοδο 1999-2006.  

Πίνακας 1.21: Δείκτης θυσίας και ανεξαρτησία, 1999-2006
Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος όρος του δείκτη θυσίας

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3) (4) (5)

CUK 0.049*** 0.054*** 0.046*** 0.041*** 0.049***
(0.011) (0.018) (0.013) (0.010) (0.014)

QUAL -0.008
(0.022)

PS 0.002
(0.003)

ER 0.000
(0.000)

BDS 0.000
(0.001)

Σταθερός όρος -0.001 0.003 -0.001 0.003 -0.001
(0.006) (0.011) (0.006) (0.004) (0.009)

#Παρατηρήσεων 26γ 26 26 23 23
Adj-R2 0.422 0.404 0.409 0.330 0.362

SEE 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
HET 2.085 8.541 2.403 13.531 3.293

(0.353) (0.074) (0.662) (0.009) (0.510)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακα 1.10, η εισαγωγή στο υπόδειγμα της επιθετικότητας των
συνδικάτων και της ανοικτότητας της οικονομίας οδηγεί σε χαμηλά Adj-R2, και έτσι δεν
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αυτών των εκτιμήσεων στον Πίνακα 1.21.
γΣε σύγκριση με την στήλη (1) του Πίνακα 1.12, το δείγμα μας είναι μειωμένο κατά δύο
παρατηρήσεις καθώς αφαιρέσαμε τις περιπτώσεις του Μεξικού και της Ιαπωνίας γιατί είχαν
απομονωμένες τιμές για το μέσο δείκτη θυσίας.  

 Ομοίως με την περίοδο 1991-1998, τα αποτελέσματα του Πίνακα 1.21

υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της

ανεξαρτησίας της ΚΤ και του δείκτη θυσίας την περίοδο 1999-2006. Η σχέση αυτή

παραμένει στατιστικά σημαντική ακόμα και εάν εισαχθούν στο υπόδειγμα άλλες

ερμηνευτικές μεταβλητές. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δύο
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περιόδων, μπορούμε να ισχυριστούμε την ύπαρξη μιας ισχυρής θετικής σχέσης

μεταξύ του κόστους αποπληθωρισμού και της ανεξαρτησίας της ΚΤ.  

Η συνεισφορά καθενός συστατικού από το συνολικό δείκτη ανεξαρτησίας στη σχέση

μεταξύ ανεξαρτησίας και δείκτη θυσίας για την περίοδο 1999-2006 εξετάζεται στον

Πίνακα 1.22 εκτιμώντας το υπόδειγμα (1.34). 

Πίνακας 1.22: Δείκτης θυσίας και επιμέρους
συστατικά ανεξαρτησίας, 1999-2006

Εξαρτημένη μεταβλητή: μέσος όρος του
δείκτη θυσίας

Ανεξ. Μετ. (1) (2) (3)

PER -0.005 -0.004 -0.005
(0.005) (0.005) (0.005)

FIN 0.007*** 0.007*** 0.006***
(0.002) (0.002) (0.002)

INSTR 0.001 0.001 0.001
(0.004) (0.004) (0.004)

QUAL -0.006
(0.017)

PS 0.003
(0.003)

Σταθερός όρος 0.013 0.016 0.012
(0.009) (0.012) (0.009)

#Παρατηρήσεων 26 26 26
Adj-R2 0.372 0.347 0.362

SEE 0.010 0.010 0.010
HET 2.991 9.179 4.629

(0.810) (0.327) (0.796)
Παρατηρήσεις: βλέπε Πίνακες 1.12 και 1.21, καθώς στον
Πίνακα 1.21 η μεταβλητότητα των ονομαστικών τιμών συναλλάγματος
και του δημοσιονομικού ελλείμματος/πλεονάσματος δεν φαίνεται να
έχουν επίδραση στον δείκτη θυσίας δεν λαμβάνονται υπόψη
στον Πίνακα 1.22.

Σε αντίθεση με την περίοδο 1991-1998, την περίοδο 1999-2006 η

ανεξαρτησία στα χρηματοοικονομικά φαίνεται να έχει μια αυξητική και στατιστικά

σημαντική επίδραση στον δείκτη θυσίας και επίσης η σημαντικότητα της σχέσης



110

αυτής δεν επηρεάζεται από την εισαγωγή των ερμηνευτικών μεταβλητών στο

υπόδειγμα. 

1.4 Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτό το κεφάλαιο μπορούν να χωριστούν σε

δύο κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται στα επιχειρήματα που απορρέουν μέσα από το

θεωρητικό υπόδειγμα που σχεδιάστηκε για μια χώρα ώστε να μελετήσει τις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φορέα άσκησης νομισματικής πολιτικής και των

εργατικών συνδικάτων λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα, και

πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν την απασχόληση και τον πληθωρισμό. Η

δεύτερη αναφέρεται στους παράγοντες που επιδρούν στη σχέση από τη μια πλευρά

του ρυθμού πληθωρισμού, της μεταβλητότητας του προϊόντος και του δείκτη θυσίας,

και από την άλλη πλευρά του βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ.

 Όσον αφορά το θεωρητικό υπόδειγμα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπό το

καθεστώς της μη συνεργασίας των ‘παικτών’, οι επιδράσεις του βαθμού

ανεξαρτησίας της ΚΤ στην απασχόληση εξαρτώνται από τους στόχους που έχουν

θέσει οι δύο ‘παίκτες’ για αυτή την μεταβλητή. Πράγματι, εάν τα εργατικά σωματεία

αποστρέφονται τον πληθωρισμό, βρίσκουμε ότι υπάρχει μια τιμή για το πηλίκο

στόχος απασχόλησης της ΚΤ προς στόχος απασχόλησης των εργατικών συνδικάτων

για την οποία μια αύξηση της ανεξαρτησίας της ΚΤ μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει

την απασχόληση στην ισορροπία. Εάν από την άλλη πλευρά τα εργατικά σωματεία

δεν ενδιαφέρονται για τον πληθωρισμό καθαυτό, ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ

δεν επιδρά καθόλου στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, εάν η ΚΤ ενδιαφέρεται

περισσότερο για την κοινωνική ευημερία των ανέργων από ότι τα συνδικάτα τα οποία
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αποστρέφονται τον πληθωρισμό, βρίσκουμε αρνητική επίδραση του βαθμού

ανεξαρτησίας της ΚΤ στην απασχόληση. Αυτό το επιχείρημα είναι σύμφωνο με

κάποιες από τις υπάρχουσες μελέτες όπως αυτές των Soskice & Iversen (2000),

Coricelli, Cukierman & Dalmazzo (2000) και Lawler (2000) όπου μια αύξηση της

συντηρητικότητας της ΚΤ αυξάνει την ανεργία εάν τα συνδικάτα ενδιαφέρονται

άμεσα για τον πληθωρισμό.  Στη συνέχεια, βρίσκουμε ότι ο βαθμός αποστροφής των

εργατικών σωματείων ως προς τον πληθωρισμό έχει θετική επίδραση στην

απασχόληση στην περίπτωση που ο στόχος της ΚΤ για την μεταβλητή αυτή είναι

πολύ υψηλότερος από αυτόν των εργατικών σωματείων και επίσης η ΚΤ έχει κάποιο

βαθμό συντηρητισμού (στην περίπτωση όπου η ΚΤ είναι υπέρ-λαϊκίστικη τότε ο

βαθμός αποστροφής των εργατικών συνδικάτων στον πληθωρισμό δεν έχει καμία

επίδραση στην απασχόληση). Οι Cukierman & Lippi (1999) φαίνεται να καταλήγουν

σε παρόμοιο συμπέρασμα καθώς βρίσκουν ότι εάν τα συνδικάτα εκτός από την

απασχόληση και τον πραγματικό μισθό ενδιαφέρονται και για τον πληθωρισμό το

ποσοστό ανεργίας στην ισορροπία θα είναι σχετικά χαμηλό. Επίσης καταλήξαμε σε

συμπεράσματα παρόμοια με αυτά των Lawler (2000) και Cukierman & Lippi (1999)

όπου μια αύξηση του βαθμού αποστροφής στον πληθωρισμό είτε από την πλευρά των

εργατικών συνδικάτων είτε από την πλευρά της ΚΤ οδηγεί σε χαμηλό πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, βρίσκουμε ότι ο βαθμός αποστροφής είτε της ΚΤ είτε των εργατικών

σωματείων έχει αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό, ενώ όσο αυξάνεται η βαρύτητα

που δίνεται στην πραγματική συναλλαγματική από την ΚΤ τόσο μειώνεται ο

πληθωρισμός στην ισορροπία.

 Επιπλέον, όταν η ΚΤ ενδιαφέρεται περισσότερο για την κοινωνική ευημερία

των ανέργων συνολικά από τα συνδικάτα τα οποία αποστρέφονται τον πληθωρισμό
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και επίσης ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ είναι αρκετά υψηλότερος από τον

βαθμό αποστροφής του συνδικάτου στον πληθωρισμό, η απασχόληση στην ισορροπία

υπό το καθεστώς της συνεργασίας θα είναι υψηλότερη από αυτήν του μη

συνεργατικού καθεστώτος (το συμπέρασμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η ΚΤ

δίνει βαρύτητα για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία). Στην περίπτωση αυτή,

όσον αφορά την ΚΤ το συνεργατικό καθεστώς είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με

το μη συνεργατικό, γιατί με το να θέτει το εργατικό σωματείο χαμηλότερους

ονομαστικούς μισθούς, βελτιώνεται η σχέση ανταλλαγής μεταξύ ανεργίας και

πληθωρισμού για την ΚΤ. Ωστόσο, όσον αφορά το εργατικό σωματείο δεν είναι

ξεκάθαρο ότι βελτιώνει τη θέση του κάτω από το συνεργατικό καθεστώς σε σχέση με

το μη συνεργατικό καθεστώς. Γενικώς, μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν

το εργατικό σωματείο (οι εγχώριοι κάτοικοι δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση για

κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων και το σωματείο έχει κάποιο βαθμό

αποστροφής στον πληθωρισμό), τόσο αυτό όσο και η ΚΤ βελτιώνουν τη θέση τους με

το να συνεργάζονται μεταξύ τους.  

 Όσον αφορά τα εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ του

βαθμού ανεξαρτησίας των ΚΤ και του ρυθμού πληθωρισμού, βρίσκουμε τον δείκτη

ανεξαρτησίας να έχει αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στον πληθωρισμό

και στις δύο περιόδους που εξετάζουμε κάτι που είναι σύμφωνο τόσο με το

θεωρητικό μας υπόδειγμα όσο και με πολλές από τις υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες.

Τα αποτελέσματά μας ουσιαστικά δείχνουν ότι οι χώρες με πιο ανεξάρτητες ΚΤς

βίωσαν χαμηλότερο πληθωρισμό ακόμα και όταν άλλες ερμηνευτικές μεταβλητές

εισήχθησαν στο υπόδειγμα ενώ η ποιότητα της κυβέρνησης επιδρά αρνητικά στον

πληθωρισμό. Το τελευταίο αποτέλεσμα είναι σύμφωνο και με τους De Haan &
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Siermann (1994) και Cukierman & Webb (1995), οι οποίοι δείχνουν ότι ο

πληθωρισμός και η πολιτική αναποτελεσματικότητα είναι θετικά συσχετισμένες, και

ότι ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνεται στο υπόδειγμα δείκτης μέτρησης της

πολιτικής αστάθειας, μεταβλητές που μετρούν το βαθμό ανεξαρτησίας της ΚΤ (όπως

ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν οι Διοικητές των ΚΤ ή οι πολιτικές αλλαγές που

λαμβάνουν χώρα στις ΚΤ) παραμένουν στατιστικά σημαντικές. Επίσης, όσον αφορά

τα συστατικά του συνολικού δείκτη, η ανεξαρτησία σε θέματα προσωπικού (περίοδος

1991-1998) και η ανεξαρτησία σε χρηματοοικονομικά θέματα (περίοδος 1999-2006)

είναι στατιστικά σημαντικές και αρνητικά συνδεδεμένες με τον ρυθμό πληθωρισμού.

Από την άλλη πλευρά, δεν βρήκαμε αξιόπιστη σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και

ανοικτότητας της οικονομίας. 

Για τη σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας και ρυθμού μεταβολής του πραγματικού

προϊόντος βρίσκουμε μη στατιστικά σημαντικό συντελεστή και για τις δύο περιόδους,

αποτέλεσμα που δεν επηρεάζεται από την εισαγωγή άλλων ερμηνευτικών

μεταβλητών στο υπόδειγμα. Αυτό το αποτέλεσμά μας είναι σύμφωνο και με τις

μελέτες των Alesina & Summers (1993), Cukierman et al. (1993) και Eijffinger & De

Haan (1996) οι οποίοι επιχειρηματολόγησαν ως προς την ανυπαρξία αξιόπιστης

σχέσης μεταξύ της ανεξαρτησίας της ΚΤ και της διακύμανσης του ρυθμού μεταβολής

του ΑΕΠ. Όσον αφορά τα συστατικά του συνολικού δείκτη ανεξαρτησίας, δεν

βρήκαμε ένδειξη ότι κάποιο από τα συστατικά του συσχετίζεται σημαντικά με τη

μεταβλητότητα του προϊόντος κατά τη διάρκεια και των δύο περιόδων.  

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ δείκτη θυσίας και ανεξαρτησίας βρίσκουμε

ότι υπάρχει μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ τους καθώς και στις δύο περιόδους:

οι συντελεστές του δείκτη ανεξαρτησίας είναι στατιστικά σημαντικοί και η
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σημαντικότητά τους δεν επηρεάζεται ακόμα και εάν εισάγουμε στο υπόδειγμα άλλες

ερμηνευτικές μεταβλητές. Το αποτέλεσμα αυτό συγκλίνει με την επιχειρηματολογία

και τα αποτελέσματα των Debelle & Fischer (1995), Fischer (1996) Gaertner (1997),

Jordan (1997) και Posen (1998) σύμφωνα με τα οποία το κόστος αποπληθωρισμού

όσον αφορά το προϊόν είναι μεγαλύτερο σε χώρες με ανεξάρτητες ΚΤς. Σχετικά με τα

συστατικά του συνολικού δείκτη, η ανεξαρτησία σε χρηματοοικονομικά θέματα

εμφανίζεται να είναι θετικά συσχετισμένη με τον δείκτη θυσίας τόσο για την περίοδο

1991-1998 όσο και για την περίοδο 1999-2006. 

Παράρτημα 1ου Κεφαλαίου

Πίνακας Α1: Οι μεταβλητές για τη μέτρηση της 'νομικής' ανεξαρτησίας της ΚΤ στον δείκτη
του Cukierman (1992)

Αριθμός
μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής Κωδικοποίηση

1 Διοικητής ΚΤ
α) Θητεία στο αξίωμα

Πάνω από 8 χρόνια 1.00
6 έως 8 χρόνια 0.75
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5 χρόνια 0.50
4 χρόνια 0.25
Λιγότερα από 4 χρόνια ή στην κρίση του διοικητή 0.00

β) Ποιος διορίζει τον Διοικητή;
Συμβούλιο της ΚΤ 1.00
Επιτροπή του Συμβουλίου της ΚΤ, στελέχη της ΚΤ από την εκτελεστική και
νομοθετική Επιτροπή της 0.75
Νομοθετική Εξουσία 0.50
Συμβούλιο των υπουργών 0.25
Μέλη της κυβέρνησης 0.00

γ) Απόλυση
Καμία διάταξη για απόλυση 1.00
Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται με την πολιτική που εφαρμόζεται 0.83
Στην ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤ 0.67
Στην ευχέρεια της νομοθετικής εξουσίας 0.50
Την άνευ όρων απόλυση από υψηλόβαθμο στέλεχος της ΚΤ 0.33
Στην ευχέρεια του εκτελεστικού οργάνου 0.17
Την άνευ όρων απόλυση πιθανώς από την εκτελεστική εξουσία 0.00

δ) Μπορεί ο Διοικητής της ΚΤ να κατέχει άλλα αξιώματα στην κυβέρνηση;
Όχι 1.00
Μόνο με σχετική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο 0.50
Κανένας περιορισμός που αποτρέπει το Διοικητή να κατέχει άλλα αξιώματα 0.00

2 Διατύπωση της νομισματικής πολιτικής
α) Ποιος διατυπώνει τη νομισματική πολιτική;

Μόνο η ΚΤ 1.00
Συμμετέχει η ΚΤ, αλλά έχει μικρή επιρροή 0.67
Η ΚΤ μόνο συμβουλεύει την κυβέρνηση 0.33
Η ΚΤ δεν εκφέρει γνώμη 0.00

β) Ποιος έχει τον τελευταίο λόγο για τη λύση των διαφωνιών;
Η ΚΤ για θέματα τα οποία καθορίζονται από τη νομοθεσία, όπως είναι οι
τελικοί στόχοι της 1.00
Η Κυβέρνηση για θέματα τα οποία δεν καθορίζονται καθαρά όπως είναι οι
στόχοι της ΚΤ ή η περίπτωση διαφωνιών μέσα στην ΚΤ 0.80
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤ 0.60
Το νομοθετικό σώμα της ΚΤ για θέματα νομισματικής πολιτικής 0.40
Η εκτελεστική εξουσία σε θέματα νομισματικής πολιτικής με σκοπό τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων και την πιθανή διαμαρτυρία της ΚΤ 0.20
Η εκτελεστική εξουσία έχει μια άνευ όρων προτεραιότητα 0.00

γ) Ο Ρόλος στη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού από την κυβέρνηση
Η ΚΤ έχει ενεργό ρόλο 1.00
Η ΚΤ δεν έχει καμία επιρροή 0.00

Πίνακας Α1: (Συνέχεια)
Αριθμός

μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής Κωδικοποίηση

3 Αντικειμενικοί Στόχοι
Η σταθερότητα των τιμών είναι ο κύριος ή ο μόνος στόχος σύμφωνα
με το καταστατικό της ΚΤ και η ΚΤ έχει τον τελευταίο λόγο σε περιπτώσεις
συγκρούσεων με άλλους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση 1.00
Η σταθερότητα των τιμών είναι ο μόνος στόχος 0.80
Η σταθερότητα των τιμών είναι ένας στόχος, ενώ υπάρχουν και  άλλοι συμβατοί
στόχοι όπως ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα 0.60
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Η σταθερότητα των τιμών είναι ένας στόχος, ενώ υπάρχουν και άλλοι δυνατοί
δυνατοί στόχοι που πιθανώς θα δημιουργήσουν συγκρούσεις όπως η επίτευξη
πλήρης απασχόλησης

0.40

Κανένας στόχος δεν έχει καθοριστεί ξεκάθαρα στο καταστατικό της ΚΤ 0.20
Οι καθορισμένοι στόχοι της ΚΤ δεν περιλαμβάνουν τη σταθερότητα των τιμών 0.00

4 Περιορισμούς στις δανειοδοτήσεις προς την κυβέρνηση
α) Προκαταβολές

Δεν επιτρέπονται προκαταβολές 1.00
Οι προκαταβολές επιτρέπονται αλλά με αυστηρούς περιορισμούς (π.χ. μέχρι το
15% των δημοσίων εσόδων) 0.67
Οι προκαταβολές επιτρέπονται και οι περιορισμοί είναι ελεύθεροι (π.χ. πάνω από
το 15% των δημοσίων εσόδων) 0.33
Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στο δανεισμό 0.00

β) Δανεισμός μετοχών
Δεν επιτρέπεται 1.00
Επιτρέπεται αλλά με αυστηρούς περιορισμούς (π.χ. μέχρι το 15% των δημοσίων
εσόδων) 0.67
Επιτρέπεται αλλά οι περιορισμοί είναι χαλαροί (π.χ. πάνω από το 15% των
δημοσίων εσόδων) 0.33
Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στο δανεισμό 0.00

γ) Όροι δανεισμού (λήξη, επιτόκιο, ποσό)
Ελέγχονται από την ΚΤ 1.00
Καθορίζονται από το καταστατικό της ΚΤ 0.67
Μετά από συμφωνία μεταξύ της ΚΤ και του εκτελεστικού οργάνου 0.33
Αποφασίζονται μόνο από το εκτελεστικό όργανο 0.00

δ) Ενδεχόμενοι δανειζόμενοι από την ΚΤ
Μόνο η κεντρική κυβέρνηση 1.00
Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης (κράτος και κεντρική κυβέρνηση) 0.67
Όλοι οι παραπάνω καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις 0.33
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 0.00

ε) Καθορισμός των περιορισμών δανεισμού της ΚΤ σε
Ποσά νομίσματος της χώρας 1.00
Μερίδια από τα χρέη της ΚΤ ή το κεφάλαιο 0.67
Μερίδια από τα έσοδα της κυβέρνησης 0.33
Μερίδια από τις δαπάνες της κυβέρνησης 0.00

στ) Λήξη των δανείων
Μέσα σε 6 μήνες 1.00
Μέσα σε ένα χρόνο 0.67
Περισσότερο από 1 χρόνο 0.33
Καμία αναφορά στη νομοθεσία της ΚΤ για τη λήξη 0.00

ζ) Τα επιτόκια των δανείων πρέπει να είναι
Πάνω από τα ελάχιστα επιτόκια  1.0
Στο επίπεδο των επιτοκίων στη αγορά 0.75
Κάτω από τα ελάχιστα επιτόκια 0.50

Πίνακας Α1: (Συνέχεια)
Αριθμός

μεταβλητής Περιγραφή μεταβλητής Κωδικοποίηση
Δεν γίνεται αναφορά στα επιτόκια 0.25
Κανένα επιτόκιο στο δανεισμό της κυβέρνησης από την ΚΤ 0.00

η)
Η ΚΤ απαγορεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει ομόλογα της κυβέρνησης στην
πρωτογενή αγορά;
Ναι 1.00
Όχι 0.00

Πηγές: Cukierman (1992) και Cukierman, Webb & Neyapti  (1992)
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Πίνακας Α2: Οι μεταβλητές και ο συνολικός δείκτης 'νομικής' ανεξαρτησίας της ΚΤ ανά χώρα και περίοδο
Διοικητής ΚΤ Διατύπωση πολιτικής Περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις

Χώρα και
περίοδος

Θητεία
Αξίωμα

Ποιος
διορίζει Απόλυση

Άλλα
αξιώματ

α

Ποιος
διατυπώνε

ι
Τελικός
λόγος

Ρόλος
προϋπο
λογισμό

Στόχοι
ΚΤ

Προκα
ταβολές

Δανεισμό
ς μετοχών

Όροι
δανεισμο

ύ
Δανε

ιζόμενοι

Περιο
ρισμοί

δανεισμο
ύ

 Λήξη
δανείων

Επι
τόκια

Πρωτο
Γενής
 αγορά

(1α) (1β) (1γ) (1δ) (2α) (2β) (2γ) (3) (4α) (4β) (4γ) (4δ) (4ε) (4στ) (4ζ) (4η)

Συνολικός
δείκτης

Τσεχία
1991-1998 0.25 0.25 0.33 0.5 0.33 0.2 0.4 0 0.33 0.33 0 0 0.25 0 0.23
1999-2006 0.5 0.5 0.83 0.5 1 0.6 0 0.6 0.66 0.66 0.33 0 1 1 0 0.56
Ουγγαρία
1991-1998 0.25 0.25 0.33 0 0.33 0 0.4 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0.19
1999-2006 0.25 0.5 0.67 0 0.33 0 0.6 0.33 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0.30
Πολωνία

1991-1998 0.25 0 0.33 0 0.33 0 0 0.4 0 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0.16
1999-2006 0.75 0.5 0.33 0 0.33 0 0 0.4 0.67 0.67 0.33 0 0.33 1 0.25 0 0.37
Σλοβακία
1991-1998 0.25 0.5 0.17 0.5 1 1 0 0.4 0.33 0 0 0.33 0 0 0.28
1999-2006 0.5 0.5 0.17 0.5 1 1 0 0.4 0.33 0 0 0.33 0 0 0.29
Σλοβενία
1991-1998 0.5 0.5 0.17 0 0.67 0 0.6 0 0 0.33 0 0 0.25 0 0.21
1999-2006 0.5 0.5 0.33 0.5 0.67 0.6 0.6 0 0.33 0.33 0 0 0.25 0 0.32

Μάλτα
1991-1998 0.5 0.5 0.67 0.5 1 0.2 0 0.4 0.33 0 0 0.66 0.33 1 0.25 0 0.34
1999-2006 0.75 0.5 0.67 0.5 1 0.6 0 0.6 0.67 0.33 0.33 0.67 0.67 1 1 0 0.55

Κύπρος
1991-1998
1999-2006 0.5 0.5 0.33 0 1 1 0 0.6 0.33 0.67 0.33 0.33 1 0 0.49
Λετονία

1991-1998 0.5 0.25 0.33 0 0.67 0.2 0 0.8 0 0 0 0 0 0.25 0 0.20
1999-2006 0.5 0.25 0.67 0.5 1 0.6 0 0.8 0.33 0.33 0 0.33 0 0.25 0 0.38
Ιαπωνία

1991-1998 0.75 1 0.83 1 0.67 0 0 0.6 1 0.67 1 1 0 1 0 0.71
1999-2006 0.75 1 0.83 1 0.67 0 0 0.6 1 1 1 1 0.67 1 0 0.77
Λιθουανία
1991-1998 0.5 0.33 0 0.33 0 0 0.4 0 0.33 0 0.33 0 0 0 0 0.17
1999-2006 1 0.67 0.5 1 0.6 0 0.8 0.67 0.67 0.67 0.33 0 1 0 0.63
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Πίνακας Α2: (Συνέχεια)
Διοικητής ΚΤ Διατύπωση πολιτικής Περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις

Χώρα και
περίοδος

Θητεία
Αξίωμα

(1α)

Ποιος
διορίζει

(1β)
Απόλυση

(1γ)

Άλλα
αξιώματ

α
(1δ)

Ποιος
διατυπώνε

ι
(2α)

Τελικός
λόγος
(2β)

Ρόλος
προϋπο
λογισμό

(2γ)

Στόχοι
ΚΤ
(3)

Προκα
ταβολές

(4α)

Δανεισμό
ς μετοχών

(4β)

Όροι
δανεισμο

ύ
(4γ)

Δανειζό
μενοι
(4δ)

Περιο
ρισμοί
δανει
σμού
(4ε)

Λήξη
δανείω

ν
(4στ)

Επιτόκια
(4ζ)

Πρωτο
γενής
Αγορά

(4η)
Συνολικός

δείκτης

Εσθονία
1991-1998       0.5 0.5 0.17 0 0.33 0 0 0.4 0.33 0 0 0.18
1999-2006 0.5 0.5 0.33 0 1 0.6 0 0.4 0.33 0.67 0.33 0.33 0.25 0 0.40
Βουλγαρία
1991-1998 0.25 0.25 0.17 0 0.33 0.2 0 0.4 0 0 0 0.33 0 0.25 0 0.13
1999-2006 0.5 0.5 0.33 0 0.33 0.6 0 0.6 0 0.33 0.33 0.33 0 0.25 0 0.30
Ρουμανία
1991-1998 0 0.25 0.33 0 0.33 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.09
1999-2006 0.5 0.25 0.67 0 0.33 0.6 0 0.4 0.33 0 0 0 0 0 0.24
Αυστρία

1991-1998 0.5 0.25 0.83 1 1 0.6 0 0.6 1 0.67 0.33 0.33 0.33 1 1 0 0.59
1999-2006

Βέλγιο
1991-1998 0.75 0.25 0.83 1 1 0.4 0 0.6 1 0.67 0.67 0.33 0 1 1 0 0.61
1999-2006
Φινλανδία
1991-1998 1 0.75 1 1 1 0.6 0 0.6 1 1 0.67 0.33 0.33 0 1 0 0.68
1999-2006

Γαλλία
1991-1998 0.75 0.75 1 0.5 1 0.6 0 0.8 1 0.33 0.67 1 1 0 0.70
1999-2006
Γερμανία
1991-1998 1 0.75 1 0 0.67 1 0 1 0.66 0.66 0.66 0.33 1 1 0.25 0 0.66
1999-2006

Ελλάδα
1991-1998 0.25 0.25 0.33 0 0.33 0.2 0 0.6 0 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0 0.25
1999-2006
Ιρλανδία

1991-1998 0.75 0.5 0.33 1 0.6 0 0.8 0 0.33 0.33 0.66 0.75 0 0.41
1999-2006
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Πίνακας Α2: (Συνέχεια)
Διοικητής ΚΤ Διατύπωση πολιτικής Περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις

      Χώρα και
περίοδος

Θητεία
Αξίωμα

(1α)

Ποιος
διορίζει

(1β)
Απόλυση

(1γ)

Άλλα
αξιώματ

α
(1δ)

Ποιος
διατυπώνε

ι
(2α)

Τελικός
λόγος
(2β)

Ρόλος
προϋπο
λογισμό

(2γ)

Στόχοι
ΚΤ
(3)

Προκα
ταβολές

(4α)

Δανεισμό
ς μετοχών

(4β)

Όροι
δανεισμο

ύ
(4γ)

Δανειζό
μενοι
(4δ)

Περιο
ρισμοί
δανει
σμού
(4ε)

Λήξη
δανείω

ν
(4στ)

Επιτόκια
(4ζ)

Πρωτο
γενής
Αγορά

(4η)
Συνολικός

δείκτης

Ιταλία
1991-1998 0.75 0.5 0.83 0.5 0.33 0.6 0 0.6 0.33 0 0.33 0 0.66 0 0 0.35
1999-2006
Ολλανδία
1991-1998 0.75 0.25 0.17 1 0.33 0.2 0 0.6 0.67 0 0 1 0.33 0 0 0 0.38
1999-2006
Πορτογαλία
1991-1998 0.5 0.25 0.17 0 0.33 0.6 0 0.6 0.33 0.33 0.33 0 0.33 1 0 0 0.32
1999-2006
Ισπανία
1991-1998 0.5 0.5 0.33 0.5 0.33 0.4 0 0.6 0.33 0.33 0.33 0 0.33 0.66 0.25 0 0.33
1999-2006
Λουξεμβούργο
1991-1998 0.75 0.25 0.83 1 0.33 0.4 0 0.6 0 0 0.33 1 1 0.75 0 0.44
1999-2006
Αυστραλία
1991-1998 0.75 0.25 0.83 1 0.67 0.4 0 0.6 0.67 0.33 0.67 1 1 1 0 0.62
1999-2006 0.75 0.75 0.83 1 0.67 0.4 0 0.6 0.67 0.33 0.67 1 1 1 0 0.64
Καναδάς
1991-1998 0.75 0.75 0.83 1 0.33 0.6 0 0.8 0.67 0.33 1 0.67 1 0.67 1 0 0.67
1999-2006 0.75 0.75 0.83 1 0.33 0.6 0 0.8 1 0.33 1 0.67 0 1 1 0 0.69
Ηνωμένες
Πολιτείες
1991-1998 0.5 0.5 0.33 1 0.2 0 0.4 1 0.33 0.33 1 1 0.25 0 0.52
1999-2006 0.5 0.5 0.67 1 0.4 0 0.4 1 0.33 0.33 1 1 0.25 0 0.54
Σουηδία
1991-1998 0.25 1 0.67 0.5 0 0.2 0.33 0 0.66 0 1 0.66 0.25 0 0.28
1999-2006 0.5 0.75 0.67 0.5 0.67 0.4 0 0.6 0.67 0.67 0.67 0.33 1 0.33 1 0 0.56
Δανία
1991-1998 0.25 0 0.33 0.5 1 0 0.6 1 0.33 0.66 0 1 0.25 0 0.47
1999-2006 0.75 0.5 0.33 0.5 0.67 1 0 0.6 1 0.33 0.66 0.33 1 0.25 0 0.57
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Πίνακας Α2: (Συνέχεια)
Διοικητής ΚΤ Διατύπωση πολιτικής Περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις

Χώρα και
περίοδος

Θητεία
Αξίω

μα
(1α)

Ποιος
διορί

ζει
(1β)

Απόλυση
(1γ)

Άλλα
αξιώμα

τα
(1δ)

Ποιος
διατυπώ

νει
(2α)

Τελικός
λόγος
(2β)

Ρόλος
προϋπο
λογισμό

(2γ)

Στόχοι
ΚΤ
(3)

Προκα
ταβολές

(4α)

Δανεισμό
ς

μετοχών
(4β)

Όροι
δανεισμ

ού
(4γ)

Δανειζό
μενοι
(4δ)

Περιο
ρισμοί
δανεισμ

ού
(4ε)

Λήξη
δανεί

ων
(4στ)

Επι
τόκια
(4ζ)

Πρωτο
γενής
αγορά
(4η)

Συνολικός
δείκτης

Νέα
Ζηλανδία

1991-1998 0.75 0.5 0.83 1 0.67 1 0 0.6 1 0.67 0.67 1 0 1 0 0.71
1999-2006 0.75 0.5 0.83 1 0.67 1 0 0.6 1 0.67 0.67 1 0.33 1 0 0.73
Ελβετία

1991-1998 0.75 0.25 0.5 0.6 0 0.6 1 0.33 1 0 0.25 0 0.55
1999-2006 0.75 0.5 0.67 1 0.33 0.6 0 0.8 1 0.33 1 1 0.67 1 0 0.72
Νορβηγία
1991-1998 0.75 0.25 0.33 1 0.67 0.4 0 0.6 0.67 0.33 0.33 0 0.67 1 0 0.43
1999-2006 0.75 0.25 0.33 1 0.67 0.4 0 0.6 0.67 0.67 0.33 0 1 1 0 0.48
Ηνωμένο
Βασίλειο

1991-1998 0.5 0.5 0.83 1 0.33 0.4 0 0.6 0.33 0 0.66 0.33 0 0.33 0 0 0.37
1999-2006 0.5 0.5 0.83 1 0.33 0.4 0 0.8 0.67 1 0.67 0.33 0 0.66 0 0 0.58
Τουρκία

1991-1998 0.25 0.25 0.33 0 0.33 0.2 0 0.4 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0.11
1999-2006 0.5 0.5 0.33 0.5 0.33 0.6 0 0.4 0 0 0 0.33 0 0.67 0.25 0 0.22

Μεξικό
1991-1998 0.25 0.33 1 0.33 0.2 0 0 0 0 0.33 0.33 0 0.25 0 0.18
1999-2006 0.5 0.67 1 0.33 0.4 0 0.4 0 0 0 0.66 0.33 0.25 0 0.28

Ισραήλ
1991-1998 0.25 0.25 0.33 0.5 0.67 0.2 0 0.4 0.33 0 0 0.33 0 0.33 0 0 0.22
1999-2006 0.5 0.75 0.83 0.5 0.67 0.6 0 0.6 0.67 0.33 0 0.33 0 1 0.25 0 0.42
Ισλανδία

1991-1998 1 0.75 0.83 0.5 0.33 0.2 0 0.4 0 0 0.33 1 0.33 0.25 0 0.36
1999-2006 1 0.75 0.67 0.5 0.67 0.4 0 0.4 0 0 0.33 1 0.66 0.25 0 0.39

ΕΚΤ
1991-1998 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1999-2006 1 1 1 1 1 1 0 0.8 1 1 1 1 1 1 1 0 0.92

Κορέα
1991-1998 0.5 0.5 0.83 0.5 0.33 0 0.6 0.33 0 0.33 0.33 0.33 0 0 0.30
1999-2006 0.5 0.5 0.67 0.5 0.67 0.6 0 0.6 0.67 0.67 0.33 0.67 0.66 0 0 0.52
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στρατηγική αλληλεξάρτηση μεταξύ φορέων άσκησης
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και

ασυμμετρία διαταραχών

2.1 Εισαγωγή

Η εισαγωγή του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2001 ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της

οικονομικής πολιτικής που αφορούσε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση

(ΟΝΕ) με τη Συνθήκη του Μάαστριχ. Η ΟΝΕ συνεπάγεται μια σημαντική αλλαγή

στον σχεδιασμό της μακροοικονομικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει την αποκλειστική

υπευθυνότητα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(ΕΕ) και τη διαχείριση του Ευρώ. Πρωταρχικός της στόχος είναι η σταθερότητα των

τιμών στην ΕΕ, ενώ τυπικά η ΕΚΤ έχει και άλλες επιδιώξεις όπως προώθηση της

απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι

αυτοί δεν εμποδίζουν την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της σταθερότητας των

τιμών. Τα κράτη-μέλη της ΟΝΕ από την άλλη πλευρά έχουν την υπευθυνότητα για

τον σχεδιασμό των προϋπολογισμών και των διαρθρωτικών πολιτικών σύμφωνα με

τη Συνθήκη του Μάαστριχ, ωστόσο υπόκεινται στις διατάξεις του Συμφώνου
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Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σύμφωνο

Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να αποφεύγονται τα υπερβολικά ελλείμματα

γιατί αυτά θα επιφέρουν δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις στα κράτη-μέλη. Ο

σχεδιασμός μιας ΟΝΕ με μια πολιτικά ανεξάρτητη νομισματική αρχή και με

δημοσιονομικές αρχές οι οποίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς

σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αντανακλά την άποψη ότι οι

νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να σχεδιαστούν ξεκάθαρα ώστε

να αποφευχθεί τόσο η δημοσιονομική σπατάλη όσο και η περίπτωση όπου η ΕΚΤ θα

διοικείται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των εθνικών αντιπροσώπων (Engwerda, Van

Aarle and Plasmans, 2002, Van Aarle, Di Bartolomeo, Engwerda and Plasmans,

2002). Συγκεκριμένα, το δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών-μελών δεν πρέπει να

υπερβαίνει κάθε χρόνο το 3% του ΑΕΠ ενώ η ΕΚΤ απαγορεύεται να χρηματοδοτήσει

αυτά τα ελλείμματα ή να βοηθήσει μια χώρα σε μια περίοδο δημοσιονομικής κρίσης. 

Οχτώ χρόνια μετά τη δημιουργία της ΟΝΕ έχουμε ήδη κάποια εμπειρία για

την λειτουργία της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε αυτό το μοντέλο

μακροοικονομικής πολιτικής. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο άριστος σχεδιασμός μιας

νομισματικής ένωσης μεταξύ μιας ομάδας ανεξάρτητων χωρών, όπως η ΟΝΕ, δεν

είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη νομισματική πολιτική: η δημοσιονομική πολιτική

παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο. Μάλιστα, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η επιτυχία της

ΟΝΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κατάλληλο σχεδιασμό της δημοσιονομικής

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και των αλληλεπιδράσεων αυτής με την

νομισματική πολιτική. Ειδικότερα, ένα σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη για

συνεργασία μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών. Η ΟΝΕ επηρεάζει τόσο τις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών όσο και τον τρόπο που οι
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εθνικές πολιτικές διαχέονται μέσα στις οικονομίες της ΕΕ. Δεδομένου του μεγάλου

βαθμού οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, υπάρχουν

σημαντικές ‘εξωτερικές’ επιδράσεις από τη δημοσιονομική πολιτική που ασκείται σε

κάθε χώρα. Ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών βοηθάει

στο να εσωτερικευθούν αυτές οι επιδράσεις και με αυτόν τον τρόπο να βελτιωθεί η

μακροοικονομική απόδοση σε σύγκριση με αυτή που υπάρχει κάτω από καθεστώς μη

συνεργασίας των δημοσιονομικών αρχών που ισχύει στην ΟΝΕ (Godbillon &

Sidiropoulos (2001), Engwerda, Van Aarle and Plasmans, 2002). 

 Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν την ΟΝΕ σήμερα είναι οι

ασύμμετρες στοχαστικές διαταραχές που θα πρέπει αντιμετωπιστούν, καθώς η

νομισματική πολιτική μπορεί να σταθεροποιήσει μόνο συμμετρικές διαταραχές

ανάμεσα στα κράτη-μέλη της νομισματικής ένωσης. Εάν οι διαταραχές εμφανίζονται

μεμονωμένα σε κάθε χώρα, και δεν εισβάλλουν αρκετά στην ευρωζώνη, η

δημοσιονομική πολιτική κάθε χώρας ίσως είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για

την αντιμετώπισή τους και τότε υπάρχει μικρότερη ανάγκη για συντονισμό των

δημοσιονομικών πολιτικών. Αντιθέτως, εάν οι διαταραχές έχουν επιπτώσεις γενικά σε

όλη την περιοχή της ΟΝΕ, τότε η κοινή νομισματική πολιτική μπορεί να παίξει

κάποιο ρόλο, όπως ρόλο μπορεί να παίξει και ο συντονισμός της δημοσιονομικής

πολιτικής. Έτσι, από τη μια πλευρά, η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της

δημοσιονομικής πολιτικής στην νομισματική ένωση εστιάζεται κυρίως στις

ασύμμετρες επιδράσεις των διαταραχών μεμονωμένα σε κάθε χώρα-μέλος της και

από την άλλη στην ανάγκη για συνεργατική συμπεριφορά από μέρους των

δημοσιονομικών αρχών (Godbillon & Sidiropoulos (2001), Van Aarle, Di

Bartolomeo, Engwerda & Plasmans 2002). 
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 Το κεφάλαιο αυτό εστιάζεται στις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των

φορέων άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής μέσα στην ΟΝΕ κάτω

από διαφορετικά θεσμικά καθεστώτα. Επίσης εξετάζουμε το ρόλο των ασυμμετριών

στις στοχαστικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα μικρό

μακροοικονομικό υπόδειγμα για δύο χώρες που έχουν σχηματίσει μια νομισματική

ένωση, π.χ. την ΟΝΕ, μελετάμε πως οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φορέων

νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής επηρεάζουν την απασχόληση και τον

πληθωρισμό των χωρών-μελών. Εκτός από τους φορείς άσκησης οικονομικής

πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη και τα εργατικά συνδικάτα, καθώς συγκρούσεις

προτεραιοτήτων μεταξύ πολλαπλών φορέων και συνδικάτων μπορεί να οδηγήσουν σε

καταστάσεις όπου η μια πολιτική αντιστρέφει τα αποτελέσματα της άλλης. Μέσα σε

αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, οι στόχοι των δημοσιονομικών αρχών (αύξηση του

προϊόντος και της απασχόλησης, μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος)

συγκρούονται με αυτούς της ΕΚΤ (σταθεροποίηση τιμών) αλλά και των συνδικάτων

(αύξηση πραγματικών μισθών) και επίσης υπάρχουν συγκρούσεις προτεραιοτήτων

μεταξύ τους που τελικά οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ των εργαλείων οικονομικής

πολιτικής. Τα διαφορετικά καθεστώτα που εξετάζουμε είναι: 1) μη συνεργασία

μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών και των συνδικάτων (δηλαδή, το καθεστώς που

επικρατεί στην ΟΝΕ), 2) συνεργασία μόνο μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών (που

αντιστοιχεί στο υπό συνεχή συζήτηση θέμα του federalization of Europe) και 3)

συνεργασία τόσο μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών αρχών όσο και των

συνδικάτων (που αντιστοιχεί σε μια υποθετική περίπτωση pan-European συνεργασία

μεταξύ εργαζομένων και κυβερνήσεων για μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας).
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Η διάρθρωση του κεφαλαίου είναι ως εξής. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται

στην ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας και το τρίτο μέρος στην ανάλυση

του θεωρητικού μας υποδείγματος και στην περιγραφή των διαφορετικών θεσμικών

καθεστώτων. Στο τέταρτο μέρος εστιάζουμε στην σύγκριση μεταξύ των

εναλλακτικών καθεστώτων. Το πέμπτο μέρος περιλαμβάνει συμπερασματικές

παρατηρήσεις.

2.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η σχετική βιβλιογραφία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εστιάζεται στις

αλληλεπιδράσεις των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών μέσα σε μια

νομισματική ένωση. Ο Nordhaus (1994) μελετάει την συσχέτιση μεταξύ των

νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών οι οποίες στοχεύουν στην επιλογή των

καταλληλότερων εργαλείων ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις συναρτήσεις ζημίας τους.

Όταν υπάρχουν Nash ‘παίκτες’, βρίσκει ότι η αποτυχία συνεργασίας είναι υπεύθυνη

για το αναποτελεσματικό μίγμα νομισματικής-δημοσιονομικής πολιτικής, κάτι που

εμφανίζεται συχνά στην πραγματικότητα, και έτσι οδηγεί σε μια υπερβολικά

περιοριστική νομισματική πολιτική ή σε μια υπερβολικά επεκτατική δημοσιονομική

πολιτική. Η επίλυση του Stackelberg παιγνίου (όπου η δημοσιονομική αρχή είναι ο

επικεφαλής (leader) και λαμβάνει υπόψη τη νομισματική πολιτική της ΚΤ) δείχνει ότι

αυτό υπερισχύει του Nash αποτελέσματος. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί

σύμφωνα με τους διαφορετικούς στόχους που έχουν οι δύο αρχές. Σε Nash καθεστώς,

η δημοσιονομική αρχή προσπαθεί να καταπολεμήσει την ανεργία ακολουθώντας μια

επεκτατική πολιτική, αλλά η ΚΤ αντιδρά ακολουθώντας μια συσταλτική νομισματική

πολιτική ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο στον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα στην
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ισορροπία είναι μια αρκετά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Όταν η

δημοσιονομική αρχή λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά της ΕΚΤ, δηλαδή όταν είναι

Stackelberg επικεφαλής, τότε θα ασκήσει μια λιγότερο επεκτατική πολιτική έτσι ώστε

να επιτρέψει στην ΚΤ να ακολουθήσει μια πιο χαλαρή πολιτική (De Bonis & Della

Posta, 2004). 

Ορισμένοι συγγραφείς χρησιμοποιούν δυναμικά μακροοικονομικά

υποδείγματα για τις σταθεροποιητικές πολιτικές και τον σχηματισμό συνασπισμών σε

μια νομισματική ένωση. Πιο συγκεκριμένα, οι  Hughes Hallett & Ma (1996)

συγκρίνουν τα αποτελέσματα μέσα σε μια νομισματική ένωση κάτω από τρία

εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα, (α) του συντονισμού των νομισματικών και

δημοσιονομικών πολιτικών, (β) του μη συντονισμού των νομισματικών και

δημοσιονομικών πολιτικών και (γ) της περίπτωσης όπου έχει ανατεθεί στη

νομισματική πολιτική ο στόχος της σταθεροποίησης των τιμών και στη

δημοσιονομική πολιτική η ανάπτυξη της οικονομίας. Βρέθηκε ότι ο μη συντονισμός

των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα

στις περιπτώσεις που οι χώρες δεν είναι συμμετρικές μεταξύ τους. Επίσης, το τρίτο

καθεστώς (ανάθεση στόχων στις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές) είναι

προβληματικό στην περίπτωση συμμετρικών χωρών. Οι Engwerda et al. (1999) έχουν

χρησιμοποιήσει ένα δυναμικό μακροοικονομικό υπόδειγμα για δύο χώρες μέσα σε

μια νομισματική ένωση για την ανάλυση των επιπτώσεων των μακροοικονομικών

πολιτικών στην ΟΝΕ. Το υπόδειγμά τους προσαρμόζει τις αρχικές μελέτες των

Turnovsky et al. (1988) και Neck & Dockner (1995) σε μια νομισματική ένωση. Οι

Engwerda et al. (2002) βασισμένοι σε παρόμοια μεθοδολογία αναλύουν τις

σταθεροποιητικές πολιτικές που ασκούν οι τρεις παίκτες (δύο δημοσιονομικές αρχές
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και η ΕΚΤ). Επιβεβαίωσαν μερικώς τα αποτελέσματα των Hughes Hallett & Ma’s

(1996), με την έννοια ότι τα αποτελέσματα των Hughes Hallett & Ma’s (1996)

επιβεβαιώνονται εκτός της περίπτωσης ασυμμετρικών συνεργασιών μεταξύ των

παικτών. Σε αυτήν την περίπτωση βρέθηκε ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ασυμμετρία

των συνεργασιών τόσο λιγότερο πιθανή είναι η συνεργασία μεταξύ των πολιτικών και

ο σχηματισμός συνασπισμών καθώς οι πολιτικές θα έχουν προδιάθεση να

συμβαδίζουν με το μέρος των δυνατότερων παικτών και οι μικρότεροι παίκτες είναι

λιγότερο πιθανό να παραμείνουν σε μη συμμετρικούς συνασπισμούς. 

Οι Sibert (1992), Levine & Brociner (1994) και Beetsma & Bovenberg (1998)

μελετούν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φορέων άσκησης νομισματικής και

δημοσιονομικής πολιτικής μέσα σε μια νομισματική ένωση και τονίζουν ότι μια

τέτοια ένωση με αποκεντροποιημένες δημοσιονομικές πολιτικές που διακρίνονται

από διακριτική ευχέρεια δημιουργεί μια πληθωριστική προδιάθεση και υπερβολική

σπατάλη σε δημόσια αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, οι Beetsma & Bovenberg (1998)

δείχνουν ότι όταν υπάρχουν πολιτικές αναταραχές ή καιροσκοπική συμπεριφορά (η

δημοσιονομική αρχή ενδιαφέρεται λιγότερο για τον πληθωρισμό από ότι η κοινωνία)

τότε μια συντηρητική ΚΤ δεν θα είναι ικανή να μειώσει την τάση για αυξημένο

δημόσιο χρέος. Επιπλέον, υπό το καθεστώς της συνεργασίας, η συντηρητικότητα της

ΚΤ ίσως να μην είναι αρκετή ώστε να διασφαλίσει την πειθαρχία στην

δημοσιονομική πολιτική (πράγμα που επίσης έχει τονιστεί και από τους  Van Aarle,

Bovenberg & Raith (1995)).

Η μελέτη των Beetsma & Bovenberg (2000) σχετίζεται με το παραπάνω θέμα.

Οι  Beetsma & Bovenberg εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νομισματικών

και δημοσιονομικών αρχών αλλά από την πλευρά της εύρεσης της ορθολογικής
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βάσης για τους περιορισμούς στις πολιτικές που ασκούνται μεμονωμένα σε κάθε

χώρα. Προσπαθούν να βρουν διάφορα κανάλια μέσα από τα οποία οι δημοσιονομικές

πολιτικές μεμονωμένα σε κάθε χώρα αλληλεπιδρούν με την κοινή νομισματική

πολιτική μέσα στην ΟΝΕ. Το πρώτο κανάλι είναι τα έσοδα από την κοπή νομισμάτων

και το δεύτερο είναι ο μη-αναμενόμενος πληθωρισμός. Οι Levine & Pearlman (2002)

επίσης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των

δημοσιονομικών αρχών και της ΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αλληλεπιδράσεις

μεμονωμένα σε κάθε χώρα όσο και τις διακρατικές αλληλεπιδράσεις. Προσπαθούν να

βρουν πώς οι σταθεροποιητικές πολιτικές που ακολουθούν οι εθνικές δημοσιονομικές

αρχές επηρεάζουν την νομισματική πολιτική που υιοθετείται από τους συντηρητικούς

Τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο βαθμό αποστροφής προς τον πληθωρισμό

από ότι οι κυβερνήσεις. Βρίσκουν ότι το καθεστώς της μη συνεργασίας των

νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών, οι οποίες αντιδρούν ανεξάρτητα όταν

εμφανίζονται διαταραχές στον τομέα της προσφοράς, οδηγεί σε ανεπαρκή

νομισματική προσαρμογή και σε μη σταθεροποιητικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις

όταν οι διαταραχές είναι συμμετρικές. Το αντίθετο αποτέλεσμα ισχύει όταν οι

διαταραχές είναι ασύμμετρες.       

Ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με το πρώτο μέρος της βιβλιογραφίας

είναι ο βαθμός που οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νομισματικών και

δημοσιονομικών αρχών επηρεάζουν τον σχεδιασμό των καταλληλότερων

καθεστώτων. Οι περισσότερες μελέτες συγκρίνουν τα μακροοικονομικά

αποτελέσματα ανάμεσα σε καθεστώτα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τη χρονική

στιγμή που γίνονται οι ενέργειες των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής. Πιο

συγκεκριμένα, οι Godbillon & Sidiropoulos (2001) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις
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αλληλεπιδράσεις μεταξύ της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής μέσα σε μια

νομισματική ένωση, όπως είναι η ΟΝΕ, και το πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις οδηγούν

σε εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα. Η μελέτη τους δεν λαμβάνει υπόψη μόνο το

σχεδιασμό των καθεστώτων των ΚΤ αλλά επίσης τον σχεδιασμό των δημοσιονομικών

καθεστώτων. Υποθέτουν ότι η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική ασκείται από

τα δημοσιονομικά και νομισματικά συμβούλια της νομισματικής ένωσης. Οι χώρες

μεμονωμένα αντιμετωπίζουν διαφορετικές διαταραχές και οι αντιπρόσωποί τους

έχουν διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τις νομισματικές και δημοσιονομικές

πολιτικές. Έτσι, οι πολιτικές αρχές της νομισματικής ένωσης εξετάζουν τις

νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές από διαφορετικές πλευρές, την πλευρά

της ενοποιημένης οικονομίας και την πλευρά της εθνικής οικονομίας. Ο σκοπός της

μελέτης ήταν να μελετήσει ποιος από τους δύο εναλλακτικούς τύπους διορισμού

(κυβερνήτες ή εθνικοί αντιπρόσωποι) των μελών του δημοσιονομικού συμβουλίου

συνεισφέρει αποδοτικά σε σταθεροποιητικές παρεμβάσεις. Ένας περιορισμένος

αριθμός μελετών (Buti, Roeger & In’t Veld (2001), Beetsma & Jensen (2002) και

Von-Hagen & Mundeschenk (2002)) εξετάζει την συνεργασία μεταξύ των

δημοσιονομικών αρχών και της κοινής ΚΤ. Ένα κοινό αποτέλεσμα αυτών είναι ότι η

συνεργασία των δημοσιονομικών αρχών και της κοινής ΚΤ βελτιώνει τα

μακροοικονομικά αποτελέσματα σχετικά με αυτά υπό το καθεστώς της μη

συνεργασίας. Συγκεκριμένα, οι Butti et al. (2001) αναλύουν την συνεργασία μεταξύ

των δημοσιονομικών αρχών μέσα στην ΟΝΕ όταν εμφανίζονται συμμετρικές

διαταραχές. Βρίσκουν ότι η συνεργασία αυτή είναι επιθυμητή ειδικά εάν στην

οικονομία της ευρωζώνης εμφανίζονται διαταραχές στον τομέα της προσφοράς.    
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Οι Lombardo & Sutherland (2004) βρίσκουν ότι η κοινωνική ευημερία στη

νομισματική ένωση ενδέχεται να αυξηθεί εάν οι νομισματικές και δημοσιονομικές

πολιτικές έχουν σταθεροποιητικές επιδράσεις μόνο σε αθροιστικές μεταβλητές μέσα

στην ένωση. Επιπλέον, βρίσκουν ότι η συνεργασία μεταξύ των δημοσιονομικών

αρχών διεθνώς ίσως είναι πιο επωφελής όταν ο βαθμός  συσχέτισης των διαταραχών

μεταξύ των χωρών είναι αρνητικός. Επίσης, οι Beetsma & Jensen (2002, 2004) και

Kirsanova, Satchi & Vines (2004) κατέληξαν σε αποτελέσματα που σχετίζονται με

τον ενεργητικό ρόλο που μπορεί να παίξει η δημοσιονομική σταθεροποίηση σε μια

νομισματική ένωση. Ο Uhlig (2002), χρησιμοποιώντας ένα στατικό υπόδειγμα στο

οποίο η κοινή ΚΤ παίζει Nash παίγνιο απέναντι στις δύο εθνικές δημοσιονομικές

αρχές, πρόσφατα κατέληξε ότι το καθεστώς της συνεργασίας μεταξύ των

δημοσιονομικών αρχών οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από ότι το καθεστώς της

μη συνεργασίας. Οι Gatti & Wijnbergen (2002) επίσης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών αρχών μέσα σε μια

νομισματική ένωση και περιγράφουν τις επιπτώσεις για την νομισματική στρατηγική

της ΕΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, μελετάνε τις συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιεί η

νομισματική στρατηγική της ΕΚΤ με σκοπό ο δημοσιονομικός περιορισμός να

εμφανίζεται σαν Nash ‘παίκτης’ απέναντι στις αλληλεπιδράσεις των δημοσιονομικών

αρχών. Τα αποτελέσματά τους υποδηλώνουν ότι η ΚΤ μπορεί να αποτρέψει την

αποτυχία να συνεργαστούν οι δημοσιονομικές αρχές με το να τροποποιήσει τη

νομισματική της στρατηγική. Αυτό το παίγνιο μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών

μετατρέπεται σε ένα παίγνιο συνεργασίας το οποίο καταλήγει σε δύο σημεία στην

ισορροπία, τα οποία χαρακτηρίζονται από διακριτική ευχέρεια στην άσκηση

δημοσιονομικής πολιτικής.  
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 Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος της βιβλιογραφίας το οποίο

εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις των νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών με τα

εργατικά συνδικάτα σε μια νομισματική ένωση. Ο Rantala (2001) χρησιμοποίησε ένα

υπόδειγμα δύο χωρών το οποίο αποτελείται από ενοποιημένες αγορές εργασίας και

μελέτησε τις μακροοικονομικές επιπτώσεις από το σχηματισμό μιας νομισματικής

ένωσης. Τόνισε ότι το νομισματικό καθεστώς επηρεάζει το δίλημμα που

αντιμετωπίζουν τα συνδικάτα ώστε να επιλέξουν μεταξύ των πραγματικών μισθών

και της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, βρήκε ότι η μετάβαση από το καθεστώς της

κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μια νομισματική ένωση βελτιώνει την

απασχόληση, εάν ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ είναι σημαντικά υψηλός,

καθώς με χαμηλό βαθμό συντηρητικότητας η απασχόληση μειώνεται. Ωστόσο, ο

πληθωρισμός είναι υψηλότερος σε μια νομισματική ένωση για όλους τους

πεπερασμένους βαθμούς συντηρητικότητας της ΚΤ. Τα αποτελέσματα αυτά του

Rantala (2001) προέκυψαν κάνοντας την υπόθεση ότι τα συνδικάτα ενδιαφέρονται

μόνο για την απασχόληση και τους πραγματικούς μισθούς (δεν ενδιαφέρονται άμεσα

για τον πληθωρισμό). Πρόσφατες μελέτες, όπως αυτές των Gruner & Hefeker (1999)

και Cukierman & Lippi (2001), εξέτασαν τις επιπτώσεις μιας νομισματικής ένωσης

πάνω στην οικονομική επίδοση των χωρών μελών της μέσα από ένα υπόδειγμα που

περιλαμβάνει μη ατομιστικές αγορές εργασίας. Βρήκαν ότι η δημιουργία μιας

νομισματικής ένωσης θα μειώσει την απασχόληση και θα αυξήσει τον πληθωρισμό,

εάν τα εθνικά συνδικάτα έχουν κάποιο βαθμό αποστροφής στον πληθωρισμό. Ο

βαθμός αποστροφής στον πληθωρισμό μειώνει τις μισθολογικές διεκδικήσεις και

μειώνει την απασχόληση, γιατί τα συνδικάτα είναι πρόθυμα να συμβιβαστούν για το

στόχο τους που αφορά τους πραγματικούς μισθούς με σκοπό να μειώσουν τον
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πληθωρισμό.  

  Οι Coricelli, Cukierman & Dalmazzo (2001) μελέτησαν την επίδοση της

οικονομίας μιας νομισματικής ένωσης υποθέτοντας ότι η ένωση αποτελείται από μια

ενοποιημένη αγορά εργασίας και από μονοπωλιακές επιχειρήσεις οι οποίες

καθορίζουν τις τιμές. Στο υπόδειγμά τους, εξέτασαν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της

ΚΤ, των εργατικών σωματείων και των επιχειρήσεων και θεώρησαν ένα παίγνιο

τριών σταδίων μεταξύ των συνδικάτων που θέτουν τους ονομαστικούς μισθούς, της

ΚΤ που θέτει την προσφορά χρήματος στην νομισματική ένωση και ενός μεγάλου

αριθμού μονοπωλιακών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που θέτουν τις τιμές στις

χώρες μέσα στην νομισματική ένωση. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, ανεξάρτητα

από το βαθμό συντηρητικότητας, η ΚΤ της νομισματικής ένωσης αντισταθμίζει

πλήρως το μέσο σταθμικό των διαταραχών της ζήτησης οι οποίες ξεσπούν

μεμονωμένα σε κάθε χώρα. Ένα καινοτόμο αποτέλεσμα της μελέτης αυτής είναι ότι

μια πιο συντηρητική ΚΤ ενεργεί πιο αποτελεσματικά σε διαταραχές στην προσφορά

με σκοπό να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό.

 Μια διαφορετική προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από τον Cukierman (2002), η

οποία αφορά τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργατικών σωματείων και

της νομισματικής αρχής. Ο Cukierman τόνισε ότι μετά τη δημιουργία της ΟΝΕ, εκτός

του ότι αντιμετωπίζει την ΚΤ της χώρας του, κάθε συνδικάτο θα αντιμετωπίζει την

ΕΚΤ. Μια σημαντική επίπτωση από την αλλαγή στο καθεστώς είναι ότι το εργατικό

δυναμικό κάθε συνδικάτου είναι μικρότερο σε αναλογία με το συνολικό εργατικό

δυναμικό στην ευρωζώνη από ότι κάτω από τις αποκεντροποιημένες εθνικές

νομισματικές πολιτικές. Σαν συνέπεια αυτού του γεγονότος, κάθε ανεξάρτητο

συνδικάτο εσωτερικεύει σε μικρότερο βαθμό από ότι πριν τις πληθωριστικές
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επιπτώσεις από την πολιτική του που ακολουθεί στον καθορισμό των μισθών και οι

οποίες επηρεάζουν τον τρόπο αντίδρασης της ΕΚΤ. Επίσης, ο Cukierman τόνισε ότι η

δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης ενδέχεται να μεταβάλλει τα κίνητρα των

πολιτικών αρχών κάθε χώρας μέλους για να μεταρρυθμίσουν την αγορά εργασίας. Οι

Sibert and Sutherland (2000) τονίζουν την διακριτική ευχέρεια που έχει η

νομισματική πολιτική και την πληθωριστική προδιάθεση που δημιουργείται η οποία

είναι άμεσα ανάλογη με το επίπεδο ανεργίας. Τονίζουν ότι ο πληθωρισμός είναι

υψηλότερος όταν η νομισματική πολιτική εφαρμόζεται με μη συντονισμό (εθνική

νομισματική πολιτική) από ότι μέσα σε μια νομισματική ένωση. Οι πολιτικές αρχές

έχουν το κίνητρο να εξαλείψουν τις διαστρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, γιατί αυτό

μειώνει στην ισορροπία τα επίπεδα ανεργίας και πληθωρισμού. Το κύριο επιχείρημά

τους είναι ότι κάνοντας την υπόθεση ότι ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος σε μια

νομισματική ένωση από ότι σε εθνικό επίπεδο, το κίνητρο για να εξαλείψουν τις

διαστρεβλώσεις μέσα στη νομισματική ένωση είναι μικρότερο από ότι σε εθνικό

επίπεδο.  

Οι Acocella & Di Bartolomeo (2004) εστίασαν το ενδιαφέρον τους στις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών και των

πολιτικών καθορισμού μισθών σε μια νομισματική ένωση και μελέτησαν διάφορους

τρόπους για να εσωτερικευτούν οι αλληλεπιδράσεις που προέρχονταν από τις

αποκεντροποιημένες πολιτικές διαπραγματεύσεις. Έκαναν σύγκριση μεταξύ ενός

καθεστώτος συνεργασίας για τον καθορισμό των μισθών με την περίπτωση ενός

συντηρητικού Τραπεζίτη, η οποία μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στην

συμπεριφορά των συνδικάτων. Πιο συγκεκριμένα, μελέτησαν την πιθανότητα ένας

συντηρητικός Τραπεζίτης να αντικαθιστά πλήρως το συντονισμό στον καθορισμό των
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μισθών. Επίσης, βρήκαν ότι μια συντηρητική ΚΤ επιλύει το πρόβλημα του

συντονισμού μεταξύ της νομισματικής αρχής και των συνδικάτων, γιατί περιορίζει

τον πειρασμό της ΚΤ να προκαλέσει πληθωρισμό στην οικονομία με σκοπό να

μειώσει το ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ και επομένως περιορίζει την πληθωριστική

προδιάθεση. Από την άλλη πλευρά, οι Accocella & Di Bartolomeo (2001) ανέλυσαν

την μερική συνεργασία μιας κοινής ΚΤ, των κυβερνήσεων και των εργατικών

συνδικάτων σε μια νομισματική ένωση χρησιμοποιώντας στατικό υπόδειγμα.

Υπέθεσαν ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα τα οποία

διαφέρουν ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνουν στον πληθωρισμό και την

απασχόληση στις αντικειμενικές τους συναρτήσεις. Βρήκαν ότι εάν οι συναρτήσεις

ζημίας των παικτών διαφέρουν ως προς τους στόχους, η συνεργασία μεταξύ των

εθνικών δημοσιονομικών αρχών θα επιφέρει κέρδος ως προς την απασχόληση ή τον

πληθωρισμό σε μια από τις δύο χώρες. Αυτό συμβαίνει γιατί η ΚΤ, της οποίας ο

πρωταρχικός στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών, ομαλοποιεί κάθε ενδεχόμενη

αύξηση του επιπέδου των τιμών η οποία προέρχεται από την αύξηση των

κυβερνητικών δαπανών και των δύο χωρών και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας

των δημοσιονομικών αρχών.                    

2.3 Ανάλυση του υποδείγματος

2.3.1 Το θεωρητικό υπόδειγμα

Το υπόδειγμά μας μελετάει τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των

φορέων άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής μέσα σε μια

νομισματική ένωση κάτω από διαφορετικά θεσμικά καθεστώτα και στη συνέχεια

εξετάζουμε το ρόλο των ασυμμετριών στις διαταραχές. Συγκεκριμένα,
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χρησιμοποιώντας ένα μικρό μακροοικονομικό υπόδειγμα για δύο χώρες που έχουν

σχηματίσει μια νομισματική ένωση, π.χ. την ΟΝΕ, μελετάμε πώς οι αλληλεξαρτήσεις

μεταξύ των φορέων άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής

επηρεάζουν την απασχόληση και τον πληθωρισμό των χωρών-μελών. Εκτός από τους

φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής έχουμε λάβει υπόψη και τα εργατικά

συνδικάτα, καθώς συγκρούσεις προτεραιοτήτων μεταξύ πολλαπλών φορέων και

συνδικάτων μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπου η μια πολιτική αντιστρέφει τα

αποτελέσματα της άλλης. Για απλούστευση,  υποθέτουμε ότι ο προσδιορισμός των

ονομαστικών μισθών σε κάθε χώρα γίνεται από ένα αντιπροσωπευτικό μονοπωλιακό

εργατικό σωματείο το οποίο περικλείει όλους τους εργαζόμενους. Έτσι, στο

αναλυτικό πλαίσιο έχουμε την ύπαρξη της κοινής ΚΤ, π.χ. της ΕΚΤ, των δύο

δημοσιονομικών αρχών (κυβερνήσεις των χωρών) και των δύο εργατικών

συνδικάτων. 

 Υποθέτουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική ασκείται σε εθνικό επίπεδο μέσα

στην ΟΝΕ (κυβερνήσεις των κρατών-μελών), σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχ

ή και με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η

Συνθήκη του Μάαστριχ θέσπισε κριτήρια εισόδου και παραμονής στην ΟΝΕ, ένα από

τα οποία ήταν και η δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη έχουν την

υποχρέωση να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα καθώς οι

δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις τους θα διαχέονται πλέον σε ολόκληρη την

νομισματική ένωση. Περαιτέρω, με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

ορίστηκαν κανόνες σχετικά με τη διαδικασία αντιμετώπισης των υπερβολικών

ελλειμμάτων και σχετικά με τις ποινές που θα επιβάλλονται στα κράτη-μέλη. Έτσι,

υποθέτουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν
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φορολογικά έσοδα ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τόσο τα δημοσιονομικά

ελλείμματα όσο και τη ‘βιωσιμότητα’ του δημόσιου χρέους. 

Υποθέτουμε ότι η κάθε χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή ενός ομοιογενούς

προϊόντος και δηλώνεται με το . Οι κύριες σχέσεις του υποδείγματος, σε

λογαριθμική μορφή, δίνονται παρακάτω:

 (2.1) (2.2)

(2.3) (2.4)

   (2.5) (2.6)

 (2.7)                                      (2.8)

(2.9)

  (2.10) (2.11)

   (2.12) (2.13)

(2.14)

όπου  α, γ, k, v >0, 0<λ<1/2. Τα ei και εi είναι στοχαστικές διαταραχές στην

απασχόληση και συνολική ζήτηση αντίστοιχα, με μέσο μηδέν και σταθερή

διακύμανση σ2e και σ2ε αντίστοιχα. 
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 Κάνοντας την υπόθεση ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι Cobb-Douglas και

το πάγιο κεφάλαιο είναι δεδομένο στην περίοδο προς εξέταση, το πραγματικό προϊόν

κάθε χώρας αυξάνεται μονοτονικά όσο αυξάνει η απασχόληση. Η σχέση μεταξύ του

πραγματικού προϊόντος, yi, και της απασχόλησης, li, δίνεται από την (2.1) με 0<α<1.

Η μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων καθορίζει το επίπεδο απασχόλησης,

li, σαν μια αρνητική συνάρτηση του πραγματικού μισθού, ο οποίος ισούται με τον

ονομαστικό μισθό, wi, μείον την τιμή του προϊόντος, pi, με τη φορολογία ti

προσαρμοσμένη (εισφορές για κοινωνική ασφάλιση) και την διαταραχή ei όπως

φαίνεται στην (2.3). Οι πραγματικοί μισθοί κατανάλωσης, wci, για τους οποίους

ενδιαφέρονται οι εργαζόμενοι, ορίζονται από την (2.5), όπου qi, ο δείκτης τιμών

καταναλωτή που είναι ο μέσος σταθμικός της τιμής του εγχώριου προϊόντος και της

τιμής των εισαγωγών σε εγχώριο νόμισμα όπως φαίνεται στην (2.7). Η (2.7)

προέρχεται από την σχέση: , όπου  είναι η τιμή του ξένου

προϊόντος, z είναι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (ορίζεται σαν την τιμή του

εγχώριου νομίσματος σε σχέση με το ξένο νόμισμα και ισχύει ότι: ,

όπου  είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία) και το λ αντανακλά το ποσοστό

των εισαγωγών που διατίθενται για εγχώρια κατανάλωση. Καθώς σε μια νομισματική

ένωση υπάρχει ενιαίο νόμισμα, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ή καλύτερα η

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των δύο χωρών, , δίνεται από την (2.9). Όπως

συνηθίζεται στην μακροοικονομική βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις ανοικτές

οικονομίες, υποθέτουμε ότι οι εγχώριοι κάτοικοι δείχνουν κάποια προτίμηση για
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κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων έτσι ώστε . Η εξίσωση (2.10)

περιγράφει τη συνολική ζήτηση όπου είναι οι δημόσιες δαπάνες (δεδομένες στην

περίοδο προς εξέταση), είναι τα φορολογικά έσοδα και είναι οι καθαρές

δημόσιες δαπάνες. Η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά χρήματος δίνεται από την

(2.12), η οποία αποτυπώνει την ποσοτική θεωρία χρήματος, και επίσης, από την

(2.14) η συνολική προσφορά χρήματος που καθορίζει η ΕΚΤ πρέπει να ισούται με τη

ζήτηση χρήματος και στις δύο χώρες. 

Μετά από κατάλληλες αντικαταστάσεις, οι εξισώσεις που περιγράφουν τη

δομή της νομισματικής ένωσης, (2.1)-(2.14), μπορούν να μειωθούν σε τέσσερις

εξισώσεις, οι οποίες καθορίζουν τις τιμές των μεταβλητών li, qi, wci και s, σαν

συνάρτηση της μεταβλητής ελέγχου της κοινής ΚΤ, m, της μεταβλητής ελέγχου των

δημοσιονομικών αρχών, και , και της μεταβλητής ελέγχου των εργατικών

σωματείων,  και . Επίσης, ομαλοποιούμε τα επίπεδα των μεταβλητών με

την μονάδα, με αποτέλεσμα σε λογαριθμική μορφή (σε αποκλίσεις από μια αρχική

ισορροπία) να είναι ίσα με το μηδέν. 

(2.15α)

(2.15β)
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(2.15γ)

 (2.15δ)

όπου , , , , 

, , ,

, ,

, , ,

, ,  , ,

, , , ,

2.3.2 Οι επιλογές των παικτών

Το υπόδειγμά μας προσπαθεί να αποτυπώσει σε μια απλοποιημένη μορφή τα κύρια

χαρακτηριστικά του θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ. Η ΕΚΤ έχει μια θεσμική εντολή να

διατηρηθεί η σταθερότητα των τιμών στην Ευρώπη και ενδεχομένως να επιδιώξει την

σταθεροποίηση του πραγματικού προϊόντος εφόσον αυτό δεν επεμβαίνει στην

σταθερότητα των τιμών, ενώ από την άλλη πλευρά είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές

δημοσιονομικές αρχές. Η κοινή ΚΤ θέτει την προσφορά χρήματος για ολόκληρη την

νομισματική ένωση, παίρνοντας σαν δεδομένες την δημοσιονομική πολιτική και την

συμπεριφορά των εργατικών συνδικάτων που αφορά τις μισθολογικές τους

απαιτήσεις. Επιπλέον, η ΕΚΤ προφανώς μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδιαφέρεται για το

μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στην νομισματική ένωση καθώς υπερβολικά
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ελλείμματα στην ΟΝΕ θα έχουν αρνητικές επιδράσεις και επιπρόσθετα αυτό θα

προκαλέσει διακυμάνσεις στις τιμές μέσα στην ένωση διαμέσου της υπερβολικής

ζήτησης και των μισθολογικών διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις χώρες-μέλη. Η ΕΚΤ

ενδιαφέρεται για το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά δεν ενδιαφέρεται για τα

δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών-μελών μεμονωμένα γιατί αυτός ο στόχος είναι

σύμφωνος τόσο με τον πρωταρχικό στόχο της για τη σταθεροποίηση του μέσου

πληθωρισμού στην ένωση όσο και με τον δευτερεύοντα στόχο της για σταθεροποίηση

του συνολικού προϊόντος (απασχόλησης). Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η κοινή

ΚΤ θέτει την προσφορά χρήματος στην νομισματική ένωση με σκοπό να

ελαχιστοποιήσει την ακόλουθη αντικειμενική συνάρτηση:

(2.16)

όπου q και l είναι τα μέσα επίπεδα πληθωρισμού και απασχόλησης αντίστοιχα ενώ

 είναι οι μέσες καθαρές δημόσιες δαπάνες. Οι παράμετροι  και  αντανακλούν

τη σχετική βαρύτητα που δίνεται από την κοινή ΚΤ στο μέσο πληθωρισμό και στο

μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα έναντι της μέσης απασχόλησης και ισχύει ότι .

Η παράμετρος είναι ο στόχος για την απασχόληση ενώ ο στόχος της για τον μέσο

πληθωρισμό έχει ομαλοποιηθεί στην μηδενική τιμή. Αφού έχουμε υποθέσει ότι η

ΕΚΤ δίνει προτεραιότητα στην σταθερότητα του επιπέδου τιμών, η τιμή του c θα

είναι μεγαλύτερη της μονάδας. 
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 Η δημοσιονομική πολιτική καθορίζεται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι

εθνικές κυβερνήσεις αποσκοπούν στο να ελαχιστοποιήσουν μια συνάρτηση ζημίας,

που εξαρτάται από την εγχώρια απασχόληση και το δημοσιονομικό έλλειμμα:

(2.17)

όπου η παράμετρος  εκφράζει τη σχετική βαρύτητα που δίνεται από τις εθνικές

κυβερνήσεις στη σταθεροποίηση του δημοσιονομικού ελλείμματος έναντι της

απασχόλησης και ισχύει ότι . Ο όρος στη συνάρτηση ζημίας αντανακλά

το ενδεχόμενο ότι τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα μέσα στην ΟΝΕ θα

επιφέρουν την επιβολή δημοσιονομικών προστίμων σύμφωνα με το Σύμφωνο

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το  είναι ο στόχος για το δημοσιονομικό

έλλειμμα. Επίσης, η παράμετρος δηλώνει τον στόχο για την απασχόληση στην

χώρα-i. Καθώς, οι δημοσιονομικές αρχές σχετίζονται άμεσα με τις εθνικές

κυβερνήσεις οι οποίες εκλέγονται από το λαό, ένας από τους κύριους στόχους τους

είναι και η επίτευξη υψηλής  απασχόλησης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι

πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η σταθεροποίηση της απασχόλησης και

δευτερεύον στόχος είναι αυτός της σταθεροποίησης του δημοσιονομικού

ελλείμματος. Έτσι, σύμφωνα με την (2.17), στην περίπτωση αυτή η τιμή του  θα

είναι μικρότερη της μονάδας. 

 Τα εργατικά συνδικάτα σε κάθε χώρα θέτουν τους ονομαστικούς μισθούς με

σκοπό να ελαχιστοποιήσουν την ακόλουθη συνάρτηση ζημίας:
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(2.18)

όπου η παράμετρος  είναι η βαρύτητα που δίνεται στους πραγματικούς μισθούς

κατανάλωσης από τα εργατικά σωματεία έναντι της απασχόλησης. Οι παράμετροι

και είναι οι στόχοι των εργατικών συνδικάτων για τους πραγματικούς μισθούς

και την απασχόληση αντίστοιχα. Επίσης, στην περίπτωση που  τα προεδρεία των

εργατικών συνδικάτων ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ‘εσωτερικούς’ παρά για

τα άνεργα μέλη τους, το  θα είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Αν ωστόσο, τα εργατικά

συνδικάτα ενδιαφέρονται περισσότερο για τα άνεργα μέλη τους παρά για τους

‘εσωτερικούς’, το  θα είναι ίσο ή και μικρότερο της μονάδας. Με σκοπό να

απλουστεύσουμε τις εξισώσεις (2.15α)-(2.15γ), ομαλοποιούμε τα επίπεδα των

μεταβλητών , , , , με την μονάδα, με αποτέλεσμα σε λογαριθμική

μορφή να είναι ίσα με το μηδέν. 

2.3.3 Η σειρά κινήσεων των παικτών

Όπως τονίσαμε προηγουμένως, θα εξετάσουμε τρία εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα

μέσα από τα οποία δημιουργούνται αλληλεπιδράσεις μεταξύ νομισματικής πολιτικής,

δημοσιονομικών αρχών και εργατικών συνδικάτων μέσα σε μια νομισματική ένωση,

όπως η ΟΝΕ. Σε ένα παίγνιο μεταξύ νομισματικών αρχών, δημοσιονομικών αρχών,
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και εργατικών συνδικάτων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατανοήσουν την

στρατηγική που ακολουθούν οι άλλοι παίκτες. Η σειρά με την οποία κάνουν τις

κινήσεις οι παίκτες κάτω από τα τρία καθεστώτα περιγράφεται παρακάτω.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο καθεστώς δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των

δημοσιονομικών αρχών και των συνδικάτων, στο δεύτερο καθεστώς υπάρχει

συνεργασία μόνο μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών των χωρών-μελών και στο

τρίτο καθεστώς υπάρχει συνεργασία τόσο μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών

αρχών όσο και των συνδικάτων.  

 Αρχικά, στο πρώτο καθεστώς, η σειρά των κινήσεων έχει επιλεγεί κατά τέτοιο

τρόπο ώστε να ταιριάζει πιο πολύ στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ΟΝΕ.

Πρώτα, τα εργατικά συνδικάτα θέτουν τους μισθούς (με μια μη συνεργατική

συμπεριφορά) παίρνοντας σαν δεδομένη την εγχώρια ζήτηση εργασίας πριν την

εμφάνιση των διαταραχών. Το εργατικό σωματείο σε κάθε χώρα ενεργεί σαν Nash

παίκτης και έτσι θεωρεί δεδομένες τόσο τις νομισματικές και δημοσιονομικές

πολιτικές όσο και την πολιτική καθορισμού των μισθών στην άλλη χώρα από τα

εργατικά συνδικάτα. Η υπόθεση ότι τα εργατικά συνδικάτα ενεργούν πρώτα είναι

σύμφωνη με το γεγονός ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνήθως

υπογράφονται στο τέλος κάθε περιόδου για να ισχύσουν για την ερχόμενη περίοδο,

ενώ η κοινή ΚΤ μπορεί να ασκεί τη νομισματική της πολιτική κατά τη διάρκεια της

περιόδου (βλέπε Rantala, (2001), Levine & Pealman (2002), Acocella & Di

Bartolomeo (2004), Onorante, (2004)). Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα διαταραχές,

και οι νομισματικές και δημοσιονομικές αρχές ασκούν την πολιτική τους μετά την

εμφάνιση των διαταραχών. Η κοινή ΚΤ θέτει την προσφορά χρήματος για ολόκληρη

την νομισματική ένωση, παίρνοντας σαν δεδομένες τη δημοσιονομική πολιτική και
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την πολιτική καθορισμού των μισθών σε κάθε χώρα, ενώ η κυβέρνηση της κάθε

χώρας επιλέγει την πολιτική που θα ακολουθήσει λαμβάνοντας υπόψη τη συνάρτηση

αντίδρασης της ΚΤ και παίρνοντας σαν δεδομένες τη δημοσιονομική πολιτική της

άλλης χώρας και την πολιτική καθορισμού των μισθών από τα δύο εργατικά

συνδικάτα. 

 Το δεύτερο καθεστώς διαφέρει όσον αφορά την συμπεριφορά των

δημοσιονομικών αρχών. Η νομισματική ένωση πάλι υφίσταται και η νομισματική

αρχή καθώς και τα εργατικά συνδικάτα ενεργούν όπως στο πρώτο καθεστώς, αλλά

υποθέτουμε ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών των

δύο χωρών (που αντιστοιχεί στο υπό συνεχή συζήτηση θέμα της ομοσπονδιοποίησης

της Ευρώπης).

 Το τρίτο καθεστώς, σε αντίθεση με το καθεστώς της συνεργασίας μεταξύ των

δημοσιονομικών αρχών, υπάρχει συνεργασία τόσο μεταξύ των εθνικών

δημοσιονομικών αρχών όσο και μεταξύ των συνδικάτων (που αντιστοιχεί σε μια

υποθετική περίπτωση μιας Πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων και

κυβερνήσεων για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας). 

2.4 Τα εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα

2.4.1 Το πρώτο καθεστώς

 Σε αυτό το αρχικό πλαίσιο θεωρούμε το υπάρχον καθεστώς που επικρατεί

στην ΟΝΕ. Η ανεξάρτητη ΕΚΤ θέτει τη νομισματική πολιτική για ολόκληρη την ΟΝΕ

και οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν την δημοσιονομική πολιτική σύμφωνα με

τους εθνικούς στόχους. Τα εργατικά συνδικάτα σε κάθε χώρα θέτουν τους

ονομαστικούς μισθούς ακολουθώντας μη συνεργατική συμπεριφορά και παίζουν
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Nash παίγνιο τόσο απέναντι στην ΕΚΤ όσο και απέναντι στις εθνικές δημοσιονομικές

αρχές. Το παίγνιο αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1 και επιλύεται σύμφωνα με

την χρονική σειρά που ερμηνεύτηκε στο προηγούμενο μέρος αυτής της μελέτης.  

     Πίνακας 2.1: Η σειρά των κινήσεων στο πρώτο καθεστώς

Επιπλέον, η ΕΚΤ ενδιαφέρεται για τα μέσα επίπεδα απασχόλησης και

πληθωρισμού σύμφωνα με την αντικειμενική της συνάρτηση (2.16), κάτι που

σημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τις εξής σχέσεις:

(2.19)

ΠΑΙΚΤΕΣ

Nash Παίκτες

Εργατικά Συνδικάτα Δημοσιονομικές  Αρχές Νομισματική Αρχή=ΕΚΤ

ΣΤΑΔΙΟ Ι I

Θέτουν τους μισθούς πριν εμφανισθούν οι διαταραχές

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Εμφάνιση των διαταραχών

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ II ΣΤΑΔΙΟ  ΙI

Stackelberg Leader

Λαμβάνει υπόψη πλήρως  τη συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ Stackelberg Follower
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  (2.20)

όπου οι (2.19) και (2.20) περιγράφουν τις εξισώσεις για τα μέσα επίπεδα

πληθωρισμού και απασχόλησης αντίστοιχα. Οι (2.19) και (2.20) προήλθαν από τις

εξισώσεις ισορροπίας της (2.15α) και (2.15β). Έτσι, το πρόβλημα βελτιστοποίησης

της ΕΚΤ αποτελείται από την ελαχιστοποίηση της εξίσωσης (2.16) σε σχέση με το m,

υπό τους περιορισμούς των (2.19) και (2.20). Η συνάρτηση αντίδρασης δίνεται από

την σχέση:

              (2.21)

όπου , ενώ  όταν ισχύει ότι . Η τελευταία

ανισότητα θα ισχύει εάν η ΕΚΤ δίνει αρκετά μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό

από ότι στην απασχόληση και στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό φαίνεται καλύτερα

εάν υποθέσουμε ότι , τότε θα πρέπει  για να ισχύει . Έτσι, το

συμπέρασμα είναι ότι η ΕΚΤ θα πρέπει από την μια πλευρά να δίνει αρκετά μεγάλη

βαρύτητα στην επίτευξη χαμηλού πληθωρισμού ενώ από την άλλη η βαρύτητα που θα

δίνεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα να είναι αρκετά χαμηλή (οι παράμετροι

περιγράφουν τις σχετικές βαρύτητες που δίνονται από την ΕΚΤ ως προς την

απασχόληση).      
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Μελετώντας την (2.21) βλέπουμε ότι, εφόσον έχουμε την υπόθεση ότι η ΕΚΤ

ενδιαφέρεται πρωταρχικώς για την σταθεροποίηση των τιμών όπως αυτό έχει

καθοριστεί από την Συνθήκη του Μάαστριχ, η ΕΚΤ αντιδρά συμμετρικά απέναντι σε

μονομερείς αυξήσεις των ονομαστικών μισθών και των φορολογικών εσόδων των

δύο χωρών μειώνοντας την προσφορά χρήματος μέσα στην ΟΝΕ. Η εξήγηση για αυτό

το αποτέλεσμα βασίζεται στις (2.19) και (2.20). Από την (2.19) βλέπουμε ότι μια

αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς της χώρας i θα οδηγήσει στη μείωση της

ανταγωνιστικότητας της χώρας i καθώς θα μειωθεί η συνολική προσφορά του

προϊόντος στην χώρα i και αυτό θα επιφέρει στην ισορροπία μια αύξηση στις τιμές

των προϊόντων της. Το ίδιο συμβαίνει στην χώρα j, και έτσι καταλήγουμε στο ότι οι

αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς οδηγούν σε αύξηση των πληθωρισμών των

χωρών και επομένως σε αύξηση του μέσου πληθωρισμού στην ΟΝΕ. Από την άλλη,

αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς σε κάθε χώρα οδηγούν σε αυξημένο κόστος

παραγωγής των χωρών και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης

εργασίας στις δύο χώρες. Έτσι, στην ισορροπία θα έχουμε μείωση της απασχόλησης

στις δύο χώρες, δηλαδή μείωση του μέσου επιπέδου απασχόλησης μέσα στην ΟΝΕ.

Το ίδιο ισχύει και για αυξήσεις στα φορολογικά έσοδα (οδηγούν σε μείωση της

συνολικής προσφοράς των προϊόντων της κάθε χώρας και έτσι στην ισορροπία θα

έχουμε μειωμένη ζήτηση εργασίας στις δύο χώρες η οποία θα επιφέρει μειωμένο

επίπεδο απασχόλησης στις χώρες αυτές). Με δεδομένο το ενδιαφέρον της ΕΚΤ για

τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ μπορεί να αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση των

αυξημένων ονομαστικών μισθών και των πληρωτέων φόρων στον μέσο πληθωρισμό

με το να μειώσει την προσφορά χρήματος μέσα στην ΟΝΕ. Όσο πιο υψηλό βαθμό

συντηρητικότητας έχει η ΕΚΤ (δηλαδή για μεγάλες τιμές του c), τόσο μεγαλύτερη θα
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είναι η μείωση στην προσφορά χρήματος από την πλευρά της, σύμφωνα με την τιμή

του συντελεστή . Επίσης, όταν αυξάνονται οι εισφορές που πληρώνουν οι

επιχειρήσεις τότε οδηγούμαστε σε μείωση της συνολικής προσφοράς των προϊόντων

των δύο χωρών και περαιτέρω στην ισορροπία σε αύξηση των τιμών των προϊόντων

σε κάθε χώρα. Έτσι, έχουμε αύξηση του πληθωρισμού των δύο χωρών και επομένως

αύξηση του μέσου πληθωρισμού. Ακόμα, όσον αφορά τη συνολική ζήτηση, όταν

αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα με δεδομένες τις δημόσιες δαπάνες στις δύο χώρες

μειώνονται τόσο η συνολική ζήτηση όσο και ο πληθωρισμός σε κάθε χώρα και

επομένως μειώνεται και ο μέσος πληθωρισμός μέσα στην ΟΝΕ. Οπότε, από την

(2.15β) η οποία περιγράφει τον μέσο πληθωρισμό στην ισορροπία, συμπεραίνουμε ότι

η καθαρή επίδραση στον πληθωρισμό από την αύξηση των φορολογικών εσόδων στις

δύο χώρες είναι η αύξηση του μέσου πληθωρισμού. Έτσι, η ΕΚΤ, δίνοντας αρκετά

μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό από ότι στην απασχόληση και στο

δημοσιονομικό έλλειμμα, θα αντιδράσει μειώνοντας την προσφορά χρήματος ώστε να

διατηρηθεί ο πληθωρισμός σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, το  είναι μικρότερο της

μονάδος, καθώς υπάρχει και η επίδραση μέσω της απασχόλησης με . Έτσι, η

βέλτιστη στρατηγική της είναι να μειώσει την προσφορά χρήματος κατά μια

ποσότητα μικρότερη από ότι θα απαιτούνταν για να κρατηθεί ο μέσος πληθωρισμός

σταθερός καθώς μειώνοντας την προσφορά χρήματος έχουμε επίσης και μείωση της

μέσης απασχόλησης. Επίσης, όσον αφορά τις διαταραχές στη ζήτηση εργασίας

και , αυτές αντισταθμίζονται μερικώς από την νομισματική πολιτική που θα

ακολουθήσει η ΕΚΤ.  
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Στη συνέχεια, αφού η ΕΚΤ έχει αποφασίσει για την νομισματική πολιτική, οι

εθνικές κυβερνήσεις παρατηρούν τις διαταραχές και τους ονομαστικούς μισθούς των

χωρών, και , και ελαχιστοποιούν τις αντικειμενικές τους λαμβάνοντας υπόψη

την συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ. Ελαχιστοποιώντας την (2.17) υπό τις σχέσεις

(2.21), (2.15α) και (2.15β), καταλήγουμε στην εξής εξίσωση για την δημοσιονομική

πολιτική:

  (2.22)

όπου , , , ,

, 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συντελεστές  είναι θετικοί

όταν ισχύει , δηλαδή η ΕΚΤ να δίνει αρκετά μεγαλύτερη βαρύτητα στον

πληθωρισμό από ότι στην απασχόληση και σχετικά μικρή βαρύτητα στο

δημοσιονομικό έλλειμμα. Επίσης, από την (2.22) είναι φανερό ότι το πρόσημο των

συντελεστών των εγχώριων ονομαστικών μισθών, , των ξένων ονομαστικών

μισθών, , και των φόρων που πληρώνουν οι ξένες επιχειρήσεις,   δεν επηρεάζεται

από την σχετική βαρύτητα  που δίνεται από την εγχώρια δημοσιονομική αρχή στην

σταθεροποίηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η παράμετρος  επηρεάζει μόνο
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το μέγεθος αντίδρασης της δημοσιονομικής αρχής, δηλαδή π.χ. όσο μικρότερη είναι η

τιμή του x (μικρότερη βαρύτητα στο δημοσιονομικό έλλειμμα) τόσο μεγαλύτερη

αντίδραση θα έχει η κυβέρνηση εάν μειωθούν κατά μία μονάδα οι εγχώριοι

ονομαστικοί μισθοί, οι ξένοι ονομαστικοί μισθοί και τα ξένα φορολογικά έσοδα

αντίστοιχα.  

Η αντίδραση της δημοσιονομικής αρχής της χώρας i στην αύξηση των

εγχώριων ονομαστικών μισθών είναι να μειώσει τους φόρους ώστε να

σταθεροποιήσει την απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, αυτό οφείλεται στο ότι μια

αύξηση των εγχώριων ονομαστικών μισθών θα οδηγήσει σε μείωση της εγχώριας

παραγωγής και επομένως και σε μείωση του εγχώριου προϊόντος και έτσι θα μειωθεί

η απασχόληση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των εισοδημάτων του ιδιωτικού τομέα

ενώ η κυβέρνηση, έχοντας ενδιαφέρον στην σταθεροποίηση της απασχόλησης (η

σχετική βαρύτητα που δίνεται από την κυβέρνηση στην απασχόληση σύμφωνα με την

(2.17) είναι ίση με την μονάδα, και επίσης έχουμε υποθέσει ότι η κυβέρνηση δείχνει

σχετικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απασχόληση παρά για τα υπερβολικά

ελλείμματα κάτι που σημαίνει ότι η τιμή του  θα είναι αρκετά μικρότερη της

μονάδας), θα καταλήξει να μειώσει τους φόρους ώστε να αντισταθμίσει την αρνητική

επίπτωση της αύξησης των ονομαστικών μισθών στην απασχόληση. Επίσης, υπάρχει

και η έμμεση επίδραση, η οποία προέρχεται από την αντίδραση της ΕΚΤ σε μια

αύξηση των εγχώριων ονομαστικών μισθών όπως φαίνεται από την (2.21). Λόγω του

ότι η ΕΚΤ αντιδρά σε αυξήσεις των εγχώριων ονομαστικών μισθών με το να μειώνει

την προσφορά χρήματος, αυτό θα οδηγήσει σε πτώση της εγχώριας απασχόλησης.

Οπότε, και η έμμεση επίδραση της αύξησης των ονομαστικών μισθών, μέσω της

αντίδρασης της ΕΚΤ στην αύξηση αυτών, είναι η πτώση της εγχώριας απασχόλησης.
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Αυτό οδηγεί την δημοσιονομική αρχή στην χώρα i να μειώσει τους φόρους ώστε να

σταθεροποιήσει την απασχόληση.

Όσον αφορά το μέγεθός του , αυξάνοντας κατά μια μονάδα τους εγχώριους

ονομαστικούς μισθούς μειώνεται η εγχώρια απασχόληση. Η δημοσιονομική αρχή, με

σκοπό να αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση από την αύξηση των εγχώριων

ονομαστικών μισθών στην εγχώρια απασχόληση, μειώνει τους φόρους που

πληρώνουν οι επιχειρήσεις κατά λιγότερο από μια μονάδα (από (2.22) ισχύει

) καθώς οποιαδήποτε μείωση των φόρων έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην

εγχώρια απασχόληση από ότι μια μείωση των ονομαστικών μισθών του ίδιου

μεγέθους (από την (2.15α) ισχύει ότι ). Επομένως, η βέλτιστη στρατηγική

για την δημοσιονομική αρχή είναι να μειώσει τους φόρους σε μικρότερο βαθμό από

ότι θα χρειαζόταν ώστε να παραμείνει σταθερή η απασχόληση γιατί η μείωση των

φόρων επίσης αυξάνει το εγχώριο δημοσιονομικό έλλειμμα. 

 Από την (2.22) μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η τιμή του συντελεστή  θα

είναι μεγαλύτερη του μηδενός (δηλαδή ισχύει , γιατί από την (2.15α)

έχουμε ότι ) όταν η τιμή του  είναι μεγαλύτερη του

μηδενός, δηλαδή όταν η ΕΚΤ δίνει αρκετά μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό

από ότι στην απασχόληση και σχετικά μικρή βαρύτητα στο δημοσιονομικό έλλειμμα.
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Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συντελεστής  είναι μεγαλύτερος του

μηδενός όταν έχουμε σχετικά υψηλή τιμή του  και χαμηλή τιμή του . Αυτό

σημαίνει ότι η συνολική εγχώρια ζήτηση (εξίσωση (2.10)) επηρεάζεται περισσότερο

από την προσφορά εισαγωγών (παράμετρος ) και λιγότερο από την

ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων (παράμετρος ). Οπότε, η εγχώρια

κυβέρνηση αντιδρά στις αυξήσεις των ξένων ονομαστικών μισθών με το να μειώνει

τους φόρους. Η εξήγηση είναι ότι μια αύξηση των ξένων ονομαστικών μισθών

μειώνει τόσο την ξένη παραγωγή όσο και την προσφορά εισαγωγών. Αυτό επιφέρει

μείωση της εγχώριας συνολικής ζήτησης και έτσι μειώνεται η εγχώρια ζήτηση

εργασίας και περαιτέρω η εγχώρια απασχόληση. Αυτή είναι η άμεση επίδραση της

αύξησης των ξένων ονομαστικών μισθών στην εγχώρια απασχόληση, ενώ, όσον

αφορά την έμμεση επίδραση, αυτή προέρχεται από την αρνητική αντίδραση της ΕΚΤ

στην αύξηση των ξένων ονομαστικών μισθών όπως φαίνεται από την (2.21). Όσο πιο

συντηρητική είναι η ΕΚΤ (δηλαδή για σχετικά μεγάλη τιμή του c) τόσο μεγαλύτερη

θα είναι η αντίδρασή της. Η ΕΚΤ αντιδρά με το να μειώνει την προσφορά χρήματος

και αυτό οδηγεί στην μείωση της εγχώριας απασχόλησης. Οπότε, τόσο η άμεση όσο

και η έμμεση επίδραση από την αύξηση των ξένων ονομαστικών μισθών στην

εγχώρια απασχόληση επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα για αυτήν. Έτσι, καθώς οι

εθνικές κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη την συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ, η κάθε

μία θα αντιδράσει με το να μειώσει τους φόρους που πρόκειται να πληρώσουν οι

επιχειρήσεις γιατί γνωρίζει ότι η μείωση της προσφορά χρήματος από την πλευρά της

ΕΚΤ έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια απασχόληση. Όσον αφορά το μέγεθος
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του συντελεστή , η εγχώρια κυβέρνηση με σκοπό να αντισταθμίσει την αρνητική

επίδραση από μια αύξηση των ξένων ονομαστικών μισθών κατά μια μονάδα στην

εγχώρια απασχόληση (μέσω της αντίδρασης της ΕΚΤ η οποία μειώνει την προσφορά

χρήματος), μειώνει τους φόρους που πληρώνουν οι επιχειρήσεις κατά λιγότερο από

μια μονάδα (από (2.22) ισχύει ) καθώς οποιαδήποτε μείωση των φόρων έχει

μεγαλύτερη επίπτωση στην εγχώρια απασχόληση από ότι μια αύξηση των ξένων

ονομαστικών μισθών του ίδιου μεγέθους (από την (2.15α) ισχύει ότι ). 

Επιπρόσθετα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η τιμή του συντελεστή είναι

μεγαλύτερη του μηδενός (δηλαδή ισχύει , γιατί από την (2.15α)

έχουμε ότι ) όταν η τιμή του  είναι

μεγαλύτερη του μηδενός (δηλαδή όταν η ΕΚΤ δίνει αρκετά μεγαλύτερη βαρύτητα

στον πληθωρισμό από ότι στην απασχόληση και σχετικά μικρή βαρύτητα στο

δημοσιονομικό έλλειμμα). Επίσης, ομοίως με παραπάνω, θα πρέπει να αναφέρουμε

ότι ο συντελεστής  είναι μεγαλύτερος του μηδενός όταν έχουμε υψηλή τιμή του

και χαμηλή τιμή τόσο του  όσο και του . Αυτό σημαίνει ότι η συνολική εγχώρια

ζήτηση (εξίσωση (2.10)) επηρεάζεται περισσότερο από την προσφορά εισαγωγών

(παράμετρος ) και λιγότερο από την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων
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(παράμετρος ) και το εγχώριο δημοσιονομικό έλλειμμα (παράμετρος ). Έτσι, η

εγχώρια δημοσιονομική αρχή αντιδρά σε αυξήσεις των ξένων φορολογικών εσόδων

με το να μειώνει τα δικά της φορολογικά έσοδα. Αυτό οφείλεται στο ότι  μια αύξηση

στα ξένα φορολογικά έσοδα οδηγεί σε μείωση τόσο της ξένης παραγωγής όσο και της

προσφοράς εισαγωγών, με αποτέλεσμα αυτό να επιφέρει μείωση της εγχώριας

συνολικής ζήτησης. Έτσι μειώνεται η εγχώρια ζήτηση εργασίας και περαιτέρω η

εγχώρια απασχόληση. Όσον αφορά την έμμεση επίδραση από την  αύξηση των ξένων

φορολογικών εσόδων, αυτή προέρχεται από την συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ

(εξίσωση (2.21)) και η οποία φανερώνει την αρνητική αντίδραση της ΕΚΤ στις

αυξήσεις των ξένων φορολογικών εσόδων (όσο αυξάνει ο βαθμός συντηρητικότητάς

της, c, τόσο αυξάνεται και ο βαθμός αντίδρασής της). Η ΕΚΤ μειώνει την προσφορά

χρήματος όταν αυξάνονται οι ξένοι φόροι και αυτό οδηγεί σε μείωση της εγχώριας

απασχόλησης. Επομένως, τόσο η άμεση όσο και η έμμεση επίδραση της αύξησης των

ξένων φορολογικών εσόδων στο εξωτερικό οδηγούν σε μείωση της εγχώριας

απασχόλησης. Έτσι, η εγχώρια δημοσιονομική αρχή λαμβάνοντας υπόψη την

συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ, θα αντιδράσει με το να μειώσει τα δικά της

φορολογικά έσοδα γιατί έχει σκοπό να σταθεροποιήσει την απασχόληση.    

Όσον αφορά το μέγεθος του συντελεστή , καταλήγουμε στο ίδιο

συμπέρασμα με παραπάνω, δηλαδή η εγχώρια κυβέρνηση με σκοπό να αντισταθμίσει

την αρνητική επίδραση από την αύξηση κατά μία μονάδα των ξένων φορολογικών

εσόδων στην εγχώρια απασχόληση (μέσω της αντίδρασης της ΕΚΤ η οποία μειώνει

την προσφορά χρήματος), μειώνει τους δικούς της φόρους κατά λιγότερο από μια
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μονάδα (από (2.22) ισχύει ) καθώς οποιαδήποτε μείωση των φόρων έχει

μεγαλύτερη επίπτωση στην εγχώρια απασχόληση από ότι μια μείωση των ξένων

φόρων του ίδιου μεγέθους (καθώς από την (2.15α) ισχύει ότι ).

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων που προκύπτει από την (2.22) ως προς

 και , έχουμε τις ακόλουθες εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν την δημοσιονομική

πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών.

     (2.23α)

     (2.23β)

όπου , , 

, , , ,

 Από την άλλη πλευρά, τα εργατικά συνδικάτα παίρνουν σαν δεδομένα την

προσφορά χρήματος, m, και τους πληρωτέους φόρους, ti, και ελαχιστοποιούν τις
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συναρτήσεις ζημίας τους. Ελαχιστοποιώντας την (2.18) υπό τις συνθήκες της (2.15α)

και (2.15γ), λαμβάνουμε την συνάρτηση αντίδρασης του κάθε εργατικού συνδικάτου:

                (2.24)

, , ,

, 

 Η αντίδραση του εργατικών συνδικάτων σε αυξήσεις των ξένων ονομαστικών

μισθών εξαρτάται από το πρόσημο του . Όταν έχουμε  και επίσης μεγάλες

τιμές αυτής της παραμέτρου, δηλαδή τα εργατικά συνδικάτα δείχνουν μεγαλύτερο

ενδιαφέρον για τους πραγματικούς μισθούς από ότι για τα άνεργα μέλη τους, τότε μια

αύξηση στους ξένους ονομαστικούς μισθούς οδηγεί το εγχώριο συνδικάτο να επιζητεί

αύξηση των ονομαστικών μισθών. Η εξήγηση είναι ότι μια αύξηση στους ξένους

ονομαστικούς μισθούς θα μειώσει την ξένη παραγωγή και αυτό θα οδηγήσει σε

αύξηση των τιμών των ξένων προϊόντων. Έτσι, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των

εγχώριων προϊόντων και αυτό θα επιφέρει αύξηση στον εγχώριο πληθωρισμό. Η

αύξηση του εγχώριου πληθωρισμού θα οδηγήσει σε μείωση των εγχώριων

πραγματικών μισθών και επομένως το εργατικό συνδικάτο με σκοπό να αντισταθμίσει

αυτή την αρνητική επίδραση στους πραγματικούς μισθούς θα αντιδράσει με το να

ζητήσει αυξημένους ονομαστικούς μισθούς. Έτσι, εάν το , μια αύξηση στους

ξένους ονομαστικούς μισθούς θα επιφέρει αύξηση στους εγχώριους ονομαστικούς

μισθούς. 
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 Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων που προκύπτουν από την (2.24) ως

προς  και , έχουμε τις εξισώσεις (2.25α) και (2.25β) οι οποίες δίνουν τους

ονομαστικούς μισθούς που θέτουν τα εργατικά συνδικάτα των δύο χωρών:

  (2.25α)

  (2.25β)

όπου , , . Επίσης, μετά από

υπολογισμούς, καταλήγουμε στις παρακάτω εξισώσεις αντί των (2.25α) και (2.25β):

   (2.25γ)

   (2.25δ)

 Στη συνέχεια, λύνοντας το σύστημα εξισώσεων που προκύπτουν από την

αριστοποιητική συμπεριφορά των παικτών καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα

στην ισορροπία:

       (2.26α)

         (2.26β)
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όπου , , ,

, , ,

, 

Παρόμοιες εξισώσεις ισχύουν για την δεύτερη χώρα. 

Η συνάρτηση ζημίας του ‘μέσου Ευρωπαίου’ μέσα στην νομισματική ένωση

κάτω από το πρώτο καθεστώς μπορεί να ορισθεί ως ακολούθως:

        (2.27)

όπου  είναι τα επίπεδα πληθωρισμού, απασχόλησης και δημοσιονομικού

ελλείμματος στην χώρα i αντίστοιχα, ενώ οι παράμετροι και  αντανακλούν τη

σχετική βαρύτητα που δίνεται στον πληθωρισμό και στην απασχόληση. Η

αναμενόμενη τιμή, , της (2.27) θα χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσουμε την

αναμενόμενη κοινωνική ζημία υπό το πρώτο καθεστώς και στη συνέχεια θα την

συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες των άλλων καθεστώτων. Πρώτα υποθέτουμε την

ύπαρξη συμμετρικών διαταραχών (εξίσωση (2.28α)) και στη συνέχεια την ύπαρξη
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ασυμμετρικών διαταραχών (εξίσωση (2.28β)). Έτσι, για κάθε μία από τις υποθέσεις

υπολογίζουμε τη συνάρτηση κοινωνικής ζημίας.

    (2.28α)

(2.28β)

όπου  και είναι οι συντελεστές συσχέτισης των διαταραχών στην απασχόληση

και στη συνολική ζήτηση αντίστοιχα. 

2.4.2 Το δεύτερο καθεστώς

Σε αυτό το τμήμα μελετάμε την περίπτωση της συνεργασίας μεταξύ των

δημοσιονομικών αρχών (που αντιστοιχεί το υπό συνεχή συζήτηση θέμα της

ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης) μέσα στην ΟΝΕ. Η βιβλιογραφία για τις

αλληλεπιδράσεις των πολιτικών μέσα σε μια νομισματική ένωση έχει κυρίως εστιάσει

το ενδιαφέρον της στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών

αρχών οι οποίες διαπραγματεύονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη απέναντι στην

κοινή ΚΤ. Εσωτερικεύοντας τις διεθνείς κοινωνικές επιδράσεις, οι συντονισμένες

δημοσιονομικές πολιτικές έχουν βρεθεί, από αρκετές μελέτες, να οδηγούν σε

καλύτερα αποτελέσματα από ότι το καθεστώς της μη συνεργασίας τους (βλέπε π.χ.

Uhlig (2002)). Ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών είναι ένα θέμα το

οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία από τις αρχές του 1990, καθώς η Συνθήκη



274

του Μάαστριχ έχει θέσει κριτήρια για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο

χρέος για την εισαγωγή μιας χώρας στην ευρωζώνη, ενώ το Σύμφωνο Σταθερότητας

και Ανάπτυξης έκανε αυτά τα κριτήρια ακόμα πιο αυστηρά. Το μέσο αυτό της

πολύπλευρης εποπτείας χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη διαδικασία ρύθμισης των

υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και τον συντονισμό των δημοσιονομικών

πολιτικών μέσα στην ΟΝΕ. Όσον αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες ο συντονισμός

των δημοσιονομικών πολιτικών μπορεί να είναι επικερδής, οι Buti & Sapir (1998)

τονίζουν ότι μόνο όταν υπάρχουν μεγάλες και κοινές διαταραχές ή ανισορροπίες,

ίσως οι ενέργειες που αφορούν την κοινή πολιτική για τους προϋπολογισμούς των

χωρών να παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Επίσης, οι Levine & Pearlman (2002)

εξέτασαν τις επιπτώσεις που έχει η ανάθεση της νομισματικής πολιτικής σε μια

ανεξάρτητη ΚΤ σε ανοικτές οικονομίες λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις

μεταξύ των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών και βρήκαν ότι μια

δημοσιονομική επέκταση έχει πραγματικές επιπτώσεις διαμέσου της υποτίμησης της

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στη συνέχεια, συμπέραιναν ότι όταν

υπάρχουν αρνητικές συμμετρικές διαταραχές στην προσφορά, μια δημοσιονομική

διεύρυνση υποδηλώνει αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις για την δημοσιονομική

πολιτική και η οποία οδηγεί σε “beggar-thy-neighbor” επιδράσεις. Οι Van Aarle, Di

Bartolomeo, Engwerda & Plasmans (2002) ανέλυσαν τον σχεδιασμό των

νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών μέσα στην ΟΝΕ και βρήκαν ότι ο

συντονισμός είναι συχνά αποτελεσματικός για τις δημοσιονομικές αρχές και ότι η

συνεργασία των δημοσιονομικών αρχών (απέναντι στην ΕΚΤ) οδηγεί σε Pareto

βελτιώσεις για αυτές.
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Η πλήρης και μερική συνεργασία μεταξύ των αρχών (π.χ. ΚΤ, κυβερνήσεις

και εργατικά συνδικάτα) μέσα σε μια νομισματική ένωση έχει αναλυθεί από τους

Demertzis et al. (1999) και Acocella & Di Bartolomeo (2001). Οι Demertzis et al.

(1999) τονίζουν ότι τουλάχιστον όταν οι διαταραχές είναι συμμετρικές, οι εθνικές

κυβερνήσεις ωφελούνται αρκετά με το να έχουν μεγάλη αξιοπιστία, π.χ. για το στόχο

του πληθωρισμού. Αλλά παρατηρείται ότι τα οφέλη αυτά φέρνουν κόστος όσον

αφορά την ΕΚΤ. Οι  Acocella & Di Bartolomeo (2001) αναλύουν την μερική

συνεργασία μεταξύ μιας κοινής ΚΤ, των κυβερνήσεων και των εργατικών σωματείων

σε μια νομισματική ένωση μέσα από ένα στατικό υπόδειγμα. Βρήκαν ότι εάν οι

συναρτήσεις ζημίας των παικτών διακρίνονται σύμφωνα με τους διαφορετικούς

στόχους, η νομισματική πολιτική μπορεί να αποζημιώσει τις ενέργειες των

κυβερνήσεων και να ομαλοποιήσουν τα αναμενόμενα κέρδη των κυβερνήσεων, αλλά

δεν κάνουν το ίδιο και για τα εργατικά σωματεία.

 Επιπλέον, σε μια ενοποιημένη περιοχή όπως η ΟΝΕ, οι δημοσιονομικές αρχές

μεμονωμένα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις άλλες χώρες διαμέσου εξωτερικών

επιδράσεων και έτσι, η δυνατότητα για δημοσιονομικό συντονισμό γίνεται ένα

σημαντικό θέμα για τον σχεδιασμό της μακροοικονομικής πολιτικής μέσα στην ΟΝΕ.

Έτσι, ενώ έχουμε την υπόθεση της νομισματικής ένωσης και η νομισματική αρχή και

τα εργατικά σωματεία ενεργούν όπως στο πρώτο καθεστώς, υποθέτουμε ότι υπάρχει

πλήρης συντονισμός μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, όπως θα είναι η

περίπτωση της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Το παίγνιο (παρουσιάζεται στον

Πίνακα 2.2) λύνεται σύμφωνα με την Ενότητα 2.3.3.

Πίνακας 2.2: Η σειρά των κινήσεων στο δεύτερο καθεστώς

ΠΑΙΚΤΕΣ
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 Σε αυτό το καθεστώς οι συναρτήσεις ζημίας της ΕΚΤ και των εργατικών

σωματείων είναι οι ίδιες με αυτές του πρώτου καθεστώτος (εξισώσεις (2.16) και

(2.18)), ενώ οι δημοσιονομικές αρχές ελαχιστοποιούν την παρακάτω ‘συνδυαστική’

συνάρτηση κοινωνικής ζημίας:

    (2.29)

 Από τις συνθήκες πρώτης τάξεως έχουμε:

Nash Παίκτες

Δημοσιονομικές ΑρχέςΕργατικά Συνδικάτα Νομισματική Αρχή=ΕΚΤ

ΣΤΑΔΙΟ Ι  

Θέτουν τους μισθούς πριν εμφανισθούν οι διαταραχές

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Συνεργασία-Εμφάνιση των διαταραχών

ΣΤΑΔΙΟ  ΙΙΣΤΑΔΙΟ ΙΙ II

Stackelberg  Leader

Λαμβάνει υπόψη πλήρως τη συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ
Stackelberg Follower



277

     (2.30)

, , , , 

, , 

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων (2.30) ως προς  και , παίρνουμε τις

(2.31α)-( 2.31β) οι οποίες περιγράφουν την δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούν

οι κυβερνήσεις των δύο χωρών:

      (2.31α)

       (2.31β)

όπου , ,

, 
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 Στη συνέχεια, εάν θεωρήσουμε δεδομένα τα και υποθέσουμε ότι οι

διαταραχές που εμφανίζονται είναι συμμετρικές, τότε η σύγκριση των εξισώσεων

(2.23α) με την (2.31α) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις, με σκοπό να

αντιμετωπίσουν τις συμμετρικές διαταραχές (και ειδικότερα αυτές που εμφανίζονται

μεμονωμένα στην απασχόληση), ακολουθούν μια πιο περιοριστική δημοσιονομική

πολιτική όταν συνεργάζονται μεταξύ τους από όταν δεν συνεργάζονται μεταξύ τους,

γιατί , όταν ισχύει ότι  (δηλαδή

ισχύει όταν η ΕΚΤ δίνει αρκετά μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό από ότι στην

απασχόληση και σχετικά μικρή βαρύτητα στο δημοσιονομικό έλλειμμα) και επίσης

όταν έχουμε μεγάλη τιμή του  και μικρές τιμές για τα  (δηλαδή η εγχώρια

συνολική ζήτηση επηρεάζεται περισσότερο από την προσφορά των εισαγωγών και

λιγότερο από το δημοσιονομικό έλλειμμα και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων

προϊόντων). Η εξήγηση είναι ότι, εάν θεωρήσουμε δεδομένες τις ενέργειες των

εργατικών συνδικάτων, κάθε κυβέρνηση γνωρίζει πως οποιαδήποτε μονομερή

περιοριστική δημοσιονομική πολιτική (αύξηση φόρων) θα έχει αρνητική επίδραση

στην εγχώρια απασχόληση γιατί έτσι θα μειωθεί η εγχώρια παραγωγή, θα αυξηθούν οι

τιμές των εγχώριων προϊόντων και επομένως μέσω της μειωμένης

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων θα μειωθεί και η εγχώρια συνολική

ζήτηση. Όσον αφορά την έμμεση επίδραση από την περιοριστική δημοσιονομική

πολιτική, αυτή προέρχεται από την συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ (εξίσωση (2.21))

και η οποία φανερώνει την αρνητική αντίδραση της ΕΚΤ στις αυξήσεις των φόρων
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στις δύο χώρες (όταν η ΕΚΤ δίνει αρκετά μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό

από ότι στην απασχόληση και στο δημοσιονομικό έλλειμμα). Δηλαδή, η ΕΚΤ μειώνει

την προσφορά χρήματος όταν αυξάνονται οι φόροι και αυτό οδηγεί σε μείωση της

απασχόλησης. Έτσι, τόσο η άμεση όσο και η έμμεση επίδραση στην απασχόληση

μειώνουν τα κίνητρα της κάθε κυβέρνησης να προσπαθήσει να μειώσει το

δημοσιονομικό έλλειμμα. Από την άλλη, όταν συνεργάζονται οι κυβερνήσεις, η

καθεμία γνωρίζει ότι η αρνητική επίδραση από μια εγχώρια περιοριστική

δημοσιονομική πολιτική στην απασχόληση της χώρας της τόσο διαμέσου της

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων όσο και διαμέσου της αντίδρασης της ΕΚΤ θα

αντισταθμιστεί από μια ίδιου μεγέθους περιοριστική δημοσιονομική πολιτική στην

ξένη χώρα. Με δεδομένες τις ενέργειες των εργατικών συνδικάτων, αυτό τις οδηγεί

να επιλέξουν πιο περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές στην ισορροπία υπό το

καθεστώς της συνεργασίας από ότι υπό το μη συνεργατικό καθεστώς.

  Από την άλλη, εάν θεωρήσουμε δεδομένα τα και υποθέσουμε ότι οι

διαταραχές που εμφανίζονται στον τομέα της απασχόλησης είναι ασυμμετρικές, τότε

η σύγκριση των εξισώσεων (2.23α) και (2.23β) με τις (2.31α) και (2.31β) μας οδηγεί

στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις, με σκοπό να αντιμετωπίσουν αυτές τις

διαταραχές θα ακολουθήσουν μια πιο περιοριστική δημοσιονομική πολιτική όταν δεν

συνεργάζονται από όταν συνεργάζονται, προϋποτιθέμενου ότι ισχύει ότι

. Η εξήγηση για τις ασύμμετρες διαταραχές σε σχέση με τις

συμμετρικές διαταραχές διαφέρει καθώς όταν οι κυβερνήσεις συνεργάζονται η

καθεμία αντιλαμβάνεται ότι η αρνητική επίδραση από μια εγχώρια περιοριστική
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δημοσιονομική πολιτική στην εγχώρια απασχόληση διαμέσου της

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων δεν πρόκειται να αντισταθμιστεί από μια ίδιου

μεγέθους περιοριστική δημοσιονομική πολιτική στην ξένη χώρα. Έτσι, οι δύο

κυβερνήσεις επιλέγουν μια πιο περιοριστική δημοσιονομική πολιτική υπό το

καθεστώς της μη συνεργασίας τους από ότι υπό το καθεστώς της συνεργασίας τους. 

 Στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό των ασύμμετρων διαταραχών στην απασχόληση

καταλήγουμε και όταν εμφανίζονται ασυμμετρικές διαταραχές στον τομέα της

ζήτησης. Συγκεκριμένα,  εάν θεωρήσουμε δεδομένα τα και υποθέσουμε ότι οι

διαταραχές που εμφανίζονται είναι ασυμμετρικές στον τομέα της ζήτησης, τότε από

τη σύγκριση των εξισώσεων (2.23α) και (2.23β) με τις (2.31α) και (2.31β)

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις, με σκοπό να αντιμετωπίσουν

αυτές τις ασυμμετρικές διαταραχές στη ζήτηση, θα ακολουθήσουν μια πιο

περιοριστική δημοσιονομική πολιτική όταν δεν συνεργάζονται από όταν

συνεργάζονται μεταξύ τους.          

Λύνοντας το σύστημα εξισώσεων (2.31α)-( 2.31β) έχουμε τα ακόλουθα

αποτελέσματα στην ισορροπία:

     (2.32α)

     (2.32β)
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όπου , ,

, 

Παρόμοιες εξισώσεις ισχύουν για την δεύτερη χώρα ενώ η συνάρτηση ζημίας

του μέσου Ευρωπαίου ορίζεται ως ακολούθως:

 (2.33)

Όπως και στο προηγούμενο καθεστώς, για να μετρήσουμε τη ζημία του μέσου

Ευρωπαίου κάτω από το δεύτερο καθεστώς πρώτα υποθέτουμε την ύπαρξη

συμμετρικών διαταραχών (εξίσωση (2.34α)) και στη συνέχεια την ύπαρξη

ασύμμετρων διαταραχών (εξίσωση (2.34β)). Έτσι, για κάθε μία από τις υποθέσεις

υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης:

   (2.34α)

  (2.34β)

όπου  και είναι οι συντελεστές συσχέτισης των διαταραχών στην απασχόληση

και στη συνολική ζήτηση αντίστοιχα. 
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2.4.3 Το τρίτο καθεστώς

Εδώ εξετάζουμε την περίπτωση της συνεργασίας τόσο μεταξύ των εθνικών

δημοσιονομικών αρχών όσο και των εργατικών συνδικάτων η οποία αντιστοιχεί σε

μια υποθετική περίπτωση μιας Πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων και

κυβερνήσεων για μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Το παίγνιο (περιγράφεται

στον Πίνακα 2.3) επιλύεται σύμφωνα με την χρονική σειρά των κινήσεων όπως

παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2.3.3.

Πίνακας 2.3: Η σειρά των κινήσεων στο τρίτο καθεστώς

ΠΑΙΚΤΕΣ

Nash Παίκτες

 Εργατικά Συνδικάτα Νομισματική Αρχή=ΕΚΤΔημοσιονομικές Αρχές

ΣΤΑΔΙΟ Ι
Συνεργασία

Θέτουν τους μισθούς  πριν εμφανισθούν οι διαταραχές

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή

Συνεργασία-Εμφάνιση των διαταραχών

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

Stackelberg Leader

Λαμβάνει υπόψη πλήρως τη συνάρτηση αντίδρασης της ΕΚΤ
Stackelberg Follower
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    Σε αυτό το καθεστώς τα εργατικά σωματεία ελαχιστοποιούν την παρακάτω

‘συνδυαστική’ συνάρτηση κοινωνικής ζημίας,

(2.35)

και από τις συνθήκες πρώτης τάξεως παίρνουμε:

     (2.36)

όπου , ,

, ,

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων από την (2.36) ως προς  και ,

έχουμε τις (2.37α)-(2.37β) οι οποίες δίνουν τους ονομαστικούς μισθούς που θέτουν

τα εργατικά συνδικάτα των δύο χωρών:

 (2.37α)

 (2.37β)
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όπου , , . Επίσης, μετά από

υπολογισμούς, καταλήγουμε στις παρακάτω εξισώσεις αντί των (2.37α) και (2.37β):

   (2.37γ)

  (2.37δ)

 Θεωρώντας δεδομένα τα  και συγκρίνοντας τις εξισώσεις (2.25γ) και

(2.25δ) με τις (2.37γ) και (2.37δ) βλέπουμε ότι τα εργατικά συνδικάτα με σκοπό να

αντιμετωπίσουν την επίδραση από μια μεταβολή στην προσφορά χρήματος, ,

αντιδρούν το ίδιο ανεξάρτητα από το εάν συνεργάζονται ή όχι, δηλαδή θέτουν τους

ίδιους ονομαστικούς μισθούς και στα δύο καθεστώτα, καθώς ισχύει ότι . 

 Λύνοντας το σύστημα εξισώσεων (2.37α)-(2.37β) καταλήγουμε στην

ισορροπία:

     (2.38α)

     (2.38β)



285

όπου , ,

, , ,

, 

Παρόμοιες εξισώσεις ισχύουν για την δεύτερη χώρα. Η συνάρτηση ζημίας του

μέσου Ευρωπαίου μέσα στην νομισματική ένωση κάτω από το τρίτο καθεστώς είναι:

 (2.39)

Πρώτα υποθέτουμε την ύπαρξη συμμετρικών διαταραχών (εξίσωση (2.40α)) και στη

συνέχεια την ύπαρξη ασύμμετρων διαταραχών (εξίσωση (2.40β)). Έτσι, για κάθε μία

από τις υποθέσεις υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης:

       (2.40α)

    (2.40β)
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όπου  και είναι οι συντελεστές συσχέτισης των διαταραχών στην απασχόληση

και στη συνολική ζήτηση αντίστοιχα. 

2.5 Σύγκριση των καθεστώτων

Σε αυτό το μέρος εξετάζουμε τις διαφοροποιήσεις στην απασχόληση και στον

πληθωρισμό που εμφανίζονται στα τρία διαφορετικά καθεστώτα. Επίσης, μελετάμε

κατά πόσο η ασυμμετρία των διαταραχών μπορεί να επηρεάσει την σχετική τους

αξιολόγηση, και ιδιαίτερα εξετάζουμε το βαθμό συσχέτισης των διαταραχών. Αρχικά

κάνουμε την υπόθεση ότι οι διαταραχές που εμφανίζονται είναι πλήρως συμμετρικές,

και μετά υποθέτουμε διαταραχές που δεν είναι συμμετρικές. 

 Εάν οι διαταραχές είναι συμμετρικές, θα ισχύει ότι:

      (2.41α)

      (2.41β)

στην οποία περίπτωση λαμβάνουμε τις (2.42α)-(2.42στ).

 (2.42α)

  (2.42β)

 (2.42γ)

 (2.42δ)
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  (2.42ε)

  (2.42στ)

 Οι συγκρίσεις όσον αφορά την αναμενόμενη κοινωνική ζημία για τον μέσο

Ευρωπαίο κάτω από τα τρία καθεστώτα οδηγούν στα παρακάτω αποτελέσματα:  

   (2.43α)

  (2.43β)

Όπως φαίνεται από τις (2.42α), (2.42β) και (2.43α) στην περίπτωση

συμμετρικών διαταραχών ο συντονισμός των δημοσιονομικών αρχών δεν έχει

επίπτωση στα επίπεδα απασχόλησης και πληθωρισμού στην ισορροπία σε σύγκριση

με την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί μέσα στην ΟΝΕ. 

Όσον αφορά την περίπτωση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των

εργατικών σωματείων και των δημοσιονομικών αρχών ούτε αυτή δεν επιφέρει

καλύτερα αποτελέσματα ως προς τον πληθωρισμό και την απασχόληση σε σύγκριση

με τα άλλα δύο καθεστώτα (βλέπε (2.42γ)-(2.42στ) και (2.43β)). Ουσιαστικά, η

υπάρχουσα κατάσταση στην ΟΝΕ ή η περίπτωση πλήρους συνεργασίας μόνο μεταξύ

εθνικών κυβερνήσεων οδηγούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα απασχόλησης και χαμηλά

επίπεδα πληθωρισμού αποφέροντας έτσι και την υψηλότερη δυνατή ευημερία για τον

μέσο Ευρωπαίο (χαμηλός πληθωρισμός υψηλή απασχόληση). Ο κύριος παράγοντας

είναι ότι όταν οι διαταραχές είναι συμμετρικές και τα συνδικάτα συνεργάζονται
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καθένα από αυτά βασίζεται στο άλλο ότι θα προχωρήσει σε μείωση των

μισθολογικών του απαιτήσεων, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση. Συγκεκριμένα, όπως

φαίνεται από την (2.15α), το εγχώριο συνδικάτο γνωρίζει ότι οποιαδήποτε μείωση

στους ξένους ονομαστικούς μισθούς θα έχει θετική επίδραση στην εγχώρια

απασχόληση καθώς θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων

(μειώνεται η ξένη παραγωγή και έτσι αυξάνονται οι τιμές των ξένων προϊόντων) και

επομένως την εγχώρια συνολική ζήτηση και συνεπώς τη ζήτηση εργασίας. Οπότε, τα

κίνητρά για μειωμένες μισθολογικές απαιτήσεις γίνονται πιο ασθενή και αυτό το

οδηγεί να θέσει γενικά υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς σε σχέση με το καθεστώς

της μη συνεργασίας τους. Το ίδιο ισχύει και για το ξένο συνδικάτο. Το αποτέλεσμα

είναι υψηλότερος πληθωρισμός και χαμηλή απασχόληση σε σχέση είτε με το υπάρχον

καθεστώς στην ΟΝΕ είτε με το καθεστώς της συνεργασίας μεταξύ δημοσιονομικών

αρχών μόνο.  

Εάν οι διαταραχές είναι πλήρως ασυμμετρικές έτσι ώστε,

και   (2.44α)

και   (2.44β),

τότε, οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών καθεστώτων οδηγούν στα ακόλουθα:

   (2.45α), εάν

  (2.45β), εάν
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   (2.45γ)

  (2.45δ)

  (2.45ε), εάν

   (2.45στ), εάν

 Οι συγκρίσεις για την αναμενόμενη κοινωνική ζημία του μέσου Ευρωπαίου

κάτω από τα τρία καθεστώτα οδηγούν στα παρακάτω αποτελέσματα:  

  (2.46α), εάν  

   (2.46β)

    (2.46γ), εάν

Σύμφωνα με  τις (2.45α), (2.45β) και (2.46α), εάν ισχύει  και επίσης

έχουμε μεγάλη τιμή του  και μικρή τιμή για τα  και , τότε με ασύμμετρες
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διαταραχές, μετάβαση από το υπάρχον καθεστώς της ΟΝΕ στο καθεστώς της

ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης συνεπάγεται όφελος για τον μέσο Ευρωπαίο. Αυτό

το συμπέρασμα είναι αντίθετο με τη μελέτη του Rogoff (1985) ο οποίος, μη

λαμβάνοντας υπόψη τα εργατικά σωματεία σαν ξεχωριστούς παίκτες, έδειξε ότι η

μετάβαση από καθεστώς Nash σε καθεστώς όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ των

κυβερνήσεων είναι πιθανόν να είναι αντιπαραγωγική, δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει σε

μειωμένη απασχόληση και αυξημένο πληθωρισμό. Από την πλευρά του μέσου

Ευρωπαίου, ο λόγος για τον οποίο στο υπόδειγμά μας η υπάρχουσα κατάσταση στην

ΟΝΕ δεν είναι προτιμότερη από την ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης είναι ότι στην

περίπτωση ασύμμετρων διαταραχών οι δύο κυβερνήσεις ακολουθούν μια λιγότερο

περιοριστική δημοσιονομική πολιτική όταν συνεργάζονται, με αποτέλεσμα να

βελτιώνεται η σχέση ανταλλαγής πληθωρισμού-ανεργίας. Έτσι, αν οι χώρες-μέλη της

ΟΝΕ αντιμετωπίζουν κυρίως ασύμμετρες διαταραχές (στη ζήτηση και στην

απασχόληση), ένας τρόπος για να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης για τους

άνεργους και να διατηρηθεί σταθερότητα τιμών είναι οι κυβερνήσεις να

προχωρήσουν σε ρητή συνεργασία στον δημοσιονομικό τομέα: ομοσπονδιοποίηση

της Ευρώπης θα συνεπαγόταν όφελος για τον μέσο Ευρωπαίο σε σύγκριση με το

υπάρχον καθεστώς της ΟΝΕ κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Από την άλλη πλευρά, από τις (2.45γ), (2.45δ) και (2.46β) καταλήγουμε στο

συμπέρασμα ότι με ασύμμετρες διαταραχές το καθεστώς της πανευρωπαϊκής

συνεργασίας είναι σαφώς προτιμητέο για τον μέσο Ευρωπαίο από το καθεστώς της

ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το καθεστώς της πανευρωπαϊκής

συνεργασίας συνεπάγεται τόσο χαμηλότερο πληθωρισμό όσο και υψηλότερο επίπεδο

απασχόλησης. Η εξήγηση είναι ότι οι δημοσιονομικές αρχές για να αντιμετωπίσουν
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τις ασυμμετρικές διαταραχές στη ζήτηση και στην απασχόληση επιλέγουν μια πιο

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική όταν συνεργάζονται μεταξύ τους από όταν δεν

συνεργάζονται. Αυτή η ενέργειά τους σχεδόν αντισταθμίζει την αρνητική επίδραση

που έχει η συνεργασία των συνδικάτων στην κοινωνική ευημερία του μέσου

Ευρωπαίου (τα συνδικάτα όταν συνεργάζονται μεταξύ τους επιλέγουν υψηλότερους

ονομαστικούς μισθούς, όπως εξηγήσαμε παραπάνω και αυτό οδηγεί σε μείωση της

απασχόλησης). 

 Από τα αποτελέσματα  των (2.45α)-(2.45στ) και (2.46α)-(2.46γ) καταλήγουμε

στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη ασύμμετρων διαταραχών απαιτεί την πανευρωπαϊκή

συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και εργατικών σωματείων. Αυτό υποδεικνύει ότι με

ισχυρές ασύμμετρες διαταραχές στην ζήτηση και απασχόληση στις οικονομίες των

χωρών μελών της ΟΝΕ, ένας τρόπος για να αυξηθούν οι προοπτικές απασχόλησης για

τους άνεργους και να μειωθεί το επίπεδο τιμών στην ισορροπία είναι να εφαρμοστούν

μέτρα που θα διασφαλίζουν την συνεργασία τόσο μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων

όσο και μεταξύ των εργατικών συνδικάτων. Έτσι, η πανευρωπαϊκή συνεργασία

βελτιώνει την κοινωνική ευημερία του μέσου Ευρωπαίου, σε σύγκριση με τα άλλα

δύο καθεστώτα καθώς βελτιώνει την σχέση ανταλλαγής πληθωρισμού-ανεργίας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματά μας με αυτά άλλων μελετών, οι Buti & Sapir

(1998) τονίζουν ότι μόνο όταν υπάρχουν μεγάλες και κοινές διαταραχές οι ενέργειες

που αφορούν την κοινή πολιτική για τους προϋπολογισμούς των χωρών ίσως να

παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο.  Οι Van Aarle, Di Bartolomeo, Engwerda &

Plasmans (2002) ανέλυσαν τον σχεδιασμό των νομισματικών και δημοσιονομικών

πολιτικών μέσα στην ΟΝΕ και βρήκαν ότι ο συντονισμός είναι συχνά

αποτελεσματικός για τις δημοσιονομικές αρχές και ότι η συνεργασία των
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δημοσιονομικών αρχών (απέναντι στην ΕΚΤ) οδηγεί σε Pareto βελτιώσεις για αυτές.

Γενικά στην περίπτωση συμμετρικών διαταραχών, ο συντονισμός των

δημοσιονομικών πολιτικών βρέθηκε να είναι επωφελής γιατί, δεδομένου του μεγάλου

βαθμού οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, υπάρχουν

σημαντικές ‘εξωτερικές’ επιδράσεις από τη δημοσιονομική πολιτική που ασκείται σε

κάθε χώρα. Ειδικότερα, όπως τονίζουν και οι Uhlig (2002) και Plasmans, Engwerda,

Van Aarle, Di Bartolomeo & Michalak (2006)), τα κίνητρα για συντονισμό των

δημοσιονομικών πολιτικών μέσα σε μια νομισματική ένωση συνδέονται άμεσα με το

πρόσημο και το μέγεθος των εξωτερικών επιδράσεων οι οποίες προέρχονται από την

άσκηση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Οι δημοσιονομικές εξωτερικές

επιδράσεις είναι πολύ σημαντικές, καθώς καθορίζουν εάν ο συντονισμός θα οδηγήσει

σε μια πιο επεκτατική ή σε μια πιο συσταλτική δημοσιονομική πολιτική για τις

χώρες-μέλη της νομισματικής ένωσης. Έτσι, εάν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν

θετικές εξωτερικές επιδράσεις, τότε ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής θα

συμβάλλει σε μια πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ώστε να αντιμετωπιστούν

οι διαταραχές. Αντίστροφα, εάν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αρνητικές εξωτερικές

επιδράσεις από τις υπόλοιπες χώρες, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια μη

συνεργατική πολιτική ώστε να αντιμετωπισθούν οι διαταραχές και όλες οι χώρες θα

συμφωνούσαν σε μια πιο συσταλτική πολιτική. Οι Buti, Roeger & In’t Veld (2001)

επίσης εξετάζουν την συνεργασία μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών μέσα στην

ΟΝΕ όταν εμφανίζονται συμμετρικές διαταραχές και βρίσκουν ότι η συνεργασία είναι

επιθυμητή ειδικά εάν στην οικονομία της ευρωζώνης εμφανίζονται συμμετρικές

διαταραχές στον τομέα της προσφοράς.
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η ΚΤ είναι πιο συσταλτική όταν οι κυβερνήσεις συνεργάζονται σε σύγκριση με όταν

οι κυβερνήσεις συμμετέχουν σε ένα μη συνεργατικό καθεστώς. Ακολουθώντας τον

ίδιο συλλογισμό, οι Beetsma et al. (2001) ισχυρίζονται ότι ο συντονισμός των

δημοσιονομικών πολιτικών ίσως να είναι επωφελής στην περίπτωση όπου οι

διαταραχές εμφανίζονται μεμονωμένα σε κάθε χώρα. Οι Lombardo & Sutherland

(2004) καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά των Beetsma et al. (2001)

καθώς βρίσκουν ότι ο δημοσιονομικός συντονισμός είναι επιθυμητός όταν οι

διαταραχές που εμφανίζονται μεμονωμένα σε κάθε χώρα είναι αρνητικά

συσχετισμένες. Επίσης, η ανάλυσή τους υποδηλώνει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα

προέρχονται από ένα κατάλληλο μείγμα τόσο δημοσιονομικών όσο και νομισματικών

εργαλείων. Ακόμα, οι Von Hagen & Mundschenk (2003) υποστηρίζουν ότι

μακροχρόνια υπάρχει πολύ μικρή ανάγκη για συντονισμό, ωστόσο βραχυχρόνια

υπάρχουν σημαντικά οφέλη από τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών.

Επιπλέον, εάν η ΚΤ επίσης επιλέγει ως στόχο την σταθεροποίηση του προϊόντος, τότε

η συνεργασία των δημοσιονομικών αρχών είναι Pareto optimal.

2.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η δημιουργία της ΟΝΕ έχει αυξήσει το ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν τον

σχεδιασμό της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής μέσα σε αυτό το θεσμικό

πλαίσιο. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και των εθνικών

δημοσιονομικών πολιτικών είναι ένα κρίσιμο ζήτημα μέσα σε μια ενοποιημένη

οικονομική περιοχή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναμενόμενο ότι η ΟΝΕ με την

εισαγωγή κοινής νομισματικής πολιτικής και περιορισμών στις εθνικές

δημοσιονομικές πολιτικές πιθανώς θα αυξήσει την αναγκαιότητα για συνεργασία στο
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πεδίο της μακροοικονομικής πολιτικής γενικά, ενώ ενδεχόμενες ασυμμετρίες πιθανόν

να περιπλέξουν την διαδικασία συντονισμού μεταξύ των νομισματικών και

δημοσιονομικών πολιτικών. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύσαμε παίγνια μακροοικονομικής πολιτικής μέσα

σε μια νομισματική ένωση, όπως η ΟΝΕ, κάτω από εναλλακτικά θεσμικά καθεστώτα

στα πλαίσια των οποίων οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής και τα εργατικά

σωματεία βρίσκονται σε στρατηγική αλληλεξάρτηση και εξετάσαμε το ρόλο των

συμμετριών και ασυμμετριών στις διαταραχές καθώς η κοινή νομισματική πολιτική

έχει σταθεροποιητικές επιδράσεις μόνο σε αθροιστικές μεταβλητές μέσα στην ΟΝΕ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι των δημοσιονομικών αρχών είναι πιθανόν να

συγκρούονται με αυτούς της ΕΚΤ αλλά και με αυτούς των συνδικάτων και επίσης

μπορεί να υπάρχουν και συγκρούσεις προτεραιοτήτων μεταξύ τους που τελικά να

οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ των εργαλείων οικονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα

βρίσκουμε ότι:

α) Αν οι διαταραχές που πλήττουν τις ΕΕ χώρες είναι κυρίως συμμετρικές, μια

ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης δεν θα επέφερε καμία μεταβολή στην απασχόληση

και στον πληθωρισμό και επομένως στο επίπεδο ευημερίας του μέσου Ευρωπαίου.

Ούτε μια πανευρωπαϊκή συνεργασία (συνεργασία μεταξύ των εργατικών σωματείων

και μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών αρχών) δεν θα επέφερε καλύτερα

αποτελέσματα ως προς τον πληθωρισμό και την απασχόληση σε σύγκριση με τα άλλα

δύο καθεστώτα. Αυτό οφείλεται στον καθορισμό των ονομαστικών μισθών καθώς με

συμμετρικές διαταραχές τα εργατικά συνδικάτα θέτουν υψηλότερος ονομαστικούς

μισθούς όταν συνεργάζονται μεταξύ τους από όταν δεν συνεργάζονται.
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β) Με ασύμμετρες διαταραχές η μετάβαση από το υπάρχον καθεστώς της ΟΝΕ στο

καθεστώς της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης μπορεί να είναι προτιμητέα για τον

μέσο Ευρωπαίο. Αυτό συμφωνεί με την παραδοσιακή θεωρία των ‘Άριστων

Νομισματικών Περιοχών’ η οποία τονίζει ότι οι χώρες μέλη μιας νομισματικής

ένωσης θα πρέπει να ακολουθούν μια συντονισμένη δημοσιονομική πολιτική,

συγκεντρώνοντας την προσοχή της σε ασύμμετρες διαταραχές που πλήττουν τα κράτη

μέλη (βλέπε De Grauwe (1997)). Αυτό σημαίνει ότι λόγω της συχνής εμφάνισης

ασύμμετρων διαταραχών σε μια νομισματική ένωση, μια συγκεντροποίηση των

εθνικών προϋπολογισμών θα έδινε λύση στο πρόβλημα. Μια τέτοια συγκεντροποίηση

μπορεί να είναι της μορφής ότι μέρος από τους φόρους του εισοδήματος από κάθε

χώρα της ένωσης επιβάλλονται και συλλέγονται από ένα κεντρικό φορέα, και το ίδιο

ισχύει και για τις κοινωνικές δαπάνες. Με αυτόν τρόπο ο κεντρικός προϋπολογισμός

της ένωσης αυτόματα θα έκανε αναδιανομή εισοδήματος από τη μια χώρα στην άλλη

χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα δημοσίου δανεισμού. Έτσι, το επιχείρημα των

ασύμμετρων διαταραχών αποτελεί τη βάση για το ζήτημα που έχει τεθεί από

αρκετούς Ευρωπαίους όσον αφορά την έναρξη συνομιλιών για την επίτευξη μιας

συγκεντροποίησης μέρους των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ε.Ε.,

και γενικότερα μιας ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Επίσης, το παραπάνω

συμπέρασμά μας έρχεται σε αντίθεση με τον Rogoff (1985) ο οποίος, κάνοντας την

υπόθεση του πλήρους ανταγωνισμού στις αγορές εργασίας, έδειξε ότι η μετάβαση

από ένα καθεστώς Nash σε ένα καθεστώς συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων

μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγική. 

γ) Με ασύμμετρες διαταραχές το καθεστώς της πανευρωπαϊκής συνεργασίας είναι

επίσης προτιμητέο για τον μέσο Ευρωπαίο από το καθεστώτος της
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ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Επιπλέον, όταν η ΕΚΤ ενδιαφέρεται σχετικά

περιορισμένα για το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα μέσα στην ΟΝΕ, το καθεστώς της

πανευρωπαϊκής συνεργασίας είναι προτιμητέο για τον μέσο Ευρωπαίο και από το

υπάρχον καθεστώς της ΟΝΕ καθώς βελτιώνει την σχέση ανταλλαγής

πληθωρισμού-ανεργίας. 

Γενικότερα, τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι, στην περίπτωση

ασύμμετρων διαταραχών στις οικονομίες των χωρών μελών της ΟΝΕ, συνεργασία

τόσο μεταξύ των κυβερνήσεων όσο και μεταξύ των εργατικών σωματείων πιθανά θα

εξασφάλιζε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για τους άνεργους και μεγαλύτερη

σταθερότητα τιμών στην ΕΕ βελτιώνοντας έτσι την κοινωνική ευημερία του μέσου

Ευρωπαίου. Αντίθετα, συμμετρία διαταραχών σημαίνει ότι το υπάρχον καθεστώς

αποδίδει την υψηλότερη δυνατή ευημερία για τον μέσο Ευρωπαίο ψηφοφόρο. Έτσι,

σε αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την

επιτυχία της ΟΝΕ που είναι ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών. Σύμφωνα

με αρκετές μελέτες (βλ. Godbillon & Sidiropoulos (2001), Van Aarle, Di Bartolomeo,

Engwerda & Plasmans 2002), ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών

πολιτικών βοηθάει στο να εσωτερικευθούν οι εξωτερικές επιδράσεις από τη

δημοσιονομική πολιτική που ασκείται σε κάθε χώρα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί

να βελτιωθεί η μακροοικονομική απόδοση σε σύγκριση με αυτή που υπάρχει κάτω

από το υπάρχων καθεστώς της ΟΝΕ. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις παραπάνω μελέτες

καταλήξαμε ότι, από τη μια πλευρά, όταν οι χώρες πλήττονται από συμμετρικές

διαταραχές το καθεστώς της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης πιθανά δεν θα επέφερε

την υψηλότερη δυνατή ευημερία για τον μέσο Ευρωπαίο, ενώ από την άλλη πλευρά,
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αυτό το καθεστώς μπορεί να είναι προτιμητέο από το υπάρχον καθεστώς της ΟΝΕ

όταν εμφανίζονται ασύμμετρες διαταραχές. 

Αυτό το συμπέρασμά μας είναι σημαντικό, καθώς τα τελευταία χρόνια

υπάρχει μια ομάδα οικονομολόγων που ασκεί πίεση προς την κατεύθυνση της

ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης (βλέπε Martin (1992), Lloyd Brown-John (1995),

Siedentop (2001), Sweeney (2003), Fabbrini (2005) και Coughlan (2007)). Σε αυτήν

την περίπτωση, η δημοσιονομική πολιτική ασκείται κεντρικά, δηλαδή η

δημοσιονομική αρχή της ένωσης έχει την πλήρη ευθύνη για όλα τα κονδύλια που

περιλαμβάνονται σε ένα εθνικό προϋπολογισμό όπως, για παράδειγμα, οι φόροι

εισοδήματος και οι κοινωνικές δαπάνες. Τα τελευταία οχτώ χρόνια πολλές μελέτες

έχουν επικεντρωθεί στο όφελος που πιθανά να επιφέρει μια τέτοια συγκεντροποίηση

των εθνικών προϋπολογισμών στην περίπτωση ασύμμετρων διαταραχών ανάμεσα στα

κράτη-μέλη της νομισματικής ένωσης ακόμα και εάν υπάρχουν ονομαστικές

ακαμψίες μέσα στην ένωση και μηδέν κινητικότητα εργασία. Συγκεκριμένα, τονίζεται

ότι το κεντρικό δημοσιονομικό όργανο της ΕΕ θα οδηγούσε σε καλύτερη κατανομή

της φορολογικής βάσης και του πλούτου και επίσης θα εξάλειφε τις αρνητικές

επιδράσεις στην περίπτωση ασύμμετρων διαταραχών ανάμεσα στα κράτη-μέλη ακόμα

και εάν υπήρχαν ονομαστικές ακαμψίες και μηδέν κινητικότητα εργασία, ενώ

παράλληλα θα περιόριζε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την επιβολή

δημοσιονομικών κανόνων όπως αυτοί του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, μια ομοσποδιοποιημένη Ευρώπη θα μπορούσε να ισχυροποιήσει την

δυναμική της Επιτροπής της Ε.Ε. πάνω σε δημοσιονομικά θέματα, ενδεχομένως με τις

άμεσες πανευρωπαϊκές εκλογές για μια κοινή δημοσιονομική αρχή. Αυτή η αρχή,

μεταξύ των άλλων πραγμάτων, θα είναι υπεύθυνη  για το κεντρικό φορολογικό
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σύστημα και τις κοινωνικές δαπάνες, όπως συμβαίνει στις μέρες μας με τις

ομοσπονδιακές κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία και Αυστραλία. Ένα κοινό

δημοσιονομικό όργανο θα μπορούσε να συνδυάσει την μέγιστη αποτελεσματικότητα

με την μέγιστη υπευθυνότητα. Οι πολίτες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα

πλεονεκτήματα που θα είχαν με το να ζουν σε μια μεγάλη και ισχυρή ομοσπονδία

λόγω της οικονομικής δυναμική της και επίσης λόγω των αυξημένων ευκαιριών που

παρουσιάζονται για δουλειά, σπουδές, κ.λ.π.. Μια ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη θα

ήταν καλύτερα εφοδιασμένη ώστε να προάγει τα ενδιαφέροντα των πολιτών της στον

υπόλοιπο κόσμο, με το να επηρεάζει περισσότερο τους διεθνείς οργανισμούς,

Ηνωμένα Έθνη, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.λ.π., από ότι θα έκαναν αθροιστικά οι

χώρες από μόνες τους. Τέλος, η ομοσπονδιοποίηση μπορεί να επιτρέψει την ύπαρξη

τοπικών ταυτοτήτων σε αντίθεση με τα κράτη τα οποία δεν την επιτρέπουν, όπως για

παράδειγμα είναι η Βόρειος Ιρλανδία, Η Κορσική, η περιοχή των Βάσκων κ.λ.π..

Μέσα σε μια ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη τέτοιοι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται την

απειλή από τον επικρατούντα πολιτισμό και οι μακροχρόνιες διαμάχες θα μπορούσαν

να επιλυθούν, καθώς θέματα αυτονομίας γίνονται λιγότερο σχετικά μέσα στις νέες

πολιτικές δομές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ετερογένεια στην Ε.Ε., συγχρονισμός οικονομικών
κύκλων και συμμετρία διαταραχών

3.1 Εισαγωγή

Από τον Δεκέμβριο του 1997 (Σύνοδος Κορυφής του Λουξεμβούργου) η Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΕ) άρχισε τις προετοιμασίες για την μεγαλύτερη διεύρυνσή της καθώς

δεκατρείς χώρες, με διαφορετική δομή οικονομιών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 15

χώρες μέλη της ΕΕ (ΕΕ-15), είχαν εκφράσει αίτημα να γίνουν μέλη της. Αυτές οι

χώρες ήταν η Κύπρος, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία,

η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η

Ρουμανία και η Τουρκία. Από αυτές τις χώρες, οι δέκα πρώτες έγιναν επίσημα μέλη

της ΕΕ (ΝΜ-10) την 1η  Μαΐου του 2004. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία



301

προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2007. Διαπραγματεύσεις ένταξης

βρίσκονται υπό συζήτηση και με άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, η Κροατία και η

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

Η διεύρυνση της ΕΕ συνεπάγεται προκλήσεις τόσο για τις νέες χώρες μέλη

όσο και για τα παλιότερα μέλη. Οι νέες χώρες της ΕΕ έπρεπε να υιοθετήσουν έναν

αριθμό μέτρων ώστε να προετοιμάσουν τις οικονομίες τους για την ενιαία αγορά. Τα

παλαιά μέλη της ΕΕ έπρεπε επίσης να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο

σύστημα ώστε να ενσωματωθούν τα νέα κράτη-μέλη πιο αποτελεσματικά. Ένα

σημαντικό θέμα όσον αφορά την διεύρυνση της ΕΕ σχετίζεται με την επίπτωση που

πρόκειται να έχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Καταρχήν, όλα

τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση

ικανοποίησης των κριτηρίων για την υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικό του νόμισμα. Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι ΝΜ-12 (ΝΜ-10, Βουλγαρία

και Ρουμανία) θα μπορέσουν να καρπωθούν τα οφέλη από την ενιαία αγορά πλήρως

μόνο με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. 

 Με αφορμή την πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ, πολλοί συγγραφείς έχουν

επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στο κόστος και όφελος από την συμμετοχή μιας

χώρας σε νομισματική ένωση. Η θεωρία της Άριστης Νομισματικής Περιοχής (ΑΝΠ)

έχει τονίσει την σπουδαιότητα του συγχρονισμού της κυκλικής οικονομικής

δραστηριότητας των μελών μιας νομισματικής ένωσης. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε

αρχικά από τους Mundell (1961), McKinnon (1963) και  Kenen (1969).

Συγκεκριμένα, όσο πιο συσχετισμένοι είναι οι οικονομικοί κύκλοι, τόσο χαμηλότερο

είναι το κόστος στο πεδίο της σταθεροποίησης από την απώλεια της νομισματικής

ανεξαρτησίας μιας χώρας. Έτσι, εάν ο οικονομικός κύκλος ενός κράτους μέλους της
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νομισματικής ένωσης είναι σχετικά συγχρονισμένος με το κυκλικό προϊόν της

ένωσης, τότε η νομισματική πολιτική που ασκείται από την κοινή Κεντρική Τράπεζα

(ΚΤ) θα υποκαθιστά σχεδόν τέλεια την εθνική νομισματική πολιτική. Εάν, από την

άλλη πλευρά, ο οικονομικός κύκλος του κράτους μέλους είναι αρνητικά

συσχετισμένος ή ασθενώς θετικά συγχρονισμένος με το κυκλικό προϊόν της ένωσης,

τότε η κοινή νομισματική πολιτική θα είναι ατελές υποκατάστατο για την

νομισματική πολιτική της χώρας μέλους και πιθανά να σημαίνει αποσταθεροποίηση

για την οικονομία της. 

 Γενικότερα, εάν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο αριθμός των χωρών μελών της

ΟΝΕ θα αυξηθεί στο μέλλον, ειδικά μετά και την διεύρυνση της ΕΕ, ένα σημαντικό

θέμα που προκύπτει είναι το κατά πόσο οι οικονομίες των ΝΜ-12 είναι καλά

προετοιμασμένες για την υιοθέτηση του ευρώ. Μια επίπτωση από την νομισματική

ενοποίηση είναι ότι οι οικονομίες των κρατών μελών θα πρέπει να απορροφήσουν τις

διαταραχές χωρίς την άσκηση της νομισματικής πολιτικής και του εργαλείου της

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το πόσο σοβαροί είναι αυτοί οι περιορισμοί για τα νέα

κράτη μέλη της ΕΕ εξαρτάται σημαντικά από τον βαθμό συμμετρίας των διαταραχών

σε σύγκριση με την ευρωζώνη καθώς και από την ταχύτητα με την οποία οι

οικονομίες προσαρμόζονται σε από κάποια διαταραχή.   

Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται στη μελέτη των Zervoyianni, Zografakis &

Anastasiou (2006). Στη μελέτη αυτή πρώτα επιχειρήθηκε να μελετηθεί ο βαθμός

ετερογένειας ανάμεσα στις οικονομίες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ (ΕΕ-27). Στη

συνέχεια, εξετάστηκαν ο βαθμός συγχρονισμού των οικονομικών τους κύκλων και η

συμμετρία των διαταραχών τους ώστε να εκτιμηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται

στις 12 νέες χώρες-μέλη της ΕΕ να ενοποιηθούν μακροχρόνια πιο αποτελεσματικά με
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τις παλιές χώρες-μέλη της ΕΕ. Ο βαθμός ετερογένειας μετρήθηκε, ακολουθώντας τον

Suppel (2003), με βάση συντελεστές Theil (Τheil coefficients) και η συνολική

ετερογένεια διαχωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες, όπως διαρθρωτική ετερογένεια

(διαφορές στο μέσο και διακύμανση) και ετερογένεια όσον αφορά διακυμάνσεις

σχετιζόμενη με τον οικονομικό κύκλο. Η συμμετρία του οικονομικού κύκλου στη

συνέχεια μετρήθηκε με βάση τον βαθμό συσχέτισης του ρυθμού μεταβολής του

πραγματικού προϊόντος και πληθωρισμού χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία για

την περίοδο 1995.1-2005.4. Ακολουθώντας τους Blanchard & Quah (1989), με σκοπό

να εκτιμηθεί ο βαθμός συμμετρίας των μακροοικονομικών διαταραχών μεταξύ των

μελών χωρών της ΕΕ-27, χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία structural vector

autoregression (SVAR), η οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό των εκτιμηθέντων

σφαλμάτων από τα υποδείγματα VAR σε διαταραχές ζήτησης και διαταραχές

προσφοράς ώστε να προσδιορίσουν από πού προέρχονται τυχόν ασυμμετρίες. 

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής. Το δεύτερο μέρος

αναφέρεται στην διεύρυνση της ΕΕ και εξετάζει τις διαρθρωτικές διαφοροποιήσεις

ανάμεσα στις οικονομίες των χωρών μελών, χρησιμοποιώντας Τheil coefficients.

Μελετάμε τον βαθμό ετερογένειας μέσα από ένα σύνολο βασικών μεταβλητών, όπως

τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού προϊόντος και της βιομηχανικής παραγωγής,

τον ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης και ανεργίας, καθώς και τον ρυθμό

μεταβολής του αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στον

συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων και στη συμμετρία των στοχαστικών

διαταραχών. Αρχικά συζητείται η μεθοδολογία και τα συμπεράσματα της υπάρχουσας

βιβλιογραφίας, και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τόσο για την

περίοδο 1995.1-2005.4, όσο και για δύο υποπεριόδους ίσης χρονικής διάρκειας
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1995.1-2000.4 και 2000.1-2005.4 ώστε να εξετασθεί εάν ο βαθμός συγχρονισμού έχει

αυξηθεί διαχρονικά. Ακολούθως, εκτιμήθηκαν οι διαταραχές προσφοράς και ζήτησης

στα 27 κράτη της ΕΕ και μελετήθηκαν οι συσχετίσεις αυτών. Το τέταρτο μέρος

περιλαμβάνει συμπερασματικές παρατηρήσεις.

3.2 Η Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση

3.2.1 Η διεύρυνση και τα χαρακτηριστικά των οικονομιών των νέων

χωρών-μελών

Οι οικονομίες των ΝΜ-12 χωρών αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό,

καταφέρνοντας έτσι να γεφυρώσουν σιγά-σιγά το οικονομικό χάσμα με τους

πλουσιότερους γείτονές τους. Οι ΝΜ-12 χώρες είχαν καλύτερη οικονομική επίδοση

από τις ΕΕ-15 χώρες για την περίοδο 1997-2005 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης

3.75% έναντι 2.5% για τις ΕΕ-15. 

Όπως τονίζεται από τους Argiros & Zervoyianni (2006), οι 12 νεοεισαχθείσες

χώρες, ενώ αύξησαν  την περιοχή της ΕΕ κατά 33.6%, από 3234.6 km2 σε 4322.3

km2, και τον πληθυσμό της ΕΕ κατά 27.1%, από 382.7 εκ. ανθρώπους σε 486.3 εκ.,

θα συνεισφέρουν μόνο κατά 5.7% στο ΑΕΠ της ΕΕ, καθώς το κατά κεφαλήν προϊόν

σε τιμές αγοράς σε ορισμένες από αυτές είναι δύο με τρεις φορές χαμηλότερο από

αυτό που επικρατεί στην ΕΕ-15 (βλέπε Πίνακα 3.1). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS,

το οποίο λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες κόστους ζωής, είναι επίσης στις περισσότερες

ΝΜ-12 χώρες αρκετά χαμηλότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των

ΕΕ-15. Για παράδειγμα το 2004, όταν υπογράφηκε η Συνθήκη Ένταξης, το ΑΕΠ σε

PPS ανερχόταν σε 13,500 ευρώ στην ομάδα ΝΜ-10 και σε 6,900 ευρώ στην ομάδα

ΝΜ-2, σε σύγκριση με 24,300 ευρώ που ήταν ο μέσος όρος των ΕΕ-15. Η Κύπρος, η
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Σλοβενία και η Μάλτα είναι οι πιο πλούσιες από τις ΝΜ-12 χώρες. Ακολουθεί η

Τσεχία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 64.2% του μέσου της ΕΕ-15 και στη συνέχεια η

Ουγγαρία και η Σλοβακία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS στο 56.7% και 49.2% του

ΑΕΠ της ΕΕ-15 αντίστοιχα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS της Πολωνίας, Εσθονίας

και Λιθουανίας ήταν περίπου στο 45% του ΑΕΠ της ΕΕ-15 το 2004. Η Λετονία είναι

η λιγότερο πλούσια χώρα από τα νέα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS το

2004 στο 39.8% του μέσου της ΕΕ-15=100. Τα δύο Βαλκανικά κράτη, Βουλγαρία και

Ρουμανία έχουν ακόμη χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS, συγκεκριμένα 28.5%

και 28.7% του μέσου της ΕΕ-15 αντίστοιχα. 

Πίνακας 3.1: Βασικά οικονομικά μεγέθη για την διευρυμένη ΕΕ, 2004

Έκταση
(χιλιάδε
ς τ.χμ.)

Πληθυσμό
ς (χιλιάδες)

ΑΕΠ σε
τιμές

αγοράς
(δισ.

ευρώ)

Κατά
κεφαλή
ΑΕΠ σε
PPS (χιλ.

ευρώ)

Κατά
κεφαλή
ΑΕΠ σε
PPS (%

του
ΕΕ-15=10

0)

Ποσοστό
ανεργίας
(% του

εργατικού
δυναμικού

)

Παραγωγικότητ
α εργασίας ανά
απασχολούμενο

(% του
ΕΕ-15=100)

Ρυθμός
πληθωρισμο

ύ

Κύπρος         9.3      0.7     12.5 18.2   75.0       5.0       68.2      1.9
Τσεχία       78.7    10.2     87.0 15.6   64.2       8.3       59.8      2.6
Εσθονία       45.2      1.4       8.8 11.3   46.4       9.2       46.1      3.0
Ουγγαρία       93.0    10.1     81.4 13.8   56.7       5.9       64.5      6.8
Λετονία       64.6      2.3      10.9 9.7   39.8       9.8       40.7      6.2
Λιθουανία       65.3      3.4     17.7 10.7   44.2     10.8       46.1      1.1
Μάλτα         0.3      0.4       4.4 16.2   66.7       7.3       80.5      2.7  
Πολωνία     312.7    38.2   195.9 10.6   43.8     18.8       56.4      3.6
Σλοβακία       49.0      5.4     32.6 11.9   49.2     18.0       57.0      7.4
Σλοβενία       20.3      2.0     26.0 17.4   71.8       6.0       71.1      3.2

ΝΜ-10     738.4     74.1   477.2 13.5   55.8      9.9       59.1     3.9

Βουλγαρία     110.9      7.8     19.7 6.9   28.3     11.9       30.5      6.1
Ρουμανία     238.4    21.7     56.7 6.9   28.7       7.1       33.1    11.9
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ΝΜ-2 349.3 29.5 76.4 6.9 28.5 9.5 31.8 9.0

ΕΕ-15   3234.6 382.7  9730.9 24.3 100 8.0 100 2.0
ΕΕ-27 4322.3 486.3 10284.5

Διεύρυνση
(από 15 σε
27), %
μεταβολή

   33.6% 27.1% 5.7%

Παρατήρηση: PPS=Purchasing Power Standards (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης)
Πηγή: Argiros & Zervoyianni (2006)

Ωστόσο, το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε PPS εμφανίζει αυξητική τάση σε όλες τις

ΝΜ-12 χώρες εκτός της Μάλτας (Πίνακας 3.2). Συγκεκριμένα, η Τσεχία, η Κύπρος

και η Σλοβενία βελτίωσαν τις σχετικές θέσεις τους μεταξύ των περιόδων 2000-2003

και 2004-2007 κατά 7, 2.4 και 7.3 μονάδες αντίστοιχα. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας επίσης αυξήθηκε μεταξύ των δύο περιόδων, ενώ ο

βαθμός απόκλισης των κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ των ΝΜ-12 χωρών μειώθηκε

(τυπική απόκλιση 20.3 την περίοδο 2000-2003 και 18.2 την περίοδο 2004-2007). 

Πίνακας 3.2: Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS)
(EE-27=100), 2000-2007 

Μέσος
όρος

Μέσο
ς όρος

2000 2001 2002 2003
2000-200

3 2004 2005 2006 2007
2004-
2007

Τσεχία 68.6 70.4 70.6 73.6 70.8 75.3 76.4 78.1 81.5 77.8
Εστονία 44.7 46.2 50 54.5 48.9 57.4 62.2 67.6 70.8 64.5
Κύπρος 89 91.2 89.5 89.2 89.7 90.5 92.5 92 93.4 92.1
Λετονία 36.8 38.8 41.3 43.4 40.1 45.8 49.8 53.6 58 51.8

Λιθουανία 39.4 41.6 44.2 49.1 43.6 50.5 53.1 56.1 60.3 55.0
Ουγγαρία 56.2 59 61.6 63.5 60.1 63.3 64.1 64.9 63.5 64.0

Μάλτα 83.9 78.1 79.7 78.6 80.1 77.4 77.9 77.2 77.3 77.5
Πολωνία 48.4 47.7 48.4 49 48.4 50.8 51.2 52.3 53.8 52.0
Σλοβενία 80 79.9 82.5 83.7 81.5 86.6 88.2 89.3 91.2 88.8
Σλοβακία 50.2 52.5 54.3 55.6 53.2 57.2 60.5 63.6 68.5 62.5

Βουλγαρία 27.9 29.3 31.1 32.6 30.2 33.8 35.3 36.7 38.1 36.0
Ρουμανία 25.9 27.6 29.4 31.4 28.6 34.1 35.4 38.8 40.7 37.3
ΝΜ-12 54.3 55.2 56.9 58.7 56.3 60.2 62.2 64.2 66.4 63.3

ΕΕ-15 115.2
114.

8
114.

2
113.

7 114.5
113.

1
112.

7
112.

1
111.

6 112.4
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Τυπική απόκλιση
για ΝΜ-12 21.6 20.7 20.0 19.2 20.3 18.9 18.7 17.8 17.7 18.2

Πηγή: Eurostat database, Long-term indicators, Economy and Finance

Επιπλέον, όπως τονίζεται και στους Argiros & Zervoyianni (2006), σε όλες

σχεδόν τις ΝΜ-12 η παραγωγικότητα της εργασίας εμφάνισε αυξητική τάση κατά τη

διάρκεια της περιόδου 2004-2007, αφενός λόγω του ότι οι περισσότερες από τις

ΝΜ-12 χώρες είχαν καλές προοπτικές για γρήγορες επενδύσεις (λόγω του φθηνού

εργατικού δυναμικού) και αφετέρου γιατί η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες

ήταν μια σχετικά εύκολη διαδικασία δεδομένου του καλά εκπαιδευμένου εργατικού

δυναμικού τους (βλέπε Πίνακα 3.3). 

Πίνακας 3.3: Ποιότητα του εργατικού δυναμικού και ωριαίο κόστος
εργασίας στις ΝΜ-12, 2003-2006

Πληθυσμός 25-64 με ολοκληρωμένη
την ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (% του συνόλου) Ωριαίο κόστος εργασίας (ευρώ)

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Τσεχία 88.5 89.1 89.9 90.3 5.5 5.9 6.6 7.1
Εστονία 88.5 88.9 89.1 88.5 4.0 4.2 4.7 5.5
Κύπρος 64.7 64.4 66.6 69.5 10.7 11.1 11.7 12.0
Λετονία 83.2 84.6 84.5 84.5 2.4 2.5 2.8 3.4

Λιθουανία 86.1 86.6 87.6 88.3 3.1 3.2 3.6 4.2
Ουγγαρία 74.1 75.3 76.4 78.1 5.1 5.5 6.1 6.3

Μάλτα 19.8 23.6 25.3 26.5 7.8 7.8 8.4 8.7
Πολωνία 82.3 83.6 84.8 85.8 4.7 4.7 5.6 6.0
Σλοβενία 78.1 79.7 80.3 81.6 10.5 10.4 10.8 11.3
Σλοβακία 86.7 87.0 87.9 88.8 4.0 4.4 4.8 5.3

Βουλγαρία 71.2 71.7 72.5 75.5 1.4 1.5 1.6 1.7
Ρουμανία 70.5 71.5 73.1 74.2 1.6 1.8 2.3 2.7

ΝΜ-12 74.5 75.5 76.5 77.6 5.1 5.3 5.7 6.2

ΕΕ-15 63.9 65.2 66.2 66.7 23.5 24.3 25.1 -

Πηγές: Argiros & Zervoyianni  (2006)
            Eurostat database, Long-term indicators, Economy and Finance
            Eurostat database, Long-term indicators, Population and Social Conditions

Όσον αφορά τις ροές εμπορίου (βλέπε Zervoyianni & Anastasiou (2007)), το

εμπόριο εντός της ΕΕ αυξήθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ σχεδόν σε όλες τις ΕΕ-15
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χώρες-μέλη σε συνέχεια της εφαρμογής της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και της

απόφασης για την υιοθέτηση κοινού νομίσματος. Μεταξύ των περιόδων 1985-1995

και 1996-2006 οι εξαγωγές μέσα στην ΕΕ σαν ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά

μέσο όρο για τις ΕΕ-15 χώρες μέλη συνολικά κατά 6.4% (από 11.5% σε 17.9%), ενώ

οι εισαγωγές κατά 3.2% (από 13.9% σε 17.1%) (βλέπε Πίνακας 3.4 και στο

Παράρτημα Διάγραμμα Γ.1). Από τα έξι αρχικά μέλη, το Βέλγιο και το

Λουξεμβούργο (λαμβάνονται υπόψη μαζί) εμφάνισαν την μεγαλύτερη αύξηση στις

εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ (40%). Η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία

ακολουθούν, με αυξήσεις μεταξύ του 25% και του 30% τόσο για τις εξαγωγές όσο

και για τις εισαγωγές, ενώ στην Ολλανδία, όπου τα επίπεδα του εμπορίου μέσα στην

ΕΕ ήταν ήδη υψηλά, η αύξηση μεταξύ των περιόδων 1985-1995 και 1996-2006 ήταν

σχεδόν 30% για τις εξαγωγές και περίπου 5% για τις εισαγωγές. Όσον αφορά τις

άλλες ΕΕ-15 χώρες, οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ μέσα στην ΕΕ αυξήθηκαν

κατά 60% στην Αυστρία και στην Φινλανδία,  περίπου κατά 30% και 40% στις

Σουηδία, Φιλανδία και Πορτογαλία, κατά 9% στην Πορτογαλία και κατά λιγότερο

από 2% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αύξηση στις εισαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ

μέσα στην ΕΕ για την ίδια περίοδο ανερχόταν μεταξύ 40% και 60% στις Αυστρία,

Δανία, και Ισπανία, μεταξύ 9% και 20% στις Σουηδία, Φιλανδία και Πορτογαλία και

περίπου 1% στις Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο η Ιρλανδία βίωσε πτώση στις

εισαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ μέσα στην ΕΕ και η Ελλάδα πτώση στις εξαγωγές.

Επίσης, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης συνοδεύτηκε και από την αύξηση

του εξω-κοινοτικού εμπορίου. Σε κάποιες χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Ιρλανδία, η

Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση των εξαγωγών εκτός της ΕΕ στα τέλη

της δεκαετίας του 1990 ξεπέρασε το εμπόριο εντός της ΕΕ, οδηγώντας έτσι σε μια
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πτώση του μέσου όρου του λόγου του εμπορίου εντός της ΕΕ προς το συνολικό

εμπόριο για την περίοδο 1996-2006.  

Πίνακας 3.4 Εμπόριο των ΕΕ-15 χωρών (% του ΑΕΠ)
Εξαγωγές εντός ΕΕ Εισαγωγές εντός ΕΕ Εξαγωγές εκτός ΕΕ Εισαγωγές εκτός ΕΕ

1985-1995 1996-2006 1985-1995 1996-2006 1985-1995 1996-200
6

1985-1995 1996-2006

Βέλγιο/Λουξεμβ 41.7 58.4 40.4 51.8 13 17.9 13.4 20.4
Γερμανία 14.6 18.1 12.2 15.4 8.3 11.1 8.2 9
Ελλάδα 6.5 5 14.7 14.9 3.5 3.9 8.2 9.8
Ισπανία 9.1 12.8 9.8 15.8 3.6 4.9 7 7.8
Γαλλία 11 14.2 12.1 15.2 6.3 7.8 5.7 7

Ιρλανδία 39.9 44.1 30.3 27.8 13.1 22.6 13.4 15.5
Ιταλία 9.6 12.2 9.1 11.2 6.6 8.5 6.6 7.9

Ολλανδία 35.4 46 27.3 28.5 7.6 11.4 13 23.7
Αυστρία 15.3 24.5 20.4 28.7 8 10.5 7.7 7.9

Πορτογαλία 15.5 16.9 20.6 25 4.5 3.9 9.4 7.3
Φιλανδία 12.2 19.7 12.9 14.6 9.9 13.6 7.8 8.5

Δανία 16.8 21.4 13.9 19.8 7.9 9.4 7 7.8
Σουηδία 14.9 20.1 15.2 16.5 11 14.2 7.7 8.5

Η. Β. 10.6 10.8 12.4 12.5 7.6 8 8.9 10.7
EE-15 11.5 17.9 13.9 17.1 7.7 9.4 8.2 16.9

Πηγή: Zervoyianni & Anastasiou (2007), τα αρχικά στοιχεία είναι από την  Eurostat, National
Accounts.

Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη, οι ΝΜ-12 χώρες είναι, με εξαίρεση τις

Μάλτα, Βουλγαρία και Ρουμανία, πολύ ανοικτές οικονομίες (βλέπε Πίνακας 3.5).

Στις Σλοβακία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουμανία οι εισαγωγές

και οι εξαγωγές μέσα στην ΕΕ ανέρχονται κατά μέσο όρο μεταξύ 60% και 50% του

ΑΕΠ τους. Ακολουθεί η Σλοβενία η οποία εμφανίζει εισαγωγές από (εξαγωγές προς)

στην ΕΕ ίσες με 49% (39.9%) του ΑΕΠ, και στη συνέχεια η Λιθουανία και η Λετονία

 με ποσοστά 39.7% και 38.7% (33.2% και 23.3%) αντίστοιχα. Στην Μάλτα οι

εισαγωγές από την ΕΕ ανέρχονται στο 49.1% του ΑΕΠ και οι εξαγωγές στο 21% του

ΑΕΠ, ενώ στην Πολωνία οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μέσα στην ΕΕ ανέρχονται

περίπου στο 25% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές της Κύπρου στην ΕΕ αντιστοιχούν στο 6.5%

του ΑΕΠ αλλά οι εισαγωγές από την ΕΕ αντιστοιχούν περίπου στο 28% του ΑΕΠ.  
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Πίνακας 3.5: ΝΜ-12: Ανοικτότητα και εμπόριο εντός ΕΕ (% του ΑΕΠ),
2006

Ανοικτότητα: Συνολικές
εξαγωγές και εισαγωγές

Εξαγωγές εντός
ΕΕ

Εισαγωγές εντός
ΕΕ

(% του ΑΕΠ)  (% του ΑΕΠ) (% του ΑΕΠ)
Σλοβενία 143 39.9 49
Τσεχία 200 55.3 50.2

Εσθονία 117 48.9 56.3
Κύπρος 114 6.4 27.7
Λετονία 126 23.3 38.7

Λιθουανία 150 33.2 39.7
Ουγγαρία 209 49.9 47.2

Μάλτα 73 21 49.1
Πολωνία 167 24.2 26.3
Σλοβακία 128 62.4 58
Βουλγαρία 85 46.1 56.1
Ρουμανία 74 49 59

Πηγή: Zervoyianni & Anastasiou (2007), τα αρχικά στοιχεία είναι από την  Eurostat, National
Accounts.

Επιπλέον σε σχεδόν όλες τις ΝΜ-12 χώρες, το εμπόριο με την ΕΕ έχει αυξηθεί

σημαντικά μετά το 1999, δηλαδή από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ένταξης

(βλέπε Πίνακας 3.6 και στο Παράρτημα Διάγραμμα Γ.2). Μεταξύ των περιόδων

1999-2002 και 2003-2006 οι εισαγωγές από την ΕΕ σαν ποσοστό του ΑΕΠ

αυξήθηκαν μεταξύ 20% και 30% στις Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Κύπρο,

Σλοβακία και Τσεχία, κατά 16% στην Σλοβενία, κατά 10.6% στην Εσθονία, κατά

3.7% στην Μάλτα και περίπου κατά 2% στην Ουγγαρία. Οι εξαγωγές εντός της ΕΕ

αυξήθηκαν κατά 88% στην περίπτωση της Κύπρου, κατά 50.7% την Πολωνία,

περίπου κατά 20% στις περιπτώσεις των Τσεχία, Λετονία και Λιθουανία, κατά 12.1%

στην Σλοβενία και 15.8% στην Σλοβακία και περίπου κατά 3% στην Εσθονία. Όσον

αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το εμπόριό τους με την ΕΕ έχει επεκταθεί

σημαντικά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν σε αυτές τις

δύο χώρες από 28.3% και 35.4% των ΑΕΠ τους αντίστοιχα την περίοδο 1999-2002 σε

37.8% και 46% την περίοδο 2003-2006. Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ σαν ποσοστό

του ΑΕΠ έχουν επίσης αυξηθεί κατά μέσο όρο από 38.3% στην Βουλγαρία και 40.1%
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στην Ρουμανία την περίοδο 1999-2002 σε 47.8% και 53% αντίστοιχα την περίοδο

2003-2006. Στις περισσότερες ΝΜ-12 χώρες οι εξαγωγές σε χώρες εκτός της ΕΕ

επίσης εμφάνισαν μια αυξητική τάση για την περίοδο 1999-2006, ενώ από το 1999

και μετά, με την εξάλειψη των τελωνιακών δασμών στις εισαγωγές από άλλες χώρες

μέλη, στις περισσότερες ΝΜ-12 χώρες οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν

ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Πίνακας 3.6: Εμπόριο των ΝΜ-12 (ως % του ΑΕΠ), 1999-2002, 2003-2006
Εξαγωγές εντός ΕΕ Εισαγωγές εντός ΕΕ Εξαγωγές εκτός ΕΕ Εισαγωγές εκτός ΕΕ

1999-2002 2003-2006 1999-2002 2003-2006 1999-2002 2003-2006 1999-2002 2003-2006
Σλοβενία 31.4 35.2 38.1 44.2 13.3 18 11.9 12.9
Τσεχία 42.8 52.2 40.2 48 7.3 9.1 13.8 13.7

Εσθονία 41.9 43 47 52 7.8 10.5 20.6 21
Κύπρος 2.5 4.7 19.7 24 1.9 2.1 14.3 10.2
Λετονία 18.8 22.7 31.4 38.3 5.1 7.2 10.2 14.3

Λιθουανία 23.3 28.6 27 34.8 8.9 15.1 20.9 23.7
Ουγγαρία 44.5 44.5 40.1 40.8 10.1 12.4 20.7 19.4

Μάλτα 23.2 21.8 46 47.7 28.5 23.3 25.4 18.6
Πολωνία 15 22.6 19.2 24.9 3.6 6.2 8.3 9.3
Σλοβακία 50.1 58 45.9 55.5 6.4 9.5 17.8 17.2
Βουλγαρία 28.3 37.8 38.3 47.8 7.9 8 17.9 18
Ρουμανία 35.4 46 40.1 53 1.4 22.7 11.4 12.7

Πηγή: Zervoyianni & Anastasiou (2007), τα αρχικά στοιχεία είναι από την  Eurostat, National
Accounts.

Από την άλλη πλευρά, κάποιες από τις ΝΜ-12 χώρες εμφανίζουν σοβαρά

προβλήματα ανεργίας (βλέπε Πίνακας 3.7). Παρά την πτωτική τάση της από το 2005

και μετά, η συνολική ανεργία των ΝΜ-12 ανήλθε σε στο 8.4% κατά μέσο όρο στο

διάστημα 2004-2007. Γενικώς, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις ΝΜ-12 χώρες σε

τρία γκρουπ: σε αυτές με υψηλά ποσοστά ανεργίας (Πολωνία, Σλοβακία και

Βουλγαρία), σε αυτές με μέτρια ποσοστά (Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,

Ουγγαρία, Μάλτα και Ρουμανία) και σε αυτές με χαμηλά ποσοστά (Κύπρος και

Σλοβενία). 

Πίνακας 3.7: Ανεργία και πληθωρισμός, 2004-2007
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Ποσοστά ανεργίας (% του εργατικού
δυναμικού) Ρυθμοί πληθωριμού

200
4

200
5

200
6

200
7

Μέσος
όρος

2004-2007 2004
200

5
200

6
200

7

Μέσος
όρος

2004-20
07

Τσεχία 8.3 7.9 7.2 5.3 7.2 2.6 1.6 2.1 3 2.3
Εστονία 9.7 7.9 5.9 4.7 7.1 3 4.1 4.4 6.7 4.6
Κύπρος 4.7 5.3 4.6 3.9 4.6 1.9 2 2.2 2.2 2.1
Λετονία 10.4 8.9 6.8 6 8.0 6.2 6.9 6.6 10.1 7.5

Λιθουανία 11.4 8.3 5.6 4.3 7.4 1.2 2.7 3.8 5.8 3.4
Ουγγαρία 6.1 7.2 7.5 7.4 7.1 6.8 3.5 4 7.9 5.6

Μάλτα 7.4 7.2 7.1 6.4 7.0 2.7 2.5 2.6 0.7 2.1
Πολωνία 19 17.8 13.9 9.6 15.1 3.6 2.2 1.3 2.6 2.4
Σλοβενία 6.3 6.5 6 4.9 5.9 3.7 2.5 2.5 3.8 3.1
Σλοβακία 18.2 16.3 13.4 11.1 14.8 7.5 2.8 4.3 1.9 4.1

Βουλγαρία 12.1 10.1 9.0 6.9 9.5 6.1 6.0 7.4 7.6 6.8
Ρουμανία 8.1 7.2 7.3 6.4 7.3 11.9 9.1 6.6 4.9 8.1
ΝΜ-12 10.1 9.2 7.9 6.4 8.4 4.8 3.8 4.0 4.8 4.3

ΕΕ-15 8.1 8.1 7.7 7.0 7.7 1.9 2.2 2.3 2.2 2.1

Πηγή: Eurostat database, Long-term indicators, Population and Social Conditions
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Πηγή: Eurostat database, Long-term indicators, Population and Social Conditions

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, κατά μέσο όρο οι ΝΜ-12 χώρες έχουν

εμφανίσει αξιοσημείωτη πρόοδο από το 2000 (βλέπε Διάγραμμα 3.1) όταν ανέλαβαν

να εφαρμόσουν πολιτική σταθεροποίησης. Ωστόσο, ορισμένες ακόμη εμφανίζουν

σχετικά υψηλά ποσοστά πληθωρισμού (βλέπε Πίνακα 3.7). Συγκεκριμένα, η Λετονία,
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η Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν ρυθμό πληθωρισμού την περίοδο 2004-2007 7.5%,

8.1% και 6.8% αντίστοιχα, ενώ ο μέσος πληθωρισμός των ΕΕ-15 αυτήν την περίοδο

είναι 2.1%. 

 Ο Πίνακας 3.8 αναφέρεται στο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος των ΝΜ-12 την

περίοδο 2004-2007. Όσον αφορά το έλλειμμα παρατηρούμε ότι με εξαίρεση την

Ουγγαρία και την Ρουμανία, όλες οι ΝΜ-12 χώρες εμφανίζουν πτωτική τάση την

περίοδο 2004-2007 ενώ η Εσθονία και η Βουλγαρία παρουσιάζουν πλεόνασμα. Για

όλα τα έτη της περιόδου 2004-2007, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία είχαν

έλλειμμα χαμηλότερο από το μέσο έλλειμμα της ΕΕ-15. Επίσης, με εξαίρεση την

Ουγγαρία, όλες οι ΝΜ-12 μείωσαν το χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά την

περίοδο 2004-2007, ενώ αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Εσθονίας η οποία

εμφάνισε χρέος μόλις 4.3% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην περίοδο 2004-2007. Με

εξαίρεση την Κύπρο, την Μάλτα και την Ουγγαρία, οι υπόλοιπες ΝΜ-10 χώρες

παρουσίαζαν χαμηλότερο χρέος από αυτό της ΕΕ-15 κατά τη διάρκεια της περιόδου

αυτής. 

Πίνακας 3.8: Έλλειμμα/πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης και χρέος για τις ΝΜ-12,
2004-2007

Έλλειμμα/πλεόνασμα γενικής κυβέρνησησς
(% του ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (%
του ΑΕΠ)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Τσεχία -3 -3.6 -2.7 -1.6 30.4 29.7 29.4 28.7
Εστονία 1.6 1.8 3.4 2.8 5.1 4.5 4.2 3.4
Κύπρος -4.1 -2.4 -1.2 3.3 70.2 69.1 64.8 59.8
Λετονία -1 -0.4 -0.2 0 14.9 12.4 10.7 9.7

Λιθουανία -1.5 -0.5 -0.5 -1.2 19.4 18.6 18.2 17.3
Ουγγαρία -6.5 -7.8 -9.2 -5.5 59.4 61.6 65.6 66

Μάλτα -4.6 -3 -2.6 -1.8 72.6 70.4 64.2 62.6
Πολωνία -5.7 -4.3 -3.8 -2 45.7 47.1 47.6 45.2
Σλοβενία -2.3 -1.5 -1.2 -0.1 27.6 27.5 27.2 24.1
Σλοβακία -2.4 -2.8 -3.6 -2.2 41.4 34.2 30.4 29.4

Βουλγαρία 1.4 1.8 3 3.4 37.9 29.2 22.7 18.2
Ρουμανία -1.2 -1.2 -2.2 -2.5 18.8 15.8 12.4 13

ΝΜ-12 -2.4 -2.0 -1.7 -0.6 37.0 35.0 33.1 31.5

ΕΕ-15 -2.8 -2.4 -1.3 -0.8 63.2 64.1 62.8 60.4
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        Πηγή: Eurostat database, Structural Indicators

3.2.2 Μέτρηση ετερογένειας στην ΕΕ-27

Η ετερογένεια και οι διαφορές στη δυναμική των οικονομιών των κρατών-μελών της

ΕΕ μπορούν να εξεταστούν με βάση συντελεστές Theil (Theil coefficients).

Υπολογίζουμε συντελεστές Theil για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ

και βιομηχανικής παραγωγής, για τον ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης και

ανεργίας, και για τον ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ, τόσο για την

περίοδο 1993-2005 (‘μετά-Μάαστριχ’ περίοδος) αλλά και την περίοδο 1980-1992

(‘προ-Μάαστριχ’ περίοδος). Οι συντελεστές Theil για κάθε χώρα υπολογίζονται σε

σύγκριση με την ευρωζώνη.

    Ο συντελεστής Τheil συχνά χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει προβλέψεις,

συγκεκριμένα για να εξετάσει το κατά πόσο οι παλινδρομημένες προβλέψεις μιας

μεταβλητής είναι κοντά με τις πραγματικές τιμές. Εδώ τον χρησιμοποιούμε για να

εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ μιας οποιασδήποτε χρονοσειράς που ανήκει σε μια

χώρα μέλος της ΕΕ και της συμπεριφορά της που ερμηνεύεται με βάση την

αντίστοιχη χρονοσειρά στην ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, υποθέτοντας ένα δείγμα

παρατηρήσεων, αν  είναι η χρονοσειρά της χώρας-μέλους i και  η πρόβλεψη για

τη χρονοσειρά αυτή με βάση τις διακυμάνσεις της χρονοσειράς i στην ευρωζώνη σαν

σύνολο, ο συντελεστής Τheil μπορεί να εκφραστεί ως:
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Ο αριθμητής είναι η διαφορά του  και  υψωμένη στο τετράγωνο, και κατά

συνέπεια είναι ένα μέτρο για τον βαθμό απόκλισης μεταξύ τους. Ο παρονομαστής

εξασφαλίζει ότι το  είναι μεταξύ του 0 και του 1. Εάν για κάθε  έχουμε ,  το

 θα γίνει 0, δηλαδή θα έχουμε μηδενική ετερογένεια μεταξύ της χώρας i και της

ευρωζώνης, ενώ αν για κάθε  έχουμε , το  θα γίνει 1 και θα έχουμε πλήρη

ετερογένεια. Γενικώς, μεγάλος συντελεστής Τheil αναδεικνύει ότι υπάρχουν

σημαντικές διαφορές στη δυναμική της οικονομίας μιας χώρας-μέλους και της

ευρωζώνης.

    Η συνολική ετερογένεια μπορεί να διασπαστεί και σε τρία μέρη ως:

με   

όπου , είναι οι μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις.  Οπότε, έχουμε:          
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, με  

Τα και  μπορούν να θεωρηθούν ότι αντανακλούν τον βαθμό των διαρθρωτικών

διαφορών μεταξύ κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ και της ευρωζώνης. Μια μεγάλη τιμή

του  θα σήμαινε την ύπαρξη συστηματικής απόκλισης μεταξύ της χρονοσειράς

μιας χώρας και της πρόβλεψή της με βάση την ευρωζώνη, η οποία κάνει τις μέσες

τιμές αυτών να διαφέρουν (mean proportion bias, MPB), ενώ μια μεγάλη τιμή του

θα σημαίνει ότι η χρονοσειρά  έχει παρουσιάσει έκταση διακυμάνσεων αρκετά

διαφορετική από αυτή που μπορεί να ερμηνευθεί με διακυμάνσεις της ίδιας σειράς

στην ευρωζώνη (variance proportion bias, VPB). Από την άλλη πλευρά, το 

αντανακλά τον βαθμό μη διαρθρωτικών διαφορών, δηλαδή διαφορών που δεν
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οφείλονται σε αποκλίσεις στις μέσες τιμές ή στο εύρος των διακυμάνσεων, όπως είναι

ο βαθμός συγχρονισμού των διακυμάνσεών τους (covariance proportion bias, CPB).

    Αρχίζοντας από τον Πίνακα 3.9, για την περίοδο 1993-2005 παρατηρούμε

έντονη ανισότητα αναφορικά με τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού προϊόντος

στην ομάδα των ΝΜ-12. Η χώρα με τον μεγαλύτερο βαθμό ανισότητας είναι η

Ρουμανία. Η επόμενη στην ομάδα των ΝΜ-12 είναι η Βουλγαρία, ακολουθούμενη

από τη Λιθουανία. Η Πολωνία, η Σλοβενία, και η Κύπρος έχουν συντελεστές Theil, οι

οποίοι είναι συγκρίσιμοι με αυτούς της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, του

Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ουγγαρία και η Εσθονία δεν

φαίνεται να διαφέρουν πολύ από την ευρωζώνη, καθώς οι συντελεστές Theil για τις

χώρες αυτές είναι συγκρίσιμοι με εκείνους βασικών οικονομιών της ΕΕ,

συμπεριλαμβανομένων και των Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Φιλανδία. 

Πίνακας 3.9: Ρυθμός μεταβολής πραγματικού ΑΕΠ-Συντελεστές Theil
Pre-Maast

richt
Post-Maas

tricht
Αυστρία 0.183 0.141
Βέλγιο 0.107 0.127
Ελλάδα 0.484 0.247
Ισπανία 0.138 0.113

Φιλανδία 0.599 0.151
Γαλλία 0.168 0.083

Γερμανία 0.181 0.115
Ιρλανδία 0.239 0.170

Ιταλία 0.143 0.130
Λουξεμβούργο 0.173 0.241

Ολλανδία 0.162 0.180
Πορτογαλία 0.254 0.230

Δανία 0.490 0.199
Σουηδία 0.376 0.131

Η.Β. 0.368 0.212
Μ.Τ. EE-15 0.271 0.165
Τ.Α. EE-15 0.154 0.051
Βουλγαρία 0.665

Κύπρος 0.235
Τσεχία 0.458

Εσθονία 0.189
Ουγγαρία 0.174
Λιθουανία 0.635
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Λετονία 0.397
Μάλτα 0.340

Πολωνία 0.281
Ρουμανία 0.738
Σλοβενία 0.220
Σλοβακία 0.421

Μ.Τ. NM-12 - 0.396
Τ.Α. NM-12 - 0.195

Παρατηρήσεις: Μ.Τ. = Μέση τιμή και Τ.Α. = Τυπική απόκλιση.   
Επίσης, από τον Πίνακα 3.9 φαίνεται ότι σχετικά υψηλούς συντελεστές Theil

εμφανίζουν η Τσεχία, η Σλοβακία και η Λετονία (0.458, 0.421 και 0.397), ωστόσο



320

αυτοί είναι παρόμοιοι με εκείνους ορισμένων μικρών ΕΕ-15 χωρών κατά την

προ-Μάαστριχ περίοδο, όπως είναι η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Δανία και η Σουηδία. 

Μέσα στην ομάδα των ΕΕ-15 υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά

την μεταβλητότητα της βιομηχανικής παραγωγής (βλέπε Πίνακας 3.10). Το Ηνωμένο

Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία έχουν τους

υψηλότερους δείκτες Theil, ακολουθούμενες από τη Φιλανδία, την Ολλανδία και την

Ελλάδα. Αντίθετα, η Γαλλία και η Γερμανία εμφανίζουν τους χαμηλότερους

συντελεστές ανισότητας. Υψηλή ανισότητα στη δυναμική συμπεριφορά της

βιομηχανικής παραγωγής επίσης εμφανίζουν η Τσεχία και η Πολωνία, έχοντας τιμή

για το δείκτη Theil που υπερβαίνει αυτή για το μέσο όρο των ΕΕ-15 (0.570 και

0.479μ αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, με εξαίρεση την Ελλάδα, Ολλανδία και τις

εκτός-ΟΝΕ χώρες (Σουηδία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο), η ανισότητα όσον αφορά

τον ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης είναι σχετικά μικρή στις ΕΕ-15 χώρες-μέλη,

αλλά αυτό αντανακλά τη γενικά χαμηλή επίδοση της  απασχόλησης στην ευρωζώνη

κατά τη περίοδο 1993-2005. Αυτός είναι επίσης ο λόγος της σχετικά υψηλής τιμής

του συντελεστή Theil για τα εκτός-ΟΝΕ κράτη-μέλη της ομάδας των ΕΕ-15, καθώς οι

τρεις αυτές χώρες είχαν καλύτερη επίδοση στον τομέα της απασχόλησης από πολλές

χώρες της ευρωζώνης τη δεκαετία του 1990. Η ανισότητα σε σχέση με τον ρυθμό

μεταβολής της απασχόλησης είναι πολύ έντονη στις ΝΜ-12 χώρες, κάτι το οποίο

αντανακλά την αναδιάρθρωση των οικονομιών τους η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη

από το 1995 και είχε αρνητική επίδραση στα ποσοστά απασχόλησης (βλέπε Πίνακας

3.11). Ειδικότερα, για τις περισσότερες ΝΜ-12 ο συντελεστής Theil ξεπερνά το 0.7,

ενώ ο μέσος όρος για την ομάδα αυτή είναι κατά 0.45 ποσοστιαίες μονάδες

υψηλότερος από αυτόν για τις ΕΕ-15.  
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Πίνακας 3.10: Ρυθμός μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής-Συντελεστές Theil   
Pre-Maast

richt
Post-Maas

tricht
Αυστρία 0.252 0.323
Βέλγιο 0.272 0.231
Ελλάδα 0.386 0.330
Ισπανία 0.330 0.161

Φιλανδία 0.259 0.391
Γαλλία 0.141 0.103

Γερμανία 0.198 0.200
Ιρλανδία 0.370 0.408

Ιταλία 0.289 0.260
Λουξεμβούργο 0.376 0.464

Ολλανδία 0.490 0.359
Πορτογαλία 0.528 0.454

Δανία 0.594 0.453
Σουηδία 0.469 0.296

Η.Β. 0.442 0.551
M.Τ. EE-15 0.360 0.332
Τ.Α. EE-15 0.128 0.126
Ουγγαρία 0.383

Τσεχία 0.570
Πολωνία 0.479
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Πίνακας 3.11: Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης-Συντελεστές Theil        

Pre-Maast
richt

Post-Maas
tricht

Αυστρία 0.439 0.258
Βέλγιο 0.350 0.164
Ελλάδα 0.935 0.681
Ισπανία 0.245 0.147

Φιλανδία 0.996 0.302
Γαλλία 0.361 0.148

Γερμανία 0.180 0.337
Ιρλανδία 0.641 0.351

Ιταλία 0.309 0.302
Λουξεμβούργο 0.318 0.340

Ολλανδία 0.378 0.383
Πορτογαλία 0.476 0.235

Δανία 0.895 0.469
Σουηδία 0.588 0.380

Η.Β. 0.579 0.404
MΤ EE-15 0.513 0.327
Τ.Α. EE-15 0.256 0.137
Βουλγαρία 0.747

Εσθονία 0.925
Ουγγαρία 0.501
Λιθυανία 0.827
Λετονία 0.935
Μάλτα 0.629

Πολωνία 0.775
Ρουμανία 0.781

Μ.Τ. 0.765
Τ.Α. 0.145
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Όσον αφορά τον αποπληθωριστή ΑΕΠ, από την ομάδα των ΕΕ-15, η

Φιλανδία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Δανία έχουν τους υψηλότερους συντελεστές

Theil (βλέπε Πίνακας 3.12) και ακολουθεί το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο,

η Γερμανία και η Αυστρία. Με εξαίρεση την Βουλγαρία και Λιθουανία, οι ΝΜ-12

χώρες δεν εμφανίζουν σχετικά πολύ υψηλούς συντελεστές ανισότητας Theil για τον

ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ, πράγμα όχι απρόσμενο, δεδομένων των

μέτρων που είχαν ληφθεί από αυτές τις χώρες από το 1995 και μετά για να

προσαρμόσουν τον πληθωρισμό τους σε αυτόν της ευρωζώνης. Ωστόσο, οι ΝΜ-12

χώρες παρουσιάζουν κατά μέσο όρο υψηλότερη ανισότητα για την περίοδο
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1993-2005 από αυτή των ΕΕ-15 χωρών κατά την προ-Μάαστριχ περίοδο (μέσος όρος

0.315 και 0.317 αντίστοιχα). 

Πίνακας 3.12: Ρυθμός μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ- Συντελεστές Theil
Pre-Maast

richt
Post-Maas

tricht
Αυστρία 0.101 0.181
Βέλγιο 0.108 0.146
Ελλάδα 0.116 0.165
Ισπανία 0.067 0.103

Φιλανδία 0.158 0.338
Γαλλία 0.097 0.089

Γερμανία 0.164 0.191
Ιρλανδία 0.190 0.256

Ιταλία 0.055 0.131
Λουξεμβούργο 0.194 0.206

Ολλανδία 0.233 0.266
Πορτογαλία 0.141 0.129

Σουηδία 0.165 0.126
Δανία 0.100 0.235
Η.Β. 0.170 0.183

Μ.Τ. EE-15 0.137 0.183
Τ.Α. EE-15 0.050 0.068
Βουλγαρία 0.716

Κύπρος 0.265
Τσεχία 0.238

Εσθονία 0.234
Ουγγαρία 0.188
Λιθουανία 0.502

Λετονία 0.362
Μάλτα 0.255

Πολωνία 0.294
Ρουμανία 0.326
Σλοβενία 0.219
Σλοβακία 0.183

Μ.Τ. NM-12 - 0.315
Τ.Α. NM-12 - 0.154
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.13, η ανισότητα όσον αφορά τον ρυθμό

μεταβολής του ποσοστού ανεργίας είναι αρκετά υψηλή στα περισσότερα ΝΜ-12

κράτη-μέλη, και μόνο η Σλοβενία και η Ουγγαρία έχουν χαμηλούς συντελεστές Theil,

παρόμοιους με εκείνους της Ιταλίας, της  Αυστρίας και της Φιλανδίας. Κατά μέσο

όρο ο βαθμός ανισότητας για την ομάδα των ΝΜ-12 για την περίοδο 1993-2005 είναι

κατά 0.26 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερος από αυτόν των ΕΕ-15 χωρών. Ωστόσο,

το μέγεθος της ανισότητας φαίνεται να είναι συγκρίσιμο με εκείνο των χωρών της
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ομάδας των ΕΕ-15 κατά την προ-Μάαστριχ περίοδο, όπως της Δανίας, Φιλανδίας και

Σουηδίας. 

Πίνακας 3.13: Ρυθμός μεταβολής ανεργίας-Συντελεστές Theil        
Pre-Maast

richt
Post-Maas

tricht
Βέλγιο 0.350 0.269

Γερμανία 0.526 0.298
Ιρλανδία 0.422 0.558
Ελλάδα 0.459 0.725
Ισπανία 0.182 0.341
Γαλλία 0.391 0.188
Ιταλία 0.562 0.439

Λουξεμβούργο 0.498 0.617
Ολλανδία 0.604 0.567
Αυστρία 0.539 0.469

Πορτογαλία 0.651 0.513
Φιλανδία 0.814 0.429
Σουηδία 0.764 0.538

Δανία 0.797 0.644
Η.Β. 0.465 0.580

Μ.Τ. EE-15 0.535 0.478
Τ.Α. EE-15 0.174 0.151
Βουλγαρία 0.863

Τσεχία 0.845
Εσθονία 0.884
Κύπρος 0.578
Λετονία 0.715

Ουγγαρία 0.422
Μάλτα 0.730

Πολωνία 0.888
Ρουμανία 0.688
Σλοβενία 0.448
Σλοβακία 0.920
Λιθουανία 0.887

Μ.Τ. NM-12 - 0.739
Τ.Α. NM-12 - 0.175
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Οι Πίνακες 3.14-3.17 δείχνουν το κατά πόσο η συνολική ανισότητα οφείλεται

σε διαρθρωτικούς ή συστηματικούς παράγοντες και κατά πόσο οφείλεται σε

μη-συστηματικούς παράγοντες (βλέπε Zervoyianni, Zografakis & Anastasiou (2006)).

Ο Πίνακας 3.14 φανερώνει ότι, κατά την μετά-Μάαστριχ περίοδο στα κράτη της

ομάδας των ΕΕ-15 μεγάλο μέρος της ανισότητας αναφορικά με τον ρυθμό μεταβολής

του πραγματικού ΑΕΠ μπορεί να ερμηνευθεί από μη συστηματικούς παράγοντες

όπως π.χ. ασυμμετρία στον συγχρονισμό των διαταραχών: η covariance proportion
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bias (CPB) του συντελεστή Theil κυμαίνεται μεταξύ 0.8 και 0.9 σε πολλές χώρες της

ομάδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ελλάδας, της

Ισπανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της

Ολλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας. Η Γερμανία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο

Βασίλειο φαίνεται να έχουν βιώσει τόσο μεγαλύτερης έκτασης διακυμάνσεις στο

πραγματικό προϊόν απ’ ότι η ευρωζώνη συνολικά, έχοντας δείκτη VPB ίσο με 0.507,

0.317 και 0.364 αντίστοιχα, όσο και σχετικά περιορισμένο συγχρονισμό

διακυμάνσεων (τιμή για το CPB ίση με 0.339, 0.657 και 0.406 αντίστοιχα). Η

Γερμανία και η Ολλανδία επίσης παρουσιάζουν και σχετική διαφορά μέσου, έχοντας

συντελεστή MPB ίσο με 0.154 και 0.171 αντίστοιχα. Όσον αφορά τις οικονομίες των

ΝΜ-12 κρατών-μελών, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Εσθονία

παρουσιάζουν συμπεριφορά παρόμοια με αυτή της ομάδας των ΕΕ-15 κατά το ότι

έχουν αισθητά μεγαλύτερο CPB από ότι variance proportion bias (VPB) και mean

proportion bias (MPB). Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές στο ρυθμό μεταβολής του

πραγματικού ΑΕΠ τους με την ευρωζώνη πηγάζουν κυρίως από έλλειψη

συγχρονισμού των διακυμάνσεων. Από την άλλη πλευρά, πολλές από τις ΝΜ-12

εμφανίζουν υψηλή τιμή για το VPB, το οποίο υποδηλώνει μέγεθος διακυμάνσεων του

πραγματικού ΑΕΠ διαφορετικό από αυτό της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, η

Λιθουανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία παρουσιάζουν συντελεστές VPB πάνω από

50%, ενώ ακολουθεί η Λετονία και η Σλοβακία με συντελεστές VPB γύρω στο 30%.

Ωστόσο, συγκρινόμενες με την ομάδα των ΕΕ-15 για την προ-Μάαστριχ περίοδο, οι

ΝΜ-12 κατά μέσο όρο παρουσιάζουν μικρότερες διαφορές στο εύρος των

διακυμάνσεων, κάτι που υποδηλώνει ότι οι διαφορές αυτές διαχρονικά θα τείνουν να

μειώνονται καθώς οι οικονομίες τους θα προσαρμόζονται σταδιακά στο πλαίσιο των
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θεσμικών κανόνων της ΕΕ και των κριτηρίων εισαγωγής στην ΟΝΕ. Στην περίπτωση

της Σλοβενίας δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις πηγές της ανισότητας, ενώ η

Σλοβακία και η Πολωνία εμφανίζουν μεγαλύτερη ανισότητα μέσου σε σχέση με τις

υπόλοιπες ΝΜ-12.     

Πίνακας 3.14: Ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ των ΕΕ-15-Διάσπαση
του συντελεστή Theil        

MPB VPB CPB
ΑυστρίαΠ 0.003 0.079 0.918
ΑυστρίαΜ 0.057 0.017 0.926
ΒέλγιοΠ 0.061 0.399 0.540
ΒέλγιοΜ 0.001 0.050 0.949
ΕλλάδαΠ 0.044 0.680 0.276
ΕλλάδαΜ 0.072 0.002 0.926
ΙσπανίαΠ 0.002 0.144 0.854
ΙσπανίαΜ 0.086 0.087 0.827

ΦιλανδίαΠ 0.001 0.603 0.396
ΦιλανδίαΜ 0.030 0.002 0.968

ΓαλλίαΠ 0.025 0.003 0.972
ΓαλλίαΜ 0.002 0.050 0.948

ΓερμανίαΠ 0.005 0.228 0.767
ΓερμανίαΜ 0.154 0.507 0.339
ΙρλανδίαΠ 0.011 0.091 0.898
ΙρλανδίαΜ 0.171 0.218 0.611

ΙταλίαΠ 0.012 0.009 0.979
ΙταλίαΜ 0.004 0.109 0.887

ΛουξεμβούργοΠ 0.003 0.190 0.807
ΛουξεμβούργοΜ 0.065 0.003 0.932

ΟλλανδίαΠ 0.026 0.330 0.644
ΟλλανδίαΜ 0.007 0.040 0.953

ΠορτογαλίαΠ 0.003 0.295 0.702
ΠορτογαλίαΜ 0.026 0.317 0.657

ΔανίαΠ 0.017 0.380 0.603
ΔανίαΜ 0.029 0.010 0.961

ΣουηδίαΠ 0.001 0.339 0.66
ΣουηδίαΜ 0.002 0.092 0.906

Η.Β.Π 0.002 0.316 0.682
Η.Β.Μ 0.23 0.364 0.406

Μ.Τ. EE-15Π 0.014 0.272 0.713
Τ.Α. ΕΕ-15Π
Μ.Τ. EE-15Μ

0.018
0.063

0.198
0.124

0.205
0.813

Τ.Α.EE-15Μ 0.071 0.156 0.209
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Παρατήρηση: AυστρίαΠ=Αυστρία Προ-Μάαστριχ, ATΜ= Αυστρία Μετά-Μάαστριχ, όλοι οι
συμβολισμοί των χωρών είναι παρόμοιοι.

Πίνακας 3.15: Ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ των ΝΜ-12-Διάσπαση
του συντελεστή Theil        

MPB VPB CPB
Βουλγαρία 0.001 0.644 0.355

Κύπρος 0.045 0.010 0.945
Ουγγαρία 0.070 0.013 0.917
Λιθουανία 0.005 0.652 0.343

Λετονία 0.002 0.382 0.616
Μάλτα 0.030 0.120 0.850

Πολωνία 0.148 0.020 0.832
Ρουμανία 0.071 0.550 0.379
Σλοβενία 0.222 0.310 0.468
Σλοβακία 0.240 0.003 0.757
Εσθονία 0.030 0.170 0.800

Μ.Τ. NM-12 0.078 0.261 0.660
Τ.Α. NM-12 0.087 0.260 0.235

 Στην περίπτωση του ρυθμού μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ υπάρχουν

εντονότερες διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών όσον αφορά τις πηγές

προέλευσης της ανισότητας (βλέπε Πίνακας 3.16). Από την ομάδα των ΕΕ-15 χωρών,

η Γερμανία ακολουθούμενη από την Φιλανδία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την
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Σουηδία εμφανίζουν αρκετά υψηλότερο εύρος διακυμάνσεων του αποπληθωριστή

ΑΕΠ σε σχέση με την ευρωζώνη για την μετά-Μάαστριχ περίοδο, έχοντας

συντελεστές VPB ανερχόμενους σε 0.769, 0.447, 0.427, 0.363 και 0.316 αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, ανισότητα στη δυναμική του αποπληθωριστή ΑΕΠ οφειλόμενη

κυρίως σε έλλειψη συγχρονισμού των διακυμάνσεων εμφανίζουν για την

μετά-Μάαστριχ περίοδο οι Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιρλανδία, 

Πορτογαλία και Βέλγιο. Όσον αφορά τις ΝΜ-12 χώρες, ο Πίνακας 3.17 υποδηλώνει

ότι για ορισμένες από αυτές (Ουγγαρία, Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία) οι

διαφορές στον συγχρονισμό των διακυμάνσεων του αποπληθωριστή ΑΕΠ έχουν

αποτελέσει σημαντική πηγή ανισότητας. 

Πίνακας 3.16: Ρυθμός μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ των
ΕΕ-15-Διάσπαση του συντελεστή Theil        

MPB VPB CPB

ΑυστρίαΠ 0.020 0.010 0.970
ΑυστρίαΜ 0.004 0.363 0.633
ΒέλγιοΠ 0.003 0.023 0.974
ΒέλγιοΜ 0.003 0.086 0.911
ΕλλάδαΠ 0.100 0.510 0.390
ΕλλάδαΜ 0.010 0.427 0.563
ΙσπανίαΠ 0.053 0.232 0.715
ΙσπανίαΜ 0.042 0.142 0.816
ΦιλανδίαΠ 0.005 0.061 0.934
ΦιλανδίαΜ 0.002 0.447 0.551

ΓαλλίαΠ 0.085 0.706 0.209
ΓαλλίαΜ 0.002 0.025 0.973

ΓερμανίαΠ 0.027 0.002 0.971
ΓερμανίαΜ 0.057 0.769 0.174
ΙρλανδίαΠ 0.075 0.718 0.207
ΙρλανδίαΜ 0.035 0.055 0.910

ΙταλίαΠ 0.032 0.335 0.633
ΙταλίαΜ 0.010 0.013 0.977

ΛουξεμβούργοΠ 0.037 0.559 0.404
ΛουξεμβούργοΜ 0.010 0.107 0.883

ΟλλανδίαΠ 0.030 0.567 0.403
ΟλλανδίαΜ 0.023 0.117 0.860

ΠορτογαλίαΠ 0.027 0.002 0.971
ΠορτογαλίαΜ 0.002 0.068 0.930

Η.Β. Π 0.042 0.005 0.953
Η.Β. Μ 0.048 0.011 0.941
ΔανίαΠ 0.027 0.383 0.590
ΔανίαΜ 0.062 0.001 0.937
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ΣουηδίαΠ 0.039 0.004 0.957
ΣουηδίαΜ 0.007 0.316 0.677

Μ.Τ. EE-15Π 0.040 0.274 0.686
Τ.Α. EE-15Π 0.028 0.280 0.299

Μ.Τ. ΕΕ-15Μ 0.021 0.197 0.782
Τ.Α.EE-15Μ 0.022 0.222 0.224
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Πίνακας 3.17: Ρυθμός μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ των
ΝΜ-12-Διάσπαση του συντελεστή Theil        

MPB VPB CPB
Βουλγαρία 0.008 0.757 0.235

Κύπρος 0.012 0.178 0.810
Τσεχία 0.011 0.534 0.455

Ουγγαρία 0.001 0.186 0.813
Λιθουανία 0.037 0.830 0.133

Λετονία 0.033 0.758 0.209
Μάλτα 0.005 0.231 0.764

Πολωνία 0.010 0.579 0.411
Ρουμανία 0.002 0.527 0.471
Σλοβενία 0.038 0.691 0.271
Σλοβακία 0.001 0.228 0.771
Εσθονία 0.006 0.194 0.800

Μ.Τ. NM-12 0.014 0.475 0.512
Τ.Α. NM-12 0.014 0.256 0.266

    Ωστόσο, όπως υποδηλώνει ο Πίνακας 3.17, σημαντική πηγή ανισότητας για

την ομάδα των ΝΜ-12 σαν σύνολο είναι διαφορές με την ευρωζώνη σχετικά με το

μέγεθος των διακυμάνσεων του αποπληθωριστή ΑΕΠ, το οποίο εμφανίζεται και

υψηλότερο από τον μέσο όρο των ΕΕ-15 για την προ-Μάαστριχ περίοδο αντίστοιχα. 
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Το γενικότερο συμπέρασμα το οποίο αντλείται από τους Πίνακες 3.9-3.17,

είναι ότι ένας υψηλός βαθμός ετερογένειας κυριαρχεί στην ΕΕ, κάτι το οποίο σε

μεγάλη έκταση μπορεί να αποδοθεί στην πρόσφατη διεύρυνσή της. Ενώ μερικές από

τις οικονομίες των ΝΜ-12 χωρών συμπεριφέρονται παρόμοια με την υπόλοιπη

Ευρώπη, άλλες φαίνεται να έχουν δυναμική όσον αφορά στο πραγματικό προϊόν και

επίπεδο τιμών αρκετά διαφορετική από αυτή χωρών της ΕΕ που αποτελούν τον

‘πυρήνα’ ή παρουσιάζουν μεγαλύτερες αποκλίσεις από εκείνες των σχετικά μικρών

χωρών της ευρωζώνης. Από την άλλη πλευρά, οι οικονομίες των δύο πιο πρόσφατων

χωρών-μελών, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, εμφανίζονται με βάση τους

συντελεστές Theil αρκετά διαφορετικές από εκείνες της υπόλοιπης ΕΕ.

3.3 Συγχρονισμός των οικονομικών κύκλων και συμμετρία των διαταραχών

 3.3.1 Η θεωρία της ΑΝΠ

Η θεωρία της ΑΝΠ αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 από τον

Mundell (1961) και στη συνέχεια ασχολήθηκαν με αυτήν οι McKinnon (1963) και

Kenen (1969). Η θεωρία αυτή καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν

οι χώρες ώστε μια νομισματική ένωση να είναι ελκυστική, ή διαφορετικά να

διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την ένταξη των χωρών στην νομισματική ένωση

υπερβαίνουν το κόστος. Έτσι, αυτή η θεωρία χρησιμοποιήθηκε περισσότερο με

σκοπό να αναλύσει το εάν κάποιες χώρες μπορούν να ενταχθούν σε μια νομισματική

ένωση. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να μελετήσει τις προϋποθέσεις

κάτω από τις οποίες τα ήδη κράτη μέλη της νομισματικής ένωσης ενδεχομένως να

θελήσουν να βρεθούν εκτός της ένωσης.
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 Σύμφωνα με τον De Grauwe (2006), οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται

για να είναι η νομισματική ένωση ελκυστική ανάμεσα στα κράτη μέλη της μπορούν

να συνοψισθούν στις παρακάτω τρεις έννοιες:

 Συμμετρία των διαταραχών

 Ευκαμψία

 Ενοποίηση

Οι χώρες μέσα σε μια νομισματική ένωση θα πρέπει να βιώνουν

μακροοικονομικές διαταραχές οι οποίες να είναι αρκετά συσχετισμένες με αυτές που

βιώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ένωσης (συμμετρία). Αυτές οι χώρες θα πρέπει

να έχουν μεγάλη ευκαμψία στις αγορές εργασίας τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να

προσαρμόσουν τις οικονομίες τους μετά από ασυμμετρικές διαταραχές, αφού

προηγουμένως  έχουν εισαχθεί στην ένωση. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ένα αρκετά

μεγάλο βαθμό εμπορικής ενοποίησης με τα κράτη μέλη της ένωσης έτσι ώστε να

δημιουργηθούν οφέλη από την χρήση του κοινού νομίσματος.

 Έτσι, σύμφωνα με τον De Grauwe (2006) μπορούμε να αναπαραστήσουμε

γραφικά την θεωρία της ΑΝΠ (Διαγράμματα 3.2 και 3.3). Στο Διάγραμμα 3.2 η

γραμμή ΑΝΠ, η οποία έχει αρνητική κλίση, παρουσιάζει συνδυασμούς συμμετρίας

και ευκαμψίας οι οποίοι χρειάζονται για να σχηματίσουν μια άριστη νομισματική

περιοχή, δηλαδή για σημεία πάνω στην ΑΝΠ γραμμή το κόστος και το όφελος από τη

συμμετοχή μιας χώρας σε μια νομισματική ένωση είναι ισόρροπα. Η κλίση της

γραμμής αυτής είναι αρνητική γιατί μια μείωση στην συμμετρία, η οποία αυξάνει το

κόστος, χρειάζεται μια αύξηση της ευκαμψίας. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3.2

δεξιά της ΑΝΠ γραμμής ο βαθμός ευκαμψίας είναι αρκετά υψηλός, θεωρώντας

δεδομένο τον βαθμό συμμετρίας, έτσι ώστε τα οφέλη από την ύπαρξη μιας
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νομισματικής ένωσης υπερβαίνουν το κόστος. Αριστερά της ΑΝΠ γραμμής υπάρχει

μη επαρκής ευκαμψία για οποιοδήποτε βαθμό συμμετρίας.

Το Διάγραμμα 3.3 περιγράφει συνδυασμούς συμμετρίας και ενοποίησης αγορών που

Διάγραμμα 3.2: Συμμετρία και Ευκαμψία – Η ΑΝΠ Γραμμή

Συμμετρία

ΑΝΠ
περιοχή

ΑΝΠ γραμμή

Ευκαμψία

=

Όφελος από
ΝΕ

μεγαλύτερο
από το

Όφελος από
ΝΕ

μικρότερο

Διάγραμμα 3.3: Συμμετρία και Ενοποίηση – Η ΑΝΠ Γραμμή

Συμμετρία

ΑΝΠ

Ενοποίηση

ΑΝΠ
περιοχή =

Όφελος από
ΝΕ

μεγαλύτερο
από το

Όφελος από
ΝΕ

μικρότερο
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απαιτούνται για τον σχεδιασμό μιας ΑΝΠ. Η προς τα κάτω κλίση της αποτυπώνει το

ότι μια μείωση στην συμμετρία αυξάνει το κόστος ένταξης σε μια νομισματική

ένωση. Το επιπλέον αυτό κόστος μπορεί να αντισταθμιστεί από το επιπλέον όφελος

που δημιουργείται από έναν αυξημένο βαθμό ενοποίησης των αγορών που προέρχεται

από την θετική επίδραση της νομισματικής ένωσης στις ροές εμπορίου μεταξύ των

μελών της. Σημεία που βρίσκονται δεξιά της γραμμής ΑΝΠ αντιπροσωπεύουν ομάδες

χωρών για τις οποίες τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος

υπερβαίνουν το κόστος από την απώλεια της νομισματικής ανεξαρτησίας. 

 Ωστόσο, ο Mundell προχώρησε το 1973 (Mundell (1973)), σε επιχειρήματα

των οποίων τα κύρια σημεία της ήταν τα ακόλουθα. Ξεκίνησε με την περίπτωση όπου

υπάρχει απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων, μια περίπτωση η οποία

εμφανίστηκε στην δεκαετία του’70 αλλά φαινόταν απίθανη την δεκαετία του ’60.

Μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος διακατέχεται από απελευθέρωση της κινητικότητας

κεφαλαίου, η συναλλαγματική ισοτιμία παύει να είναι ένα σταθεροποιητικό εργαλείο

έναντι των διαταραχών. Αλλά σύμφωνα με τον Mundell (1973) αστάθεια της

συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί σημάδι ύπαρξης ασυμμετρικών διαταραχών και

επομένως μια χώρα θα είχε όφελος να ενταχθεί στην ΑΝΠ μόνο όταν οι διαταραχές

είναι συμμετρικές. Έτσι, σε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος σύμφωνα με τον

Mundell (1973), η ένταξη σε μια νομισματική ένωση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι

επιφέρει μόνο κόστος από την εγκατάλειψη της πολιτικής των κυμαινόμενων

συναλλαγματικών ισοτιμιών που χρησιμοποιούταν για σταθεροποιητικό εργαλείο,

αλλά και όφελος από την απορρόφηση των ασύμμετρων διαταραχών. Στην

πραγματικότητα, η άποψη που εκφράστηκε από τον  Mundell (1973) βασίζεται στην

ιδέα ότι οι αγορές συναλλάγματος δεν είναι αποτελεσματικές. Επίσης, υποστήριξε ότι
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μόνο μέσα σε μια νομισματική ένωση οι κεφαλαιαγορές μπορούν να ενοποιηθούν

πλήρως έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως έναν μηχανισμό ασφαλείας έναντι των

ασύμμετρων διαταραχών (βλ. Asdrubali et al. (1996)). Χώρες που παραμένουν εκτός

νομισματικής ένωσης δεν μπορούν να ελπίζουν ότι θα επωφεληθούν από την

ασφάλεια που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές στον υπόλοιπο κόσμο έναντι

ασύμμετρων διαταραχών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι είναι

τόσο εκτεταμένοι που εμποδίζουν τις κεφαλαιαγορές να προσφέρουν ουσιαστική

ασφάλεια έναντι ασύμμετρων διαταραχών.

 Έτσι, σύμφωνα με τον Mundell (1973), χώρες που μένουν εκτός νομισματικής

ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μεγάλες ασύμμετρες διαταραχές οι οποίες

προέρχονται από την αστάθεια των διεθνών ροών κεφαλαίου. Επιπλέον, η ικανότητα

αυτών των χωρών να απορροφήσουν τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στις

οικονομίες τους όταν αυτές πλήττονται από ασυμμετρικές διαταραχές είναι πολύ

περιορισμένη όταν αυτές μένουν εκτός μιας νομισματικής ένωσης. Με μια τέτοια

ανάλυση, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η μελέτη του Mundell (1973) ήταν

εκείνη που προώθησε κυρίως την ιδέα περί δημιουργίας μιας νομισματικής ένωσης

στην Ευρώπη.

3.3.2 Συγχρονισμός του οικονομικού κύκλου - Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Προσχώρησης, για όλα τα νέα κράτη μέλη η ένταξη στην

ΕΕ προϋποθέτει και συμμετοχή στην ΟΝΕ (επιλογή για μη συμμετοχή δεν

προβλέπεται, όπως έγινε με τις περιπτώσεις της Δανίας και του Ηνωμένου

Βασιλείου), όμως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την χρονική

στιγμή για ένταξη στην ΟΝΕ. Πράγματι, όλα τα κράτη της ΝΜ-12 είχαν εκδηλώσει
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επιθυμία για ταχεία είσοδο στην ΟΝΕ και υιοθέτηση ενός ενιαίου νομίσματος από το

1999 με σκοπό να επωφεληθούν από την εξάλειψη του κινδύνου όσον αφορά την

συναλλαγματική ισοτιμία, από το μειωμένο κόστος των εμπορικών συναλλαγών και

από την αποταμίευση λόγω των συναλλαγματικών αποθεμάτων. 

    Ωστόσο, η συμμετοχή στην ΟΝΕ θα επιφέρει περιορισμούς στην

μακροοικονομική πολιτική των ΝΜ-12 χωρών. Με το να γίνουν μέλη της ΟΝΕ  θα

χάσουν την δυνατότητά τους για χρήση της νομισματικής πολιτικής και της

συναλλαγματικής ισοτιμίας για σταθεροποίηση της συνολικής ζήτησης

βραχυπρόθεσμα. Επίσης, βραχυπρόθεσμα οι εθνικές δημοσιονομικές αρχές θα

χάσουν μεγάλο μέρος από την ανεξαρτησία τους, εφόσον δεν θα έχουν πλέον την

επιλογή της δημιουργίας νέου χρήματος για την χρηματοδότηση των δημοσιονομικών

τους ελλειμμάτων. Έτσι, λόγω του ότι η συμμετοχή στην ΟΝΕ συνεπάγεται και

κόστος, ένα σημαντικό θέμα για αυτές τις χώρες είναι κάτω από ποιες συνθήκες το

κόστος συμμετοχής θα είναι μικρότερο σε σχέση με το όφελος.

    Ο βαθμός συγχρονισμού του οικονομικού κύκλου και η συμμετρία των

διαταραχών στην Ευρώπη είναι ένα θέμα στο οποίο πολλοί οικονομολόγοι έχουν

επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την υπογραφή της

Συνθήκης του Μάαστριχ (βλέπε Zervoyianni (2006) για εκτενή συζήτηση της

βιβλιογραφίας). Οι Cohen & Wyplosz (1989), Weber (1991) και Stockman (1988)

ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν κατά πόσο οι κυκλικές διακυμάνσεις στις συνολικές

μεταβλητές στα κράτη της Ευρώπης ήταν όμοιες. Οι Cohen & Wyplosz (1989)

εξέτασαν τους συντελεστές συσχέτισης για το πραγματικό προϊόν, τους πραγματικούς

μισθούς και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ της Γερμανίας και της

Γαλλίας και βρήκαν ότι οι οικονομικοί κύκλοι μεταξύ αυτών των χωρών ήταν αρκετά
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συγχρονισμένοι. Ο Weber (1991) επέκτεινε την ανάλυση των Cohen & Wyplosz και

σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, καταλήγοντας σε παρόμοιο συμπέρασμα. Ο Stockman

(1988) μελέτησε τον ρυθμό μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής σε two-digit

SITC ταξινόμηση στον κλάδο βιομηχανιών της μεταποίησης σε διάφορες Ευρωπαϊκές

χώρες και τόνισε ότι οι διαταραχές στον τομέα της βιομηχανίας δεν ήταν λιγότερο

σημαντικές από τις διαταραχές σε εθνικό επίπεδο. 

 Το IMF (2000) αναφέρει ένα σχετικά υψηλό βαθμό συγχρονισμού των

οικονομικών κύκλων μεταξύ της Γερμανίας και ορισμένων ΚΑΕΧ (χώρες της

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), όπως οι Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,

Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μελετών

που εφαρμόζει εξειδικευμένους στατιστικούς ελέγχους, τονίζει ότι υπάρχουν σχετικά

υψηλοί βαθμοί συσχέτισης μεταξύ διαφόρων ομάδων χωρών. Συγκεκριμένα, οι χώρες

της ΕΕ είναι ισχυρά συσχετισμένες με τις ΗΠΑ. Μια πιθανή εξήγηση αυτού του

συμπεράσματος είναι η ανυπαρξία ενός ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού κύκλου, η οποία

αντικρούει προηγούμενα αποτελέσματα, όπως αυτά των Artis & Zhang (1997).

Συνεπώς, ο αυξημένος βαθμός συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων μέσα στην

ΕΕ, και επίσης πιθανώς μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και των νέων

μελών-χωρών, μπορεί να προέρχεται περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση παρά

από την πανευρωπαϊκοποίηση. 

 Ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μέτρησης του

βαθμού συσχέτισης μεταξύ των οικονομικών κύκλων της ευρωζώνη, ή της ΕΕ, και

των ΚΑΕΧ. Οι Boone & Maurel (1998) υπολογίζουν τους συντελεστές συσχέτισης

μεταξύ των κυκλικών συστατικών της βιομηχανικής παραγωγής και των ποσοστών

ανεργίας για ΚΑΕΧ, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η
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Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, σε σχέση

με την Γερμανία και την ΕΕ-15. Το κυκλικό συστατικό των οικονομικών κύκλων

παράχθηκε με τη βοήθεια του φίλτρου Hodrick-Prescott (HP), το οποίο απομονώνει

την μακροχρόνια τάση μιας χρονοσειράς. Η ομαλοποιημένη χρονοσειρά  της

αρχικής χρονοσειράς  υπολογίζεται ελαχιστοποιώντας την διακύμανση της σε

σχέση με την , υπό έναν περιορισμό που αφορά την δεύτερη διαφορά του . Έτσι,

το φίλτρο των Hodrick-Prescott ελαχιστοποιεί την παρακάτω συνάρτηση:

 Ο περιορισμός, ο οποίος απεικονίζεται με τον πολλαπλασιαστή , ελέγχει την

ομαλοποίηση της χρονοσειράς . Όσο πιο μεγάλο είναι το  τόσο πιο

ομαλοποιημένη είναι η χρονοσειρά , ενώ όσο το τείνει στο άπειρο, η χρονοσειρά

 τείνει να έχει γραμμική τάση. Οι Hodrick και Prescott προτείνουν για τριμηνιαία

δεδομένα την τιμή . Οι Boone & Maurel (1998) με βάση το H-P φίλτρο

βρίσκουν ένα σχετικά υψηλό βαθμό συσχέτισης των οικονομικών κύκλων μεταξύ των

ΚΑΕΧ και της Γερμανίας, ο οποίος είναι υψηλότερος ακόμα και από αυτόν της

Πορτογαλίας και της Ελλάδας, υποδηλώνοντας έτσι ότι οι ΚΑΕΧ θα αντιμετωπίσουν

σχετικά χαμηλό κόστος με το να εγκαταλείψουν την νομισματική αυτονομία τους και

να συμμετάσχουν σε μια νομισματική ένωση μαζί με την Γερμανία. 

 Οι Boone & Maurel (1999) χρησιμοποιούν μια διαφορετική μεθοδολογία από

αυτήν στη προηγούμενη μελέτη τους (Boone & Maurel (1998)) με σκοπό να

αποτιμήσουν τις ομοιότητες των οικονομικών κύκλων σε κάποιες ΚΑΕΧ, όπως είναι
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οι Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία, έναντι στην Γερμανία και στην ΕΕ-15.

Αυτοί προσαρμόζουν ένα μονομεταβλητό υπόδειγμα για το ποσοστό ανεργίας σε

κάθε μια χώρα από τις ΚΑΕΧ, χρησιμοποιώντας υστερήσεις για τα ποσοστά ανεργίας

αυτής της χώρας και της ΕΕ-15. Με αυτή τη μεθοδολογία, ερευνούν κατά πόσο ένα

μεγάλο μέρος της διακύμανσης του ποσοστού ανεργίας μπορεί να εξηγηθεί από τις

διαταραχές στην Γερμανία και στην ΕΕ-15. Στη συνέχεια, μελετούν τον συντελεστή

συσχέτισης στην διάδοση της διαταραχής. Βρίσκουν ότι το μέρος της διακύμανσης

που εξηγείται από διαταραχές στην Γερμανία είναι αρκετά μεγάλο και για τις

τέσσερις χώρες, ενώ το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στην περίπτωση της

Ουγγαρίας και Σλοβακίας. Οι χώρες με τους υψηλότερους συντελεστές συσχέτισης

που αφορούν αντιδράσεις έναντι σε μια Γερμανική διαταραχή είναι η Πολωνία και η

Σλοβακία. Έτσι, οι Boone & Maurel καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικοί

κύκλοι σε αυτές τις χώρες είναι αρκετά συγχρονισμένοι στον Γερμανικό οικονομικό

κύκλο και ότι η συμμετοχή στην νομισματική ένωση θα έφερνε καθαρά οφέλη. Οι

Barell & Holland (2004) συγκρίνουν τα κατάλοιπα που προήλθαν από την εκτίμηση

για την απασχόληση σε ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα για την παγκόσμια

οικονομία, συμπεριλαμβάνοντας τις Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Θετική

συσχέτιση εξηγείται ως συντονισμός μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων των

διαφόρων χωρών. Για την περίοδο 1993-2002 μόνο η Ουγγαρία εμφανίζει υψηλό

βαθμό συσχέτισης με την Γερμανία, ενώ η Τσεχία και η Πολωνία είναι αρνητικά

συσχετισμένες. 

 Οι Artis et al. (2004) και οι Darvas & Szapary (2005) εξετάζουν τον

οικονομικό κύκλο των ΚΑΕΧ χρησιμοποιώντας το φίλτρο Band-Pass. Βρίσκουν ότι

οι οικονομικοί κύκλοι της Ουγγαρίας και της Πολωνίας είναι οι περισσότερο όμοιοι
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σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο της ευρωζώνης. Οι Darvas & Szapary (2005)

διαφέρουν από άλλες μελέτες κατά το ότι ερευνούν τη συμπεριφορά διαφόρων

δαπανών και συστατικών του ΑΕΠ. Βρίσκουν ότι το ΑΕΠ, η βιομηχανική παραγωγή

και οι εξαγωγές στις Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβενία παρουσιάζουν ένα σχετικά

υψηλό βαθμό συσχέτισης με την ευρωζώνη. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση και οι

υπηρεσίες δεν είναι υψηλά συσχετισμένες. Επίσης, μελετούν το εάν η συσχέτιση της

οικονομικής δραστηριότητας των ΚΑΕΧ με την ευρωζώνη έχει αυξηθεί με την

πάροδο των χρόνων. Τα αποτελέσματά τους είναι διφορούμενα, καθώς στις μισές

περίπου χώρες η συσχέτιση του κύκλου του ΑΕΠ έχει αυξηθεί, ενώ στις άλλες μισές

έχει μειωθεί. 

 Ο Suppel (2003) χρησιμοποιώντας στοιχεία για την περίοδο 1996-2002,

βρίσκει ότι οι οικονομικοί κύκλοι των ΚΑΕΧ είναι λιγότερο συγχρονισμένοι με την

ευρωζώνη από αυτούς του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Δανίας. Ο

συγχρονισμός των οικονομικών κύκλων ποικίλει μεταξύ των χωρών και

συγκεκριμένα, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβενία είναι πιο κοντά στην

ευρωζώνη ενώ η Τσεχία και η Σλοβακία εμφανίζουν σημαντικές ασυμμετρίες με τις

άλλες ΕΕ χώρες-μέλη.

Ένα άλλο τμήμα της εμπειρικής βιβλιογραφίας μελετά την μεταβλητότητα της

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, τονίζοντας ότι η ασταθής συναλλαγματική

ισοτιμία είναι ένας τρόπος προσαρμογής των οικονομιών σε ασύμμετρες διαταραχές.

Έτσι, η σταθερότητα της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας θεωρείται ένδειξη

για την έλλειψη ασυμμετριών και σύγκλιση των οικονομικών κύκλων. Αυτή η θεωρία

αναπτύχθηκε αρχικά από τον Vaubel (1976, 1978) και βασίζεται στην υπόθεση ότι

όταν οι αγορές πλήττονται από ασύμμετρες διαταραχές, η συναλλαγματική ισοτιμία
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θα αντιδράσει σε αυτές και θα ανατιμηθεί ή θα υποτιμηθεί. Το πλεονέκτημα αυτής

της μεθόδου είναι ότι ενσωματώνει πολλούς βασικούς οικονομικούς παράγοντες που

καθορίζουν τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως ο βαθμός

κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών, ο βαθμός διαφοροποίησης των

αγορών, ο βαθμός οικονομικής ενοποίησης και ο βαθμός ανοικτότητας των

οικονομιών (Vaubel, 1976). Το πρόβλημα με αυτήν την θεωρία είναι ότι είναι πολύ

δύσκολο να διακρίνει κανείς τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας που

προέρχονται από εξωγενείς διαταραχές, όπως π.χ. οι επιδράσεις που μεταδίδονται

μέσα από τις χρηματοοικονομικές ροές ή από τυχαίες μεταβολές της

συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι οποίες δεν συσχετίζονται απαραίτητα με τις

ασύμμετρες διαταραχές. 

Ωστόσο, όπως τονίζει η Zervoyianni (2006), ενώ οι συντελεστές συσχέτισης

παρέχουν μία χρήσιμη ένδειξη του βαθμού συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων,

δεν επιτρέπουν σε κάποιον να διαχωρίσει τη φύση των διαταραχών και τη δυναμική

αντίδρασης σε αυτές. Για το διαχωρισμό των διαταραχών από τις αντιδράσεις σε

αυτές, πρόσφατες μελέτες εκτιμούν υποδείγματα Vector Autoregression (VARs) και

στη συνέχεια χρησιμοποιούν την μεθοδολογία των Βlanchard & Quah (1989) για να

γίνει ο διαχωρισμός σε διαταραχές ζήτησης και διαταραχές προσφοράς. Μία

σημαντική συνεισφορά σε αυτή τη βιβλιογραφία είναι η μελέτη των Βayoumi &

Eichengreen (1993). Χρησιμοποιώντας την μέθοδο Structural VARs, υπολόγισαν

συντελεστές συσχέτισης για τις διαταραχές που επηρέασαν τα ευρωπαϊκά κράτη και

για αυτές που επηρέασαν τις πολιτείες της Αμερικής. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν

ότι οι διαταραχές στη ζήτηση και στην προσφορά ήταν πιο έντονες σε εθνικό επίπεδο

ανάμεσα στις χώρες-μέλη της ΕΕ παρά ανάμεσα στις πολιτείες της Αμερικής. Επίσης,
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οι Βayoumi & Eichengreen (1993) διέκριναν τις χώρες στην Ευρώπη σε ένα ‘πυρήνα’

και μια ‘περιφέρεια’, όπου ο πυρήνας περιλάμβανε το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία,

τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, ενώ η περιφέρεια περιλάμβανε την

Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την

Ισπανία. Οι Clark & van Wincoop (2001) επίσης μελέτησαν τους οικονομικούς

κύκλους σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής και σε διάφορες χώρες της ΕΕ και

βρήκαν ότι ο βαθμός συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων μέσα στην ΕΕ-15 ήταν

πολύ χαμηλότερος από εκείνον μεταξύ των πολιτειών της Αμερικής. Οι Wyne & Koo

(2000) κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα. 

Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει η Zervoyianni (2006), οι Chamie,

DeSerres & Lalonde (1994) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των Βayoumi –

Eichengreen βρήκαν ότι μόνο η Γερμανία και η Ελβετία σχετίζονταν σε τέτοιο βαθμό

ως προς τις διαταραχές στη ζήτηση και στην προσφορά όσος ήταν περίπου και ο

βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στις πολιτείες της Αμερικής και ότι οι διαταραχές που

επηρέαζαν τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είχαν πιο εθνικά χαρακτηριστικά

(country-specific). Επεκτείνοντας την περίοδο του δείγματός τους πέρα από το 1988,

οι Βayoumi & Eichengreen (1996) κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς

όσον αφορά τις διαταραχές στην προσφορά, συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των

χωρών βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικοί μόνο μεταξύ της Γερμανίας και των

Βελγίου, Αυστρίας, Γαλλίας και Ολλανδίας. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία

παρόμοια με αυτή των Βayoumi & Eichengreen (1993), οι Demertzis, Hughes-Hallet

& Rummel (1998) τόνισαν ότι οι διαταραχές στη ζήτηση ήταν πιο συγχρονισμένες

τόσο στον πυρήνα όσο και στην περιφέρεια της ΕΕ, αλλά το ίδιο συμπέρασμα δεν

ίσχυε για τις διαταραχές στην προσφορά. Οι  Funke (1997) και Artis (1999) επίσης
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μελέτησαν τις κυκλικές διακυμάνσεις στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματά τους ήταν

παρόμοια με αυτά των Βayoumi και Eichengreen καθώς βρήκαν ότι η Ευρώπη μπορεί

να θεωρηθεί ότι αποτελείται από έναν ‘πυρήνα’ χωρών με υψηλό βαθμό συμμετρίας

των διαταραχών και από μία ‘περιφέρεια’ χωρών με ένα σχετικά χαμηλό βαθμό

συμμετρίας των διαταραχών. Τα αποτελέσματα του Artis (1999) φανέρωσαν ότι η

συμμετρία των διαταραχών στην Ευρώπη είχε αυξηθεί με το πέρασμα των χρόνων. Οι

Schirwitz & Walde (2004) μελέτησαν τους συντελεστές συσχέτισης για το ΑΕΠ

μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών και των G7 χωρών, καταλήγοντας ότι ο βαθμός

συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων ήταν υψηλότερος μεταξύ των χωρών της

ευρωζώνης από ότι μεταξύ των G7.

    Επίσης, όπως αναφέρει η Zervoyianni (2006), κάποιες πιο πρόσφατες μελέτες,

συμπεριλαμβανομένων των Frenkel &  Nickel (2005), Fidrmuc & Korhonen (2004),

Suppel (2003) και Backe et al. (2004), έχουν χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία των

Βayoumi και Eichengreen, για να εξετάσουν το βαθμό της συμμετρίας των

διαταραχών μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15 και των ΚΑΕΧ. Τα αποτελέσματα αυτών

των μελετών δεν είναι ομοιόμορφα, αν και δείχνουν ότι μετά τα μέσα της δεκαετίας

του 1990 οι οικονομικοί κύκλοι σε αρκετές από τις ΚΑΕΧ έχουν αρχίσει να

συγκλίνουν με αυτούς των κρατών της ΕΕ-15. Ο Korhonen (2003) επεκτείνει την

ανάλυση προηγούμενων μελετών, λαμβάνοντας υπόψη μηνιαία δεδομένα για τον

ρυθμό μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής, και καταλήγει στο ότι οι

διακυμάνσεις στην βιομηχανική παραγωγή σε συγκεκριμένες ΚΑΕΧ έχουν υψηλό

βαθμό συσχέτισης με εκείνες της ευρωζώνης. Οι Camacho, Perez-Quiros & Saiz

(2006), επίσης χρησιμοποιούν μηνιαία δεδομένα για την βιομηχανική παραγωγή στις

ΕΕ-15 χώρες, αλλά και σε κάποιες άλλες βιομηχανικές χώρες καθώς επίσης και στα
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νέα κράτη-μέλη και κάνουν εκτίμηση ενός υποδείγματος VAR. Βρίσκουν ότι οι

οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης είναι περισσότερο συγχρονισμένες μεταξύ

τους από ότι με αυτές των νέων μελών.

 Οι Ramos & Surinach (2004) χρησιμοποιώντας την μέθοδο Structural VARs

διέκριναν διαταραχές στο νομισματικό τομέα. Οι συγγραφείς προτείνουν δύο

πιθανούς τρόπους για να ορίσουν τις νομισματικές διαταραχές, είτε χρησιμοποιώντας

τα πραγματικά επιτόκια σύμφωνα με τον Artis (2003) είτε την σταθμισμένη

συναλλαγματική ισοτιμία σύμφωνα με τους Clarida & Gali (1994), μέσα σε

υπόδειγμα Structural VAR το οποίο περιλαμβάνει τον ρυθμό μεταβολής του

πραγματικού ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Για λόγους που αφορούν την διαθεσιμότητα

των στοιχείων, το δεύτερο υπόδειγμα εκτιμήθηκε μόνο για τέσσερις νέες χώρες-μέλη

της ΕΕ, τις Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Οι νομισματικές διαταραχές

αυτών των χωρών και της ευρωζώνης βρέθηκαν παρόμοιες μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, οι συντελεστές συσχέτισης με την ευρωζώνη όπως ορίστηκαν

σύμφωνα με τον Artis (2003), οι οποίοι υπολογίστηκαν για τρεις διπλές περιόδους

έφθαναν μέχρι και το 0.78 στην περίπτωση της Ουγγαρίας (2001-2002). Αλλά και η

Τσεχία και η Πολωνία επίσης εμφάνισαν υψηλούς συντελεστές συσχέτισης, πάνω από

0.5 κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2000. Επιπλέον, καμία ΚΑΕΧ δεν εμφάνισε

αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης μεταξύ 1998 και 2002. 

3.3.3 Μέτρηση του βαθμού συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων

Βασιζόμενοι στους Zervoyianni, Zografakis & Anastasiou (2006) για να μετρήσουμε

τον συγχρονισμό του οικονομικού κύκλου των ΕΕ-27 μελών χωρών, υπολογίζουμε

συντελεστές συσχέτισης για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού προϊόντος και
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τον ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία

στοιχεία για την περίοδο 1995.1-2005.4. Ο Πίνακας 3.18 παρουσιάζει συντελεστές

συσχέτισης έναντι της ευρωζώνης υπολογισμένους για την περίοδο 1995.1-2005.4

συνολικά και επίσης έναντι της Γερμανίας και Γαλλίας (βλέπε επίσης Διαγράμματα

3.4-3.6). Ο Πίνακας 3.19 παρουσιάζει συντελεστές συσχέτισης υπολογισμένους για

τις περιόδους 1995.1-2000.4 και 2000.1-2005.4 ξεχωριστά, ενώ τα Διαγράμματα 3.7

και 3.8 δείχνουν την κατανομή των χωρών ανάλογα με τους συντελεστές συσχέτισης

για κάθε περίοδο. 

Πίνακας 3.18: Συντελεστές συσχέτισης-Ρυθμός μεταβολής

πραγματικού ΑΕΠ και αποπληθωριστή ΑΕΠ, 1995.1-2005.4
Πραγματικό ΑΕΠ Αποπληθωριστής ΑΕΠ

Ευρωζώνη Γαλλία Γερμανία Ευρωζώνη Γαλλία Γερμανία
Αυστρία 0.742 0.397 0.924 -0.051 0.347 -0.301
Βέλγιο 0.955 0.939 0.513 -0.398 -0.229 -0.342
Δανία 0.937 0.882 0.587 0.028 0.066 -0.026

Φιλανδία 0.943 0.794 0.740 -0.780 -0.339 -0.866
Γαλλία 0.871 1 0.290 0.664 1 0.526

Γερμανία 0.695 0.290 1 0.918 0.526 1
Ελλάδα 0.428 0.031 0.332 0.159 0.032 0.009
Ιρλανδία 0.523 0.321 0.302 0.343 0.112 0.235

Ιταλία 0.902 0.614 0.847 0.94 0.552 0.889
Λουξεμβούργο 0.759 0.763 0.298 0.22 0.075 0.258

Ολλανδία 0.880 0.909 0.351 -0.01 0.168 -0.114
Πορτογαλία 0.424 0.399 0.204 0.039 0.141 -0.009

Ισπανία 0.872 0.975 0.273 0.794 0.685 0.655
Σουηδία 0.806 0.965 0.164 -0.402 -0.414 -0.230

Η.Β. 0.496 0.421 0.522 -0.366 0.151 -0.545
Μ.Ο. ΕΕ-15 0.749 0.647 0.490 0.140 0.192 0.076
T.A. ΕΕ-15 0.192 0.312 0.273 0.518 0.383 0.525

Κύπρος 0.377 -0.015 0.636 0.616 0.580 0.582
Τσεχία 0.300 -0.090 0.587 0.431 0.470 0.350

Εσθονία 0.898 0.712 0.660 -0.645 -0.161 -0.681
Ουγγαρία 0.789 0.459 0.883 0.404 0.337 0.273
Λετονία 0.538 0.380 0.433 0.846 0.506 0.827

Λιθουανία 0.247 -0.201 0.807 0.359 0.288 0.141
Μάλτα 0.359 -0.363

Πολωνία 0.890 0.725 0.764 -0.220 -0.247 -0.249
Σλοβενία 0.804 0.522 0.769 0.229 0.417 0.014
Σλοβακία 0.314 -0.123 0.680 0.427 0.237 0.450

Βουλγαρία 0.416 0.033 0.877 -0.404 -0.235 -0.343
Ρουμανία 0.311 0.234 0.765 -0.756 -0.567 -0.407
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Μ.Ο. ΝΜ-12 0.520 0.240 0.715 0.077 0.148 0.087
T.A. ΝΜ-12 0.252 0.339 0.133 0.528 0.383 0.466

Παρατηρήσεις: Μ.Ο.=Μέσος Όρος και Τ.Α.=Τυπική Απόκλιση

Ο Πίνακας 3.18 δείχνει ένα υψηλό βαθμό συγχρονισμού του οικονομικού

κύκλου μεταξύ των οικονομιών της ομάδας των ΕΕ-15 και της ευρωζώνης. Το

Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Φιλανδία εμφανίζουν

συντελεστές συσχέτισης υψηλότερους από 0.85, ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας,

Αυστρίας και Λουξεμβούργου οι συντελεστές συσχέτισης είναι περίπου στο 0.7. Οι

συντελεστές συσχέτισης είναι υψηλοί και στην περίπτωση των δυο χωρών εκτός

ΟΝΕ, της Δανίας και της Σουηδίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχετικά χαμηλό

συντελεστή συσχέτισης, κοντά 0.5. Οι μικρές χώρες της ευρωζώνης, Ελλάδα,

Πορτογαλία και Ιρλανδία, δεν φαίνεται να έχουν βιώσει αξιοσημείωτο συγχρονισμό

του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ με την υπόλοιπη Ευρώπη,

εμφανίζοντας συντελεστές συσχέτισης μεταξύ 0.4 και 0.6. Όσον αφορά τα νέα κράτη

μέλη, σε κάποια από αυτά οι κυκλικές διακυμάνσεις του πραγματικού προϊόντος

φαίνονται να είναι πιο συγχρονισμένες με εκείνες των ΕΕ-15 από ότι αυτές των

μικρών χωρών της ευρωζώνης (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) και του Ηνωμένου

Βασιλείου. Αυτό ισχύει για την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη

Σλοβενία, οι οποίες εμφανίζουν συντελεστές συσχέτισης κοντά στο 0.8. Τα υπόλοιπα

νέα κράτη-μέλη εμφανίζονται να έχουν βιώσει σχετικά χαμηλό συγχρονισμό των

διακυμάνσεων του πραγματικού ΑΕΠ με την υπόλοιπη Ευρώπη την περίοδο

1995.1-2005.4. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση της Λιθουανίας, Τσεχίας,

Σλοβακίας και Ρουμανίας. 

Όπως υποδηλώνει ο Πίνακας 3.18, με εξαίρεση την Λετονία, όλα τα νέα

κράτη μέλη εμφανίζουν διακυμάνσεις στον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ
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αρκετά παρόμοιες με αυτές της Γερμανίας. Οι συντελεστές συσχέτισης στην

περίπτωση της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας είναι

μεταξύ του 0.7 και του 0.9, ενώ στην περίπτωση της Τσεχίας, της Εσθονίας, της

Σλοβακίας και της Κύπρου είναι περίπου στο 0.6. Γενικώς, ο οικονομικός κύκλος της

Γερμανίας εμφανίζεται κατά μέσο όρο πιο συγχρονισμένος με τα νέα κράτη μέλη από

ότι με κάποια κράτη της ομάδας των ΕΕ-15, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της

Σουηδίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Μόνο με την Ιταλία, την Αυστρία και τη

Φιλανδία η Γερμανία εμφανίζει παρόμοιο βαθμό συγχρονισμού στις διακυμάνσεις

του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ με αυτόν των νέων κρατών μελών.

Αντίθετα, ο συγχρονισμός των οικονομικών κύκλων των ΝΜ-12 με την Γαλλία είναι

χαμηλός. Στην περίπτωση της Σλοβακίας, της Λιθουανίας, της Τσεχίας και της

Κύπρου οι συντελεστές συσχέτισης είναι αρνητικοί, και μόνο με την Εσθονία και την

Πολωνία η Γαλλία παρουσιάζει συντελεστή συσχέτισης κοντά στο 0.7. Γενικώς, όπως

φαίνεται από τον Πίνακα 3.18, ο οικονομικός κύκλος της Γαλλίας είναι κατά μέσο

όρο περισσότερο ευθυγραμμισμένος με αυτόν των άλλων κρατών-μελών της ομάδας

των ΕΕ-15 από ότι ο οικονομικός κύκλος της Γερμανίας.

Όσον αφορά τον αποπληθωριστή ΑΕΠ, η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα

ικανοποιητική τόσο για την ομάδα των ΕΕ-15 όσο κα για τα νέα κράτη-μέλη. Οι

συντελεστές συσχέτισης με την ευρωζώνη για αρκετά κράτη-μέλη της ομάδας των

ΕΕ-15 είναι χαμηλοί αν συγκριθούν με εκείνους για τον ρυθμό μεταβολής του

πραγματικού ΑΕΠ. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία εμφανίζουν τον

υψηλότερο συγχρονισμό για τον αποπληθωριστή ΑΕΠ, έχοντας συντελεστές

συσχέτισης μεταξύ 0.65 και 0.95. Στις περιπτώσεις της Αυστρίας, του Βελγίου, της

Φιλανδίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ο Πίνακας
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3.18 φανερώνει αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης, υποδηλώνοντας ότι το επίπεδο

τιμών σε κάθε μια από αυτές τις χώρες και στην περιοχή της ευρωζώνης έχουν

κινηθεί σε αντίθετες κατευθύνσεις. Από τα νέα κράτη μέλη μόνο η Λετονία και η

Κύπρος και σε μικρότερο βαθμό η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία εμφανίζουν

σχετικά υψηλό βαθμό συγχρονισμού με την ευρωζώνη την περίοδο 1995.1-2005.4, ο

οποίος είναι σαφώς μεγαλύτερος από εκείνον ορισμένων κρατών της ομάδας των

ΕΕ-15 (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Δανία). Αντιθέτως, η

Εσθονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν αρνητικούς

συντελεστές συσχέτισης, δηλαδή το επίπεδο τιμών μεταξύ της ευρωζώνης και αυτών

των χωρών έχει κινηθεί σε αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες ο

βαθμός συγχρονισμού είναι πολύ χαμηλός. Επίσης, ο Πίνακας 3.18 φανερώνει

χαμηλό συγχρονισμό των διακυμάνσεων του επιπέδου τιμών κατά μέσο όρο με την

Γαλλία και με την Γερμανία τόσο για τις χώρες της ομάδας των ΕΕ-15 όσο και για τα

νέα κράτη μέλη. 

Από το Διάγραμμα 3.4 φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ

συγχρονισμού του πραγματικού ΑΕΠ και συγχρονισμού του αποπληθωριστή ΑΕΠ σε

σχέση με την ευρωζώνη. Χώρες που εμφανίζουν υψηλή και θετική συσχέτιση όσον

αφορά τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ παρουσιάζουν επίσης υψηλή και

θετική συσχέτιση για τον ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ. Έτσι,

σύμφωνα με τους συντελεστές συσχέτισης για το πραγματικό ΑΕΠ και τον

αποπληθωριστή ΑΕΠ έναντι της ευρωζώνης, μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο γκρουπ

χωρών. Το πρώτο γκρουπ περιλαμβάνει χώρες με χαμηλούς συντελεστές συσχέτισης

και για τις δύο μεταβλητές (Τσεχία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία, Βουλγαρία και

Ρουμανία αλλά και Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ το
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δεύτερο γκρουπ περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες χώρες. Από την άλλη πλευρά, η

κατανομή των συντελεστών συσχέτισης έναντι της Γερμανίας στο Διάγραμμα 3.5

εμφανίζεται διαφορετική (μικρότερη διακύμανση) καθώς οι ΝΜ-12 χώρες

εμφανίζουν υψηλούς συντελεστές συσχέτισης για το πραγματικό ΑΕΠ και χαμηλούς

συντελεστές για τον αποπληθωριστή ΑΕΠ. Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3.6 η

κατανομή των συντελεστών συσχέτισης έναντι της Γαλλίας επίσης εμφανίζεται

διαφορετική από αυτή έναντι της ευρωζώνης, καθώς οι ΝΜ-12 χώρες εμφανίζουν

αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης τόσο για το πραγματικό ΑΕΠ όσο και για τον

αποπληθωριστή ΑΕΠ. 
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Ωστόσο, όπως τονίζεται και στους Zervoyianni, Zografakis & Anastasiou

(2006), το κύριο ζήτημα είναι σε πιο βαθμό η υιοθέτηση του ευρώ έχει συνοδευτεί
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από υψηλότερο συγχρονισμό του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ μέσα

στην Ευρώπη. Εξετάζουμε δύο υποπεριόδους ίσης διάρκειας: 1995.1-2000.4, η

περίοδος πριν την κυκλοφορία του ευρώ, και 2000.1-2005.4, η περίοδος μετά την

κυκλοφορία του κοινού νομίσματος. Ο Πίνακας 3.19 υποδηλώνει ότι κάποιες από τις

ΕΕ-15 χώρες-μέλη έχουν υποστεί μικρή πτώση στον βαθμό συγχρονισμού των

οικονομικών κύκλων τους με την ευρωζώνη συνολικά. Οι συντελεστές συσχέτισης

για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ υπολογισμένοι για την περίοδο

2000.1-2005.4 είναι χαμηλότεροι από εκείνους που υπολογίστηκαν για την περίοδο

1995.1-2000.4 στην περίπτωση της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της

Φιλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόνο στην περίπτωση της Γαλλίας, της

Ισπανίας, της Δανίας, της Σουηδίας και του Λουξεμβούργου ο συγχρονισμός του

οικονομικού κύκλου για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ φαίνεται να έχει αυξηθεί

μετά το 2000, με αποτέλεσμα ο μέσος συντελεστής συσχέτισης με την ευρωζώνη το

200.1-2005.4 για την ομάδα των ΕΕ-15 να είναι μικρότερος του αντίστοιχου

συντελεστή για την περίοδο 1995.1-2000.4. Υψηλότερος συγχρονισμός των

διακυμάνσεων του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ με την ευρωζώνη

εμφανίζεται από το 2000.1 σε ορισμένα ΝΜ-12 κράτη. Συγκεκριμένα, μεγαλύτεροι

συντελεστές συσχέτισης μπορούν να παρατηρηθούν στις Πολωνία, Σλοβενία,

Σλοβακία και Λετονία. Η Εσθονία και η Ουγγαρία έχουν υποστεί πτώση στους

συντελεστές συσχέτισης για την περίοδο 2000.1-2005.4, αλλά ο συγχρονισμός των

διακυμάνσεων του πραγματικού προϊόντος τους με την ευρωζώνη έχει παραμείνει σε

σχετικά υψηλά επίπεδα. Η Κύπρος δεν έχει υποστεί αλλαγές. Μόνο η Λιθουανία

εμφανίζει σημαντική πτώση στον συντελεστή συσχέτισης του πραγματικού ΑΕΠ τους

με την ευρωζώνη από το 2000.1 και μετά.
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Πίνακας 3.19: Συντελεστές συσχέτισης-Ρυθμός μεταβολής πραγματικού
ΑΕΠ και αποπληθωριστή ΑΕΠ έναντι της ευρωζώνης, 1995.1-2000.4
και 2000.1-2005.4

 Πραγματικό ΑΕΠ  Αποπληθωριστής ΑΕΠ
1995.1-2000.4  2000.1-2005.4 1995.1-2000.4  2000.1-2005.4
      Ευρωζώνη Ευρωζώνη Ευρωζώνη Ευρωζώνη

Αυστρία 0.789 0.689 0.041 -0.267
Βέλγιο 0.959 0.954 -0.386 -0.532
Δανία 0.923 0.965 -0.063 0.145

Φιλανδία 0.971 0.914 -0.778 -0.802
Γαλλία 0.859 0.883 0.713 0.611

Γερμανία 0.756 0.609 0.927 0.907
Ελλάδα 0.470 0.480 0.180 0.185
Ιρλανδία 0.534 0.548 0.305 0.310

Ιταλία 0.922 0.883 0.956 0.969
Λουξεμβούργο 0.672 0.804 0.171 0.234

Ολλανδία 0.890 0.891 0.435 -0.276
Πορτογαλία 0.457 0.460 0.114 0.117

Ισπανία 0.872 0.876 0.843 0.709
Σουηδία 0.780 0.850 -0.479 -0.29

Η.Β. 0.567 0.428 -0.394 -0.349
Μ.Ο. ΕΕ-15 0.761 0.749 0.172 0.111
Τ.Α. ΕΕ-15 0.179 0.193 0.538 0.531

Κύπρος 0.373 0.372 0.695 0.490
Τσεχία 0.349 0.249 0.360 0.676

Εσθονία 0.942 0.867 -0.513 -0.886
Ουγγαρία 0.816 0.768 0.366 0.514
Λετονία 0.452 0.650 0.841 0.914

Λιθουανία 0.317 0.073 0.194 0.643
Μάλτα - 0.361 - -0.368

Πολωνία 0.895 0.902 -0.221 -0.308
Σλοβενία 0.798 0.822 0.398 0.048
Σλοβακία 0.284 0.340 0.522 0.242

Βουλγαρία 0.502 0.273 -0.421 -0.511
Ρουμανία - 0.723 - -0.758

Μ.Ο. ΝΜ-12 - 0.533 - 0.058
Τ.Α. ΝΜ-12 - 0.284 - 0.609

    Όσον αφορά τον αποπληθωριστή ΑΕΠ, ο Πίνακας 3.19 δείχνει πτώση στον

συγχρονισμό των διακυμάνσεων του επιπέδου τιμών κατά μέσο όρο για την ομάδα

των ΕΕ-15 από τότε που κυκλοφόρησε το κοινό νόμισμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται

σε σημαντικές διαταραχές στην προσφορά οι οποίες εμφανίστηκαν από το 2001 και

δεν επέδρασαν σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ με την ίδια ένταση καθώς και σε μία
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αργή προσαρμογή των αγορών στις απαραίτητες αλλαγές που σχετίζονται με την

κυκλοφορία του κοινού νομίσματος. Από τα νέα κράτη μέλη, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η

Λετονία και η Λιθουανία εμφανίζουν υψηλότερο συγχρονισμό στις διακυμάνσεις των

τιμών με την ευρωζώνη από το 2000.1 και μετά. Αυτό αντανακλά τα μέτρα τα οποία

έχουν υιοθετηθεί από τις χώρες αυτές για να μειώσουν τα ποσοστά πληθωρισμού.

 Επιπλέον, από την κατανομή των συντελεστών συσχέτισης για τις δύο

περιόδους (Διαγράμματα 3.7 και 3.8) φανερώνεται ότι ενώ για την περίοδο

1995.1-2000.4 υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των συντελεστών για το πραγματικού

ΑΕΠ και τον αποπληθωριστή ΑΕΠ (χώρες με υψηλή και θετική συσχέτιση για τον

ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ εμφανίζουν επίσης υψηλή και θετική

συσχέτιση για τον ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ), το ίδιο δεν συμβαίνει

για την περίοδο 2000.1-2005.4 (υπάρχει τυχαία κατανομή των συντελεστών

συσχέτισης για τις δύο μεταβλητές).
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Το ερώτημα που θα εξεταστεί στη συνέχεια είναι σε ποιο βαθμό η

ανομοιομορφία στην κυκλική συμπεριφορά του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού
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ΑΕΠ και του αποπληθωριστή ΑΕΠ οφείλονται σε ασύμμετρες διαταραχές στην

προσφορά και στην ζήτηση.

3.3.4 Ασυμμετρίες στις διαταραχές ζήτησης και προσφοράς

Όπως εξηγείται στους Zervoyianni, Zografakis & Anastasiou (2006) οι διαταραχές

στην προσφορά και στη ζήτηση μπορούν να υπολογιστούν εκτιμώντας ένα VAR

υπόδειγμα με δύο μεταβλητές, τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και τον

ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ και θέτοντας μακροχρόνιους

περιορισμούς στους εκτιμημένους συντελεστές. Συγκεκριμένα, οι διακυμάνσεις στον

ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και στον πληθωρισμό μπορεί να θεωρηθούν

ότι απορρέουν από διαταραχές στη ζήτηση και στην προσφορά, με τις πρώτες να

έχουν μόνιμη επίδραση μόνο στις τιμές, ενώ τις δεύτερες να  έχουν μόνιμη επίδραση

τόσο στις τιμές όσο και στο πραγματικό προϊόν. 

    Πιο συγκεκριμένα, υπό την παρουσία ονομαστικών ακαμψιών, ο ρυθμός

μεταβολής του πραγματικού προϊόντος και ο ρυθμός πληθωρισμού μπορούν να

θεωρηθεί ότι επηρεάζονται από τα παρελθόντα ποσοστά του ρυθμού μεταβολής του

πραγματικού προϊόντος και του πληθωρισμού:

               (3.1)

Όπου  είναι ένα διάνυσμα των πρώτων διαφορών (των λογάριθμων)

του πραγματικού ΑΕΠ και του αποπληθωριστή ΑΕΠ (μετρημένες σαν αποκλίσεις

από τον μέσο) και  ένα διάνυσμα καινοτομιών στον τομέα της προσφοράς
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και της ζήτησης αντίστοιχα. Δεδομένης της (3.1) η δυναμική συμπεριφορά του

πραγματικού ΑΕΠ και του αποπληθωριστή ΑΕΠ μπορούν να ερμηνευθούν από τις

επιδράσεις των διαταραχών στην προσφορά και ζήτηση βάσει των υστερήσεών τους

και οι οποίες επηρεάζουν αυτές τις μεταβλητές:  

όπου  είναι 2 x 2 μήτρες οι οποίες περιγράφουν τις επιδράσεις των υστερήσεων

των καινοτομιών στις δύο μεταβλητές  και  ενώ  είναι ο τελεστής υστέρησης

με . Οι διαταραχές στην προσφορά και ζήτηση θεωρούνται μη

συσχετισμένες και η διακύμανση τους ομαλοποιείται στην μονάδα. Ο περιορισμός ότι

μακροπρόθεσμα μια διαταραχή στη ζήτηση δεν έχει επίδραση στο πραγματικό προϊόν

σημαίνει ότι:

όπου και  είναι τα στοιχεία (1,1) των μήτρων και αντίστοιχα.

    Το υπόδειγμα στην εξίσωση (3.1) μπορεί να εκτιμηθεί σαν ένα VAR

υπόδειγμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων, με τις αρχικές

καινοτομίες στην προσφορά και ζήτηση να υπολογίζονται από τα εκτιμημένα

υπόλοιπα. Συγκεκριμένα, υποθέτοντας ότι το  είναι στάσιμο, το VAR υπόδειγμα

μπορεί να εκφραστεί όπως φαίνεται στην (3.2):
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         (3.2)

όπου  είναι το διάνυσμα των καταλοίπων. Οι εξισώσεις (3.1) και (3.2)

υποδηλώνουν ότι οι διαταραχές  μπορούν να υπολογιστούν από τις τιμές των

εκτιμημένων καταλοίπων , χρησιμοποιώντας τη σχέση . Για να

πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να βρεθούν τα στοιχεία του  έτσι ώστε να

διασπαστούν τα συστατικά των σφαλμάτων σε διαρθρωτικές διαταραχές στην

προσφορά και στη ζήτηση. Με σκοπό να υπολογιστούν τα στοιχεία του   είναι

απαραίτητοι να ενσωματωθούν τέσσερις περιορισμοί, σύμφωνα με τους Blanchard &

Quah (1989). Οι τρεις πρώτοι από αυτούς τους περιορισμούς σχετίζονται με την

μήτρα διακύμανσης-συνδιακύμανσης των καταλοίπων  για την οποία ισχύει :

            (3.3)

Δύο περιορισμοί απορρέουν από ομαλοποιήσεις, δηλαδή θέτοντας τη διακύμανση των

διαταραχών  και  ίση με τη μονάδα, ενώ ο τρίτος περιορισμός απορρέει από την

υπόθεση ότι οι διαταραχές στην προσφορά και ζήτηση είναι ασυσχέτιστες μεταξύ

τους, έτσι ώστε . Οπότε η (3.3) γίνεται . Ο τέταρτος

περιορισμός απορρέει από την υπόθεση ότι η μακροχρόνια επίδραση των διαταραχών

ζήτησης στο πραγματικό προϊόν είναι μηδέν, . Αυτοί οι τέσσερις
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περιορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των στοιχείων του ,

ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασπάσει τα κατάλοιπα του

εκτιμημένου VAR υποδείγματος σε καινοτομίες προσφοράς και ζήτησης.

    Έχοντας εκτιμήσει ένα VAR υπόδειγμα με δύο μεταβλητές για κάθε μια χώρα

και για την ευρωζώνη συνολικά και έχοντας ξεχωρίσει, χρησιμοποιώντας την μέθοδο

Blanchard-Quah, τις διαρθρωτικές διαταραχές σε αυτές που προέρχονται από την

προσφορά και ζήτηση, προχωρούμε στον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης

για κάθε τύπο διαταραχών. Η περίοδος εκτίμησης των VAR υποδειγμάτων είναι από

1995.1-2005.4, ενώ το Augmented Dickey Fuller (ADF) test έδειξε ότι για τις

περισσότερες χώρες οι σειρές περιέχουν μοναδιαία ρίζα έτσι ώστε οι πρώτες διαφορές

των λογαρίθμων είναι στάσιμες. Επίσης, για τις περισσότερες χώρες τα κριτήρια των

Akaike & Schwarz για τη δομή των χρονικών υστερήσεων υπέδειξαν την χρήση

μεταξύ 2 και 4 υστερήσεων. 

Πίνακας 3.20: Συντελεστές συσχέτισης
διαταραχών ζήτησης και προσφοράς,
1995.1-2005.4

Διαταραχές Διαταραχές
Προσφοράς Ζήτησης

Αυστρία 0.253 0.235
Βέλγιο 0.525 -0.053

Γερμανία 0.545 0.522
Ελλάδα 0.201 0.112

Φινλανδία 0.215 0.177
Γαλλία 0.237 0.379

Ιρλανδία -0.609 0.072
Ιταλία 0.277 0.198

Λουξεμβούργο 0.358 -0.064
Ολλανδία 0.352 0.271

Πορτογαλία -0.143 -0.009
Ισπανία 0.231 0.030
Σουηδία 0.019 0.215
Δανία 0.231 -0.070
Η.Β. -0.044 0.004

Μ.Ο. ΕΕ-15 0.177 0.135
Τ.Α. ΕΕ-15 0.286 0.173
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Βουλγαρία 0.307 -0.146
Κύπρος -0.170 0.144
Τσεχία -0.283 -0.141

Εσθονία 0.129 0.216
Ουγγαρία 0.249 0.185
Λετονία 0.149 0.029
Μάλτα 0.291 -0.008

Πολωνία 0.066 -0.163
Σλοβενία -0.273 0.318
Σλοβακία -0.276 0.098
Ρουμανία -0.584 -0.120

Μ.Ο. ΝΜ-12 -0.036 0.037
Τ.Α. ΝΜ-12 0.295 0.167
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    Ο Πίνακας 3.20 και το Διάγραμμα 3.9 παρουσιάζουν τους συντελεστές

συσχέτισης για τους δύο τύπους διαταραχών μεταξύ κάθε μιας χώρας της ΕΕ και της

ευρωζώνης. Γενικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη τριών ομάδων

χωρών στην Ευρώπη (βλέπε και Zervoyianni, Zografakis & Anastasiou (2006)). Η

πρώτη αποτελείται από χώρες που εμφανίζουν θετικούς συντελεστές συσχέτισης,

τόσο για τις διαταραχές στην προσφορά όσο και για τις διαταραχές στη ζήτηση. Αυτή

η ομάδα περιλαμβάνει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φιλανδία,

την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, καθώς κα την Ουγγαρία, την

Εσθονία και τη Λετονία. Από αυτές τις χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία

έχουν τους υψηλότερους συντελεστές συσχέτισης και για τους δύο τύπους των

διαταραχών. Αλλά και η Ουγγαρία και Εσθονία έχουν σχετικά υψηλούς συντελεστές

συσχέτισης για τους δύο τύπους διαταραχών, παρόμοιους με αυτούς της Φιλανδίας

και της Ιταλίας, ενώ η Λετονία εμφανίζει συντελεστές συσχέτισης παρόμοιους με

αυτούς της Σουηδίας και της Ισπανίας. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από χώρες οι

οποίες έχουν αντιμετωπίσει ασύμμετρες διαταραχές, είτε από την πλευρά της

προσφοράς είτε από την πλευρά της ζήτησης. Αυτή η ομάδα απαρτίζεται από το

Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς

επίσης την Πολωνία, τη Μάλτα, την Βουλγαρία, την Σλοβενία, την Σλοβακία και την

Κύπρο. Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Δανία εμφανίζουν θετική και αρκετά

υψηλή συσχέτιση για τις διαταραχές στην προσφορά με την ευρωζώνη, αλλά έχουν

αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης για τις διαταραχές ζήτησης. Η Ιρλανδία

εμφανίζει συμμετρία με την ευρωζώνη όσον αφορά τις διαταραχές στη ζήτηση, αλλά

έχει υποστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 διακυμάνσεις στον τομέα της

προσφοράς οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές της ΕΕ-15, κάτι το οποίο
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αντανακλάται στον μεγάλο αρνητικό συντελεστή για τις διαταραχές προσφοράς.

Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη, η Βουλγαρία, η Μάλτα, και σε μικρότερο βαθμό  η

Πολωνία, εμφανίζουν σχετική συμμετρία με την ευρωζώνη στις διαταραχές στην

προσφορά αλλά όχι στις διαταραχές ζήτησης. Η Κύπρος, η Σλοβενία και η Σλοβακία

έχουν συντελεστές συσχέτισης για τις διαταραχές ζήτησης παρόμοιους με εκείνους

μερικών χωρών της ομάδας των ΕΕ-15, αλλά εμφανίζονται να έχουν υποστεί

ασύμμετρες διαταραχές στην προσφορά κατά τη διάρκεια της περιόδου

1995.1-2005.4 έχοντας για αυτές τις διαταραχές αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης.

Η τρίτη ομάδα αποτελείται από χώρες των οποίων η δυναμική του προϊόντος και των

τιμών φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως από ιδιοσυγκρατικές διαταραχές. Αυτή η

ομάδα απαρτίζεται από την Τσεχία και τη Ρουμανία, καθώς επίσης και την

Πορτογαλία. Η Πορτογαλία εμφανίζει αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης τόσο για

τις διαταραχές προσφοράς όσο και για τις διαταραχές ζήτησης. Η Ρουμανία και η

Τσεχία παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό ασυμμετρίας διαταραχών από τις ΕΕ-27

χώρες.

3.4 Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Μία από τις προκλήσεις της πρόσφατης διεύρυνσης της ΕΕ είναι ότι τα νέα

κράτη-μέλη σύντομα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα χρονοδιαγράμματά τους για

ένταξή τους στην ΟΝΕ. Ωστόσο, η ΑΝΠ θεωρία τονίζει ότι τα οφέλη ενός ενιαίου

νομίσματος μπορεί να μην υπερβαίνουν το κόστος από την εγκατάλειψη της

νομισματικής κυριαρχίας εάν υπάρχουν ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των σχετικών

οικονομιών.

 Όσον αφορά τις οικονομίες πριν και μετά την Συνθήκη του Μάαστριχ, τα

αποτελέσματα φανερώνουν ότι ένας σχετικά υψηλός βαθμός ετερογένειας κυριαρχεί
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στην ΕΕ, κάτι το οποίο οφείλεται και στην πρόσφατη διεύρυνσή της. Ενώ μερικές

από τις οικονομίες των ΝΜ-12 χωρών φαίνεται να έχουν δυναμική όσον αφορά στο

πραγματικό προϊόν τους και επίπεδο τιμών παρόμοια με αυτή των χωρών της ΕΕ-15 ή

παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις μικρές χώρες της ευρωζώνης, άλλες

συμπεριφέρονται αρκετά διαφορετικά από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. 

 Επιπλέον, κάποια κράτη-μέλη από την ομάδα των ΕΕ-15 εμφάνισαν μείωση

στον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων τους με την ευρωζώνη από το 2000.1 και

μετά, δηλαδή μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Συγκεκριμένα, οι Αυστρία,

Γερμανία, Ιταλία, Φιλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν συντελεστές

συσχέτισης για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά την περίοδο

2000.1-2005.4 μικρότερους από αυτούς της περιόδου 1995.1-2000.4. Αυτό μπορεί να

οφείλεται σε σημαντικές διαταραχές στην προσφορά οι οποίες εμφανίστηκαν από το

2001 και δεν επέδρασαν σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ με την ίδια ένταση καθώς και

σε μία αργή προσαρμογή των αγορών στις απαραίτητες αλλαγές που σχετίζονται με

την κυκλοφορία του κοινού νομίσματος.

 Όσον αφορά τις διαταραχές στη ζήτηση και στην προσφορά, βρίσκουμε

θετικούς και σχετικά υψηλούς συντελεστές συσχέτισης με την ευρωζώνη και για τους

δύο τύπους διαταραχών για αρκετές χώρες της ομάδας των ΕΕ-15 (Γερμανία, Γαλλία,

Ιταλία, Αυστρία, Φιλανδία, Ολλανδία), αλλά επίσης και για τις Ουγγαρία και

Εσθονία. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η

Ιρλανδία, η Δανία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η

Μάλτα εμφανίζουν ασυμμετρίες διαταραχών είτε στον τομέα της προσφοράς είτε

στον τομέα της ζήτησης, ενώ μια τρίτη ομάδα αποτελούμενη από τις Ρουμανία,

Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία φαίνεται να εμφανίζει δυναμική για το
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πραγματικό ΑΕΠ και επίπεδο τιμών η οποία επηρεάζεται κυρίως από ιδιοσυγκρατικές

διαταραχές. 

 Έτσι, το κύριο συμπέρασμά μας είναι ότι σε κάποια από τα νέα κράτη-μέλη

(Ουγγαρία και Εσθονία) αναδιάρθρωση των οικονομιών τους επέφερε θετικά

αποτελέσματα όσον αφορά τη δυναμική τους στο πραγματικό προϊόν και στις τιμές.

Αυτό σημαίνει ότι η ένταξή τους στην ΟΝΕ μπορεί να επιτευχθεί συντομότερα σε

σχέση με κάποια άλλα νέα κράτη-μέλη, όπως η Ρουμανία και Τσεχία, όπου δείχνουν

ότι κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις με την ευρωζώνη συνολικά τόσο στο

πραγματικό ΑΕΠ όσο και στο επίπεδο τιμών. Για αυτά τα νέα κράτη-μέλη η ένταξή

τους στην ΟΝΕ φαντάζει αρκετά δύσκολη.   

Παράρτημα 3ου Κεφαλαίου

Διάγραμμα Γ.1: Εμπόριο των ΕΕ-15 εντός της ΕΕ-27 (% του ΑΕΠ), 1997-2007
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Διάγραμμα Γ.2: Εμπόριο των ΝΜ-10 εντός της ΕΕ-27 (% του ΑΕΠ), 1999-2007
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ροές εμπορίου και συμμετρία διαταραχών

4.1 Εισαγωγή

Η θεωρία της Άριστης Νομισματικής Περιοχής (ΑΝΠ) έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα

στην σπουδαιότητα του συγχρονισμού της κυκλικής δραστηριότητας των οικονομιών

που συμμετέχουν σε μια νομισματική ένωση. Ειδικότερα, όσο αυξάνει ο βαθμός

συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων, τόσο μειώνεται το κόστος στον τομέα της

σταθεροποίησης της οικονομίας από την εγκατάλειψη της ανεξαρτησίας της

νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, εάν ο οικονομικός κύκλος μιας χώρας-μέλους

είναι αρκετά συσχετισμένος με το κυκλικό προϊόν της νομισματικής ένωσης, η

νομισματική πολιτική που θα ασκείται από την κοινή Κεντρική Τράπεζα θα

υποκαθιστά αρκετά ικανοποιητικά την εθνική νομισματική πολιτική. Αντίθετα, εάν ο

οικονομικός κύκλος της χώρας μέλους είναι αρνητικά συσχετισμένος ή ασθενώς

θετικά συσχετισμένος με το κυκλικό προϊόν της νομισματικής ένωσης, η κοινή

νομισματική πολιτική ενδεχομένως να παίξει ένα αποσταθεροποιητικό ρόλο. 

 Ωστόσο, πρόσφατα πολλοί υποστηρίζουν ότι ο συγχρονισμός των

οικονομικών κύκλων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εξωγενές κριτήριο της θεωρίας

ΑΝΠ (βλέπε Kose & Yi (2001), Coe & Helpman (1995), Clark & Wincoop (2001),
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Otto et al. (2001)). Ειδικότερα, οι Frankel & Rose (1998) τονίζουν ότι ο κυκλικός

συγχρονισμός ενδέχεται να είναι ενδογενής, με την έννοια ότι αυτός από μόνος του

επηρεάζεται από την συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση. Η επίδραση μπορεί να

είναι είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με την φύση του εμπορίου. Εάν το εμπόριο

μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε μια νομισματική ένωση είναι περισσότερο

ενδοκλαδικό, τότε το πιο πιθανό είναι οι διαταραχές στη ζήτηση στους διάφορους

κλάδους της βιομηχανίας να επηρεάζουν τις χώρες-μέλη συμμετρικά. Σε αυτήν την

περίπτωση, η απομάκρυνση των εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές με την

δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και της εξάλειψης του κινδύνου από αυξομειώσεις

στη συναλλαγματική ισοτιμία θα ενισχύσουν περαιτέρω την συμμετρικότητα των

διαταραχών. Σαν αποτέλεσμα, οι οικονομίες των χωρών-μελών θα γίνουν

περισσότερο συγχρονισμένες. Αντιθέτως, εάν το εμπόριο είναι περισσότερο

διακλαδικό, τότε σύμφωνα με τον Krugman (1993) και Eichengreen (1992) οι

χώρες-μέλη μιας νομισματικής ένωσης μπορεί να οδηγηθούν σε μεγαλύτερη

εξειδίκευση στην παραγωγή και έτσι οι οικονομίες τους να καταλήξουν να γίνουν

λιγότερο συγχρονισμένες και περισσότερο ευάλωτες σε ασύμμετρες διαταραχές. 

  Συγκεκριμένα, οι Frankel & Rose (1998) ανέπτυξαν την υπόθεση της

ενδογένειας της θεωρίας της ΑΝΠ η οποία τόνιζε την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ

συσχέτισης οικονομικών κύκλων και ροών εμπορίου. Σύμφωνα με αυτήν την

υπόθεση, μια νομισματική ένωση μπορεί να επιφέρει σταθερότητα της

συναλλαγματικής ισοτιμίας, κάτι το οποίο προσελκύει τις άμεσες ξένες επενδύσεις

και πιθανά οδηγεί στην πολιτική ενοποίηση. Στη συνέχεια, οδηγούμαστε σε αύξηση

του εμπορίου και σε οικονομική ενοποίηση και ταυτόχρονα σε συγχρονισμό των

οικονομικών κύκλων μεταξύ των χωρών που έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα. Η
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υπόθεση της ενδογένειας αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 4.1. Έστω αρχικά ότι μια

ομάδα χωρών βρίσκεται στο σημείο 1 και αποφασίζουν να ενωθούν και σχηματίζουν

μια κοινή αγορά (όπως για παράδειγμα η ΕΕ). Η συσχέτιση των οικονομικών τους

κύκλων και η ένταση του διμερούς εμπορίου θα αυξηθούν και έτσι σταδιακά θα

μετακινηθούν στο σημείο 2. Εάν αυτές οι χώρες σχημάτιζαν μια νομισματική ένωση,

όπως είναι η ΟΝΕ, ο βαθμός ανοικτότητας των οικονομιών τους και η συσχέτιση των

οικνομικών τους κύκλων θα αυξάνοναταν ακόμα περισσότερο και επομένως θα

μετακινούνταν στο σημείο3, στη δεξιά πλευρά της ΑΝΠ γραμμής. Οπότε, ακόμα και

εάν αρχικά οι οικονομικού τους κύκλοι ήταν ασυσχέτιστοι, η ενοποίηση του εμπορίου

θα κατευθύνει την χώρα στη δεξιά πλευρά της ΑΝΠ γραμμής.

ΑΝΠ
γραμμή

Βαθμός
Οικονομικής
Σύγκλισης

Συσχέτιση
Οικονομικών

Κύκλων

ΟΝΕ

3

2

1

ΕΕ

Διάγραμμα 4.1: Υπόθεση Ενδογένειας

Πηγή: De Grauwe & Mongelli  (2005)
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Ωστόσο, ο Krugman (1993) από την πλευρά του τονίζει ότι η αύξηση του

εμπορίου επιφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση στην παραγωγή, η οποία με τη σειρά της

οδηγεί σε πιο ασύμμετρους/ιδοσυγκρατικούς οικονομικούς κύκλους. Με την μείωση

του κόστους συναλλαγών και της αυξανόμενης ενοποίησης των χωρών, οι χώρες

εξειδικεύονται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στα παρουσιάζουν συγκριτικό

πλεονέκτημα και παράγουν με οικονομίες κλίμακας. Η εξειδίκευση σε

συγκεκριμένους τομείς καθορίζει την τοποθεσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε

τέτοιο βαθμό που μια απλή αύξηση του εμπορίου δεν θα μπορούσε να πετύχει. Έτσι,

λόγω οικονομιών κλίμακας, οι βιομηχανίες συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες

περιοχές-περιφέρειες μέσα στην νομισματική ένωση. Η εξειδίκευση κάνει τις χώρες

πιο ευάλωτες σε στοχαστικές διαταραχές προσφοράς και καταλήγουν σε λιγότερο

συγχρονισμένους οικονομικούς κύκλους (‘υπόθεση εξειδίκευσης’). Επομένως, η

ένταξη των χωρών σε μια νομισματική ένωση επιφέρει κόστος. Σύμφωνα με την

υπόθεση της εξειδίκευσης η μεγαλύτερη οικονομική ενοποίηση θα μετακινούσε μια

χώρα μακριά από την περιοχή οφελών από την ένταξη σε μια νομισματική ένωση.

Αυτό περιγράφεται με την μετάβαση από το σημείο 1 του διαγράμματος 4.2, δηλαδή

δεξιά της ΑΝΠ γραμμής, στο σημείο 2, αριστερά της γραμμής.
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Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε την ανάλυση της μελέτης των

Zervoyianni & Anastasiou (2007). Όπως τονίζεται σε αυτή την μελέτη, ένα μεγάλο

μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζεται στη σχέση μεταξύ των ροών εμπορίου και

κυκλικών διακυμάνσεων του πραγματικού προϊόντος και δεν εξετάζει τη σχέση

μεταξύ εμπορίου και συμμετρίας διαταραχών στη ζήτηση και προσφορά. Ωστόσο, η

επίδραση του διεθνούς εμπορίου στην ασυμμετρία των διαταραχών μεταξύ χωρών

αποτελεί κύριο ζήτημα καθώς η ύπαρξη τέτοιων ασυμμετριών είναι ένας από τους

κυρίους λόγους για τον περιορισμένο συγχρονισμό των εθνικών οικονομικών

κύκλων. Επιπλέον, οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους το διεθνές εμπόριο

επηρεάζει το βαθμό συσχέτισης των οικονομικών κύκλων μπορούν να κατανοηθούν

καλύτερα εάν η σχέση του με τις διαταραχές στους τομείς της προσφοράς και της

ζήτησης έχουν μελετηθεί ξεχωριστά. Ειδικότερα, ένα επιχείρημα στην βιβλιογραφία,

ΟΝ
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όπως στη μελέτη του Krugman (1993), είναι ότι στενότεροι εμπορικοί δεσμοί, με το

να επιφέρουν εξειδίκευση της παραγωγής, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ασυμμετρία

των διαταραχών προσφοράς και ζήτησης μεταξύ χωρών. Ένα αντίθετο επιχείρημα

είναι ότι το εμπόριο μεταξύ οικονομιών αυξάνει την διάχυση της τεχνολογίας και της

γνώσης, οδηγώντας έτσι σε μια πιο γρήγορη μετάδοση των διαταραχών στην

παραγωγή (βλέπε Coe & Helpman (1995) και Frankel & Rose (1997, 1998)). Σαν

αποτέλεσμα, καθώς η ένταση του συνολικού εμπορίου αυξάνεται, οι διεθνείς

εξωτερικές επιδράσεις επίσης αυξάνονται οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό

συσχέτισης των διαταραχών μεταξύ των χωρών. Επίσης, το εμπόριο για ένα σχετικά

μεγάλο αριθμό χωρών φαίνεται να λαμβάνει χώρα μεταξύ όμοιων βιομηχανιών. Σε

τέτοιες περιπτώσεις, αυξημένο διμερές εμπόριο επίσης υποδηλώνει και αύξηση στο

ενδοκλαδικό εμπόριο. Αυτό θα οδηγήσει σε λιγότερη εξειδίκευση στον τομέα των

εξαγωγών και σε μεγαλύτερη συμμετρία μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων ανάμεσα

στις χώρες και έτσι σε πιο όμοιες διαταραχές στον τομέα της προσφοράς. 

Όπως υποστηρίζουν οι Zervoyianni & Anastasiou (2007), οι παραπάνω

συλλογισμοί μπορούν να ελεγχθούν  για τις πιθανές συνέπειές τους. Εάν πράγματι

επικρατούν οι διεθνείς εξωτερικές επιδράσεις και το επιχείρημα όσον αφορά το

ενδοκλαδικό εμπόριο ισχύει, τότε αυξημένο συνολικό εμπόριο (και επομένως

μεγαλύτερη ένταση διμερούς εμπορίου) θα αναμενόταν να έχει θετική επίπτωση στη

συμμετρία των διαταραχών τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση (με τις

διαταραχές ζήτησης διαμέσου των επιδράσεων εισοδήματος, και με τις διαταραχές

προσφοράς διαμέσου των επιδράσεων στην παραγωγή και της συμμετρίας στη δομή

των βιομηχανιών). Από την άλλη πλευρά, εάν το επιχείρημα περί μεγαλύτερης

εξειδίκευσης στην παραγωγή είναι σωστό, τότε αυξημένο συνολικό εμπόριο θα
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πρέπει να έχει συνδεθεί από μειωμένο βαθμό συμμετρίας των διαταραχών

προσφοράς, ενώ παράλληλα να έχει θετική επίδραση στο βαθμό συμμετρίας των

διαταραχών ζήτησης (διαμέσου των επιδράσεων της δαπάνης και του εισοδήματος).

Ταυτόχρονα, σε αυτήν την περίπτωση, αυξημένο ενδοκλαδικό εμπόριο θα

αναμενόταν να έχει θετική επίδραση στο βαθμό συμμετρίας των διαταραχών

προσφοράς μεταξύ των κρατών, ενώ θα είναι αρνητικά συσχετισμένο με το βαθμό

συμμετρίας των διαταραχών ζήτησης. Οι Zervoyianni & Anastasiou (2007) ελέγχουν

αυτές τις υποθέσεις για την περίοδο 1995Q1-2005Q4, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία

στοιχεία από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,

Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία,

Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,

Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία και Ρουμανία). 

Το υπόλοιπο μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι οργανωμένο σύμφωνα με την

μελέτη των Zervoyianni & Anastasiou (2007) ως εξής. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται

στην υπάρχουσα εμπειρική βιβλιογραφία όσον αφορά την επίδραση της ενοποίησης

του εμπορίου στον συγχρονισμό των μακροοικονομικών διακυμάνσεων. Στην τρίτη

ενότητα εξειδικεύονται οι διαταραχές στη ζήτηση και στην προσφορά σε κάθε μία

από τις οικονομίες των χωρών της ΕΕ-27, όπως παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο,

από στοιχεία για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού προϊόντος και του

αποπληθωριστή ΑΕΠ χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία  SVARs σύμφωνα με τους

Blanchard & Quah (1988). Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι συντελεστές συσχέτισης

των διαταραχών έναντι της Γερμανίας, της Γαλλίας και της ευρωζώνης και μελετάται

η φύση της σχέσης μεταξύ αυτών των συντελεστών και των ροών εμπορίου. Λόγω

του ότι η συμμετρία των οικονομικών πολιτικών, εκτός του εμπορίου, ενδέχεται
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επίσης να έχει επηρεάσει τον βαθμό συσχέτισης των διαταραχών μεταξύ χωρών,

εξετάζεται και η επίδραση της σύγκλισης των μακροοικονομικών πολιτικών στον

συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει

συμπερασματικά σχόλια.

4.2 Βιβλιογραφική αναφορά-Ενοποίηση του εμπορίου και οικονομικοί κύκλοι

Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζεται στην επίδραση του εμπορίου στις

συσχετίσεις μεταξύ εθνικών δεικτών μέτρησης της πραγματικής οικονομικής

δραστηριότητας. Μια θεμελιώδης μελέτη είναι αυτή των Frankel & Rose (1998), οι

οποίοι, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών

χωρών καλύπτοντας την περίοδο 1959-1983, μελέτησαν την έκταση στην οποία οι

συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβολές του πραγματικού ΑΕΠ, της βιομηχανικής

παραγωγής, της απασχόλησης και της ανεργίας μπορούν να εξηγηθούν από τις ροές

εμπορίου ομαλοποιημένες είτε ως προς το συνολικό εμπόριο είτε ως προς το

ονομαστικό ΑΕΠ. Καθοριστικοί παράγοντες του διεθνούς εμπορίου μέσα από

υποδείγματα βαρύτητας (gravity models), οι οποίοι ήταν ασυσχέτιστοι με τον

συντονισμό των πολιτικών (όπως είναι η απόσταση μεταξύ των κρατών, η

γεωγραφική γειτνίαση και η κοινή γλώσσα) χρησιμοποιήθηκαν σαν instrumental

variables για την μέτρηση του διμερούς εμπορίου μέσα στις παλινδρομήσεις τους. Τα

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ του συνολικού

διμερούς εμπορίου και του βαθμού συσχέτισης των κυκλικών μακροοικονομικών

διακυμάνσεων. Εφαρμόζοντας παρόμοια μεθοδολογία, οι Clark & Wincoop (2001)

και Calderon, Chong & Stein (2007) επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των

Frankel-Rose. 
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 Οι Gruben, Koo & Millis (2002) βελτίωσαν και επέκτειναν την μεθοδολογία

των  Frankel-Rose. Ειδικότερα, υποστηρίζοντας ότι τα instrumental variables για την

ένταση του εμπορίου που χρησιμοποιήθηκαν από τους Frankel-Rose ήταν

ακατάλληλα, λόγω του ότι πιθανόν να ήταν συσχετισμένα με κάποιες μεταβλητές τις

οποίες οι συγγραφείς δεν είχαν λάβει υπόψη τους, οι Gruben, Koo & Millis

συμπεριέλαβαν στις παλινδρομήσεις τους την απόσταση μεταξύ των χωρών, τη

γεωγραφική γειτνίαση και την κοινή γλώσσα. Επίσης διέσπασαν τη μεταβλητή του

συνολικού εμπορίου σε ενδοκλαδικό και διακλαδικό εμπόριο. Τα αποτελέσματά τους

ήταν σύμφωνα με το γενικό επιχείρημα των Frankel-Rose, ωστόσο έδειξαν ότι οι

συντελεστές για την ένταση του εμπορίου των Frankel-Rose ήταν υπερεκτιμημένοι.

Από την άλλη πλευρά, δεν βρήκαν απόδειξη που να υποστηρίζει την υπόθεση

εξειδίκευσης, δηλαδή δεν βρήκαν σημαντική αρνητική επίδραση μιας αύξησης του

ενδοβιομηχανικού εμπορίου  στον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων. Οι

Inklaar, Jong-A-Pin & De Haan (2005) επίσης διαφώνησαν με την μέθοδο των

instrumental variables και εκτίμησαν ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα το οποίο

περιλάμβανε σαν ερμηνευτικές μεταβλητές, το διμερές εμπόριο, την εξειδίκευση και

την πολιτική ενοποίηση. Και αυτοί βρήκαν ότι οι συντελεστές της έντασης του

εμπορίου των Frankel-Rose ήταν υπερεκτιμημένοι αλλά γενικά τα αποτελέσματά τους

ήταν σύμφωνα με την πρόταση των Frankel-Rose για μια θετική επίδραση του

εμπορίου στον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων. 

 Ο Fidrmuc (2001,2004) επίσης επέκτεινε την μεθοδολογία των Frankel-Rose

με το να ενσωματώσει τα επίπεδα τόσο του ενδοβιομηχανικού εμπορίου όσο και της

συνολικής έντασης του εμπορίου ταυτόχρονα στις ερμηνευτικές μεταβλητές του για

τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι συντελεστές συσχέτισης για τους ρυθμούς μεταβολής του
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πραγματικού ΑΕΠ και της βιομηχανικής παραγωγής για την περίοδο 1990Q1-1999Q4

χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουν τον βαθμό συγχρονισμού των οικονομικών

κύκλων και επίσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο

στάδια, όπου τα instrumental variables ήταν ίδια με αυτά των Frankel-Rose. Ο

Fidrmuc βρήκε την μεταβλητή της έντασης του διμερούς εμπορίου μη στατιστικά

σημαντική, ενώ ο συντελεστής του ενδοκλαδικού εμπορίου ήταν θετικός και

σημαντικός σε όλες τις περιπτώσεις. Ίδια αποτελέσματα προέκυψαν και όταν στο

υπόδειγμα εισήχθησαν άλλες μεταβλητές όπως θεσμικοί παράγοντες (ένταξη στην

ΟΝΕ) και διαφοροποιήσεις στο μέγεθος του κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ των χωρών.

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματά του, ο Fidrmuc (2004) κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι η σύγκλιση των οικονομικών κύκλων μεταξύ των σημαντικότερων

ΚΑΕΧ χωρών (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) και της

υπόλοιπης Ευρώπης θα λάμβανε χώρα γρήγορα εξαιτίας του σχετικά υψηλού

μεριδίου του ενδοκλαδικού εμπορίου στο συνολικό εμπόριο με την ΕΕ. 

 Ο Ricci (1997) χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα για δύο χώρες οι οποίες

αποτελούν μια ΑΝΠ. Μία από τις κύριες συνέπειες του υποδείγματος είναι ότι η

υιοθέτηση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών αυξάνει ενδογενώς τα οφέλη αυτής

της νομισματική περιοχής καθώς μειώνεται η ασυμμετρία των διαταραχών. Στο

υπόδειγμα αυτό οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την ασυμμετρία των

διαταραχών έμμεσα διαμέσου του εμπορίου καθώς οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές

ισοτιμίες ευνοούν την εξειδίκευση σε σύγκριση με τις σταθερές συναλλαγματικές

ισοτιμίες. Στη συνέχεια, η εξειδίκευση οδηγεί σε υψηλότερη ασυμμετρία των

διαταραχών. Έτσι, οι ρυθμίσεις που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

ενδεχομένως να επηρεάζουν τις συσχετίσεις των οικονομικών κύκλων, τουλάχιστον
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σε τέτοιο βαθμό όπου η εξειδίκευση να οδηγεί σε ασυμμετρικές ανταποκρίσεις.

Επίσης, χρησιμοποιώντας διακλαδικά δεδομένα διμερούς εμπορίου, οι Fontagne &

Freudenberg (1999) βρίσκουν ότι η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών

μειώνει το ενδοκλαδικό εμπόριο, πράγμα που, όπως ισχυρίζονται, θα οδηγήσει σε

υψηλότερη συμμετρία των διαταραχών. Βασισμένοι σε στοιχεία παρελθόντων ετών,

οι Flandreau & Maurel (2001) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια θετική επίδραση τόσο

των νομισματικών ρυθμίσεων όσο και του εμπορίου στις συσχετίσεις των

οικονομικών κύκλων.     

Ο Imbs (2000) εισήγαγε έναν δείκτη συμμετρίας για την δομή των οικονομιών

των χωρών σαν ένα παράγοντα που επηρεάζει τις κυκλικές συσχετίσεις του προϊόντος

και οι εκτιμήσεις του έδειξαν μια θετική συσχέτιση μεταξύ αυτού του δείκτη και του

βαθμού συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων. Επίσης, ο Imbs (2004) βασιζόμενος

σε δεδομένα από 18 χώρες για την περίοδο 1983Q1-1998Q3, μελέτησε την επίδραση

στις συσχετίσεις του προϊόντος που έχουν οι διαφοροποιήσεις στο βαθμό

εξειδίκευσης μεταξύ των οικονομιών, χρησιμοποιώντας δείγμα του περιλάμβανε

βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες. Τονίζοντας ότι οι ροές εμπορίου

επηρεάζουν τις συσχετίσεις του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ διαμέσου

διαφόρων καναλιών, προχώρησε στο να μετρήσει τη σπουδαιότητα αυτών των

καναλιών χρησιμοποιώντας τεχνικές ταυτόχρονων εξισώσεων. Τα αποτελέσματά του

έδειξαν μικρή επίδραση της εξειδίκευσης στην παραγωγή λόγω του

αυξημένουεμπορίου στον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων. Από την άλλη

πλευρά, ο Traistaru (2004α,β), μελετώντας τον βαθμό συγχρονισμού των

οικονομικών κύκλων μεταξύ της ευρωζώνης και μερικών Κεντρικών και Ανατολικών

Ευρωπαϊκών χωρών (ΚΑΕΧ) για την περίοδο 1990Q1-2003Q3, κατέληξε στο ότι
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τόσο η διμερής ένταση του εμπορίου όσο και η ομοιότητα στην δομή των κλάδων της

βιομηχανίας ήταν θετικά και σημαντικά συσχετισμένες με αυξημένο βαθμό

συγχρονισμού των διακυμάνσεων του ΑΕΠ. 

 Οι Shin & Wang (2005) επίσης μελέτησαν την σχετική σημαντικότητα

παραγόντων που επηρεάζουν τον συγχρονισμό του ρυθμού μεταβολής του

πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ χωρών, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία από 13 χώρες

της ΕΕ συν την Νορβηγία για τρεις περιόδους (1976-1983, 1984-1991 και

1992-1999). Τα αποτελέσματά τους ήταν παρόμοια με αυτά του Fidrmuc (2004) κατά

το ότι η μεταβλητή της έντασης εμπορίου ήταν σημαντική μόνο όταν το ενδοκλαδικό

εμπόριο δεν συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών. Όσον

αφορά τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, αυτή βρέθηκε να μην έχει

σημαντική επίδραση στις συσχετίσεις του προϊόντος, ενώ η επίδραση του

συντονισμού της νομισματικής πολιτικής βρέθηκε να εξαρτάται από την  χρήση

ανάλογης μεταβλητής, με τον συντελεστή συσχέτισης του ρυθμού μεταβολής του Μ2

να μην έχει καμία επίδραση στον συγχρονισμό και τον συντελεστή συσχέτισης των

βραχυχρόνιων επιτοκίων να είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει

τον συγχρονισμό των κυκλικών διακυμάνσεων του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών.

 Η επίδραση της σύγκλισης των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών

αλλά και του εμπορίου στον βαθμό συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων επίσης

μελετήθηκε και από τον Bergman (2004), ο οποίος χρησιμοποίησε στοιχεία για την

βιομηχανική παραγωγή από τις ΕΕ-15 χώρες και τις Καναδά, Ιαπωνία, Νορβηγία,

Ελβετία και ΗΠΑ για την περίοδο 1961Q1-2001Q4 και μεθοδολογία παρόμοια με

αυτή των Frankel & Rose (1998). Τα αποτελέσματά του υποδήλωσαν ότι η ομοιότητα

των δημοσιονομικών πολιτικών αυξάνει τον βαθμό συγχρονισμού των οικονομικών
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κύκλων μεταξύ των χωρών αλλά η κοινή νομισματική πολιτική μειώνει τον βαθμό

συγχρονισμού. Ταυτόχρονα, η ένταση του εμπορίου βρέθηκε να είναι πάντα

σημαντική για τον βαθμό συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων, ανεξάρτητα από

το εάν δείκτες νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής είχαν εισαχθεί στο

υπόδειγμα ως ερμηνευτικές μεταβλητές. Οι Kose, Prasad & Terrons (2003)

μελέτησαν τη σχέση μεταξύ αυξανόμενου εμπορίου και βαθμού συγχρονισμού τόσο

για τον ρυθμό μεταβολής της κατανάλωσης όσο και για τον ρυθμό μεταβολής του

προϊόντος. Χρησιμοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία από 21 βιομηχανικές και 55

αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1960-1999. Τα αποτελέσματά τους δεν

φανέρωσαν ισχυρή απόδειξη για το επιχείρημα ότι το πιο έντονο συνολικό εμπόριο

οδηγεί σε περισσότερο συγχρονισμένους οικονομικούς κύκλους. Από την άλλη

πλευρά, οι Otto, Voss & Willard (2001), οι οποίοι χρησιμοποίησαν στοιχεία από 17

χώρες του ΟΟΣΑ και δείκτες για την χρηματοοικονομική ενοποίηση και τον

συντονισμό της νομισματικής πολιτικής καθώς και έναν δείκτη για την εξειδίκευση,

κατέληξαν σε συμπεράσματα παρόμοια με αυτά των Frankel & Rose (1998).

 Η Maurel (2002) χρησιμοποίησε ένα δείκτη συσχέτισης για την βιομηχανική

παραγωγή ώστε να εκτιμήσει την επίδραση διαφόρων μεταβλητών στη συμμετρία των

οικονομικών κύκλων. Βρήκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ αυξανόμενης έντασης του

εμπορίου και συσχετίσεων των διαταραχών και επίσης αυτή η συσχέτιση ήταν πιο

ισχυρή ανάμεσα στις ΕΕ-15 χώρες σε σύγκριση με αυτήν ανάμεσα στις ΕΕ-10 χώρες.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματά της υποδηλώνουν ότι ο συντονισμός των

δημοσιονομικών πολιτικών, η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι

αλλαγές στα καθεστώτα των συναλλαγματικών ισοτιμιών επίσης επηρεάζουν τον

συσχετισμό των οικονομικών κύκλων. Επιπρόσθετα, η  Maurel (2002) τονίζει ότι η
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θετική επίδραση της εμπορικής ενοποίησης σχετίζεται με το υψηλό μερίδιο του

ενδοκλαδικού εμπορίου ανάμεσα στις ΕΕ-15 χώρες και με το κάπως χαμηλότερο

μερίδιο του διακλαδικού εμπορίου ανάμεσα στις ΕΕ-10 χώρες. Ακόμα, συμπεραίνει

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή ενοποίηση οδηγεί σε αύξηση του ενδοκλαδικού

εμπορίου, η καθαρή επίδραση της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης στην

συμμετρία των οικονομικών κύκλων θα είναι θετική. 

Όπως τονίζουν οι Zervoyianni & Anastasiou (2007), ο  Babetskii (2005) είναι

η μόνη υπάρχουσα μελέτη η οποία εξετάζει άμεσα την επίδραση των ροών εμπορίου

στην συμμετρία των διαταραχών μεταξύ των χωρών. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία

SVARs και στοιχεία από επτά ΚΑΕΧ (Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,

Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) και επίσης από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, και

την Ισπανία για την περίοδο 1990Q1-2002Q4, προσδιόρισε τις διαταραχές στη

ζήτηση και στην προσφορά σε αυτές τις οικονομίες και στη συνέχεια υπολόγισε την

χρονική εξέλιξη των συντελεστών συσχέτισης των διαταραχών μεταξύ καθεμίας

χώρας σε σχέση με την Γερμανία (ή την ΕΕ-15). Στη συνέχεια, εξέτασε τον βαθμό

στον οποίο οι εκτιμημένοι συντελεστές συσχέτισης για την ομοιότητα των

διαταραχών επηρεάστηκαν από την ένταση του συνολικού διμερούς εμπορίου. Τα

αποτελέσματά του έδειξαν ότι υπάρχει μια θετική επίδραση του εμπορίου στη

συμμετρία των διαταραχών στη ζήτηση. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει την

επίδραση του συνολικού εμπορίου στη συμμετρία των διαταραχών στον τομέα της

προσφοράς. Επίσης, δεν έλαβε υπόψη τον ρόλο του ενδοκλαδικού εμπορίου. 

4.3 Συμμετρία των διαταραχών και Ευρωπαϊκή ενοποίηση      
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Ο προσδιορισμός των διαταραχών στη ζήτηση και στην προσφορά σε κάθε μια από

τις οικονομίες των χωρών της ΕΕ-27 από στοιχεία για τον ρυθμό μεταβολής του

πραγματικού προϊόντος και τον ρυθμό μεταβολής του αποπληθωριστή ΑΕΠ

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία SVARs παρουσιάστηκε αναλυτικά στο τρίτο

κεφάλαιο.  Το επόμενο βήμα των Zervoyianni & Anastasiou (2007) ήταν να

υπολογίσουν τους συντελεστές συσχέτισης των διαταραχών μεταξύ των διαφόρων

εμπορικών εταίρων. Αυτοί οι συντελεστές υπολογίστηκαν σε σχέση με την Γερμανία,

την Γαλλία και την Ευρωζώνη για δύο υπο-περιόδους ίσης χρονικής διάρκειας, την

1996Q1-2000Q4 και την 2001Q1-2005Q4. Ομοίως με το προηγούμενο κεφάλαιο, τα

τριμηνιαία στοιχεία για το πραγματικό ΑΕΠ και τον απολπληθωριστή ΑΕΠ

προέρχονται από την Eurostat. 

4.3.1 Μέτρηση της έντασης του εμπορίου και του ενδοκλαδικού εμπορίου

Όπως τονίζουν οι Zervoyianni & Anastasiou (2007), η ένταση του εμπορίου μεταξύ

των εμπορικών εταίρων i και j μπορεί να μετρηθεί ως:

                             (4.1)

όπου Xi (Mi ) είναι οι συνολικές εξαγωγές (εισαγωγές) του εταίρου i, Xj (Mj ) είναι οι

συνολικές εξαγωγές (εισαγωγές) του j, Xij (Mij ) είναι οι εξαγωγές (εισαγωγές)

μεταξύ των i και j, και το t αναφέρεται στην περίοδο προς εκτίμηση. Η συλλογή των

τριμηνιαίων στοιχείων για το εμπόριο έγινε από την βάση δεδομένων COMEXT

(Eurostat) και αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η (4.1). 
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 Επίσης, από τριμηνιαία στοιχεία του εμπορίου με κατάταξη two-digit SITC

classification πάλι από την Eurostat (COMEXT), οι Zervoyianni & Anastasiou (2007)

υπολόγισαν δείκτες Grubel-Lloyd για το ενδοκλαδικό εμπόριο (INTRA). Τα στοιχεία

περιλαμβάνουν 78 βιομηχανίες:

         (4.2.1)

με            (4.2.2)

όπου το κ είναι ο αριθμός των κλάδων των βιομηχανιών. Αυξημένες ροές

ενδοκλαδικού εμπορίου θα μειώσουν τον αριθμητή της (4.2.2), και έτσι η INTRA θα

αυξηθεί όταν λαμβάνει χώρα περισσότερο ενδοκλαδικό εμπόριο. 

4.3.2 Εμπόριο και συμμετρία των διαταραχών

 Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης από το pooling των δύο υποπεριόδων

1996Q1-2000Q4 και 2001Q1-2005Q4 παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.1-4.3. Στην

περίπτωση των χωρών του δείγματος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που

μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου είναι η συνεργασία των νομισματικών και

δημοσιονομικών αρχών, η οποία έγινε πιο έντονη το δεύτερο μισό του 2000 με τις

οικονομίες της ΕΕ να ετοιμάζονταν για την κυκλοφορία του κοινού νομίσματος. Για

αυτό τον λόγο, οι Zervoyianni & Anastasiou (2007) συμπεριλαμβάνουν σαν

επιπρόσθετη ερμηνευτική μεταβλητή μια ψευδομεταβλητή (EURO) η οποία παίρνει

την τιμή 0 για την περίοδο 1996Q1-2000Q4, όταν όλες οι χώρες-μέλη της ΕΕ είχαν
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ακόμα τα εθνικά τους νομίσματα και την τιμή 1 για την περίοδο 2001Q1-2005Q4, η

οποία κατά μέσο όρο χαρακτηριζόταν από την ελεύθερη κυκλοφορία του ευρώ σε όλη

την Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες οι οποίες διατήρησαν το νόμισμά τους όπως ήταν

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία. Εναλλακτικά. η απόλυτη διαφορά των

βραχυχρόνιων επιτοκίων μεταξύ των εταίρων i και j (RATESij.t) και ο συντελεστής

συσχέτισης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σαν ποσοστό του ΑΕΠ (BUDGETij.t)

χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για την συνεργασία στον τομέα της νομισματικής και

δημοσιονομικής πολιτικής αντίστοιχα. Με σκοπό να λάβουν υπόψη το οικονομικό

μέγεθος των χωρών-μελών, η απόλυτη διαφορά στο κατά κεφαλή πραγματικό ΑΕΠ

μεταξύ των εμπορικών εταίρων i και j (INCij.t) επίσης χρησιμοποιήθηκε σαν

ερμηνευτική μεταβλητή. Οι μεγαλύτερες οικονομικά χώρες αναμένεται να

επηρεάζουν πιο έντονα τις διαταραχές που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες χώρες, στην

οποία περίπτωση η μεταβλητή INC θα έχει θετικό πρόσημο. 

 Οι εκτιμήσεις σε όλους τους πίνακες, όπως προκύπτει από τους Zervoyianni &

Anastasiou (2007), υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σημαντικοί δεσμοί μεταξύ των ροών

εμπορίου και της συμμετρίας των διαταραχών αλλά η φύση αυτών των δεσμών

διαφέρει ανάλογα με την προέλευση των διακυμάνσεων. Ξεκινώντας από τον Πίνακα

4.1, τα αποτελέσματα φανερώνουν μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του

αυξημένου εμπορίου και των διαταραχών τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά

μεταξύ των χωρών. Στις στήλες (a)-(c) και στις (d)-(f) οι συντελεστές της μεταβλητής

της έντασης του εμπορίου είναι στατιστικά σημαντικοί (1% επίπεδο σημαντικότητας)

και επίσης μεγάλοι σε μέγεθος. Από τον Πίνακα 4.1, ωστόσο, δεν μπορούν να

προσδιοριστούν τα κανάλια μέσα από τα οποία το αυξημένο εμπόριο επηρεάζει τους
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συντελεστές συσχέτισης των διαταραχών. Για να μελετηθεί το θέμα αυτό στον

Πίνακα 4.2 τόσο η ένταση του εμπορίου όσο και το ενδοκλαδικό εμπόριο εισάγονται

ως ερμηνευτικές μεταβλητές. Έτσι, εισάγοντας και την μεταβλητή INTRA στις

παλινδρομήσεις, η μεταβλητή TRADE μπορεί να θεωρηθεί ότι απεικονίζει τις

επιδράσεις του εξειδικευμένου εμπορίου, δηλαδή του διακλαδικού εμπορίου. 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα εκτιμήσεων για την συμμετρία των διαταραχών
Διαταραχές στην προσφορά Διαταραχές στη ζήτηση

(a) (b) (c ) (d) (e) (f )

TRADE 2.853*** 2.867*** 4.115*** 3.750*** 3.755*** 2.992***
(0.851) (0.831) (0.747) (0.724) (0.714) (0.614)

EURO 0.122*** 0.123*** -0.085** -0.079**
(0.043) (0.043) (0.038) (0.037)

INC 0.019*** -0.020***
(0.007) (0.006)

Παρατηρήσεις 150 150 150 150 150 150
R-squared (adj.) 0.064 0.106 0.117 0.154 0.177 0.214

SER 0.271 0.265 0.267 0.233 0.23 0.224
Σημειώσεις: Μέθοδος εκτίμησης Ordinary Least Squares (OLS), οι αστερίσκοι ***, ** και * υποδηλώνουν
στατιστική σημαντικότητα στα 1%, 5% και  10%, αντίστοιχα (Οι τιμές εντός των παρενθέσεων περιλαμβάνουν τα
εκτιμημένα τυπικά σφάλματα). Εξαρτημένη μεταβλητή: συντελεστές συσχέτισης των διαταραχών στην
προσφορά/ζήτηση σε σχέση με τις Γερμανία, Γαλλία και Ευρωζώνη. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το
Λουξεμβούργο και την Μάλτα για την πρώτη υπο-περίοδο 1996Q1-2000Q4. 
Πηγή: Zervoyianni & Anastasiou (2007)

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα εκτιμήσεων για την συμμετρία των διαταραχών και
ενδοκλαδικό εμπόριο

Διαταραχές στην προσφορά Διαταραχές στη ζήτηση
(a) (b) (c ) (d) (e) (f )

TRADE 2.026** 1.747* 2.463** 3.918*** 4.085*** 3.308***
(0.996) (0.977) (1.241) (0.852) (0.850) (1.041)

INTRA 0.134** 0.237*** 0.172* -0.067 -0.126* -0.033
(0.0567) ( 0.066) (0.103) (0.049) (0.059) (0.088)

EURO 0.117*** 0.132*** -0.067* -0.081**
(0.040) (0.043) (0.037) (0.037)

INC 0.007 -0.018**
(0.010) (0.009)

#Παρατηρήσεων 150 150 150 150 150 150
R-squared (adj) 0.079 0.123 0.128 0.151 0.164 0.209
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SER 0.269 0.263 0.265 0.233 0.232 0.225
Σημειώσεις: βλέπε Πίνακα 4.1

Στις παλινδρομήσεις για τις διαταραχές στη ζήτηση στις στήλες (d)-(f) του

Πίνακα 4.2, η εισαγωγή της μεταβλητής του ενδοκλαδικού εμπορίου δεν έχει

επίδραση στον συντελεστή της διμερούς έντασης του εμπορίου. Ο συντελεστής

παραμένει θετικός και σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, και συνεχίζει να

είναι μεγάλος σε μέγεθος. Αντιθέτως, ο συντελεστής της μεταβλητής του

ενδοκλαδικού εμπορίου εμφανίζεται αρνητικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο

σημαντικότητας 5% (στήλη (e)) ή κοντά στο μηδέν και μη στατιστικά σημαντικός

(στήλες (d) και (f)), υποδηλώνοντας ότι περισσότερο ενδοκλαδικό εμπόριο δεν

επιφέρει από μόνο του μεγαλύτερη συμμετρία στις διαταραχές ζήτησης. Από την

άλλη πλευρά, στις παλινδρομήσεις των διαταραχών στην προσφορά στις στήλες

(a)-(c) του Πίνακα 4.2, η μεταβλητή του ενδοκλαδικού εμπορίου είναι στατιστικά

σημαντική σε επίπεδο 1% και έχει θετικό πρόσημο. Ο συντελεστής της έντασης του

εμπορίου, αν και πέφτει σε μέγεθος, επίσης παραμένει θετικός και σημαντικός σε

επίπεδα 5% ή 10% σε όλες τις περιπτώσεις.      

 Αυτά τα αποτελέσματα, όπως ισχυρίζονται οι Zervoyianni & Anastasiou

(2007), υποδηλώνουν ότι οι διεθνείς εξωτερικές επιδράσεις, σε αντίθεση με  την

εξειδίκευση, κυριαρχούν στην διαδικασία με την οποία πιο έντονο διακλαδικό

εμπόριο επηρεάζει την συμμετρία των διαταραχών στον τομέα της προσφοράς μεταξύ

των χωρών. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη επιδράσεων του

αυξημένου εμπορίου στην συμμετρία των οικονομικών κύκλων μεταξύ των χωρών οι

οποίες είναι σύμφωνες με την άποψη των Frankel-Rose, παρά με αυτή του Krugman,

καθώς η μεταβλητή της διμερούς έντασης του εμπορίου είναι στατιστικά σημαντική
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και θετικά συσχετισμένη με αυξημένη συμμετρία των διαταραχών στην προσφορά

ακόμα και όταν το ενδοκλαδικό εμπόριο περιλαμβάνεται στις παλινδρομήσεις.

 Τα αποτελέσματα από τους Πίνακες 4.1 και 4.2 επίσης παρέχουν μια εξήγηση

για τα αντίθετα συμπεράσματα στην βιβλιογραφία σχετικά με τη σχέση μεταξύ του

εμπορίου και των κυκλικών διακυμάνσεων του προϊόντος μεταξύ των χωρών.

Υποδηλώνουν ότι αυξημένο συνολικό εμπόριο θα είναι ισχυρά συσχετισμένο με

μεγαλύτερη συμμετρία των διακυμάνσεων του προϊόντος μεταξύ χωρών στην

περίπτωση όπου ο οικονομικός κύκλος προέρχεται κυρίως από διαταραχές στη

ζήτηση, ενώ η σχέση αυτή θα είναι ασθενέστερη εάν η κύρια αιτία του οικονομικού

κύκλου είναι μια διαταραχή στον τομέα της προσφοράς. Από την άλλη πλευρά,

περισσότερο ενδοκλαδικό εμπόριο οδηγεί σε αυξημένη συμμετρία των διακυμάνσεων

του προϊόντος μεταξύ χωρών στην περίπτωση όπου οι οικονομικοί κύκλοι

επηρεάζονται κυρίως από διαταραχές στον τομέα της προσφοράς. Περισσότερο

διακλαδικό εμπόριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρότερο συγχρονισμό όταν οι

οικονομικοί κύκλοι επηρεάζονται κυρίως από διαταραχές στον τομέα της ζήτησης. 

 Οι στήλες (b)-(c) και (e)-(f) των Πινάκων 4.1 και 4.2 και των Πινάκων

4.3a-4.3b παρουσιάζουν εκτιμήσεις όταν οι Zervoyianni & Anastasiou (2007)

εισάγουν στο υπόδειγμα σαν επιπλέον ερμηνευτικές μεταβλητές δείκτες συνεργασίας

των νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών. Η εισαγωγή της μεταβλητής EURO

αυξάνει την ερμηνευτική ικανότητα των παλινδρομήσεων χωρίς να επηρεάζει τα

αποτελέσματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ του εμπορίου και της συμμετρίας των

διαταραχών. Αυτή η μεταβλητή είναι σημαντική σε επίπεδα σημαντικότητας 5% και

10% σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, υποδηλώνοντας ότι η σύγκλιση των πολιτικών

γενικά μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, ανεξάρτητα από την ενοποίηση του
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εμπορίου, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να καθορίσει το βαθμό της συμμετρίας των

διαταραχών στην Ευρώπη. Το είδος της επίδρασης εξαρτάται από τον τύπο της

διαταραχής, ενώ τα αποτελέσματα των Πινάκων 4.1-4.3 υποδηλώνουν ότι η

κυκλοφορία του ευρώ έχει αυξήσει τον συσχετισμό των διαταραχών στην προσφορά

αλλά έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες ασυμμετρίες στις διαταραχές της ζήτησης.

Πίνακας 4.3a: Αποτελέσματα εκτιμήσεων για τις διαταραχές στην προσφορά
Διαταραχές στην προσφορά

(a) (b) (c ) (d) (e)

TRADE 2.535** 2.566** 1.939* 2.622*** 2.145**
(1.046) (1.296) (1.046) (1.118) (1.037)

INTRA 0.152** 0.179* 0.143** 0.150** 0.231***
(0.060) (0.102) (0.064) (0.066) (0.067)

EURO 0.112***
(0.043)

INC -0.006
(0.010)

BUDGET - 0.058* -0.074* -0.062* -0.029
(0.033) (0.039) (0.036) (0.038)

RATES -0.002 -0.001
(0.002) (0.002)

#Παρατηρήσεων 144 144 144 144 147
R-squared (adj) 0.088 0.093 0.08 0.091 0.123

SER 0.268 0.270 0.270 0.268 0.262
Σημειώσεις: βλέπε Πίνακα 4.1

Πίνακας 4.3b: Αποτελέσματα εκτιμήσεων για τις διαταραχές στην ζήτηση
Διαταραχές στην ζήτηση

(a) (b) (c ) (d) (e)
TRADE 3.303** 3.315*** 3.805*** 2.927*** 3.492**

(0.895) (1.096) (0.995) (1.052) (0.905)
INTRA -0.104** -0.067 -0.057 -0.081** -0.138**

(0.054) (0.096) (0.068) (0.069) (0.060)
EURO -0.051

(0.040)
INC -0.008

(0.009)
BUDGET 0.087** 0.066* 0.096 0.070*

(0.034) (0.035) (0.036) (0.036)
RATES -0.0003 -0.001

(0.006) (0.006)
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#Παρατηρήσεων 144 144 144 144 147
R-squared (adj) 0.177 0.194 0.141 0.173 0.18

SER 0.233 0.231 0.237 0.236 0.235
Σημειώσεις: βλέπε Πίνακα 4.1

Η μεταβλητή RATES εισάγεται με αρνητικό πρόσημο στις στήλες (c) και (d)

των Πινάκων 4.3a-4.3b, υποδηλώνοντας ότι η σύγκλιση των επιτοκίων μέσα στην

Ευρώπη έχει αυξήσει τη συμμετρία των διαταραχών γενικά. Ωστόσο, η επίδραση

είναι μικρή και μη στατιστικά σημαντική στο 5% ή και 10%. Αυτή η μεταβλητή

επιδεικνύει υψηλή διακύμανση, καθώς τα επιτόκια στις νέες χώρες-μέλη της ΕΕ είχαν

υποστεί μεγάλες αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης υποπεριόδου

1995.1-2000.4. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, ο συντελεστής της στους

Πίνακες 4.3a-4.3b είναι στατιστικά σημαντικός στις περισσότερες περιπτώσεις,

υποδηλώνοντας ότι η διαδικασία σύγκλισης της δημοσιονομικής πολιτικής ήταν

σημαντική στο να επηρεάσει τις διαταραχές μέσα στην Ευρώπη. Ειδικότερα, οι

συντελεστές υποδηλώνουν ότι η διαδικασία της σύγκλισης στη δημοσιονομική

πολιτική αύξησε τη συμμετρία των διαταραχών στη ζήτηση των χωρών-μελών της

ΕΕ, ενώ η επίδραση στη συμμετρία των διαταραχών στην προσφορά είναι αρνητική.

Τα αποτελέσματα που αφορούν το εμπόριο είναι γενικά αμετάβλητα.

 Η εισαγωγή της μεταβλητής INC επίσης δεν αλλάζει τα αποτελέσματα που

αφορούν το εμπόριο. Αυτή η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική στο 1% στη

στήλη (c) του Πίνακα 4.1 και ο συντελεστής της έχει θετικό πρόσημο, κάτι που

επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες οικονομίες τείνουν να επηρεάσουν πιο ισχυρά τον τομέα

της προσφοράς των μικρότερων οικονομιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ροών

εμπορίου. Στη στήλη (c) του Πίνακα 4.2, ο συντελεστής της μεταβλητής INC έχει το

αναμενόμενο θετικό πρόσημο αλλά είναι μη σημαντικός. Αυτό ίσως να οφείλεται
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στην ισχυρή συσχέτιση με την μεταβλητή INTRA καθώς στο εξεταζόμενο δείγμα

εμπορικοί εταίροι που εμφανίζουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ είναι επίσης

αυτοί που επιδεικνύουν και σχετικά υψηλούς βαθμούς ενδοκλαδικού εμπορίου. Η

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των διαφοροποιήσεων στο πραγματικό ΑΕΠ και στο

ενδοκλαδικό εμπόριο επίσης είναι η αιτία του γιατί με την εισαγωγή της μεταβλητής

INC στη στήλη (b) του Πίνακα 4.3b η μεταβλητή INTRA είναι σημαντική μόνο στο

10%. Στις παλινδρομήσεις της στήλης (f) των Πινάκων 4.1-4.2 ο συντελεστής της

μεταβλητής INC είναι σημαντικά αρνητικός, ενώ στην στήλη (b) του Πίνακα 4.3b

είναι κοντά στο μηδέν και μη σημαντικός, κάτι που υποδηλώνει ότι όσον αφορά τις

διαταραχές στη ζήτηση, οι διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ δεν έχουν παίξει κάποιο

σημαντικό ρόλο ως μηχανισμός μετάδοσης των διακυμάνσεων στην Ευρώπη.

4.4 Συμπεράσματα

Όπως τονίζουν οι Zervoyianni & Anastasiou (2007), στις μέρες μας υπάρχει έντονη

συζήτηση στην βιβλιογραφία για την επίδραση του αυξημένου εμπορίου στον

συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων μεταξύ των εθνικών οικονομιών. Κάποιοι

συγγραφείς τονίζουν ότι αυξημένες  ροές εμπορίου θα συνοδευτούν από μεγαλύτερη

εξειδίκευση στην παραγωγή, σύμφωνα με το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε χώρας,

και έτσι θα οδηγήσουν σε λιγότερο συγχρονισμένους οικονομικούς κύκλους. Κάποιοι

άλλοι τονίζουν ότι καθώς το εμπόριο αυξάνει, οι διακυμάνσεις του προϊόντος μεταξύ

των εθνικών οικονομιών θα τείνουν να γίνουν πιο συγχρονισμένες διαμέσου της

παραγωγικότητας και των εξωτερικών επιδράσεων της κατανάλωσης καθώς επίσης

και διαμέσου του ενδοκλαδικού εμπορίου. Η υπάρχουσα εμπειρική βιβλιογραφία δεν

είναι ξεκάθαρη, με κάποιες από τις μελέτες να τονίζουν ότι υπάρχει ένας δυνατός
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θετικός δεσμός μεταξύ της έντασης του εμπορίου και του συγχρονισμού των

οικονομικών κύκλων και κάποιες άλλες να τονίζουν ότι υπάρχει ασθενής σχέση ή

καμία σχέση.

 Ωστόσο, εξετάζοντας το ρόλο του εμπορίου στον συγχρονισμό των

οικονομικών κύκλων μεταξύ χωρών με το να μελετάται απλά η επίδρασή του στις

κυκλικές διακυμάνσεις του προϊόντος δεν είναι αρκετό γιατί η αιτία αυτών των

διακυμάνσεων δεν έχει ληφθεί σαφώς υπόψη. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις

χώρες της ΕΕ-27 και προσδιορίζοντας τις διαταραχές προσφοράς και ζήτησης σε

αυτές τις οικονομίες κατά τη διάρκεια των περιόδων 1995Q1-2005Q4, οι Zervoyianni

& Anastasiou (2007) βρίσκουν ότι το εμπόριο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την διεθνή

μετάδοση των οικονομικών κύκλων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συντελείται αυτό

εξαρτάται από την προέλευση των διαταραχών. Το συνολικό εμπόριο βρέθηκε να

είναι θετικά και στατιστικά σημαντικά συσχετισμένο με την συμμετρία των

διαταραχών τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση. Το ενδοκλαδικό εμπόριο

βρέθηκε ότι έχει θετική επίδραση στο βαθμό συμμετρίας των διαταραχών προσφοράς

αλλά αρνητική επίδραση στο βαθμό συμμετρίας των διαταραχών ζήτησης. Έτσι, τα

αποτελέσματα των Zervoyianni & Anastasiou (2007) υποδηλώνουν ότι οι διεθνείς

εξωτερικές επιδράσεις και το ενδοκλαδικό εμπόριο επικρατούν στα πλαίσια της

διαδικασίας μέσω της οποίας οι ροές εμπορίου επηρεάζουν την μετάδοση των

οικονομικών διακυμάνσεων μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη. Επίσης, βρίσκουν

αποδείξεις υπέρ του επιχειρήματος του Frankel-Rose (1997, 1998) ως προς την

ενδογένεια της Άριστης Νομισματικής Περιοχής (ΑΝΠ), και ειδικότερα ότι το

κριτήριο της ΑΝΠ για την συμμετρία των διαταραχών πιθανώς να ικανοποιηθεί ex

post από ότι ex ante. Συγκεκριμένα, στον βαθμό που τα αποτελέσματά τους
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υποδηλώνουν ότι πιο έντονο συνολικό εμπόριο οδηγεί τόσο σε λιγότερο ασύμμετρες

διαταραχές στη ζήτηση όσο και σε λιγότερο ασύμμετρες διαταραχές στην προσφορά,

τότε δεδομένου ότι το εμπόριο εντός της ΕΕ εξακολουθεί να έχει μια αυξητική τάση,

η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης θα οδηγήσει σε ακόμη στο μέλλον πιο

συγχρονισμένους εθνικούς οικονομικούς κύκλους. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματά

τους υποδηλώνουν ότι η υιοθέτηση ευρώ, ενώ έχει αυξήσει τη συμμετρία των

διαταραχών στον τομέα της προσφοράς, δεν έχει επιφέρει μεγαλύτερη συμμετρία στις

διαταραχές ζήτησης. Αντιθέτως, η διαδικασία σύγκλισης στην δημοσιονομική

πολιτική έχει οδηγήσει σε πιο συσχετισμένες διαταραχές στη ζήτηση μεταξύ των

κρατών μελών της ΕΕ. 
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Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα που απορρέουν από τη διατριβή μπορούν να συνοψιστούν ως

ακολούθως.

 Στο πρώτο κεφάλαιο καταλήξαμε ότι, υπό καθεστώς μη συνεργασίας των

‘παικτών’, εάν τα εργατικά σωματεία αποστρέφονται τον πληθωρισμό, βρίσκουμε ότι

υπάρχει μια τιμή για το πηλίκο στόχος απασχόλησης της ΚΤ προς στόχος

απασχόλησης των εργατικών συνδικάτων για την οποία μια αύξηση της ανεξαρτησίας

της ΚΤ μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την απασχόληση στην ισορροπία. Εάν από

την άλλη πλευρά τα εργατικά σωματεία δεν ενδιαφέρονται για τον πληθωρισμό

καθαυτό, ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ δεν επιδρά καθόλου στην απασχόληση.

Συγκεκριμένα, εάν η ΚΤ ενδιαφέρεται περισσότερο για την κοινωνική ευημερία των

ανέργων από ότι τα συνδικάτα τα οποία αποστρέφονται τον πληθωρισμό, βρίσκουμε

αρνητική επίδραση του βαθμού ανεξαρτησίας της ΚΤ στην απασχόληση. Επίσης,
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καταλήξαμε στο ότι ο βαθμός αποστροφής προς τον πληθωρισμό όχι μόνο της ΚΤ

αλλά και των εργατικών σωματείων έχει αρνητική επίδραση στο μέγεθος του

πληθωρισμού στην ισορροπία. Υπό το καθεστώς της συνεργασίας των παικτών,

βρήκαμε ότι ούτε ο βαθμός αποστροφής των εργατικών σωματείων προς τον

πληθωρισμό ούτε ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ επηρεάζουν το επίπεδο

απασχόλησης. Επίσης, η σύγκριση των δύο καθεστώτων μας οδήγησε στο

συμπέρασμα ότι όταν η ΚΤ ενδιαφέρεται περισσότερο για την κοινωνική ευημερία

των ανέργων συνολικά από τα συνδικάτα τα οποία αποστρέφονται τον πληθωρισμό

και επίσης ο βαθμός συντηρητικότητας της ΚΤ είναι αρκετά υψηλότερος από τον

βαθμό αποστροφής του συνδικάτου στον πληθωρισμό, η απασχόληση στην ισορροπία

υπό το καθεστώς της συνεργασίας θα είναι υψηλότερη από αυτήν του μη

συνεργατικού καθεστώτος (το συμπέρασμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η ΚΤ

δίνει βαρύτητα για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία). Στην περίπτωση αυτή,

όσον αφορά την ΚΤ το συνεργατικό καθεστώς είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με

το μη συνεργατικό. Ωστόσο, όσον αφορά το εργατικό σωματείο δεν είναι ξεκάθαρο

ότι βελτιώνει τη θέση του κάτω από το συνεργατικό καθεστώς σε σχέση με το μη

συνεργατικό καθεστώς. Γενικώς, μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν το

εργατικό σωματείο (οι εγχώριοι κάτοικοι δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση για

κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων και το σωματείο έχει κάποιο βαθμό

αποστροφής στον πληθωρισμό), τόσο αυτό όσο και η ΚΤ βελτιώνουν τη θέση τους με

το να συνεργάζονται μεταξύ τους.  Στη συνέχεια, τα εμπειρικά μας αποτελέσματα

έδειξαν ότι για το συγκεκριμένο δείγμα που μελετήσαμε ο βαθμός ανεξαρτησίας και ο

ρυθμός πληθωρισμού σχετίζονται αρνητικά μεταξύ τους και επίσης αυτή η σχέση δεν

επηρεάζεται αν άλλες ερμηνευτικές μεταβλητές εισαχθούν στο υπόδειγμα. Όσον
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αφορά τα συστατικά του συνολικού δείκτη ανεξαρτησίας, η ανεξαρτησία σε θέματα

προσωπικού και η ανεξαρτησία σε χρηματοοικονομικά θέματα βρέθηκαν να είναι

στατιστικά σημαντικές και αρνητικά συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό για τις

περιόδους 1991-1998 και 1999-2006 αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, βρήκαμε ότι

υπάρχει μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ του δείκτη θυσίας και της

ανεξαρτησίας των ΚΤ, ενώ η σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας και διακύμανσης του

ρυθμού μεταβολής του πραγματικού προϊόντος βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όταν εμφανίζονται

συμμετρικές διαταραχές, η περίπτωση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας δεν επιφέρει

καλύτερα αποτελέσματα ως προς τον πληθωρισμό και την απασχόληση σε σύγκριση

με τα άλλα δύο καθεστώτα (Nash και Stackelberg). Ωστόσο, το καθεστώς αυτό

συνεπάγεται όφελος για τον μέσο Ευρωπαίο σε σχέση με το καθεστώς της

ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης όταν υπάρχουν ασύμμετρες διαταραχές. Επίσης,

όταν υπάρχουν ασύμμετρες διαταραχές και η ΕΚΤ δεν ενδιαφέρεται αρκετά για το

μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα μέσα στην ΟΝΕ, τότε το καθεστώς της πανευρωπαϊκής

συνεργασίας είναι προτιμότερο για τον μέσο Ευρωπαίο από το υπάρχον καθεστώς της

ΟΝΕ, καθώς βελτιώνει τη σχέση ανταλλαγής πληθωρισμού-ανεργίας. Γενικότερα, με

συχνές ασύμμετρες διαταραχές βρίσκουμε ότι ένας τρόπος για να αυξηθούν οι

προοπτικές απασχόλησης για τους ανέργους και να σταθεροποιηθεί το επίπεδο τιμών

είναι η υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν την συνεργασία τόσο μεταξύ των

εθνικών κυβερνήσεων όσο και μεταξύ των εργατικών σωματείων των διαφόρων

χωρών. Αντίθετα, συμμετρία διαταραχών σημαίνει ότι το υπάρχον καθεστώς της

ΟΝΕ αποδίδει την υψηλότερη δυνατή ευημερία για τον μέσο Ευρωπαίο ψηφοφόρο.

Έτσι, σε αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με
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την επιτυχία της ΟΝΕ που είναι ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών και

καταλήξαμε ότι, ανεξαρτήτως συμμετρίας ή όχι των διαταραχών, το καθεστώς της

ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης πιθανά δεν θα επέφερε την υψηλότερη δυνατή

ευημερία για τον μέσο Ευρωπαίο σε σύγκριση με τα άλλα δύο εναλλακτικά

καθεστώτα που μελετήσαμε. 

 Τα αποτελέσματα του τρίτου κεφαλαίου δείχνουν ότι ενώ αρκετές από τις 12

νέες χώρες-μέλη της ΕΕ συμπεριφέρονται διαφορετικά από την υπόλοιπη Ευρώπη,

ορισμένες εμφανίζουν δυναμική στο προϊόν τους και στο επίπεδο τιμών παρόμοια με

αυτή του ‘πυρήνα’ των χωρών της ΕΕ ή παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τα

μικρά κράτη της ευρωζώνης. Επίσης, από την ομάδα των ΕΕ-15 κάποιες χώρες

εμφάνισαν μείωση στον συγχρονισμό των οικονομικών τους κύκλων από το 2000.1

και μετά, δηλαδή μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Συγκεκριμένα, οι

Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Φιλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνισαν συντελεστές

συσχέτισης για τον ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά την περίοδο

2000.1-2005.4 μικρότερους από αυτούς της περιόδου 1995.1-2000.4, ενώ για τις

Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Σουηδία και Λουξεμβούργο, ο συγχρονισμός του ρυθμού

μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ έχει αυξηθεί από το 2000.1. Όσον αφορά τις

διαταραχές στη ζήτηση και στην προσφορά, βρίσκουμε θετικούς και σχετικά υψηλούς

συντελεστές συσχέτισης με την ευρωζώνη και για τους δύο τύπους διαταραχών για

αρκετές χώρες της ομάδας των ΕΕ-15 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φιλανδία,

Ολλανδία), αλλά επίσης και για τις Ουγγαρία και Εσθονία. Από την άλλη πλευρά,

χώρες όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Δανία, η Πολωνία, η Κύπρος,

η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Μάλτα εμφανίζουν ασυμμετρίες

διαταραχών είτε στον τομέα της προσφοράς είτε στον τομέα της ζήτησης, ενώ μια
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τρίτη ομάδα αποτελούμενη από τις Ρουμανία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο και

Πορτογαλία φαίνεται να εμφανίζει δυναμική για το πραγματικό ΑΕΠ και επίπεδο

τιμών η οποία επηρεάζεται κυρίως από ιδιοσυγκρατικές διαταραχές. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το διεθνές εμπόριο

επηρεάζει σε μεγάλη έκταση την μετάδοση των οικονομικών κύκλωνν μεταξύ χωρών,

αλλά ο τρόπος με τον οποίο συντελείται αυτό εξαρτάται από την προέλευση των

διαταραχών. Ειδικότερα, αν το ενδοκλαδικό εμπόριο γίνει διαχρονικά περισσότερο

κυρίαρχο, ο συγχρονισμός των οικονομικών κύκλων μέσα στην Ευρώπη θα αυξηθεί

στην περίπτωση που ο οικονομικός κύκλος προέρχεται κυρίως από διαταραχές

προσφοράς. Εάν ο οικονομικός κύκλος προέρχεται κυρίως από διαταραχές ζήτησης,

τότε η επίδραση του αυξημένου ενδοκλαδικού εμπορίου μπορεί να είναι ακριβώς η

αντίθετη, με τις διακυμάνσεις των οικονομικών κύκλων μέσα στην Ευρώπη να

γίνονται ολοένα και λιγότερο συσχετισμένες. Επίσης, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν

ότι η μεγαλύτερη ένταση εμπορίου έχει θετική επίδραση στη συσχέτιση των

διαταραχών διαμέσου των διεθνών εξωτερικών επιδράσεων, μέσω των καναλιών της

παραγωγικότητας και των δαπανών, κάτι που είναι σύμφωνο με την θέση των

Frankel-Rose, αλλά όχι με αυτή του Krugman. Επιπλέον, βρίσκουμε ότι, η

κυκλοφορία του κοινού νομίσματος, ενώ έχει συνοδευτεί από μια πτώση στην

ασυμμετρία των διαταραχών προσφοράς στην Ευρώπη, έχει οδηγήσει σε αύξηση της

ασυμμετρίας των διαταραχών ζήτησης. Αντιθέτως, η διαδικασία της σύγκλισης της

δημοσιονομικής πολιτικής έχει επιφέρει μεγαλύτερη συμμετρία μεταξύ των

κρατών-μελών της ΕΕ όσον αφορά τις διαταραχές ζήτησης.
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