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Περίληυη 

Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κειεηά ηελ ύπαξμε ζρέζεο ή κε αλάκεζα ζην εκπνξηθό 

ηζνδύγην έμη ειιεηκκαηηθώλ ρωξώλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

επξώ/δνιαξίνπ θαη ζηε ζπλερεία επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη απηή ηε ζρέζε. Ο θαζνξηζκόο ηεο 

νπνίαο, γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηωλ πην πξόζθαηωλ ζεωξηώλ θαη ηερληθώλ ηεο νηθνλνκεηξίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο εξγαζίαο νη βαζηθόηεξνη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη 

νη έιεγρνη ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ειέγρνπ ηωλ Dickey – Fuller, νη έιεγρνη ηεο 

αηηηόηεηαο, νη έιεγρνη ζπλνινθιήξωζεο, θαζώο θαη ηα ππνδείγκαηα δηόξζωζεο ζθάικαηνο,. Γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ αηηηωδώλ ζρέζεωλ, γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπλνινθιήξωζεο ηωλ 

κεηαβιεηώλ θαη, ζπλεπώο, γηα ηε καθξνρξόληα ζπκπεξηθνξά ηνπο εθαξκόδεηαη ε κεζνδνινγία, 

όπωο αλαπηύρζεθε από ηνπο Engle θαη Granger. 

Αξρηθά, νξίδεηαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. ζηε ζπλέρεηα αλαιύεηαη ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηόζν γηα ηηο ρώξεο κειή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, όζν θαη 

γηα ηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Καηόπηλ παξνπζηάδνληαη νη δπν ζύγρξνλεο κέζνδνη 

ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο, ε αηηηόηεηα θαηά Granger θαη ε ζπλνινθιήξωζε. Σν ζεωξεηηθό 

πιαίζην ηωλ παξαπάλω νηθνλνκεηξηθώλ κεζόδωλ αλαπηύζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 

ύπαξμε αηηηώδνπο ζρέζεο θαη ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ηωλ ρωξώλ 

ηεο επξωδώλεο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξώ/δνιαξίνπ ζε ρώξεο κειή ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ εκπεηξηθνύ ζθέινπο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνύληαη κεληαίεο παξαηεξήζεηο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ γηα ηηο ρώξεο Ειιάδα, Ιηαιία, 

Γάιιηα, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία θαη Αγγιία. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

έξεπλαο απηήο θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από ην 1999 κέρξη θαη 2009. Σα παξαπάλω ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη από ηηο βάζεηο δεδνκέλωλ ηεο Trade economics. Υξεζηκνπνηώληαο ηηο κεηαβιεηέο 

απηέο, πξνθύπηεη θάπνηα ζεκαληηθή έλδεημε αηηηώδνπο ζρέζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

επί ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο, θαζώο επίζεο, ζύκθωλα κε ηε ζεωξία ζπλνινθιήξωζεο, 

πξνθύπηεη όηη δελ ππάξρνπλ καθξνρξόληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ηωλ εμεηαδόκελωλ 

κεηαβιεηώλ γηα όιεο ηηο ππό εμέηαζε ρώξεο, εθηόο ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Ιηαιίαο. Καη ηειηθά, 

ππνινγίζηεθε ην ζθάικα αληζνξξνπίαο πνπ πξνθύπηεη ζηελ βξαρπρξόληα ζρέζε αληζνξξνπίαο 

κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο γηα ηελ Ειιάδα θαη ηελ 

Ιηαιία.  



Abstract 

 

The present post-graduate thesis aims at examining the existence or not between the trade 

deficit of 6 unbalanced countries of European Union and the exchange rate euro/dollar and to 

define this relationship next. The assessment of this relationship is implemented with the use of 

the most recent econometric techniques and theories. The major tests and methods employed in 

this thesis, for the completion of its aims and objectives, were the Dickey-Fuller’s unit root tests, 

the Granger causality tests, tests for cointegration, and the Error Correction Models. For the 

determination of the casual relationship, the cointegration of the variables and then the long-run 

equilibrium relationship is investigated by applying Engle’s and Granger’s methodology. 

Firstly, the meaning and the implication of trade deficit was defined for such as countries of 

European Union as USA. Furthermore,. two present theories of econometric theory were 

presented next, such as Granger causality and co-integration. The theory of the above 

econometric methods is developed with the purpose to examination the casual relationship and 

co-integration between trade deficit of unbalanced European countries and exchange rate 

euro/dollar in countries of European Union which have adopted the single European current. 

The empirical part within the research is carried out monthly observations of exchange rate 

and trade deficit for the countries Greece, Italy, France, Portugal, Spain and England. The 

dissertation utilizes data covering the period 1999 to 2009. The above data is taken from the 

monthly issues of Trade Economics. Using these variables provide significant results about 

Granger causality of the exchange rate €/$ on the trade deficit. Additional, the implementation of 

co-integration theory, no long-run relationships between the examined variables are found for the 

examined countries, apart from Greece and Italy. And finally, the unbalanced error of short-run 

relationship were estimated between the exchange rate €/$ and the trade deficit for Greece and 

Italy.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

 
 

 

1.1 Δηζαγωγή 

 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη εκπνξηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζπλερψο  

απμάλνληαη. Ζ ζεακαηηθή αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ θαηλνηφκσλ 

κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ησλ κεηαθνξψλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ εληππσζηαθή αχμεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Οη επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο πξνηηκνχλ αξθεηέο θνξέο λα επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπο ζε άιιεο ρψξεο, κε ζηφρν ηελ άλνδν ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηά. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαμχ ηνπο εκπνξηθψλ θαη γεληθφηεξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα, νη δηεζλείο αληαιιαγέο λα επηθέξνπλ  

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο. Παξάιιεια 

παξαηεξήζεθε θηλεηηθφηεηα ζηε δηαθίλεζε ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο απηφ απνηειεί ην κέζν 

πιεξσκήο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο, θαηαγξάθνληαη ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ.  

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην δείρλεη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ηελ εμέιημε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο 

παξαγσγήο αγαζψλ κηαο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Ωζηφζν, απηφ ζπρλά είλαη είηε 

ειιεηκκαηηθφ είηε πιενλαζκαηηθφ εθθξάδνληαο κηα θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ζπλερηζηεί επί καθξφλ, θαζψο έρεη ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. πλεπψο, νη 

πεγέο πξνέιεπζεο ηνπ ειιείκκαηνο πξέπεη λα εληνπηζηνχλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

Δηδηθά, ζε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη αξρηθά ε έλλνηα ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαζψο ε θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο ηνπο, δειαδή αλ νη κεηαβνιέο ζηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζην εκπνξηθφ έιιεηκκα ή ην αληίζηξνθν. Tν 

κέγεζνο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κεηαμχ δχν ρσξψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ησλ λνκηζκάησλ ηνπο ζπκβάιινληαο πνζνηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπο, 

παξάιιεια αλαιχεηαη θαη ν ηξφπνο εμηζνξξφπεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 
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ηε ζπλερεία ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδνληαη  νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αβεβαηφηεηαο ζην εκπφξην. Οη 

επηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Οη ζπρλέο θαη απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο 

ηηκήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα, ζηνπο κελ εμαγσγείο γηα ην θέξδνο πνπ 

ηειηθά ζα εηζπξάμνπλ, ζηνπο δε εηζαγσγείο γηα ην θφζηνο κε ην νπνίν ηειηθά ζα επηβαξπλζνχλ, 

κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπο θφζηνπο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 

εκπνξηθψλ ξνψλ. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο επεξεάδεη ηνπο εμαγσγείο, ιεηηνπξγεί, δειαδή, 

σο δηαηαξαρή επί ηεο πξνζθνξάο, νη ηηκέο θαη νη πνζφηεηεο ησλ εμαγσγψλ κεηαηνπίδνληαη πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Δάλ φκσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο επεξεάδεη ηνπο εηζαγσγείο, 

ιεηηνπξγεί δειαδή σο δηαηαξαρή επί ηεο δήηεζεο, ελψ νη ηηκέο θαη νη πνζφηεηεο ησλ εμαγσγψλ 

κεηαηνπίδνληαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

 

 

1.2 Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 

 
Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο απνηειεί δνκηθή αιιαγή ζην ζχζηεκα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ηελ αλψηεξε θάζε ζηελ δηαδηθαζία 

¨αγνξαηνπνίεζεο
1
¨, ε νπνία άξρηζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, δπν αηψλεο 

πεξίπνπ πξηλ. Οη αλνηθηέο αγνξέο θαη ε ίδηα ε ζεζκνπνίεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο αγνξάο, θαζψο θαη νη ζπλαθφινπζεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο είλαη απιά ζπκπηψκαηα 

απηήο ηεο δνκηθήο αιιαγήο. Ζ αιιαγή απηή άξρηζε λα αλαδχεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 φηαλ νη 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο πνπ επέβαιε ε 

κεηαπνιεκηθή δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, άξρηζαλ λα θαηαθηνχλ φιν θαη 

ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, πξάγκα πνπ ζπλεπαγφηαλ ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηε δηαδηθαζία απηή. Έηζη, 

άξρηζε λα ζεζκνπνηείηαη, ζε θξαηηθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ 

θαη εκπνξεπκάησλ.  

                                                        
1 Αγνξαηνπνίεζε: ε ηζηνξηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη κεηαζρεκαηίζεη ηηο θνηλσληθά ειεγρφκελεο 

νηθνλνκίεο ηνπ παξειζφληνο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ηνπ παξφληνο) 
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ην ζχγρξνλν βηνκεραληθφ θφζκν νη εζληθέο νηθνλνκίεο ζπλδένληαη κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 

κέζσ ησλ εμήο δπν “θαλαιηψλ”: (1) ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη (2) ηεο 

δηεζλνχο θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ. Σν δηεζλέο εκπφξην 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ δηάθνξσλ ρσξψλ, θαζψο νη εμαγσγέο κηαο ρψξαο 

απνηεινχλ εηζαγσγέο κηαο άιιεο θαη αληηζηξφθσο. Σν δηεζλέο εκπφξην ιέγεηαη θαη παγθφζκην, 

κε ηνπο φξνπο απηνχο ελλνείηαη ην ζχλνιν ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ 

θφζκνπ κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν.  

Οη γελεζηνπξγνί ιφγνη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη: (α) ε απνκάθξπλζε ησλ ζχγρξνλσλ 

θξαηψλ απφ ηελ πνιηηηθή, ηελ επηδίσμε απηάξθεηαο θαη απφ ηνλ απνθεληξηζκφ, (β) ε ηάζε γηα 

εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγήο απφ ηηο δηάθνξεο ρψξεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ηνλ βάζεη απηήο, θαηακεξηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη (γ) ε εθκεηάιιεπζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη θάζε ρψξα απέλαληη ζηηο άιιεο, ψζηε λα παξάγεη πξντφληα πνπ λα 

κπνξεί λα εμάγεη ζε άιιεο ρψξεο. 

Ωζηφζν, ην εμσηεξηθφ εκπφξην απνηειεί αληηθείκελν ηδηαίηεξεο κειέηεο, γηαηί θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ αληηκεησπίδνληαη δηάθνξα γεγνλφηα, φπσο : 

 Ζ δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ πνπ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλεο δηαηππψζεηο. 

 Ζ θάζε ζπλαιιαγή γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δχν δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. Πνιινί 

θίλδπλνη ππάξρνπλ εμαηηίαο ππνηηκήζεσλ ή αλαηηκήζεσλ απηψλ. 

 ην εμσηεξηθφ εκπφξην εκθαλίδεηαη ν λφκνο ησλ ζπγθξηηηθψλ δηαθνξψλ ησλ δαπαλψλ 

παξαγσγήο. 

 Πνιιέο θνξέο ζηα εηζαγφκελα αιιά θαη ζηα εμαγφκελα πξντφληα επηβάιινληαη 

νξηζκέλεο εηζθνξέο, νη ιεγφκελνη δαζκνί, πνπ ζθνπφ ηνπο έρνπλ  λα βειηηψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα εγρψξηα 

αγαζά. 

Ο ξφινο ηνπ εκπνξίνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη ζαθψο δηαθνξνπνηεζεί. Οη ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο δελ ραξαθηεξίδνληαη πηα απφ απηνδπλακία θαη απηνλνκία αιιά απφ εμεηδίθεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγέο αγαζψλ. Ζ εηδίθεπζε κηαο ρψξαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

παξαγσγήο ηεο παξέρεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζηελ παγθφζκηα αγνξά, έλαληη ησλ 

άιισλ ρσξψλ. Απηφ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηηο ρακειφηεξεο 

δαπάλεο εξγαζίαο, ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πφξσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θεθαιαίσλ 
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αθφκα θαη ηεο ηερλνγλσζίαο. Γειαδή, κε ην δηεζλέο εκπφξην λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ν 

πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θάζε ρψξαο. χκθσλα κε απηφλ, φηαλ απμάλεηαη ε 

εμσηεξηθή δήηεζε πξντφλησλ κηαο ρψξαο, ε άλνδνο ησλ εζφδσλ ησλ εμαγσγψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη ζην Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ, 

πξνθαινχλ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο νπνίαο έλα κέξνο θαηεπζχλεηαη ζηηο 

εηζαγσγείο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία έρεη πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε 

ζην εζληθφ εηζφδεκα ηεο ρψξαο. Οη ρψξεο απνιακβάλνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα ράξε ζην πην 

ειεχζεξν δηεζλέο εκπφξην θαη απηφ ππνλνεί κηα αιιαγή ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηνπο θαη ζηελ 

εμέιημε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

 

 

1.2.1 Θεωξεηηθή αλαζθόπεζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 

 

Σν δηεζλέο εκπφξην απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο δηάξζξσζεο ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Ο ηζρπξφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

νηθνλνκίαο πξνο ην εμσηεξηθφ εκπφξην δελ εμαζθαιίδεη αλαγθαία πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο, 

αιιά απαηηείηαη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ φπνην ε αλάπηπμε ηνπο κπνξεί λα πξνσζεζεί κέζσ 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. ε ηζηνξηθή βάζε, ππνζηεξίδεηαη φηη ην δηεζλέο εκπφξην έρεη ελεξγήζεη 

ζαλ κεραληζκφο δηεζλνχο αληζφηεηαο, δηεπξχλνληαο ην ράζκα αλάκεζα ζηηο πινχζηεο θαη ζηηο 

θησρέο ρψξεο. Καηά ηελ θιαζηθή ζεσξία φκσο, ην δηεζλέο εκπφξην κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηε 

ρσξά λα εθκεηαιιεπηεί ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα παξάγεη ην θζελφηεξν αγαζφ ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

ρψξεο, λα εμεηδηθεχεηαη θαη λα ην εμάγεη, πξνσζψληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ ηελ ¨δηεζλή¨ αληαιιαγή πξντφλησλ. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη 

νξηζκέλεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, παξά ηελ επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπο γηα εηζαγσγέο, δελ θαηφξζσζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ην δηεζλέο εκπφξην γηα 

ηελ εζσηεξηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο ηνπ εκπνξίνπ, ε φπνηα εξκελεχεη ηηο καθξνρξφληεο 

εμειίμεηο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, είλαη απηή ηεο ¨θαζαξήο ζεσξίαο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ¨. 

Ζ ζεσξία απηή κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπ εκπνξίνπ ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ, ησλ ακνηβψλ, ησλ 

ζπληειεζηψλ παξάγσγεο θαη γεληθά ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ ¨θαζαξά ζεσξία ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ¨ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Ricardo (1891), ν φπνηνο δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ 
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ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο σθέιεηαο. πκθψλα κε ηε ζεσξία απηή, φηαλ ην 

εκπφξην δηελεξγείηαη ζε ζπλζήθεο πιήξνπο ειεπζεξίαο, ε θάζε ρσξά εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

παξάγσγε εθείλνπ ηνπ αγαζνχ, ην φπνην παξάγεη κε κηθξφηεξν θφζηνο, κε απνηέιεζκα ε 

παξάγσγε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε αγαζά γηα ηα φπνηα ε θάζε ρσξά έρεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα, εηζάγνληαο αγαζά κε πςειφ θφζηνο εγρψξηαο παξάγσγεο. Ο Ricardo ηνλίδεη φηη ε 

γξακκή δηαρσξηζκνχ ησλ αγαζψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρσζνχλ ζηηο δπν ρψξεο, θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα έλα αγαζφ, ε παξάγσγε ηνπ νπνίνπ πξνζδίδεη 

ζπγθξηηηθή σθέιεηα ζην θξάηνο, δελ ζα είλαη ζπκθέξνπζα ε παξάγσγε ησλ ππνινίπσλ αγαζψλ 

κε πςειφ θφζηνο παξάγσγεο. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε ζεσξία ηνπ Ricardo ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κφλν ηνλ ζπληειεζηή 

εξγαζία, ελψ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. 

Ζ πεξίπησζε απηή, ηεο χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κειεηήζεθε απφ 

ηνπο Hecksher and Ohlin (1949), ζεσξία ησλ νπνίσλ ηνλίδεη φηη θάζε ρψξα εμάγεη ηα αγαζά, ηα 

φπνηα παξάγνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή πνπ βξίζθεηαη ζε αθζνλία, αθνχ ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπληειεζηή απηνχ θαζηζηά ηελ παξάγσγε ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ πην 

ζπκθέξνπζα. Αλαιπηηθφηεξα αλ κηα ρσξά δηαζέηεη εχθνξεο εθηάζεηο γεο, ελψ κηα άιιε ρσξά 

δηαζέηεη άθζνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην θφζηνο παξάγσγεο αγαζψλ εληάζεσο εξγαζίαο ζηε 

πξψηε ρσξά ζα είλαη πςειφηεξν απφ ηε δεχηεξε. Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη ε πξψηε ρψξα ζα 

έρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα παξάγσγεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελψ ε δεχηεξε ρψξα ζα έρεη 

ζπγθξηηηθή σθειεία απφ ηελ παξάγσγε βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ πξντφλησλ, εμάγνληαο 

αγξνηηθά Κάν βηνκεραληθά πξντφληα αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε ηνλ Haberler (1959), εθηφο απφ ηα ζηαηηζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο ρψξαο ζχκθσλα πξνο ην 

ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, πξέπεη λα ιεθζoχλ ππ‟φςηλ θαη ηα έκκεζα ή δπλακηθά σθειήκαηα 

γηα ηηο ζπλαιιαζζφκελεο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα, ν Haberler, ηνλίδεη ηα ηεξαζηία νθέιε πνπ 

απνιακβάλνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηελ αληαιιαγή ηερλνινγίαο, ηελ εηζαγσγή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κεραλεκάησλ, θαξκάθσλ, ρεκηθψλ θαη άιισλ θεθαιαηνπρηθψλ πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ, ε δηνρέηεπζε ηερληθψλ γλψζεσλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

απνηειεί ηεξάζηην απφζεκα, απφ ην φπνην κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Δπίζεο, σο έκκεζν φθεινο απφ ην δηεζλέο εκπφξην ζεσξείηαη ε εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ, αθνχ 

φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν φγθνο ηνπ εκπνξίνπ, ηφζν επθνιφηεξε γίλεηαη ε εμφθιεζε ηνπ 
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θεθαιαίνπ θαη ε πιεξσκή ησλ ηφθσλ, θπξίσο γηα ηηο εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο. Παξάιιεια ην 

εκπφξην εληζρχεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε απνδνηηθψλ κνλνπσιίσλ. 

Πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κηα πξνζσξηλή κνλνπσιηαθή 

θαηάζηαζε, γηα ηελ πξνζηαζία λεπηαθψλ βηνκεραληψλ, πνπ αλήθνπλ θπξίσο ζε κηθξέο ρψξεο, 

ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ αξρηθά απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Σέινο, ην εκπφξην κε ηα αιιά 

θξάηε επηηαρχλεη ηηο βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθνχ κηα ρψξα πνπ εμάγεη ζε κηα 

αγνξά κεγάιεο θιίκαθαο, κπνξεί λα εηζάγεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ζε ζρέζε κε άιιεο ζπλαιιαζζφκελεο ρψξεο. 

Ο Samuelson (1948) εθθξάδεη κηα άιιε θξηηηθή γηα ην δηεζλέο εκπφξην, ε φπνηα θαηεπζχλεηαη 

ελαληίνλ ηνπ ¨ζεσξήκαηνο ηεο εμίζσζεο ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο ¨ ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο. πκθψλα κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία, ην δηεζλέο εκπφξην, ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεί ηέιεην ππνθαηάζηαην ηεο πιήξνπο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο θαη εμηζψλεη φρη κφλν ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ. Ο Samuelson αληίζεηα, ππνζηεξίδεη φηη ε δηεζλήο θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

γίλεηαη πην άληζε κε ην δηεζλέο εκπφξην, δεκηνπξγψληαο αληζνξξνπία ζηηο ηηκέο θαη ζηηο 

αλαινγίεο ησλ ζπληειεζηψλ. Βεβαία πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη ζηελ θιαζηθή ζεσξία, 

είλαη δπλαηή ε εμίζσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ή ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο αλά 

θάηνηθν, αλάκεζα ζηηο ζπλαιιαζζφκελεο ρψξεο, κφλν φηαλ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί. Δπεηδή 

φκσο δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί, απιψο ππνζηεξίδεηαη φηη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηεο ρψξαο 

ζα είλαη πςειφηεξν ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Μηα αιιά θξηηηθή γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ Berrill (1960). πκθψλα κε ηνλ Berrill, ε ηζηνξηθή εκπεηξία δείρλεη φηη νη 

ίδηεο νη δπλάκεηο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρνπλ απνηειέζεη θξαγκφ ζηελ αλάπηπμε θπξίσο ησλ 

θησρψλ ρψξσλ. Βεβαία είλαη γλσζηφ φηη ην δηεζλέο εκπφξην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξνιφ ζηελ 

αλάπηπμε νξηζκέλσλ ρψξσλ, φπσο ζηελ Μεγάιε Βξεηάληα, ζηε νπεδία, ζηε Γαλία, ζηνλ 

Καλαδά, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Ηαπσλία, νη νπνίεο ζήκεξα απνηεινχλ ηζρπξέο νηθνλνκίεο. 

Δπίζεο, αξθεηέο ρψξεο νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαλ πξηλ κεξηθά ρξφληα ζηηο πην θησρέο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ, αλαπηχρζεθαλ κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο κέζσ ηνπ εκπνξίνπ, ζε αληίζεζε φκσο κε 

άιιεο, νη νπνίεο παξακέλνπλ θησρέο παξά ηελ επέθηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Ο Berrill 

ππνζηεξίδεη φηη ην εμσηεξηθφ εκπφξην γηα ηηο θησρέο ρψξεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ιηγφηεξν 

δαπαλεξφ απφ ην εζσηεξηθφ εκπφξην, φκσο ε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 
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πξσηνγελνχο παξάγσγεο θαηά ηηο πεξηφδνπο χθεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαη ηελ επηδείλσζε 

ησλ νξψλ εκπνξίνπ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε εμεηδίθεπζε ηεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξαο ζηελ παξαγσγή εμαγψγηκσλ πξντφλησλ απμάλεηαη κε ηαρπηέξνπο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο εζσηεξηθήο εμεηδίθεπζεο, κε απνηέιεζκα ην παξαγφκελν πξντφλ ηεο λα 

απμάλεηαη κε ηελ είζνδν ηεο ζηελ δηεζλή αγνξά, αιιά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαγσγηθήο 

παξάγσγεο θαη θπξίσο πξνο ηελ παξάγσγε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ, Σν 

παξαπάλσ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πινπζηφηεξσλ ρψξσλ γηα ηα πξντφληα απηά, 

ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο ηνπο αλάπηπμεο, πηνζεηψληαο ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ζηελ 

βηνκεραλία θαη αθήλνληαο αληίζηνηρα ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηηο θησρφηεξεο 

ρψξεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ  εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

θαη ησλ πηνζεηνχκελσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηελ παξάγσγε εμαγσγηθψλ πξντφλησλ, θπξίσο 

αγξνηηθψλ, ζε βάξνο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαη ησλ αγαζψλ γηα εγρψξηα θαηαλάισζε, 

θαζπζηεξψληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο. 

Σε ζεσξία φηη ππάξρεη ηάζε επηδείλσζεο ησλ νξψλ εκπνξίνπ ζε βάξνο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρψξσλ, ιφγσ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ππνζηεξίδεη θαη ν Myrdal (1957). πγθεθξηκέλα, ηνλίδεη 

φηη ην εκπφξην κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρψξσλ, φρη κφλν δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ππναλάπηπθησλ ρψξσλ, αιιά αληίζεηα απμάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο. Οη πην 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο πξνζειθχνπλ ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο ησλ άιισλ πεξηνρψλ, 

επηηπγράλνληαο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ παξάιιειε κείσζε ηεο επεκεξίαο ησλ 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ. Σν πξφβιεκα γίλεηαη εληνλφηεξν φηαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε παξάγσγε ησλ θησρφηεξσλ ρψξσλ αληί λα απμάλεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλέρσλ 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Αληίζεηα, ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ν 

βηνκεραληθφο θιάδνο παξάγεη ππφ ζπλζήθεο θζίλνληνο θφζηνπο, ελψ δηαζέηεη ηα εκπνξεχκαηα 

ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ησλ βηνκεραληψλ ζηηο ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δηαξθή ηξνθνδφηεζε ελφο θαχινπ θχθινπ εηο βάξνο ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ. 

Βεβαία, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Myrdal ππνζηεξίδεη φηη ε αλάπηπμε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ 

κπνξεί λα επηθέξεη θαη επλντθά απνηειέζκαηα, φπσο ηε δεκηνπξγία, ιφγσ αχμεζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ, απμαλφκελεο δήηεζεο γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα ησλ ππαλάπηπθησλ πεξηνρψλ. 
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ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο δηελεξγείαο εκπνξίνπ κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη 

ππαλάπηπθησλ ρψξσλ, αγαζψλ ζην πξσηνγελή ηνκέα ησλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ, ν φπνηνο 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν εμαγσγηθφ θιάδν γηα ηηο ρψξεο απηέο, ηείλνπλ λα κεηψλνληαη, αθνχ νη 

πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο επελδχνπλ ζηνλ εγρψξην πξσηνγελή ηνκέα, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππνινίπσλ ηνκέσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε 

κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ελψ παξάιιεια απμάλνληαη νη κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ ηελ αχμεζε ηεο παξάγσγεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 

Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη φζν πην αλεπηπγκέλε είλαη ε ρσξά, ηφζν επλντθφηεξα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, δηεπξχλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη 

ππαλάπηπθησλ ρψξσλ. 

ηελ ίδηα ζεσξία βαζίζηεθε θαη ν Myint (1954) θαηά ηνλ φπνην ε επηδείλσζε ζε βάξνο ησλ 

φξσλ εκπνξίνπ ζε βάξνο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρψξσλ νθείιεηαη ζηε κεηαθνξά εηζνδήκαηνο 

απφ ηηο θησρφηεξεο πξνο ηηο πινχζηεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ πξψησλ. Ωο θπξία αηηία ηεο επηδείλσζεο ησλ νξψλ εκπνξίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα πξσηνγελή 

πξντφληα. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιφγσ ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, δελ κεηαβηβάζηεθε ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κνξθή ρακειφηεξσλ ηηκψλ, 

αιιά κε ηε κνξθή πςειφηεξσλ κηζζψλ θαη θεξδψλ. Αληίζεηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε 

αχμεζε ηεο παξάγσγεο έιαβε ηε κνξθή κείσζεο ησλ ηηκψλ παξά ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε απηή 

ήηαλ κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θίλεζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαδνρηθψλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξάγσγεο 

απμάλνληαη απφηνκα θαηά ηηο πεξηφδνπο άλζεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ θαηά ηηο πεξηφδνπο 

χθεζεο ε πηψζε ησλ ηηκψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Αληίζεηα, νη ηηκέο ησλ βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ, απμάλεηαη ιηγφηεξν θαηά ηηο πεξηφδνπο άλζηζεο, αιιά ε πηψζε ηνπο θαηά ηηο 

πεξηφδνπο χθεζεο είλαη ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ηελ άλνδν ηνπο ζηελ άλζηζε ηεο νηθνλνκίαο, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αθακςία ησλ κηζζψλ ζηηο κνλνπσιηαθέο αγνξέο, Δπνκέλσο, ην 

ράζκα κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη πξσηνγελψλ πξντφλησλ δηεπξχλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαδνρηθψλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ νξψλ εκπνξίνπ 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ν Myint απέδεημε φηη ε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 
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δελ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Αζηαηηθψλ θαη 

Αθξηθάληθσλ ρψξσλ θαη απηφ γηαηί ε αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνπο ππφινηπνπο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Ζ παξαπάλσ ζεσξία ακθηζβεηήζεθε απφ ηνλ Haberler (1961), ιφγσ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ζηνηρείσλ πάλσ ζηα φπνηα βαζίζηεθε ε παξαπάλσ ζεσξία, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη γηα λα 

πάξεη ε αχμεζε ηεο παξάγσγεο ηε κνξθή αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ κηζζψλ θαη θεξδψλ, πξέπεη 

λα ππάξρνπλ θαη κνλνπσιηαθά ζηνηρεηά ζηηο αγνξέο ησλ πξντφλησλ θαη φρη κφλν ζηηο αγνξέο 

ησλ ζπληειεζηψλ.  

Ζ χπαξμε κνλνπσιίνπ κφλν ζηηο αγνξέο ησλ ζπληειεζηψλ, θαίλεηαη λα κελ ηζρχεη, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία γηα ην αλ νη εξγαηηθέο ελψζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο ρψξεο απηέο 

θαηείραλ επαξθείο κνλνπσιηαθέο δπλάκεηο, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη φηη θαη αλ δηέζεηαλ  

ηε δχλακε απηή, ζα επεξεάδνληαλ νη εζσηεξηθέο ηηκέο θαη φρη νη ηηκέο παγθνζκίσο, Μηα ρσξά 

κε ζρεηηθά πςειφ επίπεδν ηηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζα κπνξνχζε λα βξεζεί απνκνλσκέλε απφ 

ηηο δηεζλήο αγνξέο, αθνχ ηα παγθφζκηα επίπεδα ηηκψλ εμαξηψληαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Δπηπιένλ, αθφκε θαη αλ ε επηδείλσζε ησλ νξψλ εκπνξίνπ 

νθεηιφηαλ ζηηο δηαθνξέο ησλ εηζνδεκαηηθψλ ειαζηηθφηαησλ ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο, ην 

απνιπηφ χςνο ηεο δήηεζεο γηα ηελ εηζαγσγή κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

πκθψλα κε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο, ην δηεζλέο εκπφξην έρεη ελεξγήζεη ζαλ κεραληζκφο 

δηεζλνχο αληζφηεηαο, δηεπξχλνληαο ην ράζκα άκεζα ζηηο πινχζηεο θαη ηηο θησρέο ρψξεο. Ζ 

πεξηνξηζκέλε φκσο έθηαζε ησλ σθειεηψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε άιισλ παξαγφλησλ. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Μeier (1970) 

παξάγνληεο, φπσο νη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ησλ δηαθνξψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ, νη αηέιεηεο 

αγνξάο θαη ηα δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά εκπφδηα εληφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη θπξίσο 

ησλ θησρψλ ρψξσλ, κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηα νθέιε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ο ραξαθηήξαο 

ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο θαηεπζχλεηαη ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα, θαζνξίδνπλ ηελ επέθηαζε ηεο αλάπηπμεο 

απηήο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Μηα αχμεζε ησλ βηνκεραληθψλ εμαγψγηκσλ 

πξντφλησλ ζα νδεγήζεη ζε επέθηαζε ησλ βηνκεραληψλ θαη ζε αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

πξψησλ πιψλ, παξέρνληαο επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, επεξεάδνληαο ηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Αλ ε αχμεζε απηή θαηεπζχλεηαη πξνο θνηλσληθέο νκάδεο κε πςειή 

ξνπή πξνο θαηαλάισζε εγρψξησλ πξντφλησλ, ζα εληζρχζεη ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη θαη‟ 
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επέθηαζε θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη αλ ε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο αθνξά πξντφληα, ηα φπνηα εηζάγνληαη ζην εμσηεξηθφ, ηφηε ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζα δηνρεηεπηεί ζην 

εμσηεξηθφ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ινγνχο νη εμαγσγέο νξηζκέλσλ ρψξσλ πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε 

ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο άιισλ ρψξσλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηηο 

δηαθνξέο ζηελ επέθηαζε ηεο αλάπηπμεο ζε ρψξεο κε παξφκνην φγθν ζπλαιιαγψλ. 

χκθσλα κε ηελ εξεπλά ηνπ Yanikkaya (2002) ηα θξάηε κε πςεινηέξα κεξίδηα εκπνξίνπ 

θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Απφ ηελ 

εξεπλά απηή ζπκπεξαίλεηαη φηη κηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο εκπφξην ζα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, ελψ ηνλίδεηαη φηη ε 

αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, ε 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην δηεζλέο εκπφξην κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε καθξνρξφληα, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ. Πξέπεη φκσο 

λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα απνηειέζνπλ, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο ηεο λεπηαθήο 

βηνκεραλίαο, εληζρχνληαο ηελ εγρψξηα νηθνλνκία. 

ηα ηδία ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ν Ramos (2000) ηνλίδνληαο φηη ε αλάπηπμε ηνπ 

εμαγσγηθνχ ηνκέα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξάγσγεο θαη ηεο 

εξγαζίαο ζε κηα ρσξά. χκθσλα κε ηνλ Ramos, αξρηθά ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αθνινπζείηαη 

απφ επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη απφ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα 

εξγαζία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ επελδχζεσλ 

ζε νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνκείο, ελψ ην μέλν ζπλάιιαγκα πνπ εηζξέεη ζηελ ρσξά 

επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, ηα φπνηα απμάλνπλ πεξαηηέξσ ηελ παξάγσγε, 

εληζρχνληαο ηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη ηα νθέιε απφ ηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ δηνρεηεχνληαη πξνο φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο βειηηψλνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν 

ηνπ θξάηνπο. 

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ν Kohli (2004) ππνζηεξίδνληαο φηη ε αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ νξψλ ηνπ εκπνξίνπ. 

χκθσλα κε κεγάιν ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ε βειηίσζε ησλ νξψλ ηνπ εκπνξίνπ, 

ηζνδπλακεί κε ηερλνινγηθή πξφνδν, αθνχ ε ρσξά δχλαηαη λα απμήζεη ηηο εηζαγσγέο ή λα κεηψζεη 

ηηο εμαγσγέο, απμάλνληαο ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο. Ζ βειηίσζε 
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φκσο ησλ νξψλ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζα απμήζεη ηελ δήηεζε γηα εξγαζία, ελψ αληίζεηα κηα άλνδν 

ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζα απμήζεη ην πξαγκαηηθφ εζληθφ πξντφλ, ρσξίο φκσο ηελ παξάιιειε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γεγνλφο ην φπνην απνδεηθλχεη φηη ην δηεζλέο εκπφξην 

ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, αλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία, ηα επηπιένλ έζνδα απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, αληηζηαζκίδνπλ ην 

επηπιένλ θφζηνο ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ηνκέσλ πνπ ζεκεηψλνπλ αλάπηπμε, δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ειιεηκκαηηθέο, ηα πςειά ζε ηηκή εκπνξεχζηκα αγαζά ζα 

νδεγήζνπλ ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελψ ην αληίζεην ζα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία ηεο ρψξαο. 

Τπάξρνπλ ζεσξίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε εκπνξηθέο 

ξνέο θαη φρη φηη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Σελ 

ππφζεζε απηή ζπκπεξηέιαβε ζηελ εξεπλά ηνπ ν Konya (2006), ελψ εμέηαζε θαη ηελ ππφζεζε ηεο 

αλφδνπ ηεο επεκεξίαο ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξάγσγεο εμαγσγηθψλ πξντφλησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επέθηαζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

εμαγσγηθψλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο επηπιένλ εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ θξάηνπο. Ζ αχμεζε 

απηή ησλ εμαγσγψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή πςειψλ πνηνηηθά πξντφλησλ θαη 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κεηαβάιινληαο ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θεθαιαίνπ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δεχηεξε ππφζεζε, βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη απηή πνπ νδεγεί ζε εκπνξηθέο ξνέο. Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε ζε έλα αλαπηπζζφκελν θξάηνο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, αιιά θαη 

ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο.  
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1.3 Συνάλλαγμα και Συναλλαγματική ισοτιμία 

 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεπάξθεηαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, απαηηεί ηελ 

αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ρσξψλ. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε αληαιιαγή ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αληαιιαγήο ην ρξήκα. πλεπψο, ζαλ θνηλψο 

απνδεθηφ κέζν ζπλαιιαγήο ην ρξήκα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

γηα επθνιφηεξε ζχγθξηζε, αθνχ ζε φια ηα αγαζά αληηζηνηρεί κηα ηηκή. Βέβαηα, είλαη γεγνλφο φηη 

ζρεδφλ θάζε ρψξα ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο λφκηζκα κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηνχληαη νη 

αληαιιαγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ζην δηεζλέο επίπεδν. Καηαιήγνληαο, ηα δηεζλή κέζα πιεξσκψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε 

κεηαθνξά αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ ρψξα ζε ρψξα λνείηαη ην ζπλάιιαγκα (Foreign Exchange). 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο πνπ ην λφκηζκα κηαο ρψξαο αληαιιάζζεηαη 

κε ην λφκηζκα κηαο άιιεο ρψξαο. Δάλ ε ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ειεχζεξε 

δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηεζλψο, απηή θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο (κεραληζκφο ηηκψλ), ηφηε φηαλ απμάλεηαη ε πξφζθνξα ρσξίο 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δήηεζεο, ε ηηκή πέθηεη θαη αληίζεηα, φηαλ απμάλεηαη ε δήηεζε ρσξίο 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ε ηηκή αλεβαίλεη. χκθσλα κε ην λφκν απηφ, ζε 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζην δηεζλέο εκπφξην, ε ηηκή ελφο 

αγαζνχ, εθθξαζκέλε ζε θνηλφ λφκηζκα, ηείλεη λα είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο ρψξεο. Απηφο ν λφκνο 

απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο αξρήο ηεο ηζνηηκίαο ησλ αγνξαζηηθψλ δπλάκεσλ (ΗΑΓ), 

φπνπ ηηο βάζεηο ηεο ζεσξίαο απηήο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ νπεδφ νηθνλνκνιφγν Γ. Κάζζει 

(G.Cassel) ην 1918. Ζ ζεσξία απηή έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ δηεζλνχο 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ, αλαπηχρζεθε 

πεξαηηέξσ θαη ζήκεξα, καδί κε άιιεο ζεσξίεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ καθξνπξφζεζκα. 

πλεπψο, εάλ Ρ είλαη ε ηηκή ελφο αγαζνχ ζε εγρψξην λφκηζκα θαη Ρ* ε ηηκή ηνπ ίδηνπ αγαζνχ 

ζε μέλν λφκηζκα θαη S ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ζε εγρψξην 

λφκηζκα), ηφηε: 

Ρ= SΡ*                                          (1.1) 
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Ζ πξνζέγγηζε ηεο ΗΑΓ (ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο) θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθή γηα ηελ εμήγεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ απηψλ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή εληνχηνηο, επηθξίλεηαη γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζηηο 

βξαρπρξφληεο απνθιίζεηο ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ ΗΑΓ. Ο δεχηεξνο ιφγνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ζπζηεκαηηθή απφθιηζε ηεο καθξνρξφληαο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ ΗΑΓ. 

Βξαρπρξφληεο απνθιίζεηο ηεο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ ΗΑΓ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθαιέζνπλ νη πεξηνξηζκνί ζην δηεζλέο εκπφξην, ε θίλεζε θεθαιαίσλ, νη πξνζδνθίεο σο πξνο 

ηνλ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ θαη νη θεξδνζθνπηθέο ηάζεηο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ππάξρνπλ ηέηνηεο 

απνθιίζεηο δε ζεκαίλεη φηη δελ ηζρχεη καθξνρξφληα ε ΗΑΓ. Κάζε βξαρπρξφληα απφθιηζε ηεο 

ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ην ιφγν αλάκεζα ζηα επίπεδα ηηκψλ δπν ρσξψλ ζέηεη ζε θίλεζε 

δηνξζσηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο επελεξγνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο. Δπεηδή φκσο νη 

δηνξζσηηθέο απηέο δπλάκεηο κπνξεί λα απαηηήζνπλ ρξφλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο, 

ε ηζρχο ηεο ΗΑΓ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα κέζα ζηνλ νπνίν απηή εμεηάδεηαη. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, άκεζε επίδξαζε ζηελ ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο αζθεί ην 

εθαξκνδφκελν «ζχζηεκα ζπλαιιάγκαηνο». Σα ζπζηήκαηα ζπλαιιάγκαηνο είλαη ηξία: (1) ηνπ 

ζηαζεξνχ θαλφλα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο, (2) ηεο ειεπζέξα θπκαηλφκελεο ηηκήο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη (3) ηνπ έιεγρνπ ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα 

(1) Σν ζχζηεκα ηνπ ζηαζεξνχ θαλφλα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο ζεζπίζζεθε κε ηηο ζπκθσλίεο 

ηνπ Bretton Woods (22-7-1944) κε ηηο νπνίεο ηδξχζεθε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

θαη ε Γηεζλήο Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο. χκθσλα κε απηφ, έλα 

λφκηζκα κπνξνχζε λα εθθξαζζεί ζε άιιν, μέλν λφκηζκα, κε βάζε κηα ζηαζεξή ηζνηηκία 

απηνχ ηνπ λνκίζκαηνο πξνο ην δνιάξην ησλ Ζ.Π.Α ην νπνίν ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 

ρξπζφ. 

(2) Αθφηνπ, ην 1971 εγθαηαιείθζεθε ε κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ, ε ζηαζεξή 

ηζνηηκία αλαηξάπεθε θαη εθαξκφζζεθε ην ζχζηεκα ηεο «ειεχζεξεο θπκαηλφκελεο 

ηζνηηκίαο», ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε ηηκή ηνπ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ (κεραληζκνχ ηηκψλ). 

(3) ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ(ηδηαίηεξα ζε εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζπλαιιαγκαηηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ρξφληαο ειιεηκκαηηθφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ ηνπο 

ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, εθαξκφδεηαη ην «ζχζηεκα 
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έιεγρνπ ηνπ ζπλαιιάγκαηνο», ην νπνίν έρεη πνιιέο κνξθέο εθαξκνγήο, ν δε έιεγρνο 

δηελεξγείηαη απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο. Ο έιεγρνο αθνξά ζηε δηαπίζησζε 

αλ ηεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο σο πξνο ην ζπλάιιαγκα. 

εκεηψλεηαη πσο ε ζχγρξνλε ηάζε είλαη λα εθιείςνπλ ή λα πεξηνξηζζνχλ ζην ειάρηζην νη 

ζπλαιιαγκαηηθνί έιεγρνη, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απφιπηα ε ειεχζεξε δηαθίλεζε πξνζψπσλ-

αγαζψλ-θεθαιαίσλ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ ρψξν. 

 

 

1.4 Οξηζκόο εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

 

Ο εμσηεξηθφο ηνκέαο κηαο νηθνλνκίαο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, δηφηη επεξεάδεη ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαζψο θαη ηε καθξννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή. Οη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξαπσιεζίεο αγαζψλ εκθαλίδνληαη ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

Σα εκπνξηθά ηζνδπγία αμηνινγνχλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ κηαο 

ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη λα θαζνξίζεη εάλ ην πνζφ ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμέξρνληαη απφ κηα ρψξα εμηζνξξνπείηαη ζε ινγηθά επίπεδα κε 

ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα. Ζ νξζή εθηίκεζε ηεο ζεκεξηλήο 

ηζνξξνπίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα κηα δεδνκέλε ρψξα παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή πγεία ηνπ έζλνπο. Ζ πην θνηλή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ηξέρνληνο εκπνξηθνχ ηζνδχγην είλαη λα θαζνξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

εμεηαζηεί.  πλήζσο, ε δηάξθεηα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟φςηλ ζα είλαη ηξεηο έσο έμη κήλεο, αλ 

θαη δελ είλαη αζπλήζηζην γηα έλα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ έηνο.  Μεηά ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ 

έρεη ζεζπηζηεί, ε πξνζνρή κπνξεί λα ζηξαθεί πξνο ηελ θαηάξηηζε αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίνδν.  

Ύζηεξα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εηζήιζαλ ζηε 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ην επφκελν βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμάγνληαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηζαγσγψλ 
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πνπ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εμαγσγψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην ηξέρνλ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην. 

πλεπψο, αλ νη εηζαγσγέο αγαζψλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο εμαγσγέο, ηφηε ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην είλαη παζεηηθφ ή ειιεηκκαηηθφ, ελψ αλ νη εμαγσγέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο, ηφηε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην  είλαη πιενλαζκαηηθφ ή ελεξγεηηθφ. Μηα ρψξα πνπ 

ζπλήζσο εμάγεη πεξηζζφηεξν απφ φηη εηζάγεη έρεη έλα ζρεηηθά πγηέο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη έρεη 

ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα κηα ζηαζεξή νηθνλνκία. Όηαλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην αληαλαθιά 

ην έιιεηκκα θαη φρη έλα πιεφλαζκα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα θαζνξηζηεί ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν  δελ παξάγνληαη πην επηζπκεηά αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη λα 

ιάβεη κέηξα γηα λα δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε, αλ είλαη δπλαηφλ. 

Γελ είλαη αζχλεζεο γηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην λα θπκαίλεηαη ειαθξψο απφ ηε κία πεξίνδν 

ζηελ επφκελε. Ωζηφζν, ε αληζνξξνπία ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ δελ είλαη ρσξίο ζπλέπεηεο ζηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Ζ πνξεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζην ρξφλν δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γηα κηα ρψξα ζε 

αλάπηπμε, ην έιιεηκκα ηνπ Δκπνξηθνχ Ηζνδπγίνπ δελ είλαη απαξαίηεηα δείθηεο δπζκελψλ 

εμειίμεσλ. Αλ ην έιιεηκκα πξνέξρεηαη απφ εηζαγσγέο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαη πξψησλ 

πιψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο. Έλα ρξφλην 

έιιεηκκα, φκσο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο εηζαγσγέο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, απνηειεί ιφγν 

ζνβαξήο αλεζπρίαο δηφηη δείρλεη ρεηξνηέξεπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο . 

Σν ηζνδχγην κπνξεί λα δείρλεη αληζνξξνπία ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε δηνξζσηηθνχο 

παξάγνληεο, φπνηε έρεη κνληκφηεξν ραξαθηήξα, είηε ζε ζπγθπξηαθνχο ή θπθιηθνχο παξάγνληεο  

πνπ αλάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο γεληθψο. ηνπο 

δηνξζσηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, νη κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ν δηαθνξεηηθφο 

ξπζκφο πξνζαξκνγήο ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ πξνζαξκνγήο ησλ άιισλ 

νηθνλνκηψλ ζηηο εθάζηνηε κεηαβαιιφκελεο δηεζλείο νηθνλνκίεο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο, 

θαζψο θαη ε αιιαγή ζην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη 

δηεζλείο ζπλαιιαγέο(π.ρ. ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθνί Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα). ηνπο 

ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο, εμάιινπ, πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή δήηεζε (π.ρ. θάκςε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο εμαηηίαο κηαο κεηψζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηεο αιινδαπήο ζα νδεγήζεη ζε επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο), νη 
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δηαθνξεηηθνί ξπζκνί πιεζσξηζκνχ κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαη νη κεηαβνιέο ζηελ 

θίλεζε θεθαιαίσλ (π.ρ. ε θάκςε ηεο θαζαξήο εηζξνήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ κεηά ηελ 

ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1979, νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ειιεληθνχ 

ηζνδπγίνπ απφ ηνλ επίζεκν εμσηεξηθφ δαλεηζκφ). Σειηθά, εμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο ε πηψζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ρσξψλ, ε θξίζε ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ιφγνπο αληζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ κηαο ρψξαο. 

 

 

1.5 Ζ ηζνξξνπία ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ  

Απφ νηθνλνκηθή άπνςε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην µπνξεί λα µε βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία αιιά λα 

παξνπζηάδεη ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα. Ζ Marshall-Lerner ζπλζήθε θαη ε θακπχιε J είλαη δπν 

concepts πνπ εμεγνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ην εζληθφ λφκηζκα 

θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κηαο ρψξαο. 

Σν πξφβιεµα ηεο αληζνξξνπίαο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσµψλ πξνθχπηεη φηαλ ην ζχλνιν ησλ 

εηζπξάμεσλ απφ ηηο απηφλνµεο ζπλαιιαγέο δελ αληηζηαζµίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πιεξσµψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή πξαγµαηνπνηνχληαη απφ ηηο λνκηζµαηηθέο αξρέο ζπλαιιαγέο γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσµψλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη µε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα αληηζηαζµίζνπλ ηηο δηαθνξέο µεηαμχ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσµψλ απφ ηηο 

απηφλνµεο ζπλαιιαγέο. 

Ζ θεληξηθή ηδέα εμηζνξξφπεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ πξνζεγγίδεηαη κέζσ ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ κεηαβνιψλ, ζηα πιαίζηα ηεο Κευλζηαλήο αλάιπζεο θαη κέζσ ηεο ζεσξία ησλ 

ειαζηηθνηήησλ, ε νπνία αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηνπο Marshall (1923), Lerner (1944) θαη 

Robinson (1947). Ζ ηειεπηαία πξνζέγγηζε, αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο κηα 

ππνηίκεζε ηνπ εγρσξίνπ λνκίζκαηνο ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ. Ζ βαζηθή ηδέα 

απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη κηα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ζα κεηαβάιεη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ησλ 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, κεηαβνιή ε νπνία ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ θαη 

κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ φγθνπ 

ησλ εηζαγσγψλ, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ, ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ. 
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Ζ ζπλζήθε Marshall-Lerner γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλαθέξεη φηη αλ ε 

πξνζθνξά είλαη απείξσο ειαζηηθή θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηφηε 

βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κεηά ηελ ππνηίκεζε ζα επηηειεζηεί φηαλ ην άζξνηζκα ησλ 

ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο γηα εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο είλαη ζε απφιπηεο ηηκέο κεγαιχηεξν απ‟ ηε 

κνλάδα. Δλψ ε ζπλζήθε Robinson γηα ηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ φηη αλ ε 

ειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο παίξλεη πεπεξαζκέλεο ηηκέο ηφηε ε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ είλαη ηφζν επξχηεξε φζν πςειφηεξε είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο γηα εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο θαη ηαπηφρξνλα φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο. 

Ζ ζεσξία ησλ ειαζηηθνηήησλ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο κεξηθήο ηζνξξνπίαο, κε ηελ έλλνηα 

φηη εμεηάδεη κφλν ηηο άκεζεο επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηηο 

εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο. Οη κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, εληνχηνηο ζα 

πξνθαιέζνπλ ηφζν εηζνδεκαηηθέο επηδξάζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

αγσγψλ θαη απφ ζηξνθή ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο απφ εηζαγφκελα ζε εγρψξηα παξαγφκελα 

πξντφληα, φζν θαη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο ζηηο ηηκέο ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα λα κεηξηάζεη ην 

επλντθφ απνηέιεζκα ηεο ππνηίκεζεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Δπνκέλσο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ απφ ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγέο ζα εμαξηεζεί αθελφο απφ ηηο άκεζεο επηδξάζεηο ζηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο θαη 

αθεηέξνπ απφ ηηο έκκεζεο επηδξάζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο.  

Ζ ζεσξία ησλ ειαζηηθνηήησλ ζηελ απιή ηεο κνξθή ππνζέηεη φηη νη ηηκέο ησλ εμαγσγψλ ζε 

εγρψξην λφκηζκα Ρ θαη νη ηηκέο ησλ εηζαγσγψλ ζε μέλν λφκηζκα Ρ* δε κεηαβάιινληαη κε ηε 

κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο S, φπνπ εθθξάδεηαη ζε εγρψξην λφκηζκα, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θακπχιεο πξνζθνξάο εμαγσγψλ θαη πξνζθνξάο 

εηζαγσγψλ είλαη πιήξσο ειαζηηθέο. Με βάζε ηηο ππνζέζεηο απηέο ε ζεσξία ησλ ειαζηηθνηήησλ 

κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο:  κηα ππνηίκεζε ηνπ εγρσξίνπ λνκίζκαηνο ζα κεηαβάιιεη ηηο ηηκέο 

ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη εηδηθφηεξα ζα απμήζεη ηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ ζε 

εγρψξην λφκηζκα θαη ζα κεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ εμαγφκελσλ αγαζψλ ζε μέλν λφκηζκα. Οη 

κεηαβνιέο απηέο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ζα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο 

πνζφηεηαο  ησλ εμαγσγψλ θαη κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ εηζαγσγψλ. Οη ελ ιφγσ κεηαβνιέο 

ζηηο πνζφηεηεο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ζα επηθέξνπλ ηειηθά βειηίσζε ζην ηζνδχγην, 

αλ ην άζξνηζκα ησλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο εμαγσγψλ θαη δήηεζεο εηζαγσγψλ είλαη 
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κεγαιχηεξν απφ ηε κνλάδα. Απηή είλαη ε γλσζηή ζπλζήθε Marshall-Lerner γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ κεηά απφ κηα ππνηίκεζε ηνπ εγρσξίνπ λνκίζκαηνο. 

 

1.5.1 Ζ πλζήθε Marshall-Lerner 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε ηηκή ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ ζε εγρψξην λφκηζκα είλαη ην γηλφκελν 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο S επί ηελ ηηκή ησλ εηζαγσγψλ ζε μέλν λφκηζκα p*, δειαδή SP*. 

Γηαηξψληαο ηνλ φξν απηφ κε ην εγρψξην επίπεδν ηηκψλ πξνθχπηεη ε αθφινπζε ζρέζε: 

 

 

P

SP
Q

*
                                                            (1.2) 

φπνπ ε κεηαβιεηή Q εθθξάδεη ηε ζρεηηθή ηηκή ησλ εηζαγσγψλ, δειαδή ηηο κνλάδεο ησλ 

εγρψξησλ αγαζψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο κνλάδαο εηζαγσγψλ. Ζ κεηαβιεηή 

απηή απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. Μηα αχμεζε ηνπ Q 

ζεκαίλεη φηη ηα εηζαγφκελα αγαζά γίλνληαη αθξηβφηεξα ζε ζρέζε κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα 

θαη επνκέλσο βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, κηα 

αχμεζε ηνπ Q, ceteris paribus, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο δήηεζεο εγρψξησλ αγαζψλ, πνπ ζα 

πξνέιζεη ηφζν απφ ηελ ζηξνθή ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο απφ εηζαγφκελα ζε εγρψξηα αγαζά, φζν 

θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο. Δίλαη απηνλφεην φηη κηα κείσζε ηνπ Q ζεκαίλεη 

ρεηξνηέξεπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ αγαζψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, δεδνκέλνπ 

φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα μέλα αγαζά γίλνληαη θζελφηεξα ζε ζρέζε κε ηα εγρσξίσο 

παξαγφκελα. Ζ κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο  ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, επεξεάδεη επνκέλσο 

ηφζν ηελ δήηεζε γηα ηα εηζαγφκελα αγαζά, φζν θαη ηελ εμσηεξηθή δήηεζε γηα εγρψξηα αγαζά 

θαη κπνξεί λα πξνέιζεη, είηε απφ κηα κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 

είηε απφ ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ. Αλ ζεσξεζεί φηη ε ηηκή ησλ εηζαγσγψλ P* ζε μέλν λφκηζκα 

θαη ε ηηκή ησλ εμαγσγψλ ζε εγρψξην λφκηζκα P παξακέλνπλ ζηαζεξέο, κηα αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο S, δειαδή κηα ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, ζα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη επνκέλσο αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη κείσζε 

ησλ εηζαγσγψλ. 
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Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εμαγσγψλ Υ θαη πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Q 

εθθξάδεηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε  

X=X(Q),                                                           (1.3) 

 φπνπ 0
Q

X

.

 

 

Ζ κεξηθή ζεηηθή παξάγσγνο QX /  ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. 

Οη εηζαγσγέο Μ, εμάιινπ ζπλαξηψληαη ζεηηθά κε ην εηζφδεκα Τ θαη αξλεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ήηνη 

 

Μ=Μ(Τ,Q),                                                      (1.4) 

φπνπ 00
Q

M

Y

M

.

  

Ζ κεξηθή ζεηηθή παξάγσγνο 0
Y

M  ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη εθθξάδεη ηελ νξηαθή ξνπή γηα εηζαγσγέο Μ. Αληίζεηα, ε κεξηθή 

παξάγσγνο 0
Q

M  ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ Q ηα εηζαγφκελα αγαζά γίλνληαη 

αθξηβφηεξα ζε ζρέζε κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα. 

Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ Υ θαη ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ Μ, 

κπνξνχκε λα πξνζδηνξηζηεί ην ηζνδχγην πιεξσκψλ απφ ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο σο δηαθνξά 

κεηαμχ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ PX θαη πιεξσκέο απφ εηζαγσγέο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ(SP*) M, ήηνη 

 

MSPPXTN *)(                                                  (1.5) 

 

Ζ ζρέζε (1.5) εθθξάδεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε εγρψξην λφκηζκα (ζε επξψ), ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο. Γηαηξψληαο φινπο ηνπ φξνπο ηεο εμίζσζεο απηήο κε ην εγρψξην επίπεδν ηηκψλ 

P, εθθξάδνπκε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, δειαδή 
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M
P

SP
XT )

*
(                                                  (1.6) 

 

θαζηζηψληαο ηηο ζρέζεηο (1.2)-(1.4) ζηελ (1.6), πξνθχπηεη  

 

T=(X(Q)-QM(Y,Q))=T(Y,Q)                                        (1.7) 

 

Ζ ζρέζε (1.7) εθθξάδεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο ζπλάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Μηα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ζπλεπψο ζε επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Δμάιινπ, κηα άλνδνο ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Q ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Απφ ην άιιν κέξνο, κηα άλνδνο ηνπ Q ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ζρεηηθήο 

ηηκήο ησλ εηζαγσγψλ. Δπνκέλσο κε ηελ άλνδν ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Q κεηψλεηαη κελ ν 

φγθνο ησλ εηζαγσγψλ Μ, αιιά ε δαπάλε γηα εηζαγσγέο QM είλαη πηζαλφ λα απμεζεί θαη ε 

αχμεζε απηή κπνξεί λα αληί ζηαζκίζεη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ Υ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

πηζαλφηεηα θαη ν βαζκφο βειηίσζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, κεηά απφ κηα 

αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ζα εμαξηεζεί απφ ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ηηκήο ησλ εηζαγσγψλ. Ζ κεηαβνιή φκσο 

ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο εμαγσγψλ xn  θαη ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εηζαγσγψλ mn . Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εμαγσγψλ σο πξνο ηηο ηηκέο ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ εμαγσγψλ ζε κηα δεδνκέλε αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Ζ 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εμαγσγψλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  

X

Q

Q

X
nx  

Δμάιινπ, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εηζαγσγψλ σο πξνο ηηο ηηκέο ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ ζε κηα δεδνκέλε αχμεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εηζαγσγψλ δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε  

M

Q

Q

M
nm . 
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Δθφζνλ 0/ QM , δειαδή κηα αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πξνθαιεί κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ, γηα λα θαηαζηήζνπκε ην ζπληειεζηή ηεο ειαζηηθφηεηαο ζεηηθφ, ζέηνπκε ην πξφζεκν 

¨πιελ¨ ζηνλ ηχπν ηεο ειαζηηθφηεηαο. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε κηαο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, παίξλεηαη ε παξάγσγνο ηεο εμίζσζεο (1.7) σο πξνο Q θαη πξνθχπηεη ε 

ζρέζε:  

 

M
M

Q

Q

M
M

Q

X

X

Q

Q

X

Q

M
QM

Q

X

Q

T
                        (1.8) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο νξηζκνχο ησλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο εμαγσγψλ xn  θαη δήηεζεο 

εηζαγσγψλ  mn  θαη ππνζέηνληαο φηη αξρηθά ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ζε 

ηζνξξνπία, δειαδή Υ=QM, ε ζρέζε (1.8) κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ φξσλ κπνξεί λα γξάθεη 

)1( mx nn
Q

X

Q

T
                                               (1.9) 

 

Ζ ζρέζε (1.9) εθθξάδεη ηελ επίδξαζε κηαο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην άζξνηζκα ησλ 

ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο εμαγσγψλ θαη δήηεζεο εηζαγσγψλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε κνλάδα, 

δειαδή εάλ 

 

1mx nn                                                  (1.10) 

κηα αχμεζε ηνπ Q ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ 

αληζφηεηα (1.10) εθθξάδεη ηε ζπλζήθε Marshall-Lerner. 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη, αλ νη ηηκέο Ρ θαη Ρ* είλαη δεδνκέλεο, ε πξαγκαηηθή ηζνηηκία Q 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί κέζσ κεηαβνιήο ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο S. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζρέζε (1.1), έρνπκε  

S
P

P
Q

*
                                                  (1.11) 

Γηαηξψληαο ηελ ζρέζε (1.11) κε ηελ (1.2), ιακβάλνπκε 
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s
S

S

Q

Q 

                                                (1.12) 

φπνπ s


 είλαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Ζ εμίζσζε 

(1.12) δείρλεη φηη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηζνχηαη κε ην ξπζκφ 

ππνηίκεζεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρέζε (1.12). ε ζρέζε (1.9) 

κπνξεί λα γξάθεη 

 

snnXT mx


)1(                                           (1.13) 

Απφ ηελ ζρέζε απηή πξνθχπηεη φηη, αλ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε Marshall-Lerner, κηα ππνηίκεζε 

ηνπ εγρσξίνπ λνκίζκαηνο ζα επηθέξεη βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

H ζπλζήθε Marshall-Lerner απνηειεί αμηφινγε επηλφεζε ζην ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο, θαζψο αληηπξνζσπεχεη ηε ζπνπδαηφηεξε ζεσξία πξνζαξκνγήο ηνπ ηζνδπγίνπ, κέζσ 

ηεο κεηαβνιήο ησλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο γηα εμαγσγέο θαη δήηεζεο γηα εηζαγσγέο. Ωζηφζν, 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν αλαιχεηαη πσο ζηελ πξάμε έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ,νη 

επλντθέο επηδξάζεηο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο, κε 

απψηεξε επηδίσμε ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ηζνδπγίνπ, λα εκθαλίδνληαη κε κηα 

ρξνληθή πζηέξεζε. Απηή ε ηάζε πνπ αθνινπζεί ην εκπνξηθφ ηζνδχγην παξνκνηάδεηαη κε ην 

ζρήκα ηνπ αγγιηθνχ γξάκκαηνο J, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απηφ νηθνλνκηθφ θαηλφκελν 

απνθαιείηαη απνηέιεζκα θακπχιεο J (Γηάγξακκα 1.1). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλζήθε δελ ηθαλνπνηείηαη (MLC not met, Γηάγξακκα 1.1), ε δήηεζε 

γηα εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο ίζσο λα κελ είλαη πάληα επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Δάλ ππνηεζεί έλα ζελάξην φπνπ έλα αζζελή δνιάξην πξνθαιεί 

κηθξή αιιαγή ζηελ μέλε δήηεζε γηα ηελ Ακεξηθάληθε παξαγσγή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην 

εηζφδεκα απφ εμαγσγέο ίζσο κεησζεί (αθνχ ην δνιάξην είλαη αζζελέζηεξν) θαζψο ην δνιάξην 

ππνηηκάηαη. Παξνκνίσο, εάλ ε Ακεξηθαληθή δήηεζε γηα εηζαγσγέο είλαη πςειά αλειαζηηθή, ηφηε 

νη πην αθξηβέο εηζαγσγέο ζα επεξεάζνπλ κφλν ειάρηζηα ηελ Ακεξηθαληθή δήηεζε γηα 

εηζαγφκελα πξντφληα, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη δαπάλεο ζε εηζαγσγέο ίζσο απμεζνχλ θαζψο 

απηέο γίλνληαη πην αθξηβέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπνπ νη ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο γηα 

εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο είλαη πςειά αλειαζηηθέο, κηα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ζα 
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ρεηξνηεξεχζεη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα. Οη Ακεξηθαληθέο δαπάλεο γηα εηζαγσγέο ζα απμεζνχλ ελψ 

ην εμαγσγηθφ εηζφδεκα απφ επξέσο ζα κεησζεί νδεγψληαο ην λφκηζκα πεξηζζφηεξν ζε έιιεηκκα.  

 

 

Γηάγξακκα 1.1 

H Κακπύιε J 

 

Λακβάλνληαο ηελ ζπλζήθε A. Marshall-Lerner απνδείρηεθε φηη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή 

πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ππνηίκεζεο είλαη ε 

ηήξεζε ηεο αληζφηεηαο (1.10).  

 Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα ηηο εμαγσγέο είλαη ίζε πξνο 1, 

δειαδή, ε δήηεζε απμάλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ φπσο ε πηψζε ησλ ηηκψλ, ε ππνηίκεζε 

απηή δελ επεξεάδεη ην χςνο ησλ εμαγσγηθψλ εζφδσλ ζε μέλν λφκηζκα.  

 Πεξαηηέξσ, εάλ ε δήηεζε γηα εηζαγσγέο έρεη θάπνηα ειαζηηθφηεηα, ε ππνηίκεζε κεηψλεη 

ηνλ φγθν ησλ εηζαγσγψλ θαη ζπλεπψο, ηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ. Οη θαζαξέο 

εμαγσγέο ζα απμεζνχλ θαη ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε φηαλ ε ειαζηηθφηεηα ησλ 

εηζαγσγψλ είλαη ίζε κε ηελ κνλάδα, ελψ νη εμαγσγέο επίζεο έρνπλ θάπνηα ειαζηηθφηεηα, 

ή θάζε κία απφ ηηο ειαζηηθφηαηεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 1 / 2.  
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1.5.2 Ζ βξαρπρξόληα επίδξαζε ηεο ππνηίκεζεο ζην ηζνδύγην 

 

Μεξηθέο ρψξεο, πξνθεηµέλνπ λα βειηηψζνπλ ην εµπνξηθφ ηνπο ηζνδχγην, αθνινπζνχλ 

ζπλαιιαγµαηηθή πνιηηηθή ππνηηκήζεσο ηνπ λνµίζµαηφο ηνπο, δηφηη έηζη ηα πξντφληα ηνπο 

γίλνληαη θζελφηεξα ζηνπο μέλνπο, νπφηε νη εμαγσγέο ηνπο απμάλνληαη, ελψ ηα μέλα πξντφληα 

γίλνληαη αθξηβφηεξα ζηνπο εµεδαπνχο, νπφηε νη εηζαγσγέο ησλ µεηψλνληαη. Με άιια ιφγηα, ε 

ππνηίµεζε (αλαηίµεζε) ηνπ λνµίζµαηνο µηαο ρψξαο αλαµέλεηαη λα βειηηψζεη (ρεηξνηεξεχζεη) ην 

εµπνξηθφ ηεο ηζνδχγην. 

Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη θαη νη ηζχλνληεο πηζηεχνπλ φηη νη λνκηζκαηηθέο ππνηηκήζεηο 

ζέηνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην δηεζλέο εκπφξην. Όηαλ κηα ρψξα ππνηηκά ην λφκηζκά 

ηεο, νη εγρψξηεο εμαγσγέο αγαζψλ γίλνληαη θζελφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο 

ηεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηεο δήηεζεο. Ζ ππνηίκεζε, σο πνιηηηθή ζπληαγή 

απνζθνπεί θπξίσο ζηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.  Ωζηφζν, ππάξρεη κηα ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε πξηλ απφ ηελ βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ βειηηψλεηαη κεηά απν κηα 

πξαγκαηηθή ππνηίκεζε. 

Σα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ησλ ππνηηκήζεσλ ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ είλαη δηαθνξεηηθά. Θεσξεηηθά, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην επηδεηλψλεηαη κεηά ηελ 

ππνηίκεζε αξρηθά θαη θάπνηα ζηηγκή ζηελ πνξεία αξρίδεη λα βειηηψλεηαη  κέρξη ηελ 

καθξνπξφζεζκε ηζνξξνπία. Ζ ρξνληθή δηαδξνκή ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην δεκηνπξγεί ηελ J-θακπχιε. Ζ ρξνληθή πζηέξεζε πεξίπνπ έξρεηαη σο επίπησζε 

δηάθνξσλ πζηεξήζεσλ φπσο ε αλαγλψξηζε, ε απφθαζε, ε παξάδνζε, ε αληηθαηάζηαζε θαη ε 

παξαγσγή (Junz θαη Rhomberg, 1973). Μεηά απφ κηα πξαγκαηηθή ππνηίκεζε, νη επηρεηξεκαηίεο 

ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη 

απηφ κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο αγνξέο 

πξηλ ιεθζνχλ νη πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ιφγσ ηεο απφζηαζεο θαη ησλ γισζζηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Κάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δαπαλείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ  ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ παξαγγειηψλ. πλεπψο, ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή, βξαρπρξφληα, ε πνιηηηθή ηεο ¨ππνηίκεζεο-

αληαγσληζηηθφηεηαο¨, είλαη ε ρξνληθή πζηέξεζε ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη κεζνιαβεί, απφ ηε 
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ζηηγκή ηεο ππνηίκεζεο, κέρξη λα εκθαληζηνχλ ηα ¨επεξγεηηθά¨ ηεο απνηειέζκαηα, ζηε βειηίσζε 

ηνπ Δκπνξηθνχ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ. 

πλεπψο, καθξνπξφζεζκα ε βειηίσζε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, φηαλ ζα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη πξνζαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ εμαηηίαο ηεο ππνηίκεζεο, θαζψο θαη ζηηο κεηαβνιέο ζηνλ φγθν 

ησλ εμαγσγψλ θαη ηνλ φγθν ησλ εηζαγσγψλ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηζρχ ηνπ Θεσξήκαηνο Κξίζηκσλ 

Διαζηηθνηήησλ (ή πλζήθε M-L-R). 

Γηαγξακκαηηθά, ην θαηλφκελν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ κε κηα θακπχιε ζρήκαηνο J, φπσο 

απηή ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1.2, φπνπ ππνζέηεηαη φηη ην εγρψξην λφκηζκα ππνηηκάηαη ζην ρξνληθφ 

ζεκείν t0.   

 

 
Γηάγξακκα 1.2 

Κακπύιε J 

 

Απφ ηα παξαπάλσ (Γηάγξακκα 1.2) ζπλάγεηαη φηη έλα καθξνρξφλην πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ζα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθφο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ειιεηκκαηηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ δεκηνπξγνχληαη πάληα 

θίλδπλνη γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Σν ζεκαληηθφ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε καθξηά απφ θάζε ¨κεραληζηηθή απηαπάηε¨. Ζ αλσηέξσ 

ζπιινγηζηηθή έρεη παξαηεξεζεί αξθεηέο θνξέο ζηελ πξάμε. Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη φηη ε 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο είλαη απξφβιεπην γεγνλφο.  
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1.6 Oξηζκόο Δκπνξηθνύ ειιείκκαηνο 

 

Σν ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ, γεληθά, είλαη πην ζπρλφ θαηλφκελν απφ φηη ην 

πιενλαζκαηηθφ. Απηφ κπνξεί λα πξνέιζεη ή απφ έλα ζνβαξφ ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην 

ρξνληάο κνξθήο ή απφ έλα εμίζνπ ζνβαξφ ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην θεθαιαίσλ κεγάιεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ή θη απφ ηα δπν. Σν πξψην απφ απηά είλαη θαη ην πην αλεζπρεηηθφ, δηφηη απηφ ζεκαίλεη 

κεησκέλε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη θαθή ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κπνξεί λα πξνέιζεη θη απφ αηηίεο ζπγθπξηαθνχ ραξαθηήξα. 

Γεληθά φκσο, φπσο θαη ζην πιενλαζκαηηθφ ηζνδχγην, νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ είλαη 

ελδνγελείο θη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ζην 

ζχλνιν ηεο. Γελεζηνπξγέο αηηίεο πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη σο αηηίεο ηεο ππνηίκεζεο είλαη ην 

πςειφ επίπεδν ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, εγρψξηαο παξαγσγήο θαη νη ρακειέο ηηκέο ησλ 

εηζαγφκελσλ μέλσλ πξντφλησλ, εθηφο απφ ηε δηάθνξα ζηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ζηελ πνηθηιία πνπ 

ηα δηαθξίλεη. Κάησ απφ ηνπο φξνπο απηνχο, ηα πξντφληα εγρψξηαο παξαγσγήο παχνπλ λα είλαη 

αληαγσληζηηθά ζηε δηεζλή αγνξά, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη παξάιιεια ηελ 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Μηα ηέηνηα εμέιημε θαηαιήγεη ηειηθά ζε ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ ππεξρξέσζε ηεο, πνπ εθθξάδεηαη κε ειιεηκκαηηθφ 

ηζνδχγην ησλ εμσηεξηθψλ γεληθά ζπλαιιαγψλ ηεο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο επηβάιιεηαη ε ιήςε νξηζκψλ βαζηθψλ κέηξσλ. 

Σν θπξηφηεξν απφ απηά ζε λνκηζκαηηθφ επίπεδν είλαη ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Με 

ην κέηξν απηφ επηδηψθεηαη ε απνδνρή ηεο αμίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο, ηέηνηα φπσο πξαγκαηηθά εκθαλίδεηαη απηή ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

 Οη ιφγνη πνπ πηέδνπλ γηα κηα ηέηνηα ελέξγεηα απφ πιεπξάο πνιηηηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ 

αξρψλ είλαη νη αθφινπζνη: 1) Σν ρξφλην εκπνξηθφ έιιεηκκα εμαληιεί ηα απνζέκαηα μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηελ ππνρξεψλεη λα θαηαθεχγεη δηαξθψο ζηνλ μέλν δαλεηζκφ. 

Απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο απηήο είλαη ε ππεξρξέσζε ηεο ρψξαο πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξνχο 

θίλδπλνπο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. 2) Σν ρξφλην ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην νδεγεί ζηε κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πηψζε 

ησλ εμαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, 3) Όζν ην έιιεηκκα δελ εμαιείθεηαη, ην εζληθφ 

λφκηζκα εκθαλίδεηαη νλνκαζηηθά ππεξηηκεκέλν. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί ηελ θεξδνζθνπία 
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γχξσ απφ ην εζληθφ λφκηζκα θαη ζπλαθφινπζα, ηελ θπγή ησλ θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, 

θαζπζηεξήζεηο ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηηο εμαγσγέο. Όια απηά επηδεηλψλνπλ 

ην αξρηθφ έιιεηκκα. 4) Σέινο, ην ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην νδεγεί ζην φιν θαη κεγαιχηεξν άλνηγκα 

ηεο εζληθήο αγνξάο ζηα μέλα πξντφληα, ελψ παξάιιεια νη εμαγσγέο ηεο πέθηνπλ. ε ζπλζήθεο 

ζαλ θη απηέο, ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο γεληθά, ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ρξφληνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο ζηε δηεζλή αγνξά. Όπσο θαη ζηελ αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ηα δηνξζσηηθά κέηξα 

πνπ παίξλνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ ην κεραληζκφ ησλ ηηκψλ. 

Σα παξαπάλσ ζηνρεχνπλ: α) ζηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ 

πξντφλησλ, κε επαθφινπζν ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, θαη β) ζηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

εμαγφκελσλ πξντφλησλ εγρψξηαο παξαγσγήο, απνβιέπνληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ. 

Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο θαζίζηαηαη 

δπλαηή. 

Ζ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο βξαρπρξφληα κπνξεί λα έρεη επλντθέο επηπηψζεηο πάλσ ζην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. Αλ ην κέηξν φκσο απηφ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, πνπ καθξνρξφληα λα απνηειέζεη ην ζηήξηγκα ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ηφηε κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη δπζκελείο αθφκα επηπηψζεηο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ πνιηηηθή απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, παξάιιεια κε ηελ ππνηίκεζε 

ηνπ λνκίζκαηνο, δελ ζηξαθεί κε ζνβαξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηε ιήςε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, ηφηε αξγά ή γξήγνξα ηα εμσηεξηθά ειιείκκαηα ζα θάλνπλ πάιη ηελ 

εκθάληζε ηνπο.  
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1.7 Οξηζκόο εκπνξηθνύ πιενλάζκαηνο 

 

H ζπάληα εκθάληζε πιενλαζκάησλ ζηα εκπνξηθά ηζνδχγηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ είρε σο 

απνηέιεζκα, ε νηθνλνκηθή ζθέςε λα κελ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε απηά σο νηθνλνκηθφ 

θαηλφκελν. Ζ δηαηψληζε κηαο αληζνξξνπίαο ηεο κνξθήο απηήο ζεσξείηαη παζνινγηθή θαηάζηαζε, 

ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο φπνπ απηή εθδειψλεηαη φζν θαη γηα ηε δηεζλή 

νηθνλνκία. Καηά ηνλ θαζεγεηή Scammel, ηέζζεξηο είλαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ απαξάδεθηε κηα 

ηέηνηα αληζνξξνπία: 

 Eλα πιεφλαζκα ρξφληαο κνξθήο νδεγεί ζηε ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξαο πνπ ηελ αθνξά, ελψ αληίζηνηρα πξνθαιεί κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα ηηο ρψξεο κε ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε 

δηαηαξάζζεη ηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη πηέδεη γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

επηηνθίνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 Γηα ην λφκηζκα ηεο πηζηψηξηαο πξνο απηήλ ρψξαο έλα ηέηνην πιεφλαζκα ζεκαίλεη 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο. Αληίζεηα πξνθαιεί ηελ θεξδνζθνπία γχξσ απφ ην 

λφκηζκα ηεο ρψξαο πνπ έρεη ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζε βάξνο ησλ ινηπψλ 

ζθιεξψλ λνκηζκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ζπαληφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο πνπ εκθαλίδεη 

πιενλαζκαηηθφ ηζνδχγην πξνθαιεί πηέζεηο ζηηο ρψξεο νθεηιέηεο γηα κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ ηνπο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπο. 

 Σέινο, κηα πιενλαζκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ είδνπο απηνχ πξνθαιεί δπζρέξεηεο 

ζηελ ίδηα ηελ πηζηψηξηα ρψξα, ζην κέηξν πνπ καθξνρξφληα ε είζνδνο ξεπζηψλ 

γίλεηαη παξάγνληαο πιεζσξηζκνχ. Ζ απεηιή απηή επηδεηλψλεηαη φηαλ ε 

θεξδνζθνπία απνζηξαγγίδεη ηα δηαζέζηκα θεθαιαία, δηνρεηεχνληαο ηα ζηηο ρψξεο 

κε ππνηηκεκέλν λφκηζκα. 

 Ζ απνθαηάζηαζε ζπλεπψο ηεο ηζνξξνπίαο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 

πιενλαζκαηηθήο ρψξαο απνηειεί αληηθείκελν θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ην 
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ζχλνιν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηβάιιεηαη ε ιήςε 

νξηζκέλσλ κέηξσλ. Απφ απηά, ηα πην ζεκαληηθά ζεσξνχληαη : 

 Ζ αλαηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο (αιιαγή ηζνηηκίαο). Ζ ιήςε απηνχ ηνπ 

κέηξνπ απηνχ πξνζθξνχεη ζπρλά ζηελ αληίδξαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ απηέο ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ φηη επηβάιιεηαη, 

γηα απηφ δελ έρεη πάληνηε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αλαηίκεζε ηνπ γεξκαληθνχ Μάξθνπ ην έηνο 1961 θαηά 4,7%, αληί ηνπ 10% πνπ 

ήηαλ ην ελδεδεηγκέλν, δελ είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

 Ζ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Ζ εκπεηξία ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ κέηξνπ απηνχ απέδεημε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ, φπσο θαη ηνπο θίλδπλνπο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ απηφ. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ην κέηξν απηφ ε 

άλνδνο ηνπ επηηνθίνπ απνβιέπνληαο ζηε κείσζε επελδχζεσλ, δεκηνχξγεζε 

ζπξξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο πξνθαιψληαο αλάινγεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 

Παξάιιεια, ε αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ ακνηβψλ φρη κφλν δελ ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, δηφηη ππήξρε ήδε έλα ηθαλνπνηεηηθφ πςειφ 

βηνηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ελίζρπζε ηηο πην πάλσ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Ζ 

αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ ακνηβψλ φπσο θαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θεθαιαίνπ, 

κείσλαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηε δηεζλή αγνξά πξάγκα πνπ 

δελ ήηαλ επηζπκεηφ απφ ηηο γεξκαληθέο αξρέο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θεθαιαίνπ. Σν κέηξν απηφ βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα 

θέξεη θάπνην απνηέιεζκα. Μαθξνρξφληα φκσο, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα επηδξάζεη ζσξεπηηθά επηδεηλψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηάζηαζε. 

Ζ αλαηίκεζε, φπσο άιισζηε θαη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, απνηεινχλ ηε λνκηζκαηηθή 

έθθξαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο δεδνκέλεο 

νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο σο δηνξζσηηθφ κέηξν πξνυπνζέηεη 

πςειή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηε δηεζλή αγνξά. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο, αλ ιεηηνπξγνχλ πξάγκαηη ζσζηά, κπνξεί λα βάινπλ ζε θίλεζε δηνξζσηηθνχο 

κεραληζκνχο θαη λα θέξνπλ θάπνην απνηέιεζκα. 
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1.8 Μαθξννηθνλνκηθέο ζεωξίεο 

 

ε απηήλ ηελ παξάγξαθν αλαθέξνληαη βαζηθέο καθξννηθνλνκηθέο ζεσξίεο ησλ Paul de 

Grouse θαη ησλ  Hooper θαη Kohlhangen. Δπίζεο, αλαιχνληαη ε ζεσξία κνλεηαξηζκνχ έλαληη 

απηήο ηνπ θετλζηαληζκνχ θαη ηέινο ν πξνζηαηεπηηζκφο έλαληη ηνπ ειεχζεξνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

 

 

1.8.1 Paul de Grouse 

 

ε κηα κειέηε ν Paul de Grouse (1988) αλαιχεη πσο νη ζπρλέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα αληζνξξνπίαο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

αληζνξξνπηψλ είλαη φηη κεξηθέο ρψξεο επσθεινχληαη (απηέο ησλ νπνίσλ ην λφκηζκα ππνηηκάηαη) 

θαη κεξηθέο ρψξεο δεκηψλνληαη (απηέο πνπ ην λφκηζκα ππεξηηκάηαη). 

Ο de Grouse (1988) παξαηεξεί φηη νη ρψξεο πνπ δεκηψλνληαη απφ ηηο ζπρλέο αιιαγέο ηεο 

ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο (απψιεηεο ζηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγή) αλαιακβάλνπλ πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα θαη έηζη ην δηεζλέο εκπφξην ειαηηψλεηαη. Βέβαηα, γηα λα ηζρχεη ε ινγηθή απηνχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα αζπκκεηξία αλάκεζα ζε απηνχο πνπ επσθεινχληαη θαη 

ζε απηνχο πνπ δεκηψλνληαη απφ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή αζηάζεηα. 

 

 

1.8.2 Hooper θαη Kohlhangen  

 

ε έλα δηκεξέο αλαιπηηθφ πιαίζην, νη Hooper θαη Kohlhangen (1978) θαηαζθεχαζαλ έλα 

κνληέιν δήηεζεο θαη πξνζθνξάο εμαγσγψλ θαη αλέιπζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

δηαθχκαλζεο ζηηο ηηκέο θαη ζηνλ φγθν ηνπ εκπνξίνπ, ελψ επέηξεςαλ δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. Βξήθαλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο φγθνπο ηνπ εκπνξίνπ, αιιά ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηηκέο, φηαλ νη 

εμαγσγείο αλαιακβάλνπλ ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηηκέο, φηαλ 

νη εηζαγσγείο αλαιακβάλνπλ ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 



1. Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 
 

31 
 

 

1.8.3 «Μνλεηαξηζκόο» ή «θεϊλζηαληζκόο» 

 

Ο Φξίληκαλ ήηαλ ν εκπλεπζηήο ηεο κνλεηαξηζηηθήο ζρνιήο ζηα νηθνλνκηθά. Αληίζεηα κε ηνπο 

Κετλζηαληζηέο πνπ ππνζηήξηδαλ ηηο ζπλερείο παξεκβαηηθέο κηθξνδηνξζψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ν 

Φξίληκαλ πίζηεπε φηη φρη κφλν νη πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο ήηαλ αληηπαξαγσγηθέο γηα 

ηελ νηθνλνκία, αιιά θαη φηη ήηαλ αληίζεηεο κε ηηο αμίεο κηαο αλνηρηήο θνηλσλίαο ειεχζεξσλ 

αηφκσλ, ζπλδπάδνληαο άξηηα ηα νηθνλνκηθά κε ηελ πνιηηηθή πξάμε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Θεσξείηαη σο ν παηέξαο ηνπ κνλεηαξηζκνχ, απφ ηελ άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεη έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, φπσο πνιινί θνβνχληαη, φηη δελ είλαη θξίζηκν. Δίλαη, κάιινλ, κηα 

πξνζπάζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη επλντθέο γηα ηηο 

εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο. Σειηθά, γηα ηνλ ζπγγξαθέα ν θξαηηθφο έιεγρνο ζηελ αγνξά ηνπ 

λνκίζκαηνο είλαη αλεπηζχκεηνο, φρη κφλν γηαηί νδεγεί ζε δηεζλείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη 

πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά θαη γηαηί νπζηαζηηθά θαιθηδεχεη ηηο 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο. 

 

 

1.8.4 Σα δπν αθξαία θαζεζηώηα ηνπ δηεζλέο εκπνξίνπ 

 

Ο πξνζηαηεπηηζκφο, γηα ηελ θπβέξλεζε πνπ ηνλ αζθεί, ζπλίζηαηαη είηε ζηελ ελζάξξπλζε, κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θξίλνληαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ή κεγέζπλζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, είηε ζηελ ππνζηήξημε εθείλσλ πνπ ζπληζηνχλ 

έληνλν αληαγσληζκφ ζην Γηεζλέο εκπφξην θαη επνκέλσο δπζθνιεχνληαη λα ¨επηβηψζνπλ¨. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, κηα θπβέξλεζε γηα λα πεξηνξίζεη ην εμσηεξηθφ εκπφξην ιακβάλεη κηα ζεηξά 

απφ κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία γεληθά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγφξηεο: 1) Γαζκνί, 2) Πνζνηηθνί Πεξηνξηζκνί, 3) Δπηδνηήζεηο θαη 4) Γηνηθεηηθά κέηξα. 

Πην αλαιπηηθά:1) Γαζκνί, o δαζκφο ήηαλ ην κέζν εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ θαηά θχξην ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχηαλ παιηφηεξα ζην δηεζλέο εκπφξην. Ωο δαζκφ ελλννχηαλ ν θφξνο πνπ επηβάιιεη 

κηα θπβέξλεζε ζηα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηε ρψξα ηεο. Οη ηειεπηαίνη 

επηβάιινληαη ηξνπνπνηψληαο ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ, ε νπνία ζε ζπλζήθεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ 

θαη πιήξνπο αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηε δήηεζε θαη ηελ πξφζθνξα ηνπο, έρνπλ σο 
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απνηέιεζκα ηε κε άξηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο επεκεξίαο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ρψξαο πνπ  ηνπο επηβάιιεη. 2)Πεξηνξηζκνί, oη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί, φπσο θαη νη 

δαζκνί, απνηεινχλ κέζα εκπνξηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κηαο 

ρψξαο. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ είλαη: α) νη πνζνζηψζεηο κε ηηο νπνίεο κηα 

θπβέξλεζε πξνζδηνξίδεη ηηο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο πνζφηεηεο εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ ελφο 

αγαζνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, β) νη έιεγρνη ζηε ρνξήγεζε ζπλαιιάγκαηνο γηα 

εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ θαη γ) ην κπντθνηάδ θαη ν απνθιεηζκφο πνπ απνηεινχλ πην αθξαίεο 

κνξθέο πνζνηηθήο παξέκβαζεο ζην δηεζλέο εκπφξην. Σν κπντθνηάδ ζεκαίλεη ηελ πιήξε άξλεζε 

θάπνηαο ή θάπνησλ ρσξψλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε εθείλε ηεο νπνίαο επηβάινπλ ην κπντθνηάδ. 

Αληίζεηα, ν απνθιεηζκφο ζεκαίλεη ηελ κεξηθή άξλεζε κφλν γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ζηξαηεγηθήο φκσο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα ε νπνία πιήηηεηαη θαη 3) 

Δπηδνηήζεηο θαη ηα Γηνηθεηηθά κέηξα. 

Οη δηάθνξεο κνξθέο επηδνηήζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ είλαη κέηξα εκπνξηθήο θαη κε 

δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο ηα νπνία φιν θαη ζπρλφηεξα, αλ φρη κφληκα πιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο: α) Οη επηδνηήζεηο απνηεινχλ πιεξσκέο ηνπ δεκφζηνπ ζηηο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, γηα λα θαηνξζψζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο κε ζηφρν είηε λα δηεηζδχζνπλ ζηηο μέλεο αγνξέο είηε λα αληηζηαζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ μέλσλ πξντφλησλ ζηελ εζληθή ηνπο αγνξά, είηε θαη ηνπο δπν απηνχο ιφγνπο, β) Σα 

δηνηθεηηθά κέηξα .Ζ ελδηάκεζε θαηάζηαζε απηψλ ησλ αθξαίσλ θαζεζηψησλ είλαη νη δηάθνξεο 

κνξθέο Οηθνλνκηθψλ ελψζεσλ. Οη ηειεπηαίεο ζπληζηνχλ μίγμα ελεσθεροποίησης εμπορίοσ εληφο 

ησλ ρσξψλ-κειψλ θαη πξνζηαηεπηηζκνχ έλαληη ησλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Οη νπζηψδεηο πξνζπάζεηεο γηα έλσζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο μεθίλεζαλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

Β΄ Παγθφζκηνπ πφιεκνπ (1945). Ζ πξψηε κνξθή ήηαλ ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα πνπ 

είρε σο βάζε ηεο ηα θνηλά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο. Ζ πλζήθε ηεο Ρψκεο είρε 

αξρηθά σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ηεισλεηαθήο έλσζεο αλάκεζα ζηα θξάηε πνπ ζπκκεηείραλ, 

κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη γεληθφηεξα ησλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην κεηαμχ ηνπο θαη ηελ 

πηνζέηεζε θνηλνχ εμσηεξηθνχ δαζκνινγίνπ πξνο ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. ηαδηαθά, σο 

απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε θνηλή εκπνξηθή 

πνιηηηθή εμειίρζεθε ζε κία απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο.  

Παξάιιεια, νη δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο Κνηλήο Αγνξάο θαηέζηεζαλ 

ηελ ΔΔ εγεηηθφ δξψληα ζηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο παγθνζκίσο, ηφζν ζε δηκεξέο επίπεδν 
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(δειαδή αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ηξίηεο ρψξεο) φζν θαη ζε πνιπκεξέο, ζηα πιαίζηα αξρηθά ηεο 

GATT (General Agreement on Trade and Tarrifs- Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ) θαη 

ελ ζπλερεία ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ ηε δηαδέρζεθε. 

ήκεξα ε ΔΔ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δχλακε ζην παγθφζκην εκπφξην, ηε κεγαιχηεξε 

εμαγσγέα ηφζν αγαζψλ φζν θαη ππεξεζηψλ παγθνζκίσο, ηε κεγαιχηεξε πεγή άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ πξνο ηξίηεο ρψξεο θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δέθηε μέλσλ επελδχζεσλ κεηά ηηο 

Ζ.Π.Α. ε κεγάιν βαζκφ, νη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, αλάκεζα δειαδή ζηελ Έλσζε απφ ηε κία πιεπξά θαη ζε κηα άιιε πεξηθεξεηαθή έλσζε 

θξαηψλ απφ ηελ άιιε, φπσο είλαη νη κηθξέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ 

Δηξεληθνχ (τώρες ACP), νη Μεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ ππάγνληαη ζηε «δηαδηθαζία ηεο 

Βαξθειψλεο» (Barcelona process) ή νη ρψξεο ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ (Πεξζηθνχ) 

Κφιπνπ (Gulf Cooperation Council- GCC). Ωζηφζν, ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ επηβάιιεη θαλφλεο ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ηεο ζρέζεηο, πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ζηηο ρψξεο ACP, νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ην 

δηκεξέο εκπφξην.  

 

 

1.9 Αλαθεθαιαίωζε 

 

ε απηφ ην θεθαιαίν παξνπζηάζηεθε ν ξφινο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ απηφ. ηε ζπλέρεηα 

νξίζζεθε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο γηα 

ηνπο πνιίηεο ησλ άιισλ εζλψλ-θξαηψλ θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο θάζε ρψξαο κε ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεηαίξνπο ηεο. Ζ παγηνπνίεζε 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επεξεάδεη άκεζα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο θάζε ρψξαο κε ηηο ππφινηπεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζην εκπνξηθφ ηνπο 

ηζνδχγην. Σν ηειεπηαίν παξαηεξείηαη ειιεηκκαηηθφ ή πιενλαζκαηηθφ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

ηζνξξνπία ηνπ εκπνξίνπ κεηξάηαη κε βάζε ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, ηελ 

πνζφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηελ ηηκή ηνπο, επεξεάδεη ην κέγεζνο ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο. Όηαλ νη εμαγσγέο κηαο ρψξαο, απνηηκψληαη 
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ρακειφηεξα θαη νη εηζαγσγέο  πςειφηεξα ηείλεη λα απμεζεί ην κέγεζνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο θαη  λα κεησζεί φγθνο ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε εμηζνξξφπεζή ηνπ, κέζσ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ θαζψο ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα 

επεξεάδνπλ ηφζν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θάζε ρψξαο μερσξηζηά, φζν θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαζίζηαηαη επηβιαβέο θαη κε ηελ 

αχμεζή ηνπ κεηψλεηαη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΕΩΝΖ ΚΑΗ ΣΗ ΖΠΑ  

 

2.1 Eηζαγωγή 

 

ηηο θνηλσλίεο, πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο εθπιήξσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ θαη 

ηεο επίηεπμεο πςειφηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ γηα φινπο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη 

ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο  απφ  πνιηηηθά φξγαλα κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ. Ζ επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο πνπ ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ηνπ 1957 θαη 

πνπ αξγφηεξα εμειίρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Έλα απφ ηα αξρηθά άξζξα ηεο Κνηλήο Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο φξηδε φηη, κε ηε δεκηνπξγία 

ηεισλεηαθήο έλσζεο, ηα θξάηε κέιε απνζθνπνχζαλ ζην λα «ζπκβάινπλ πξνο ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ ζηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ». Έθηνηε, έλαο νινέλα 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο δσλψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεισλεηαθψλ ελψζεσλ έρεη ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, αληαλαθιψληαο ηελ επξσπατθή 

πξσηνπνξηαθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο σο κείδνλνο αλαπηπμηαθνχ 

εξγαιείνπ θαη κνλνπαηηνχ πξνο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. Φπζηθά, ε ηεισλεηαθή 

έλσζε ήηαλ απιψο ε «εζσηεξηθή» πιεπξά ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ήηαλ 

απαξαίηεηε σο πξνυπφζεζε ψζηε ε «εμσηεξηθή» ηεο πιεπξά λα ιεηηνπξγήζεη κε ζπλάθεηα θαη 

ζπλνρή, βάζεη εληαίσλ ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ. 

Σν αξρηθφ θφξνπκ θαη φξγαλν ιήςεσο απνθάζεσλ ήηαλ ε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη 

Δκπνξίνπ (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ην 1947, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε 

απφ έλα λέν, θαιχηεξα δνκεκέλν φξγαλν, ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) ην 1995. 

Αξρηθψο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη αξγφηεξα ε ΔΔ σο ζχλνιν, δηαδξακάηηδαλ πάληνηε πνιχ 

ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζην δηεζλέο εκπφξην. Απηφ είλαη 
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ζήκεξα αξθεηά πξνθαλέο θαζψο ε ΔΔ ησλ 15 είλαη ήδε ε θπξίαξρε δχλακε ζην παγθφζκην 

εκπφξην θαη κε ηε κεηάβαζε ζηα 27 θξάηε κέιε απιψο απμάλεη ην κεξίδηφ ηεο. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 153 ρσξψλ κειψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

(ΠΟΔ) έρνπλ βαζηθφ ζθνπφ λα γεθπξψζνπλ ηηο δηαθνξέο, θπξίσο κεηαμχ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ 

θαη αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο πθειίνπ. Ωζηφζν, νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, αθφκα θαη αλ αθεζνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

απηνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ, είλαη ζρέζεηο άληζεο. Σν απνδεηθλχεη απηφ θαη ε νηθνλνκηθή ζεσξία, 

αιιά θαη ε εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη κεγάιεο δπηηθέο 

εκπνξηθέο απηνθξαηνξίεο θαη‟ εμνρήλ επσθειήζεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Ζ ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο αλαγλψξηζε απηή ηελ 

αληζφηεηα θαη ζέζπηζε ηα ζεκαληηθά παθέηα αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα 

ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο.  

πλεπψο, ζε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη αληζφηεηεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

αλαιχνληαη νη εκπνξηθά ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκίεο έλαληη ησλ ηζρπξψλ ηφζν αλάκεζα ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, φζν θαη έλαληη ηεο Κίλαο θαη ηεο  ΖΠΑ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά 

θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο θξίζεο ζην ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 

 

 

2.2 Ηδηαηηεξόηεηεο θαη αληηζέζεηο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 

 

Σα θαηά θαηξνχο κέησπα θαη νη ζπλνκηιίεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) αλαπαξάγνπλ κία αληηθαηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηε ζπλνρή θαη ηηο αληηθάζεηο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο: Απφ ηε κηα πξνθχπηεη φηη, ζηελ κφιηο επηάρξνλε δσή ηνπ, ν ΠΟΔ, 

κε 135 ρψξεο-κέιε, έρεη επηιεθζεί δχν εθαηνληάδσλ ππνζέζεσλ παξαβίαζεο εκπνξηθψλ 

ζπκθσληψλ ή δηακάρεο κεηαμχ ρσξψλ γηα δεηήκαηα δηεζλνχο εκπνξίνπ, έλαληη "κφιηο" 300 

πεξίπνπ αληίζηνηρσλ ππνζέζεσλ πνπ απαζρφιεζαλ ηελ "πξνθάηνρφ" ηνπ, GATT, ζην δηάζηεκα 

κηζνχ ζρεδφλ αηψλα (1947-94). Απφ ηελ άιιε δηαπηζηψλεηαη ε δπζηνθία πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ επίιπζε ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ πνπ αξρίδνπλ πιένλ λα 

ζσξεχνληαη, ελψ επίζεο επηζεκαίλεηαη φηη νη ΖΠΑ εκπιέθνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ Οξγαληζκφ. 
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Ζ αληηθαηηθή εηθφλα είλαη πξντφλ δχν ηάζεσλ: Απφ ηε κηα κεξηά ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξεη ην δηεζλέο εκπφξην ζηηο επηκέξνπο ρψξεο, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηηο ρψξεο 

ζρεηηθά ρακειήο αλάπηπμεο ηεο Λ. Ακεξηθήο ή ηεο Αζίαο. Απφ ηελ άιιε, ηεο εγεκνληθήο ζέζεο 

ησλ ΖΠΑ ζηε δηεζλνπνιηηηθή ζθαθηέξα,  ηφζν έλαληη ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαη ησλ πξψελ 

ρσξψλ-κειψλ ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ (απφ θνηλνχ κε ηα άιια αλαπηπγκέλα δηεζλή νηθνλνκηθά θέληα -

ΔΔ, Ηαπσλία), φζν φκσο θαη έλαληη ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ αληαγσληζηψλ ηνπο (Γπηηθή 

Δπξψπε, Ηαπσλία). 

 

2.2.1 Γηεζλήο νηθνλνκηθόο αληαγωληζκόο θαη ε ηάζε θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ δηεζλνύο 

εκπνξίνπ  

Αληίζεηα κε φηη ζπρλά ππνζηεξίδεηαη, ε παγθφζκηα νηθνλνκία δελ είλαη εληαία, θαηά ην 

πξφηππν κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο (εληαίν λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

νηθνλνκίαο, εληαίν λφκηζκα), αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο "ζπλνξηαθέο" γξακκέο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο εζληθψλ νηθνλνκηψλ πνπ εληάζζνληαη ζ' απηήλ. Οη νηθνλνκηθέο "ζπλνξηαθέο" απηέο 

γξακκέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ απφ κέηξα απζηεξνχ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη "απνκφλσζεο" ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο απφ ηε δηεζλή (πςεινί δαζκνί θαη πνζνζηψζεηο, αθφκα θαη απαγφξεπζε 

εηζαγσγψλ), κέρξη έκκεζεο θαη ζπγθαιπκκέλεο κνξθέο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη 

επηδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ, φπσο π.ρ. ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ή ξπζκίζεηο 

πεξηβαιινληνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ φκσο απνθιείνπλ ηα πξντφληα θάπνησλ ρσξψλ απφ ηηο 

αγνξέο ησλ (θαηά θαλφλα αλαπηπγκέλσλ) ρσξψλ κε ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ξπζκίζεηο.  

ην ίδην επίπεδν ηνπνζεηείηαη θαη ε βηνκεραληθή πνιηηηθή (ή ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ε 

πνιηηηθή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα) πνπ αζθνχλ νξηζκέλεο ρψξεο (κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ Ηαπσλία) θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί σο κηα ζπγθαιπκκέλε 

κνξθή πξνζηαηεπηηζκνχ ηεο εγρψξηαο αγνξάο απφ ην εμσηεξηθφ κε ηαπηφρξνλε επηδφηεζε ησλ 

εμαγσγψλ. Βεβαίσο, είλαη πξνθαλέο αιιά θαη γλσζηφ απφ ηελ ηζηνξία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο 

φηη κηα δέζκε κέηξσλ νηθνλνκηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ κηαο ρψξαο πξνθαιεί αληίζηνηρνπ 

πεξηερνκέλνπ "αληίκεηξα" απφ ηνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο. Σν γεγνλφο απηφ θάλεη θαηαλνεηή 

ηελ ηάζε θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ρσξψλ κε ακειεηέεο ή έζησ κηθξέο 

δηαθνξέο ζην επίπεδν νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  
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Πψο εμεγείηαη φκσο ε ηάζε γεληθήο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη 

πξνζρψξεζεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ζηηο ζπκθσλίεο ηεο GATT ζην παξειζφλ θαη 

ζήκεξα ζηνλ ΠΟΔ; Καη, κήπσο ε ηάζε απηή εμαιείθεη ηηο νηθνλνκηθέο "ζπλνξηαθέο" γξακκέο 

κεηαμχ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ; Ζ απάληεζε κπνξεί λα δνζεί απφ θνηλνχ θαη ζηα δχν 

εξσηήκαηα. Αθφκα θη αλ παξαβιέςνπλ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα άκεζνπ ή έκκεζνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο νηθνλνκίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ λνκηζκάησλ, απφ ηελ αλππαξμία, 

δειαδή, ελφο εληαίνπ παγθφζκηνπ λνκίζκαηνο. Έηζη, ελψ ζε εζληθφ επίπεδν νη ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ εθθξάδνληαη "απηνκάησο" ζε κνλάδεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ζην δηεζλέο 

επίπεδν ιακβάλεη ρψξα ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ εζληθνχ "ρξεκαηηθνχ ηνπο νλφκαηνο" ζε δηεζλέο 

λφκηζκα, δηακεζνιαβεί δειαδή ε ζρέζε αληαιιαγήο αλάκεζα ζηηο λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 

Οη ρψξεο κε ηε δηεζλψο ςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ζε ζέζε λα 

δηαζέηνπλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνπλ ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ 

απηέο ησλ ιηγφηεξν "παξαγσγηθψλ" αληαγσληζηψλ ηνπο, ψζηε, φρη κφλν λα απνθνκίδνπλ 

πξφζζεηα θέξδε, αιιά θαη λα δηεπξχλνπλ ζπλερψο ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά. Σν απνηέιεζκα 

γηα ηηο πεξηζζφηεξν "παξαγσγηθέο" ρψξεο είλαη ε δεκηνπξγία δηεπξπλφκελσλ εκπνξηθψλ 

πιενλαζκάησλ, ελψ παξάιιειε είλαη θαη ε ζπλερήο αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ ζηηο 

ρψξεο κε δηεζλψο ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα. Σα εκπνξηθά απηά ηζνδχγηα ειιείκκαηα ή 

αληίζηνηρα πιενλάζκαηα είλαη φκσο ν πιένλ απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηε 

καθξνπξφζεζκε θίλεζε ηεο δηεζλνχο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ελφο εζληθνχ λνκίζκαηνο.  

Μηα ζπλερήο επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ δελ κπνξεί παξά κφλν θνληνπξφζεζκα λα 

αληηζηαζκίδεηαη απφ κηα αληίζηνηρε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ θεθαιαίσλ. Τπφ ηελ πίεζε έηζη ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ππνρξεψλεηαη ε ρψξα κε ηε ζρεηηθά ρακειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα λα ππνηηκήζεη ην εζληθφ ηεο λφκηζκα, ελψ αληίζηνηρα ηα πιενλάζκαηα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο κε ηελ ςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζέηνπλ ζε 

θίλεζε κηα δηαδηθαζία αλαηίκεζεο ηνπ δηθνχ ηεο εζληθνχ λνκίζκαηνο. Με ηελ ππφζεζε φηη φινη 

νη άιινη παξάγνληεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη, νη λνκηζκαηηθνί κεραληζκνί πνπ κφιηο 

πεξηγξάθηεθαλ ηξνπνπνηνχλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, 

ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο: 

εδψ, ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ε αλαπξνζαξκνγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο 
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ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά γηα ηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα (εζληθά) θεθάιαηα. Οη δηεζλείο δηαθνξέο 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα κπνξνχλ έηζη λα αλαπαξάγνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ, ελψ ηα 

πξφζζεηα θέξδε, πνπ απνθνκίδνπλ ηα πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλα εζληθά θεθάιαηα 

εμαλεκίδνληαη.  

Μέζα απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο 

κεηαζρεκαηίδνληαη νη "ςειέο" εζληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε κέζεο (ή θαη ρακειέο) 

δηεζλείο ηηκέο αγνξάο. Αληίζηνηρα, νη "ρακειέο" εζληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξαο (ηεο ρψξαο κε ηε ζρεηηθά ςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα) κεηαηξέπνληαη θαη 

πάιη, κέζα απφ ηελ αλαηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ζε κέζεο δηεζλείο ηηκέο. Ζ δηαθχκαλζε 

ησλ ηζνηηκηψλ ιεηηνπξγεί δειαδή πξνζηαηεπηηθά γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο εζληθέο 

νηθνλνκίεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηζνξξνπνχλ ζηα επίπεδα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

βησζηκφηεηα φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηεζλή αληαγσληζκφ. Παξφηη απηφ δελ 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε (δηφηη νη κεραληζκνί απηνί δελ επαξθνχλ γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ φπνηα αληαγσληζηηθφηεηα ζε ρψξεο πνιχ ρακειήο αλάπηπμεο), εληνχηνηο 

πξφθεηηαη γηα κηα παγθφζκηα νηθνλνκία ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο αλαπαξάγνληαη πνιχ 

ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο αλάπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεηαο απφ φηη ζην εζσηεξηθφ κηαο εζληθήο 

νηθνλνκίαο.  

Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ, δειαδή, ζην δηεζλέο εκπφξην ρσξίο ε ζέζε 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα απεηιείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ζηνλ ίδην 

βαζκφ πνπ απεηιείηαη ε ζέζε κηαο ιηγφηεξν "παξαγσγηθήο" επηρείξεζεο ζην εζσηεξηθφ ελφο 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

Έλα παξάδεηγκα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ αλαπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, έρεη ππνινγηζζεί φηη 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε παξαγσγηθφηεηα ζηηο ΖΠΑ ήηαλ 3-10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ φηη ζηηο 

ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ή ζηελ Ηαπσλία. Παξά φκσο απηή ηελ ππεξνρή ηνπο θαη παξά ηε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν κε βάζε ηηο 

ζπκθσλίεο ηεο GATT, νη ΖΠΑ φρη κφλν δελ εθηφπηζαλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο απφ ηελ 

παγθφζκηα αγνξά, αιιά είδαλ ηα κεξίδηα ησλ εηζαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο αγνξά λα 

δηεπξχλνληαη ζπλερψο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηαρχλζεθε, θπζηθά, θαζψο νη δηεζλείο νηθνλνκηθνί 

αληαγσληζηέο ησλ ΖΠΑ (θαη θπξίσο ε Ηαπσλία θαη ε Γπηηθή. Γεξκαλία) θαηάθεξλαλ λα 

θαιχςνπλ ζηαδηαθά ην αλαπηπμηαθφ ράζκα πνπ ηνπο ρψξηδε απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
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ησλ φξσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε δηεζλή αγνξά εμεγεί γηαηί φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο απνδέρνληαη ην πιαίζην ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ κέηξσλ πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ 

δηακνξθψζεθε κεηαπνιεκηθά κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, θαη ζπεχδνπλ λα εληαρζνχλ ζε 

ζπκθσλίεο θαη Οξγαληζκνχο φπσο ν ΠΟΔ. Όκσο ν (δηεζλήο νηθνλνκηθφο) αληαγσληζκφο είλαη 

πάληα αληαγσληζκφο, θαη νη δηεζλείο Οξγαληζκνί είλαη ιηγφηεξν "λανί ζπλεξγαζίαο" θαη 

πεξηζζφηεξν "απνθξπζηαιιψζεηο" ζπζρεηηζκψλ δχλακεο. Σαπηφρξνλα, ε δηαπινθή πνιηηηθήο 

θαη νηθνλνκίαο είλαη ζην δηεζλέο επίπεδν αθφκα πην έληνλε απφ φηη ζην εζληθφ. 

 

 

2.2.2 Ζ αζηαζήο νηθνλνκηθή εγεκνλία ηωλ ΖΠΑ 

 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ GATT ζηνλ ΠΟΔ ζεκαδεχηεθε απφ κηα ζεηξά ξπζκίζεηο, πνπ 

απνηππψλνπλ απφ ηε κηα ηελ απμεκέλε δηεζλή νηθνλνκηθή ηζρχ ησλ αλαπηπγκέλσλ δπηηθψλ 

ρσξψλ, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ιεγφκελνπ "ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ", θαη απφ ηελ άιιε ηνλ 

ηζχλνληα ξφιν ησλ ΖΠΑ ζην δηεζλνπνιηηηθφ ζηεξέσκα: α) Φηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ "εκπνξίνπ 

ππεξεζηψλ" κέζσ ησλ GATS (Γεληθψλ  πκθσληψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηηο Τπεξεζίεο), νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ ην έλα πέκπην ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (1 ηξηο δνιάξηα). Με ηε 

ξχζκηζε απηή νη ρξεκαηηζηηθέο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνληαη σο "εκπφξεπκα", κε ζπλέπεηα ηε 

λνκηθή ππνρξέσζε αλνρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θεθαιαίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

ξχζκηζε ησλ αληαιιαγψλ επεθηάζεθε γηα πξψηε θνξά θαη ζην θαζεζηψο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, β) Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (ΓΠΗ). Σα ΓΠΗ 

εμαζθαιίδνπλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζπκθέξνληα ησλ (ακεξηθαληθψλ θπξίσο) εηαηξηψλ 

ινγηζκηθνχ θαη "ςπραγσγίαο", γ) Δμαίξεζε ησλ εκπνξηθψλ "Εσλψλ Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ" 

ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (ΔΔ, ΝΑFTA, APEC [νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία Αζίαο-Δηξεληθνχ]), 

απφ κέηξα πνπ επηβάιινληαη ζηα ινηπά κέιε ηνπ ΠΟΔ θαη δ) Αλάιεςε απμεκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηνλ έιεγρν θαη επηβνιή θπξψζεσλ ζηε ρψξεο-κέιε πνπ 

παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ. Οη ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ ζα ελζσκαηψλνληαη ζην εζληθφ 

δίθαην ησλ θξαηψλ, ελψ ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο θαλνληζκψλ πξνβιέπνληαη ζπληνληζκέλεο 

εκπνξηθέο θπξψζεηο απφ φια ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ. ηα κέηξα απηά, πνιινί αλαιπηέο δηείδαλ κηα 

πξνζπάζεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ δπηηθψλ ρσξψλ (ΖΠΑ, ΔΔ, Ηαπσλία) λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 
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δηεπξχλνπλ ην ράζκα κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη λα απνηξέςνπλ θάζε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθσζεί έλα κέησπν θνηλψλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ησλ ηειεπηαίσλ, θαη' αλαινγία ηνπ 

"Κηλήκαηνο ησλ Αδεζκεχησλ", πνπ ζην παξειζφλ εμέθξαδε (θαη) ηηο νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Ζ άπνςε απηή είλαη νξζή. Ωζηφζν δελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί φηη ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. πλεπψο, νη αληηζέζεηο πνπ αλαθχνληαη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θέληξσλ (γηα παξάδεηγκα ε δηακάρε ΖΠΑ - ΔΔ γηα ηα αγξνηηθά θαη θηελνηξνθηθά 

πξντφληα) δελ είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο θαη έληαζεο απφ εθείλεο κεηαμχ αλαπηπγκέλνπ - 

αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. Σειηθά, έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο φπσο ν ΠΟΔ δελ κπνξεί λα κείλεη 

αλεπεξέαζηνο απφ ηηο αληηζέζεηο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί, νχηε λα αλαζηείιεη ηε κεηαβνιή 

ησλ ζπζρεηηζκψλ δχλακεο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Γίλεηαη έηζη θαη ν ίδηνο 

ν ΠΟΔ θνξέαο ηεο θχξηαο αληίθαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην "παγθφζκην ζχζηεκα": Ζ νηθνλνκηθή 

ηζρχο ηνπ αδηακθηζβήηεηνπ πνιηηηθνχ εγεκφλα (ησλ ΖΠΑ) ακθηζβεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ (ΔΔ, Ηαπσλία).  

Ο δηεζλήο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο ππήξμε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο πνπ ψζεζαλ 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζε ηνπ "εληαίνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ" θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο. Καηά πφζν ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αλάδπζε ελφο "επξσπατθνχ ππεξθξάηνπο" είλαη πξφσξν λα ιερζεί, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 

απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα απαηηνχζε κηα δηαθνξεηηθή αλάιπζε. Σν θξάηνο ζπκππθλψλεη 

ηε ζπλνιηθή (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ηδενινγηθή-πνιηηηζηηθή) θνηλσληθή εμνπζία ησλ 

θεθαιαηνθξαηηθψλ ηάμεσλ ζην εζσηεξηθφ ελφο θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Δμαζθαιίδεη ηε 

ζπλνρή θαη αλαπαξαγσγή ηεο εμνπζίαο απηήο ηφζν ζην εζσηεξηθφ (απέλαληη ζηηο 

θπξηαξρνχκελεο θνηλσληθέο ηάμεηο) φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (απέλαληη ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο 

ηάμεηο άιισλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελδνθπείο ηάζεηο επέθηαζεο 

ησλ νξίσλ θπξηαξρίαο ηεο). ην δηεζλέο επίπεδν, θάζε θαπηηαιηζηηθή εμνπζία (θαη ε αληίζηνηρε 

θξαηηθή πνιηηηθή) ιεηηνπξγεί πάληα ζε έλα πιαίζην ζπκκαρίαο/αληαγσληζκνχ πξνο ηηο φκνξεο 

θαπηηαιηζηηθέο εμνπζίεο ησλ άιισλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. ηελ Δπξψπε, φζν θαη αλ νη 

δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ επξσπατθψλ 

θεθαιαηνθξαηηθψλ ηάμεσλ, θαη έρνπλ δψζεη ζην ζηνηρείν ηεο ζπκκαρίαο ηελ πξσηνθαζεδξία 
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έλαληη ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ, εληνχηνηο δελ ηηο έρνπλ νδεγήζεη ηφζν καθξηά ψζηε λα 

ζπγρσλεπζνχλ ζε κία εληαία θεθαιαηνθξαηηθή ηάμε. Ζ πξννπηηθή ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ 

θξάηνπο θαη ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ έζλνπο δελ είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

 

2.3 Ο ηζρπξόο Βνξξάο, ν ειιεηκκαηηθόο Νόηνο θαη ε Διιάδα 

 

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ είλαη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο. Σα ηειεπηαία 50 

ρξφληα, θαη ηδίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαηαβιήζεθαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

εληαίαο αγνξάο φπνπ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα αγαζά, άλζξσπνη, θεθάιαηα θαη 

ππεξεζίεο. Σν εκπφξην κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηαπηφρξνλα ε 

ΔΔ θαηέζηε ζεκαληηθή παγθφζκηα εκπνξηθή δχλακε. 

Ζ εληαία αγνξά είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα ηεο ΔΔ. Καηάξγεζε ηα νηθνλνκηθά 

ζχλνξα ζηελ Δπξψπε θαη αχμεζε ηνλ αληαγσληζκφ, κε απνηέιεζκα θαιχηεξε πνηφηεηα θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Ωζηφζν, αμίδεη κηα αλαθνξά ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο ζηελ ΔΔ. ηελ επξσδψλε θαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαη δχν κνληέια 

νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αλάπηπμεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, αλήθνπλ νη ρψξεο ηνπ 

Βνξξά, κε πξσηαγσληζηή φρη κφλν ηε κηθξή Ηξιαλδία, αιιά ηελ πνιχ κεγαιχηεξε Γεξκαλία, ηε 

Φηιαλδία θαη ηελ Οιιαλδία, νη νπνίεο έρνπλ θαηαθέξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα γίλνπλ ηζρπξέο 

αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο. Σν ίδην θάλνπλ ε Απζηξία θαη ην Βέιγην. Αμηνπνηψληαο ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο θαη ην θζελφ θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ επηθξάηεζε κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ επξψ, κπφξεζαλ λα μεπεξάζνπλ ρξφληεο πζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ 

παιαηφηεξα ραξαθηήξηδαλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. ήκεξα, νη ρψξεο απηέο εμάγνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν, παξά ηε θαηλνκεληθά δπζκελή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ, πνπ ζεσξείηαη ππεξηηκεκέλν απέλαληη ζην δνιάξην θαη 

άιια δηεζλή λνκίζκαηα. 

Ζ κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, δελ πξνθάιεζε ξαγδαία αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο, νχηε αλέηξεςε ηηο παξαδνζηαθέο ζπκπεξηθνξέο πςειήο απνηακίεπζεο. Αληίζεηα, 

νδήγεζε ζε πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ θαηεχζπλζε 
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ηεο πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο. Οη βφξεηεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, είδαλ έγθαηξα ην θχκα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη έθαλαλ πνιιέο επελδχζεηο ζε αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, κε θπξηφηεξν 

φκσο θξηηήξην φρη ηφζν ην θηελφηεξν θφζηνο παξαγσγήο, αιιά ηελ άκεζε παξνπζία ζηηο λέεο 

κεγάιεο αγνξέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηεζλνπνίεζε θαη ε ηζρπξνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζεζκψλ, δεκηνχξγεζε επλντθνχο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, παξέρνληαο ζε απηέο 

αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη ζχγρξνλεο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο. Σν ηειηθφ ηζνδχγην αλάκεζα ζηηο 

εηζεξρφκελεο θαη ηηο εμεξρφκελεο επελδχζεηο, ήηαλ εληππσζηαθά ζεηηθφ γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

επξσπατθνχ βνξξά, κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε κηαο ηζρπξήο θαη ζχγρξνλεο παξαγσγηθήο 

βάζεο. Σελ ίδηα πεξίνδν -θαη ζπλήζσο έπεηηα απφ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα 

ζπλδηθάηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο- επηηπγράλεηαη κηα ζεηξά απφ εζληθέο ζπκθσλίεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπλαθφινπζεο αχμεζεο ησλ 

ακνηβψλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα απνθχγνπλ έηζη ηφζν ηελ έθξεμε ηνπ πιεζσξηζκνχ, φζν θαη 

ηελ αθαίκαμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ άικαηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

Γηαθνξεηηθά πξφηππα θαίλεηαη φκσο φηη επηθξάηεζαλ, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, 

ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ. Έρνληαο ηζηνξηθά πην αδχλακε απνηακηεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

απφ ηνλ πξνηεζηαληηθφ βνξξά, νη θνηλσλίεο ηνπ Νφηνπ βξέζεθαλ ζην δξφκν ηεο εχθνιεο 

θαηαλαισηηθήο έθξεμεο, ρσξίο λα πνιπζθεθηνχλ ηα πηζαλά δπζάξεζηα επαθφινπζα ζηε 

ζπλέρεηα.  

Ζ Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα, έρνπλ ζήκεξα πξσηνθαλή ειιείκκαηα ζην 

εμσηεξηθφ ηζνδχγην, πνπ θπκαίλνληαη απφ 10-15%. Οη ρψξεο απηέο είραλ βέβαηα πάληα αξλεηηθφ 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην, πνηέ φκσο δελ γλψξηζαλ ηέηνηα έθξεμε ειιεηκκάησλ ζηηο Σξέρνπζεο 

πλαιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο πξηλ απφ πέληε ρξφληα, ήηαλ 

γχξσ ζηα 10 δηο δνιάξηα, ζεκαληηθφ κελ πξφβιεκα, αιιά δηαρεηξίζηκν. Όκσο, ην 2007 μεπέξαζε 

ηα 55 δηο δνιάξηα, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θηάλεη πιένλ ην 16% θαη είλαη καθξάλ ην κεγαιχηεξν 

παγθνζκίσο! (Ζ δεχηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν κε κεγάιν εμσηεξηθφ έιιεηκκα είλαη ε Ηζπαλία κε 

9% ηνπ ΑΔΠ θαη νη ΖΠΑ κε 6%). Κάζε Έιιελαο πνιίηεο ρξσζηάεη ζήκεξα 5.500 δνιάξηα ζην 

εμσηεξηθφ, θάζε Ηζπαλφο ρξσζηάεη 3.000 θαη θάζε Πνξηνγάινο 2.500 δνιάξηα. 

Ζ θαηεγνξία απηψλ ησλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ηεο Γαιιίαο 

θαη ηεο Ηηαιίαο, έρνπλ κεγάιε αδπλακία λα ζηαζνχλ ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Καη εδψ βέβαηα 

ππάξρεη εμήγεζε: Καη ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 
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επξψ, νδήγεζε ζε πνιιέο λέεο επελδχζεηο, αιιά ζηξάθεθαλ θπξίσο ζε κηα έθξεμε ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ νδήγεζε ζε παξακέιεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σαπηφρξνλα, ε απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, 

δηεπθφιπλε ηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ θαηνίθνπο άιισλ ρσξψλ θαη έηζη, νη νηθνλνκίεο 

ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ εθνδηάζηεθαλ εχθνια κε πνιιά θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έλα 

λέν θαηαλαισηηθφ πξφηππν, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κπνπλ ζηνλ θφπν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ηεο παξαγσγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. 

Φαίλεηαη φκσο φηη ν θχθινο απηφο ηεο εχθνιεο επεκεξίαο, ζπλαληά ηα πξψηα δξακαηηθά 

αδηέμνδα. Με ηα κεγάια ειιείκκαηα ζην Ηζνδχγην Πιεξσκψλ, ηελ έθξεμε ησλ ηηκψλ ζηα 

αθίλεηα θαη ηε ξαγδαία ππνρψξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, νη νηθνλνκίεο ηνπ Νφηνπ δελ 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ζαλ λα κελ ζπκβαίλεη ηίπνηα. Αξγά ή γξήγνξα, ζα ππνζηνχλ θάπνηα 

πξνζαξκνγή. Αλ δελ ππήξρε ε "αζπίδα επξψ", ε πξνζαξκνγή ζα είρε γίλεη κε λνκηζκαηηθφ 

ηξφπν θαη ζα είραλ νδεγεζεί ζε απαλσηέο, καδηθέο ππνηηκήζεηο ησλ λνκηζκάησλ ηνπο. 

 

 

2.3.1 Δμωηεξηθό εκπόξην ειιεηκκαηηθώλ Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ην εκπφξην παγθνζκίσο, ραξαθηεξίζηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ δχν ζηνηρεία, πξψηνλ απφ ην ζπλερψο απμαλφκελν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζε απηφ νη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ηδίσο ε Κίλα θαη δεχηεξνλ απφ ηε ζηαδηαθή απψιεηα ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ζην παγθφζκην εκπφξην πνπ θαηαγξάθνπλ πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

ε απηφ ην πιαίζην αλαθέξεηαη παξαθάησ ε πνξεία ησλ εκπνξηθψλ ηζνδπγίσλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ κε ρξφληα εκπνξηθά ειιείκκαηα. 

 

 Ηηαιία 

Ζ Ηηαιία είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ρψξεο ζην θφζκν. Σν ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε βηνκεραλία, εηδηθφηεξα δε νη κηθξέο θαη νη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο πνπ εηδηθεχνληαη ζε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο ζρεδίνπ. Ζ 

ζηαζηκφηεηα ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο, ε αχμεζε παγθνζκίσο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, θαη ε 

παξαδνζηαθή εμεηδίθεπζε ησλ ηηαιηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
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πξνζαξκνγήο ζηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, επηδξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

ηηαιηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ 

ηηαιηθψλ πξντφλησλ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

 
                  Πεγή: Trade Economics 

Γηάγξακκα 2.1 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Ηηαιίαο 

 

Ζ Ηηαιία παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά εκπνξηθφ έιιεηκκα ην 2004 απφ ην 1992. χκθσλα κε 

ην Γηάγξακκα 2.1, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Ηηαιίαο αλέξρεηαη ζηα 2358,5 εθαη. επξψ ην 2004, 

ζε ζχγθξηζε κε ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηνπ 2003 ησλ 2366,8 εθαη. επξψ. Σν ελ ιφγσ έιιεηκκα 

ππήξμε απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο θαηά 16,9% ησλ εηζαγσγψλ θαη θαηά 13,5% ησλ εμαγσγψλ. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη δπν κήλεο πξηλ ηη εζληθέο εθινγέο ηνπ 2005, ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο εηζαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ νδήγεζε ζε εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ 10 

εθαη., κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 850% ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ην 2004. Ζ 

ηειεπηαία θνξά πνπ ε Ηηαιία είρε ηέηνην έιιεηκκα ήηαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην έιιεηκκα αλήιζε απφ €2358,5 εθαη. ην 2004 ζηα €10289,5 εθαη. ην 2005. Γηα 

ην 2008, ν φγθνο εκπνξίνπ ηεο Ηηαιίαο αλήιζε ζε 743 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ νη ηηαιηθέο 

εμαγσγέο ήηαλ 365 δηζ. επξψ θαη νη εηζαγσγέο 377 δηζ. επξψ. Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ δηεπξχλζεθε θαη αλήιζε ζε 11,5 δηζ. επξψ ην 2008, απφ ηα 8,6 δηζ. επξψ ην 2007. Ζ 

πνξεία ηνπ Ηηαιηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ παξακέλεη θαζνδηθή κέρξη ζήκεξα. Ζ επηδείλσζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην δηπιαζηαζκφ ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο ρψξεο 

εθηφο ηεο ΔΔ-27, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Ηηαιίαο ζε ελεξγεηαθά 

πξντφληα. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, απφ ηα ηέιε ηνπ 2007, θαη γεληθφηεξα ησλ ηηκψλ ησλ 
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ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, θαζψο ηα πξντφληα απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 19,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ (15,7% ην 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2008 νδήγεζε ζηε δηεχξπλζε απφ ηα 15,2 ζηα 19,5 δηζ. επξψ ηνπ ειιείκκαηνο έλαληη ησλ 

ρσξψλ ηνπ OPEC, παξά ηελ αχμεζε ησλ ηηαιηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο απηέο. Οη ηηαιηθέο 

εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ αθνξνχζαλ θαηά 38% ην θπζηθφ αέξην, θαηά 20,8% ην αξγφ 

πεηξέιαην θαη θαηά 20,5% ην θνθ θαη ηα ξαθηλαξηζκέλα πεηξειατθά πξντφληα. Ζ πνξεία ηνπ 

Ηηαιηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ παξακέλεη θαζνδηθή κέρξη ζήκεξα, σζηφζν, ζχκθσλα κε 

πξφζθαην δεκνζίεπκα ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Il Sole 24Ore ηα πξντφληα 

πνιπηειείαο ηηαιηθνχ ζηπι θαζψο θαη ηα ηερλνινγηθά πξντφληα αληηζηέθνληαη ζηελ θξίζε ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ θαη κάιηζηα ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ζηαζεξνπνίεζαλ ην ξφιν ηνπο σο παγθνζκίσο 

αλαγλσξίζηκα “made in Italy” πξντφληα. Ζ θαιή πνξεία ηνπ κεραληθνχ θιάδνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεκαληηθέο πξνφδνπο ησλ θιάδσλ: πθάζκαηνο-έλδπζεο, νπηηθψλ, ππφδεζεο, επίπινπ θαη 

πνιπηειψλ ζθαθψλ. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, παξαηεξήζεθε δξαζηηθή πηψζε ησλ ηηαιηθψλ εμαγσγψλ, 

ζπγθεθξηκέλα ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο θαηά 30% θαη θαηά 22% πξνο ηηο 

ρψξεο ηνπ OPEC. Οη αλαιχζεηο, επίζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ παξαηεξεηήξηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο παξνπζηάδνληαη δπζνίσλεο γηα ζπλέρηζε ηεο πησηηθήο πνξείαο ησλ εμαγσγψλ.  

 

 Γαιιία  

Ζ Γαιιία είλαη κηα απφ ηηο 10 εμαγσγηθέο δπλάκεηο ζην θφζκν. Οη εμαγσγέο ηεο εηδηθφηεξα 

ππνζηεξίδνληαη κε βηνκεραλίεο αεξνλαπηηθέο θαη απηνθηλήησλ. Ωζηφζν, ε ρσξά δεκηνπξγεί έλα 

πςειφ επίπεδν εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαζψο ηξνθνδνηείηαη κε εηζαγφκελα αγαζά ηα νπνία 

πσινχληαλ ζρεηηθά θζελφηεξα ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε ζχγθξηζε κε αγαζά πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Γάιιηα. Παξάινπ ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο (κε ηελ αλάπηπμε πφισλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο" θαη ζέηνληαο πηζηψζεηο θνξψλ γηα εξεπλά θαη αλάπηπμε), νη εμαγσγέο ηεο 

Γαιιίαο έρνπλ ζρεηηθά ρακειφηεξε ζρεηηθή πξνζηηζέκελε αμία. Δπίζεο, ηα γαιιηθά αεξνπνξηθά 

εθφδηα (Aerospace Suppliers) δελ εκθαλίδνληαη αξθεηά ζηηο αγνξέο πνπ έρνπλ δπλαηή αλάπηπμε 

(Κηλά ή Αλαηνιηθή Δπξψπε), κε απνηέιεζκα ε γαιιηθή αγνξά λα ζπλερίδεη λα ππνθέξεη απφ ην 

αληαγσληζκφ κε ηελ γεηηνληθή Γεξκάληα νη φπνηνη εμάγνπλ δπλακηθά. Δθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ μαθληθή αχμεζε ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμεγνχλ ην επξχ 
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εκπνξηθφ ράζκα ηεο Γαιιίαο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί ζηα εξρφκελα ρξφληα. Οη 

κεγαιχηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γαιιίαο είλαη ε Δπξσπατθή έλσζε, νη  ΖΠΑ θαη ε Κίλα. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε γαιιηθή νηθνλνκία είλαη θπξίσο ε κείσζε, ηα ηειεπηαία 

έηε, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, ε κεηεγθαηάζηαζε πνιιψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζηνπο 

θιάδνπο ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ θαη άιισλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε αλειαζηηθή αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ αλαηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ απνηειεί ην βαζηθφ αίηην ηεο πηψζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο ε γαιιηθή νηθνλνκία παξάγεη θπξίσο ππεξεζίεο θαη θαηαλαισηηθά 

πξντφληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Σξάπεδαο ηεο Γαιιίαο θάζε 

αλαηίκεζε ηνπ επξψ πέξαλ ηεο ηζνηηκίαο 1 επξψ πξνο 1,15 δνιάξηα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο θαη ζε πηψζε ησλ εμαγσγψλ ηεο 

 

 

             Πεγή: Trade Economics 

Γηάγξακκα 2.2  

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Γαιιίαο 

 

χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2.2, ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Γαιιίαο αθνινπζεί ηδηαίηεξα 

αξλεηηθή πνξεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Καηέζηε αξλεηηθφ γηα πξψηε θνξά ην 

2004 ελψ ζεκεηψλεη ηα πςεινηέξα ηζηνξηθά επίπεδα ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ειιείκκαηνο ζχκθσλα 

κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ησλ γαιιηθψλ ηεισλείσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 2008, ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα ηεο ρψξαο αλήιζε ζην χςνο ησλ 53,242 δηο επξψ έλαληη 37,726 δηο ην 2007, εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο επηβάξπλζεο απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε 

πνπ πιήηηεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Με δειψζεηο ηεο, ε Τθππνπξγφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 
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θαο. Anne-Marie Idrac, επηζήκαλε φηη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο πξνήιζε 

απφ ηελ εμάξηεζε ησλ γαιιηθψλ εμαγσγψλ απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο 

πιήηηνληαη εμίζνπ απφ ηελ θξίζε, ελψ ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ 

εμαγσγψλ θαη πξνο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε 

πζηέξεζε ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηζπαλία, ρψξεο πνπ 

πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ νηθνλνκηθή χθεζε. Ζ κείσζε ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ 

εηζαγσγψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ γαιιηθψλ εμαγσγψλ 

θαηεπζχλεηαη ζηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο κεγάιεο δπηηθνεπξσπατθέο 

αγνξέο - Γεξκαλίαο, Ζλ. Βαζηιείνπ, Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο- πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, ελψ νη εηζαγσγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο πνπ επηδεηθλχνπλ νη γάιινη 

θαηαλαισηέο ζπγθξαηψληαο ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο δαπάλεο. Δπίζεο, ην απφζεκα ησλ γαιιηθψλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ έρεη αλέιζεη ζηα ηζηνξηθά πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ, εμέιημε πνπ πιήηηεη 

ηνλ ππξήλα ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαζψο έλαο ζηνπο δέθα 

εξγαδφκελνπο απαζρνιείηαη άκεζα ή έκκεζα ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο ρψξαο. 

 

 Ηζπαλία 

Παξά ηνλ δπλακηζκφ ηεο ηζπαληθήο νηθνλνκίαο ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο νμχλεη ηηο 

παξαδνζηαθέο αληζνξξνπίεο. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Ηζπαλίαο, ην νπνίν έθηαζε ζε ηζηνξηθή 

ηηκή ην 2007, βαίλεη απμαλφκελα κεγαιχηεξν ρξφλν κε ην ρξφλν. Ο ελεξγεηαθφο ινγαξηαζκφο 

γηα ην 2007 έθηαζε ηα 41788 εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία απνηεινχλ ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ (+2.6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2006). Όκσο, απηφ επεξεάδεηαη ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ Brent. Ωζηφζν, απηφο δελ είλαη ν κνλφο ιφγνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κείσζε ηνπ 

εκπνξίνπ. Δθηφο απφ πξντφληα δηαηξνθήο(π.ρ. θξνχηα θαη ιαραληθά) ησλ νπνίσλ ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ, ην ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ γηα αιιά αληηθείκελα, ην νπνίν δείρλεη 

ηελ απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Ηζπαληθήο νηθνλνκίαο. Οη θχξηνη εκπνξηθνί εηαίξνη 

είλαη ρψξεο ηεο επξσδψλεο.  
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                  Πεγή: Trade Economics 

Γηάγξακκα 2.3 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Ηζπαλίαο 

 

χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2.3, ηα απμαλφκελα εκπνξηθά ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνχληαη εδψ 

θαη κία δεθαεηία θαη ηα ζπλερψο κεηνχκελα πνζνζηά θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο 

νθείινληαη ζηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχρζεθε ε Ηζπαληθή νηθνλνκία. Ζ αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο 

(κεηά ηελ είζνδν ζηελ Δ.Δ) ζηεξίρηεθε πεξηζζφηεξν ζην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηνο θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ, σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο 

επάξθεηαο ζε αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζην ρακειφ ρξεκαηνδνηηθφ θφζηνο, παξά ζηηο 

βειηηψζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο απηήο. Δπηπιένλ έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ ψζεζε ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ηζπαλίαο ήηαλ ε ππεξρξέσζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε εγρψξηα 

δήηεζε κπφξεζε λα απμεζεί κε ξπζκνχο δηπιάζηνπο εθείλσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο 

επξσδψλεο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

(04-08) θαηά 33,3961 δηο ή θαηά 55%. Ωζηφζν, ην εμσηεξηθφ εκπφξην παξνπζίαζε 

ηθαλνπνηεηηθή βειηίσζε ην 2008 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο νη εμαγσγέο 

απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο εηζαγσγέο κεηψλνληαο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν σζηφζν 

παξακέλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Δηδηθφηεξα, νη εμαγσγέο ζπλέρηζαλ θαηά ην 2008 ηελ 

αλνδηθή ηνπο πνξεία, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ζε ζρέζε κε ην 2007, πνπ 

ινγίδεηαη σο κία εμαηξεηηθή επίδνζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χθεζε πνπ έπιεμε ηηο θπξηφηεξεο 

αγνξέο πνπ θαηεπζχλνληαη ηα ηζπαληθά πξντφληα. Ωζηφζν, ν ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ ν κηθξφηεξνο 

ηεο πεληαεηίαο θαη νθείιεηαη ζηελ πνιχ θαθή επίδνζε ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2008. Ζ κείσζε ησλ 
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εμαγσγψλ ζην ηειεπηαίν ηξίκελν έθζαζε ην 8,4% ελψ ε πηψζε πξνο ηελ επξσδψλε ην 9,2%. Ζ 

πηψζε ησλ εμαγσγψλ ήηαλ ελ πνιινίο αλακελφκελε θαζφζνλ νη νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο πνπ 

απνξξνθνχλ πέξαλ ηνπ 60% ησλ ηζπαληθψλ εμαγσγψλ βξίζθνληαη ζε χθεζε.  Οη Ηζπαληθέο 

εμαγσγέο δείρλνπλ δπλακηζκφ θαη ηθαλνπνηεηηθή  αληαγσληζηηθφηεηα θαζψο ε κεγάιε ηνπο 

πιεηνςεθία θαηεπζχλεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ ν αληαγσληζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαγσγή λέσλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αχμεζε ησλ επηινγψλ πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο κέζσ 

κίαο κεγάιεο πνηθηιίαο απηψλ,  ζην marketing θαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ. Αληίζηνηρε 

ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζηηο εηζαγσγέο ησλ νπνίσλ ε πηψζε ην 4
ν
 ηξίκελν ήηαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν απφηνκε, αθνχ άγγημε ην 17%, ην Γεθέκβξην δε πιεζίαζε ην 18%. Ζ εηήζηα 

κεηαβνιή ήηαλ ζεηηθή, έθζαζε ην 3,5%, πνζνζηφ παξαπιήζην εθείλνπ πνπ ζεκεηψζεθε ην 2007. 

Ηδηαίηεξα έληνλε ήηαλ ε πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο εηζαγσγέο θεθαιαηαθνχ εμνπιηζκνχ, 

απφδεημε ηεο απμαλφκελεο ζπξξίθλσζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ηα δχν 

ηειεπηαία ηξίκελα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε κεγαιχηεξε πηψζε ησλ 

εηζαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο θαηαδεηθλχεη, σο έλα βαζκφ, φηη ε χθεζε ζηελ Ηζπαλία 

είλαη βαζχηεξε ζε ζρέζε κε απηή ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο Δπξσδψλεο. H Ηζπαλία, κεηά απφ 

καθξά πεξίνδν ηζρπξήο αλάπηπμεο, επεξεάζηεθε πνιχ αξλεηηθά απφ ηε δηεζλή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. 

 

 
                Πεγή: Trade Economics 

Γηάγξακκα 2.4 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Πνξηνγαιίαο 
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 Πνξηνγαιία 

Με ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πνξηνγαιίαο ζηελ Δπξσπατθή έλσζε ην 1986, άιιαμε ε θαηάζηαζε 

ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο. Πην ζπγθξηκέλα, ε Δπξσπατθή εηζαγσγή ζηελ Πνξηνγαιηθή 

αγνξά απμήζεθε απφ 45.7% ην 1985 ζε 73.8% ην 1992 ,δεκηνπξγψληαο έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ 

ηεο ηζνδχγην θαζψο ήηαλ ππνρξεσκέλε λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ιηγφηεξν αθξηβνχο εμσηεξηθνχο 

εθνδηαζηέο κε ηνπο πεξηζζφηεξν αθξηβνχο Δπξσπατθνχο παξαγσγνχο. Ωζηφζν, ε ρσξά εμάγεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθνχο εμνπιηζκνχο, αληί ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ή ησλ πθαζκάησλ θαη ηνλ ξνπρηζκφ. Οη ινγαξηαζκνί ηεο επξσδψλεο γηα ηε ηεξάζηηα 

πιεηνςεθία ησλ Πνξηνγαιηθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, αθνινπζνχληαη απφ εθείλσλ ησλ 

ΖΠΑ. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα εκβάζκαηα κεηαλαζηψλ-εξγαηψλ θαη απφ 

ην εηζφδεκα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ Πνξηνγαιία έδεημε ζεκαληηθφ έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

ην 2008 θαη απηφ ζα παξακείλεη κέρξη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. 

χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2.4, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Πνξηνγαιίαο 

απμήζεθε θαηά 31,8% εληφο ηνπ 2004 ζε ζρέζε κε ην 2003, ζχκθσλα µε ζηνηρεία ηεο 

Πνξηνγαιηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. Μεηά απφ ηα νξηαθά απνηειέζκαηα ηεο πνξηνγαιηθήο 

νηθνλνκίαο απφ ην 2000 θαη εμήο, ην 2006 άξρηζε κηα πεξίνδνο αλάθακςεο πνπ ζηεξίρζεθε 

θπξίσο ζηηο εμαγσγέο, ελψ ε ηδησηηθή δήηεζε απμήζεθε ιίγν. Ζ πνξεία ηεο πνξηνγαιηθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ην 2007 παξέκεηλε αλνδηθή θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε 

ηηκή ηεο ηειεπηαίαο επηαεηίαο. Καηά ην 2007 νη πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ κε ξπζκφ 

8,8% θαη νη εηζαγσγέο κε 7,4%. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε θαηά 4,1%. Ζ επηβξάδπλζε 

ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ ππήξμε εληνλφηεξε ζε αγνξέο πνπ είραλ γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ην 

πξνεγνχκελν έηνο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζπλέβε κε ηηο εμαγσγέο θαπζίκσλ πξνο ηελ Ηζπαλία 

θαη ηηο ΖΠΑ. πλνιηθά νη εμαγσγέο θαπζίκσλ, πνπ θαηά ην 2006 είραλ ζεκεηψζεη άλνδν θαηά 

48%, κεηψζεθαλ θαηά 11%. πξξίθλσζε εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ παξαηεξήζεθε ην 4
ν
 ηξίκελν 

2008. Καηά 11% κεηψζεθαλ νη πνξηνγαιηθέο εμαγσγέο θαη θαηά 6,4% νη εηζαγσγέο ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2008. ην ζχλνιν ηνπ 2008 νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 7,2% θαη νη εμαγσγέο 

θαηά ζρεδφλ 1  

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο Πνξηνγαιηθήο 

νηθνλνκίαο ηα πξφζθαηα ρξφληα. Οη πην ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο, είλαη άιια κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο, κε ηελ Ηζπαλία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Μεγάιε 
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Βξεηαλία. Με ηελ πηψζε ησλ εμαγσγψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2008, θαη κε ηελ απμαλφκελε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη ε δήηεζε 

γηα Πνξηνγαιηθά πξντφληα ην 2009. 

Ζ Πνξηνγαιία δέρηεθε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Σα κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο είλαη νη θπξηφηεξεο πεγέο ηνπο, εηδηθφηεξα είλαη ε Ηζπαλία, ε Γεξκαλία, ε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία. Οη μέλνη επελδπηέο είραλ επεξεαζηεί απφ ηα ρακειά 

Πνξηνγαιηθά εξγαηηθά θφζηε θαη ηελ πςειφηεξε εμεηδίθεπζε. Δπίζεο, ε επελδπηηθή πξνψζεζε 

παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία ίδξπζε ηνλ Πνξηνγαιηθφ Οξγαληζκφ 

Δκπνξίνπ (API: Agência Portuguesa de Investimento), ψζηε λα πξνζειθχζεη ηελ επέλδπζε 

ηερλνινγηθήο κεηαβίβαζεο ηερλνινγηψλ ζε ηνκείο φπσο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 

2008 ζεκεηψζεθε αλεζπρεηηθή αλάπηπμε ηεο ηαρχηεηαο ησλ κε επελδχζεσλ, θπξίσο ησλ 

Γεξκαληθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο απέζπξαλ 700 εθαη. επξψ ην 2008, θάλνληαο ηε ρεηξφηεξε 

Γεξκαληθή επέλδπζε ζηελ Πνξηνγαιία απφ ην 1996. Σνλ Ηαλνπάξην νη εηζαγσγέο θαη νη 

εμαγσγέο ηεο κεηψζεθαλ κε ηελ ίδηα ξνή, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα ηάζε ζηελ εμέιημε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηεο ηζνδπγίνπ κε απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ. 

 

 Αγγιία 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κηα απφ ηα εγεηηθά εκπνξηθά έζλε ζην θφζκν, θαζψο είλαη ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε εμαγσγέαο θαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε εηζαγσγέαο εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ, θαη 

ε εβδφκε κεγαιχηεξε εμαγσγέαο θαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε εηζαγσγέαο εκπνξεπκάησλ(Πεγή 

WTO
2
, 2007). Οη κεγαιχηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Μεγάιεο Βξεηάληαο είλαη ε Δπξψπε, ε 

Ζλσκέλεο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ε Κηλά.  

Ο εμσηεξηθφο ηνκέαο ηεο Βξεηαληθήο νηθνλνκίαο φπσο εθθξάδεηαη απφ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή εμέιημε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο ηζνηηκίαο ηεο ζηεξιίλαο έλαληη 

ηνπ Δπξψ (π.ρ. 1,289 ηνλ Μάξηην 2008 έλαληη 1,47 Μάξηην2007). Ζ ρακειφηεξε αμία ηεο ιίξαο 

θαζηζηά ηηο εμαγσγέο ηζρπξφηεξεο θαη πην αληαγσληζηηθέο, απμάλνληαο ηελ δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην Ζ.Β. Ζ πηψζε ηεο αμίαο ηεο ιίξαο, θαζηζηά ηηο εηζαγσγέο 

                                                        
2
 WTO:word trade organization:παγθφζκηνο νξγαληζκφο εκπνξίνπ 
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πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πην αθξηβέο, νδεγψληαο έηζη ζηελ αχμεζε ηηκψλ κε γξεγνξφηεξν 

ξπζκφ απφ εθείλν ηνπ 1995, φπσο θαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

βξεηαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε (Κίλα, Ηλδία) είλαη 

πεξηνξηζκέλν (πεξίπνπ 1.72% θαη 1.35% αληίζηνηρα), γεγνλφο πνπ εθθξάδεη ηελ ρακειή 

παξνπζία ησλ βξεηαληθψλ πξντφλησλ ζηηο ρψξεο απηέο. Παξάιιεια νη εμαγσγέο πξνο ηνπο 

θχξηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο, ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (πνζνζηφ 57,5%) αλακέλεηαη λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ηζνηηκία ηεο ζηεξιίλαο. 

Σν εκπφξην δελ θαηάξξεπζε απφ ην θνηλφ λφκηζκα πνπ θπθινθφξεζε ην 1999. Όηαλ ε 

Βξεηάληα ζπκκεηείρε, νη εηήζηεο εμαγσγέο απμήζεθαλ ζηα £1.6 δηζεθαηνκκχξηα θαη νη 

εηζαγσγέο ζηα £9.5 δηζεθαηνκκχξηα, έρνληαο £7.9 δηζεθαηνκκχξηα εκπνξηθφ έιιεηκκα. Σν 

εμσηεξηθφ εκπφξην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο εδψ θαη 

εθαηνληαεηίεο. Με πιεζπζκφ κφλν 1% ηνπ παγθνζκίνπ, ην βξεηαληθφ εμσηεξηθφ εκπφξην 

αληηζηνηρεί ζην 4% πεξίπνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

Σν ηζνδχγην αγαζψλ παξακέλεη δηαρξνληθά ειιεηκκαηηθφ ελψ απηφ ησλ ππεξεζηψλ 

παξνπζηάδεη πιεφλαζκα. Οη ππεξεζίεο απνηεινχλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ ηνκέα ηεο 

βξεηαληθήο νηθνλνκίαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο. Ζ δπζκελήο δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία (ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, κεγάιε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ηξνθίκσλ) πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο 

Βξεηαληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2008.  

 
                 Πεγή: Trade Economics 

Γηάγξακκα 2.5 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Αγγιίαο 
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χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2.5, ηα ρεηξφηεξα έηε γηα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ζχκθσλα κε ην 

Γηάγξακκα 2.5, ήηαλ ην 2005 θηάλνληαο ηα  €42847εθαη.,ην ¨θφθθηλν¨ 2006 θαζψο έθηαζε ηα 

€41530εθαη. θαη ην 2007 έθηαζε ηα €44947εθαη., σζηφζν ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα παξακέλεη ζηαζεξά θαζνδηθφ. Απηφ θαζηζηά ηελ Αγγιία κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ 

βξίζθεηαη ζε έιιεηκκα ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο θαζψο ε αζζελή ιίξα ελζαξξχλεη ηηο 

εμαγσγέο θαη απνζαξξχλεη ηηο εηζαγσγέο. ηελ Βξεηαλία, παξαηεξήζεθε δηεχξπλζε ειιείκκαηνο 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, δειαδή έθηαζε ζηηο 7,7 δηζ. ζηεξιίλεο απφ 7,2 

δηζ. ζηεξιίλεο ηνλ πξνεγνχκελν απμήζεθε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηνλ Ηαλνπάξην, 

πςειφηεξα ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλαιπηψλ νη νπνίνη αλέκελαλ δηακφξθσζή ηνπ ζηα 7,4 δηζ. 

ζηεξιίλεο.  

 

 Διιάδα 

Ζ Διιάδα έρεη κηα εμαηξεηηθά εμσζηξεθή νηθνλνκία, σζηφζν ηα επίπεδα ησλ εμαγσγψλ 

παξακέλνπλ ρακειά θαη πηζαλφλ λα ειαηησζνχλ, δηαθηλδπλεχνληαο λα απμεζνχλ βαζηά ηα 

εκπνξηθά ειιείκκαηα. Οη ππεξεζίεο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ 

(λαπηηιία, ηνπξηζηηθέο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, εκβάζκαηα μέλσλ κεηαλαζηψλ). 

Δίλαη πιένλ θνηλφο ηφπνο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ππεπζχλσλ γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, φηη ηα ζπζζσξεπκέλα ειιείκκαηα ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ (ΗΣ), επζχλνληαη γηα ηελ ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Σν πξφβιεκα απηφ απνηειεί κεζνπξφζεζκα ην ζεκαληηθφηεξν 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Ζ βηβιηνγξαθία πξνηείλεη ηξεηο βαζηθέο γξακκέο ζθέςεο γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ 

πξψηε απνδίδεη ηηο εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο ζηελ ζχγθιηζε ησλ θαηά θεθαιήλ εηζνδεκάησλ 

κεηαμχ πινπζηφηεξσλ θαη θησρφηεξσλ θξαηψλ. Ζ δεχηεξε βαζίδεηαη ζε απηή ηελ δηαδηθαζία 

αιιά δίλεη έκθαζε ζηελ απφθαζε ησλ λνηθνθπξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο 

δαπάλε. Ζ ηξίηε αλαδεηθλχεη ηελ επίπησζε ησλ αθακςηψλ ησλ κηζζψλ ζηελ εμσηεξηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ. 

Σν βαζηθφ επηρείξεκα ήηαλ φηη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ζα ζπλέβαιιε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Διιάδαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 
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κεγάια ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ. Σειηθά, κε  ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ γηγαληψζεθε 

ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο κε ηηο άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο Κνηλφηεηαο.  

 

 

 

             Πεγή: AMECO 

Γηάγξακκα 2.6 

Σν Διιεληθό Έιιεηκκα ηνπ ΗΣ (ωο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ) θαη νη πληζηώζεο ηνπ 

 

 

             Πεγή: Trade Economics 

Γηάγξακκα 2.7 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Διιάδαο 
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Σα ζηνηρεία, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

πνξεία ησλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ θαη εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο κε ην ζχλνιν ηνπ 

θφζκνπ θαη ρσξηζηά κε θάζε ρψξα -κέινο ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη 

ζην Γηάγξακκα 2.6 θαη 2.7, ζην επηάκελν Γελάξε - Ηνχιε 1997 ζπγθξηηηθά κε ην επηάκελν 

Γελάξε - Ηνχιε 1987 είλαη ηα εμήο: 

 νη εηζπξάμεηο ηεο Διιάδαο ζε δνιάξηα ΖΠΑ, απφ ηηο εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ ζηηο  

ρψξεο - κέιε ηεο ΔΔ, φρη κφλν δελ απμήζεθαλ, αιιά αληίζεηα παξνπζηάδνπλ κείσζε 

4,7% ή θαηά 100 πεξίπνπ εθαη. δνιάξηα. Απφ 1.693,4 εθαη. δνιάξηα πνπ ήηαλ νη 

εηζπξάμεηο ζην επηάκελν ηνπ 1987, κεηψζεθαλ ην πεξζηλφ επηάκελν ζε 1.613,2 εθαη. 

δνιάξηα. 

 νη πιεξσκέο ζε δνιάξηα ΖΠΑ, γηα εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ ζηελ Διιάδα απφ ηηο  

ρψξεο - κέιε ηεο ΔΔ, φρη κφλν δελ πεξηνξίζηεθαλ, αιιά αληίζεηα απμήζεθαλ θαηά 

95,2%, ήηνη θαηά πεξίπνπ 4,2 δηζ. δνιάξηα. Απφ 4.391,9 εθαη. δνιάξηα πνπ ήηαλ ε αμία 

ησλ εηζαγσγψλ ζην επηάκελν Γελάξε - Ηνχιε 1987 αλέβεθε ζηα 8.574,9 εθαη. δνιάξηα 

ην πεξζηλφ επηάκελν. 

Ζ δπζκελήο γηα ηε ρψξα εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ πξνθάιεζε κηα δξακαηηθή 

επηδείλσζε ζην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο απέλαληη ζηηο άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο ΔΔ, πνπ 

έθηαζε ζηα χςε. πγθεθξηκέλα, ζην επηάκελν Γελάξε - Ηνχιε 1997, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο 

Διιάδαο, απέλαληη ζηηο άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο ΔΔ, απμήζεθε θαηά 95,2% ή θαηά 4.263,2 εθαη. 

δνιάξηα. Απφ 2.698,5 εθαη. δνιάξηα πνπ ήηαλ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΔ ην 

1987 αλέβεθε ζην πεξζηλφ επηάκελν ζηα 6.961,7 εθαη. δνιάξηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα ζε βάξνο ηεο Διιάδαο απμήζεθε απέλαληη ζε φιεο ηηο ρψξεο - κέιε ηεο ΔΔ 

ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 58,7% (Οιιαλδία) κέρξη θαη 766% (Πνξηνγαιία). 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, αλαθέξεηαη φηη νη θαζαξέο εηζπξάμεηο ηεο Διιάδαο απφ ηα δηάθνξα 

θνηλνηηθά ηακεία ήηαλ γηα νιφθιεξν ην 1987 (12 κήλεο) 1.804,2 εθαη. δνιάξηα θαη ην 1997 

(επίζεο 12 κήλεο) 5.414 εθαη. δνιάξηα. Γειαδή νη θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ ην ηακεία ηεο 

Κνηλφηεηαο, πνπ αλαινγνχλ γηα ηνπο 7 κήλεο ηνπ 1987 θαη 1997, αλέξρνληαη ζε 1.052,5 εθαη. 

δνιάξηα θαη 3.158,2 εθαη. δνιάξηα αληίζηνηρα. Αλ ινηπφλ ζπγθξηζεί ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ 

εηζπξάμεσλ πνπ είρε ε Διιάδα απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία κε ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ 
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ειιείκκαηνο Διιάδαο - ΔΔ, πξνθχπηεη δεκηά ζε βάξνο ηεο ρψξαο , χςνπο 1.105 εθαη. δνιαξίσλ. 

Κη απηφ, γηαηί ε αχμεζε θαηά 4.263,2 εθαη. δνιάξηα ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο κε 

ηηο άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο ΔΔ ζην επηάκελν ηνπ 1997 ζπγθξηηηθά κε ην επηάκελν ηνπ 1987 

ππεξθάιπςε ηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ηεο Διιάδαο απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία πνπ 

ήηαλ 3.158,2 εθαη. δνιάξηα. 

Μεηά ηελ έληαμή ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, ε ρψξα αθνινχζεζε κηα λέα πνξεία. 

Ωζηφζν, νη αληζνξξνπίεο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απνηεινχζαλ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν 1999, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αληηζηνηρνχζε ζηα 

14.3% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ, έλαληη 13.7% ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ άλνδνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο εθηφο θαχζηκσλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε γηα εηζαγσγέο, κεηά ηελ ηαρεία άλνδν ησλ 

ηηκψλ πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά. Καη ην επφκελν έηνο, ην 2000, παξαηεξείηαη δηεξεχλεζε 

ηνπ ειιείκκαηνο, ηδηαίηεξα ησλ θαχζηκσλ, ελψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αχμεζεο ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη κε ξπζκνχο 

ηαρπηέξνπο απφ εθείλνπο ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο ρψξαο θαη επνκέλσο είλαη αλακελφκελσλ 

ππάξρνπλ απμεκέλεο εηζαγσγέο θαη πςειφ ειιείκκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Σπρφλ 

δηεξεχλεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ππνδειψλεη γεληθά φηη νη επελδχζεηο απμάλνληαη 

ηαρχηεξα απφ ηηο απνηακηεχζεηο. 

Σν 2001, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 628 εθαη. επξψ, ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλν ηνπ 2000 (ή ζε 16.3% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 17.8% ην 200), δεδνκέλνπ φηη ηφζν 

ην ηζνδχγην θαχζηκσλ φζν θαη απηφ ησλ ππφινηπσλ αγαζψλ παξνπζίαζαλ κείσζε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπο. Ζ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά, θαζψο θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ, ζπλέηεηλαλ ζηε κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ¨θαζαξέο¨ 

εηζαγσγέο θαχζηκσλ. Σν 2002, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγηνπ απμεζεθε θαηά 1.098 

εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 2001. Ζ δηεξεχλεζε απηή αληαλαθιά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο θαη νη πιεξσκέο γηα εηζαγσγέο παξέκεηλαλ 

ζηάζηκεο. Ζ πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επεξεάζηεθε απφ ηελ εμέιημε ηεο δηεζλνχο 

δήηεζεο θαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηηο 

ηηκέο. Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 65 εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2002. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ αλάθακςε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αληαλαθιψληαο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζή ηνπο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Σν 2004, ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απμήζεθε θαηά 
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2.792 εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 2003. Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηε κεγάιν 

άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά (θαηά 21.5%), φπσο επίζεο ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.  

Σν 2004 ήηαλ κία απφ ηηο ρεηξφηεξεο ρξνληέο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, ην 2005 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην δεθάκελν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ ε αμία ησλ εμαγσγψλ έζπαζε ην θξάγκα 

ησλ 11 δηζ. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε πνπ αγγίδεη ην 13%. Παξάιιεια, επηβξαδχλζεθε 

ζεκαληηθά ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηα επίζεκα (πξνζσξηλά) ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο ην δεθάκελν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ μεπέξαζαλ ηα 11,2 δηζ. επξψ έλαληη 10 δηζ. ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2004. Γειαδή, ζεκεηψζεθε αχμεζε 12,8%, ελψ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 

2004 είρε θαηαγξαθεί κείσζε 0,5%.Σελ ίδηα πεξίνδν νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ απφ 33,4 ζε 34,6 

δηζ. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,6%, ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2004 είρε θαηαγξαθεί 

αχμεζε 8,6%.Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο κεηψζεθε νξηαθά θαηά 0,3% θαη 

δηακνξθψζεθε ζηα 23.323 εθαη. επξψ απφ 23.397 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην αληίζηνηρν δεθάκελν 

ηνπ 2004. Όκσο, πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη νη εηζαγσγέο είλαη ππεξηξηπιάζηεο απφ ηηο 

εμαγσγέο, ελψ νη ηειεπηαίεο δελ θαιχπηνπλ νχηε ην 50% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο. 

πλνιηθά γηα ην έηνο 2005, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απμήζεθε ην 2005 θαηά 

2.111 εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 2004. Ζ αχμεζε απηή νπζηαζηηθά αληαλαθιά ηελ άλνδν 

θαηά 2.118 εθαη. γηα εηζαγσγέο θαχζηκσλ, νη νπνίεο έθηαζαλ λα απνηεινχλ ηη 24% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Δπίζεο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην επηβαξχλζεθε ζεκαληηθά 

(θαηά 858 εθαη. επξψ) ην 2005 θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ. Σε δηεξεχλεζε 

ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο , ην νπνίν απμήζεθε ην 2006 θαηά 7.727 εθαη. επξψ ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2005. Ζ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ην 2006 ππνγξακκίδεη ηελ 

ηάζε επηδείλσζεο ελφο απφ ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη εληείλεη ηελ εμάξηεζε ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

Σν 2006, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 18,2% ζε ζρέζε κε ην 

2005, θζάλνληαο ηα 16.603,5 εθ. επξψ, έλαληη 14.048,1 εθ. επξψ ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ ελ 

ιφγσ αχμεζε είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη θαηαγξαθεί θαηά ηα ηειεπηαία 20 έηε, ελψ ε 

ζσξεπηηθή άλνδνο ησλ εμαγσγψλ ηε δηεηία 2005 – 2006 θζάλεη ηα 34,4%. Ζ άλνδνο πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηαρχηεξε απφ ηνλ ξπζκφ 
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αχμεζεο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ, έηζη, ην 2005 νη εμαγσγέο έθζαζαλ ην 8% ηνπ ΑΔΠ, ην 2006 ην 

8,8% θαη αλακέλεηαη ην 2007 λα θζάζνπλ ην 9,8%. Ζ ζεκαληηθή απηή αχμεζε απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ.  

Σν 2007, ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ  ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 

6.2% δηο. εθαη. επξψ, ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ πιεξσκψλ γηα αγνξέο πινίσλ. 

Αχμεζε 14,4% παξνπζίαζε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Ηαλνπαξίνπ - Γεθεκβξίνπ 2008 θαζψο αλήιζε ζε 41.032,0 εθαη. επξψ (60.457,1 εθαη. δνιάξηα) 

έλαληη 35.867,1 εθαη. επξψ (48.895,2 εθαη. δνιάξηα) θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2007. 

Δηδηθφηεξα φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ παξνπζίαζε αχμεζε 1.376,8 εθαη. επξψ ή 4,6% ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ έηνπο 2007. 

Σν 2008, ε δηεξεχλεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 2.5 δηζ. επξψ. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ - αθίμεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - 

Γεθεκβξίνπ 2008 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 58.365,1 εθαη. επξψ (86.051,2 εθαη. δνιάξηα) έλαληη 

53.006,6 εθαη. επξψ (72.484,6 εθαη. δνιάξηα) θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2007, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 10,1%. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ-αθίμεσλ εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ παξνπζίαζε αχμεζε 1.778,7 εθαη. επξψ ή 4,0% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ έηνπο 2007.  

Όπσο ηνλίδεηαη, παξά ηε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ 

(θαηά 149 εθαη. επξψ), ην ζπλνιηθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ηειηθά απμήζεθε θαηά 716 εθαη. επξψ 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 ιφγσ ηεο κεγάιεο (θαηά 760 εθαη. επξψ) αχμεζεο ησλ 

θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα 

αγνξέο πινίσλ (θαηά 105 εθαη. επξψ).  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ν πεξηνξηζκφο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 972 εθαη. επξψ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ εθηφο θαπζίκσλ θαη 

πινίσλ θαηά 603 εθαη. επξψ θαη δεπηεξεπφλησο ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα 

εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαηά 361 εθαη. επξψ, ελψ νη θαζαξέο πιεξσκέο γηα αγνξαπσιεζίεο 

πινίσλ παξέκεηλαλ ζηάζηκεο. Ζ κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δαπάλε γηα εηζαγσγέο κεηψζεθε θαηά 807 εθαη. επξψ ή 24%, 
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δειαδή πεξηζζφηεξν απφ φηη νη αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο απφ εμαγσγέο (πνπ κεηψζεθαλ θαηά 204 

εθαη. επξψ ή 18%). 

 

 HΠΑ 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην εκπφξην πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, θαη ηε δεκνθξαηία θαη επηπιένλ εληζρχεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο 

κεηαμπ ησλ ρσξσλ, θαζψο ε ίδηα έρεη γεληθά κεηψζεη ηα εκπνξηθά εκπφδηα ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη θχξηνη εκπνξηθνί εηαίξνη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη ρψξεο ηεο  

NAFTA(πκθσλία ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο ζπγθξνηείηαη κε ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ην Μέμηθν θαη ηνλ Καλαδά), ε Κηλά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Κάζε ρξφλν ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ησλ ΖΠΑ 

πνπ αθνινπζείηαη απφ κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. 

 

                 Πεγή: US Census Bureau Foreign Trade Division 

Γηάγξακκα 2.8 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Ζ.Π.Α 

 

Aπφ ην Γηάγξακκα 2.8 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Σν 1975, νη ακεξηθαληθέο εμαγσγέο είραλ ππεξβεί ηηο μέλεο εηζαγσγέο θαηά $12.400 εθαη., 

αιιά απηφ ζα ήηαλ ην ηειεπηαίν εκπνξηθφ πιεφλαζκα πνπ είραλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνλ 20ν 

αηψλα. Έσο ην 1987, ην ακεξηθαληθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα είρε δηνγθσζεί ζε $ 153.300 εθαη.. Σν 

http://209.85.135.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://economics.about.com/od/unitedstates/&prev=/search%3Fq%3Dtrade%2Bdeficit%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D20&usg=ALkJrhi1JnKlWI1Rf08t_WOoes2Fg_gOAQ
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εκπνξηθφ έιιεηκκα άξρηζε λα βπζίδεηαη θαηά ηα επφκελα έηε, θαζψο ην δνιάξην ππνηηκήζεθε 

θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε άιιεο ρψξεο νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο εμαγσγέο 

ησλ ΖΠΑ. Όκσο, ην ακεξηθαληθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα δηνγθψλεηαη θαη πάιη ζηα ηέιε ηνπ 1990. 

Γηα άιιε κηα θνξά, ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηελ νηθνλνκία ησλ βαζηθψλ 

ηεο εκπνξηθψλ εηαίξσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα νη Ακεξηθάλνη αγνξάδνπλ μέλα πξντφληα κε ηαρχηεξν 

ξπζκφ απφ φηη νη άλζξσπνη ζε άιιεο ρψξεο αγφξαδαλ ακεξηθαληθά πξντφληα. Δπηπιένλ, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Αζία έζηεηιε λνκίζκαηα ζε απηφ ην κέξνο ηνπ θφζκνπ, θαζηζηψληαο ηα 

πξντφληα ηνπο ζρεηηθά πνιχ θζελφηεξα απφ ηα ακεξηθαληθά εκπνξεχκαηα. Μέρξη ην 1997, ην 

ακεξηθαληθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα έθηαζε ηα $110.000 εθαη. θαη ήηαλ ζηελ πςειφηεξε θαηεγνξία. 

Ακεξηθάλνη αλαιπηέο είδαλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κε αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα. Φηελέο μέλεο 

εηζαγσγέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ηνπ πιεζσξηζκνχ, θάηη πνπ νξηζκέλνη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζεψξεζαλ σο κηα πηζαλή απεηιή ζηα ηέιε ηνπ 1990. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

σζηφζν, νξηζκέλνη Ακεξηθάλνη αλεζπρνχλ φηη κηα λέα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζα κπνξνχζε λα 

βιάςεη ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο. Σελ επνκέλε δεθαεηία, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ απφ 

100 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1997 εθηηλάρζεθε ζηα 450 δηο ην 2000, δξακαηηθή επηηάρπλζε 

πνχ αληαλαθιά ηελ νινέλα κεγαιχηεξε εμάξηεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξδχλακεο απφ ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Ζ Ακεξηθή δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα δεη απφ απηά πνχ παξάγεη.  

ην ηέινο ηεο "ρξπζήο δεθαεηίαο" ηνπ Κιίληνλ ε ακεξηθαληθή βηνκεραληθή παξαγσγή αλά 

θάηνηθν ήηαλ κηθξφηεξε θαη ηεο Ηηαιίαο. Σν 2001 ε Ακεξηθή ήηαλ ειιεηκκαηηθή ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο θαη κε ην Μεμηθφ. Αθφκε θαη ζην εκπφξην εηδψλ πςειήο ηερλνινγίαο ην 

ακεξηθαληθφ πιεφλαζκα απφ 35 δηο δνιάξηα ην 1990 εμειίρζεθε ζε κηθξφ έιιεηκκα ην 2002, 

θαζψο ην δνιάξην ησλ ΖΠΑ απφ ην 2002 είρε αλαηηκεζεί έλαληη ησλ λνκηζκάησλ αξθεηψλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα σθειεζνχλ απφ ηε κεγαιχηεξε θαη 

ηαρχηαηα αλαθάκπηνπζα θαηαλαισηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή αγνξά ηνπ θφζκνπ. Δλψ, ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα μεπεξλά ήδε ηα επίπεδα ξεθφξ ησλ 496,5 δηζ. δνιαξίσλ πνπ ζεκείσζε ην 

έιιεηκκα ζην ζχλνιν ηνπ 2003. Σν 2004, ην δνιάξην ππνρσξνχζε θαη πάιη, ελ κέζσ 

εληεηλφκελσλ αλεζπρηψλ γηα ην ηεξάζηην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα 

ησλ ΖΠΑ έπιεμε έλα ξεθφξ ησλ 817,3 δηζ. δνιάξηα ην 2006, έλαληη 767,5 δηζ. δνιάξηα ην 2005. 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ 2007, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζηα 711,6 δηζ. δνιάξηα . Ωο 

πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρσξίνπ πξντφληνο, ην έιιεηκκα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ήηαλ 5,1% ην 2007, θάησ απφ 5.7% ην 2006. 

http://209.85.135.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://economics.about.com/od/supplyanddemand/&prev=/search%3Fq%3Dtrade%2Bdeficit%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D20&usg=ALkJrhj2IR2D2_y-ESTK74iwv6A2q7WZ-g
http://209.85.135.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://economics.about.com/cs/analysis/a/trade_deficit.htm&prev=/search%3Fq%3Dtrade%2Bdeficit%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D20&usg=ALkJrhh9DhtS6IfZGiZTatoDUC3MlKTfcA
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Σν Σκήκα Δκπνξίνπ αλέθεξαλ έιιεηκκα ηνπ 2008 γηα ην δηεζλέο εκπφξην αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ην νπνίν αλήιζε ζε $ 677,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απηφ ήηαλ θάησ απφ $ 700,3 δηζ. 

επξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 2007, θαζψο ζπκθψλα κε ην Ακεξηθαληθφ γξαθείν Οηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο θαη ην γξαθείν απνγξαθήο (the U.S. Census Bureau), ην έιιεηκκα ησλ ακεξηθαληθψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηψζεθε ην 2008 θαζψο νη εμαγσγέο απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

εηζαγσγέο. Οη ΖΠΑ κεηαβιήζεθαλ κεηαμχ 1982 θαη 2008 απφ ηε κεγαιχηεξε ρψξα ζε θαηνρή 

μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ κεγαιχηεξν νθεηιέηε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο. 

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ΖΠΑ κεηψζεθε απφ $39.9  εθαη. ζε $36 εθαη. ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2009 θαζψο νη εηζαγσγέο ζπλερίδνπλ λα πέθηνπλ γξεγνξφηεξα απφ ηηο εμαγσγέο, ελψ ε 

αλακελφκελε κείσζε ήηαλ κφλν ζηα $38 εθαη.  

 

 

2.4 Δ.Δ. - ΚΗΝΑ 

 

Πξηλ απφ 20 ρξφληα, ην νηθνλνκηθφ χςνο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Κίλαο ήηαλ ακειεηέν. ήκεξα, ε Δ.Δ. απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν εκπνξηθφ 

ζπλεξγάηε ηεο Κίλαο, κε ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ λα μεπεξλά ηα 200 

δηζ. επξψ εηεζίσο. Οη επξσπατθέο εμαγσγέο ζηελ Κίλα θηάλνπλ ζηα 63,5 δηζ. επξψ, έλαληη 

εηζαγσγψλ θηλεδηθψλ πξντφλησλ νηθνλνκηθήο αμίαο 194,1 δηζ. επξψ. Καηά ηελ πεξίνδν 2005 - 

2006, νη επξσπατθέο εμαγσγέο πξνο ηελ θηλεδηθή αγνξά απμήζεθαλ θαηά 22,5%, ελψ αληίζηνηρα 

νη εηζαγσγέο θηλεδηθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. ζεκείσζαλ αχμεζε 21%. Ζ Κίλα 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα βηνκεραληθψλ πξντφλησλ γηα ηελ Δπξψπε, θαζψο νη 

επξσπατθέο βηνκεραλίεο επελδχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

ππνδνκψλ ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πνιηηηθέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 

πνπ αθνινπζνχλ νη επξσπατθέο αγνξέο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αχμεζε ηεο θηλεδηθήο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ηεο Δ.Δ., έλαληη ηεο Κίλαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη επξσπατθέο εμαγσγέο πξνο ηελ 

Κίλα έρνπλ δηπιαζηαζηεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, θαζψο ηα επξσπατθά πξντφληα θεξδίδνπλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηεο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο κεζαίαο θηλεδηθήο ηάμεο. Ωζηφζν, ε Δπξψπε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο, βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηνλ νμχ εκπνξηθφ αληαγσληζκφ πνπ πξνθαινχλ ζηηο 
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αγνξέο ηεο νη εηζαγσγέο ησλ θζελψλ θηλεδηθψλ πξντφλησλ θπξίσο ζηελ παξαγσγηθή βηνκεραλία, 

έρνληαο σο κνλφδξνκν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ επξσπατθψλ 

πξντφλησλ. 

 

 

2.5 Ζ θξίζε ηνπ 2008 

 

Ζ αξλεηηθή πνξεία ησλ ηζνδπγίσλ ζηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο πξνεγήζεθε ηεο 

κείσζεο ησλ εμαγσγψλ. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ε ππεξζέξκαλζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο 

νδήγεζε ζε ζηαδηαθή κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηειηθά ζηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ.  

Απηή ε κεγάιε απφθιηζε ζπλέβε γηα ζσξεία ιφγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαη άιινπο παξάγνληεο. Δλ κέξεη, νη ΖΠΑ δέρζεθαλ θαη ην κεγαιχηεξν πιήγκα δηφηη 

ήηαλ ρψξα κε πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, δειαδή ζηεξηδφηαλ ζηηο εμαγσγέο ηεο. 

Αληηζέησο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε ζεκαληηθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ην 1929, έηζη νη πεξηθνπέο 

ζηηο δαπάλεο γίλνληαλ αηζζεηέο θπξίσο εθηφο ηεο ρψξαο. 

Σν εξψηεκα πιένλ είλαη θαηά πφζν ε Κίλα, θαη ελ γέλεη νη ρψξεο κε εκπνξηθά πιενλάζκαηα 

ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, ζα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ησλ ΖΠΑ ηεο πεξηφδνπ ηνπ 1929 θαη ησλ 

εηψλ πνπ αθνινχζεζαλ. Ήδε νη εμαγσγέο ηεο Κνξέαο θαη ηεο Σατβάλ έρνπλ θαηαβαξαζξσζεί. 

Ο Michael Pettis, θαζεγεηήο ζην Guanghua School of Management ηνπ Πεθίλνπ, ππνζηεξίδεη 

πσο νη ρψξεο κε εκπνξηθά πιενλάζκαηα φπσο ε Κίλα ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά. Τπνγξακκίδεη 

κάιηζηα πσο ε θξίζε βξίζθεηαη ηψξα ζην δεχηεξν ζηάδηφ ηεο, φπνπ νη ρψξεο κε εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζνχλ ζηνπο ξπζκνχο ησλ ρσξψλ κε ειιεηκκαηηθά 

εκπνξηθά ηζνδχγηα. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη πσο νη ΖΠΑ πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ ηεο Κίλαο, θαη 

ππάξρεη θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο. Οη αξρέο, θαη θπξίσο ησλ δχν 

ρσξψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ πσο ε πξνζαξκνγή ζα γίλεη κε ηε ιηγφηεξν δπλαηφλ 

δηαηαξαρή. Απηφ απαηηεί πσο φπσο νη ρψξεο κε κεγάια ειιείκκαηα θαη πιενλάζκαηα, έηζη νη 

ΖΠΑ θαη ε Κίλα ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ, δεκνζηνλνκηθά θαη λνκηζκαηηθά, γηα λα 

επηβξαδχλνπλ ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο». Δίλαη πηζαλφ ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα πεξίνδν ε 

νηθνλνκηθή δεκηά ζηελ Κίλα λα είλαη πνιχ ρεηξφηεξε απφ απηή ησλ ΖΠΑ. 

Δπίζεο, ν Καζεγεηήο Rose ηφληζε φηη νη πξνθιήζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία δελ είλαη 

δηφινπ επθαηαθξφλεηεο. Έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα αικαηψδνπο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο 
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ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, νη πξνεγνχκελεο παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο έρνπλ μεθηλήζεη λα 

αλαηξέπνπλ ηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαη επεκεξίαο.  

Μία απφ ηηο βαζηθέο πεγέο θηλδχλνπ είλαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ησλ ΖΠΑ. Σν έιιεηκκα νθείιεηαη ζε δχν βαζηθνχο ιφγνπο: Πξψηνλ, νη θαηαλαισηέο ζηηο ΖΠΑ 

δηαηεξνχλ πςειά επίπεδα επεκεξίαο θαη ξπζκψλ θαηαλάισζεο, δαπαλψληαο πεξηζζφηεξα απφ 

φζν ηνπο επηηξέπεη ην εηζφδεκά ηνπο. ∆εχηεξνλ, νη νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

νπζηαζηηθά «εμάγνπλ» ηα θεθάιαηά θαη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο ζηηο ΖΠΑ, ελψ δηαηεξνχλ 

ρακειέο ηζνηηκίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ ηνπο. Με ηε 

δηαδηθαζία απηή ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ δαλεηζκνχ ε θαηαλάισζε ζηηο ΖΠΑ, ελψ επηηξέπεηαη ε 

επαλεηζαγσγή κέξνπο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, κε ηε 

κνξθή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Με άιια ιφγηα, νη αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο νξγαλψλνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηνλ παξάγνληα εξγαζία ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, 

κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη (θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ) απφ ηηο ηειεπηαίεο. Απηφ ζπκβαίλεη, 

θπξίσο, ιφγσ ηνπ φηη ν εγρψξηνο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 

δελ έρεη εμειηρζεί ηφζν φζν ζηηο ψξηκεο νηθνλνκίεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ζε 

απνδνηηθή νξγάλσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ζε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Καζεγεηή Rose, ην ζεκεξηλφ παγθφζκην ππφδεηγκα αλάπηπμεο δελ είλαη 

θάηη ην πξσηφγλσξν. Παξαηεξήζεθε κεηαπνιεκηθά θαη ζηελ Δπξψπε. Ωζηφζν ζήκεξα, ιφγσ 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ κεγάισλ αληζνξξνπηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο 

πηζησηηθήο θξίζεο, πνιινί αλεζπρνχλ θαη αλαξσηηνχληαη αλ είλαη βηψζηκν. Ο θ. Rose αλέθεξε 

φηη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαλεξψλεη ηελ χπαξμε έληνλσλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη 

ηζρπξψλ δηαθπκάλζεσλ, ζπλνδεπκέλσλ απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο είλαη ε πηζησηηθή 

θξίζε, νη πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη νη πηέζεηο ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη αξλεηηθνί απηνί παξάγνληεο εληείλνπλ ηηο αλεζπρίεο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Όκσο, παξά ηηο 

αληημνφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Rose, νη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζα ζπλερίζνπλ ηε 

κεγέζπλζε ηνπο. ‟ απηφ ζπλδξάκνπλ ζεκαληηθά ην δηεζλέο εκπφξην, πνπ έρεη εμειηρζεί ζε 

κνριφ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε ζπλερηδφκελε εηζξνή επελδχζεσλ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο. Παξάιιεια, πνιιέο ρψξεο ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο 

ζην «θπλήγη» απηφ ηεο επεκεξίαο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη κειινληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο 
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αιιά θαη ζπλερηδφκελνπο πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εκπνξίνπ γηα ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο 

 

 

2.6 Αλαθεθαιαίωζε 

 

Σν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Οη αληηζέζεηο πνπ αλαθχνληαη ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ δελ είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο θαη 

έληαζεο απφ εθείλεο κεηαμχ αλαπηπγκέλνπ - αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. 

Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο νηθνλνκίεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ λνκηζκάησλ, απφ ηελ αλππαξμία, δειαδή, ελφο εληαίνπ 

παγθφζκηνπ λνκίζκαηνο. πλεπψο, ελψ ζε εζληθφ επίπεδν (ή έζησ ζε επίπεδν Δ.Δ.) νη ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ εθθξάδνληαη «απηνκάησο» ζε κνλάδεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ζε δηεζλέο 

επίπεδν παξεκβάιιεηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. 

Σν απνηέιεζκα γηα ηηο πεξηζζφηεξν «παξαγσγηθέο» ρψξεο είλαη ε δεκηνπξγία δηεπξπλφκελσλ 

εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ, ελψ παξάιιεια γηα ηηο ρψξεο κε δηεζλψο ρακειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα είλαη ε αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ. Σα εκπνξηθά απηά ηζνδχγηα -

ειιείκκαηα ή αληίζηνηρα πιενλάζκαηα- είλαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηε 

καθξνπξφζεζκε θίλεζε ηεο δηεζλνχο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ελφο εζληθνχ λνκίζκαηνο. Τπφ 

ηελ πίεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ππνρξεψλεηαη ε ρψξα κε ηε ζρεηηθά 

ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα λα ππνηηκήζεη ην εζληθφ ηεο λφκηζκα. Αληίζηνηρα ηα πιενλάζκαηα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο κε ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ζέηνπλ ζε θίλεζε κηα 

δηαδηθαζία αλαηίκεζεο ηνπ εζληθνχ ηεο λνκίζκαηνο. 

Μέζα απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο 

κεηαζρεκαηίδνληαη νη «πςειέο» εζληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε κέζεο (ή θαη ρακειέο) 

δηεζλείο ηηκέο αγνξάο. Αληίζηνηρα, νη «ρακειέο» εζληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξαο (ηεο ρψξαο κε ηε ζρεηηθά πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα) κεηαηξέπνληαη θαη 

πάιη, κέζα απφ ηελ αλαηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ζε κέζεο δηεζλείο ηηκέο. 

Έηζη, ε πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πξνο ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο εμαζζελεί θαη νη 

δηεζλείο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ ηα 
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πξφζζεηα θέξδε, πνπ απνθνκίδνπλ ηα πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλα εζληθά θεθάιαηα, 

εμαλεκίδνληαη. Παξά ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο αλαπαξάγνληαη πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεηαο απφ φηη 

ζε κηα εζληθή νηθνλνκία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

 

ΤΠΟΘΔΔΗ & ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ GRANGER ΚΑΗ 

ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ 
 

3.1 Δηζαγωγή 

 

Σν θεθάιαην απηφ έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ζεσξεηηθά ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ-δνιαξίνπ θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζηηο ειιεηκκαηηθέο 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο, ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1999-2009. Παξάιιεια 

ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

επξψ/δνιαξίνπ θαη εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ επί ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ζέηεη ε πνζνηηθή ζεσξία επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπλερή ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ 

ηνπο ηζνδχγην. πγθεθξηκέλα, ηα δχν απηά κεγέζε είηε  πξνζδηνξίδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην 

άιιν, είηε ην έλα επεξεάδεη ην άιιν. Απφ ηελ ηειεπηαία ππφζεζε έπνληαη ηξεηο επηπιένλ 

ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο: 1) ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία λα πξνζδηνξίδεη ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα 2) 

ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη 3) ν ζπγρξνληζκφο απηψλ. Καη νη ηξεηο 

ππνζέζεηο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Δπίζεο, παξαηίζεληαη ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ πνζνηηθή ζεσξία ηνπ 

ρξήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη o έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο, δπν ζχγρξνλεο 

κέζνδνη ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο: ε αηηηφηεηα θαηά Granger, φπσο απηή δηαηππψζεθε ην 

1988, ε έλλνηα θαη ε κεζνδνινγία ηεο ζπλνινθιήξσζεο (cointegration), πνπ δηαηππψζεθε απφ 

ηνπο Engle θαη Granger ην 1987 θαη ην Τπφδεηγκα Γηφξζσζεο Λαζψλ (Error Correction Model). 

Απηέο νη κέζνδνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην επφκελν θεθαιαίν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηεξεχλεζε ζρέζεο αηηηφηεηαο (εάλ ππάξρεη) κεηαμχ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο θνηλήο πνξείαο ησλ κεηαβιεηψλ κέζα ζην ρξφλν.  
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3.2 Έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ηωλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Γηα ηε κε ζηαζηκφηεηα αλαιχεηαη, ζηελ αξρή, ηελ χπαξμε κνλαδηαίσλ ξηδψλ ζηε 

κνλνκεηαβιεηή παξνπζίαζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε. Γηα θάζε κεηαβιεηή πνπ 

εμεηάδεηαη, ππνζέηεηαη φηη ε έιιεηςε ηεο ζηαζηκφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο 

ξίδαο ζηελ απηνπαιίλδξνκε κνξθή ηεο. Ο επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller (ADF) 

(1981), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεχζεη ηε κνλαδηαία ξίδα ζε θάζε κεηαβιεηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη ηξεηο ηχπνη ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάζε κεηαβιεηή είλαη 

νη παξαθάησ: 

1

12

i

iititt eXXX  

1

120

i

iititt eXXX  

1

1210

i

iititt eXXtX  

 

φπνπ: 

 Υ είλαη ε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή, 

 i=1, 2, …, ξ, είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, 

 ξ είλαη ην πιήζνο παξαηεξήζεσλ, 

 δν, δ1, δ2 θαη βi είλαη νη παξάκεηξνη, 

 t είλαη ε ρξνληθή ηάζε. 

 

Oη ππνζέζεηο γηα ηα ηξία παξαπάλσ ππνδείγκαηα είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0: δ2 = 0 (ε ζεηξά Υt πεξηέρεη κηα κνλαδηαία ξίδα άξα είλαη κε - ζηάζηκε) 

                   ΖΑ: δ2< 0 (δελ ηζρχεη ε Ζ0) 

 

Οη ππνζέζεηο απηέο ειέγρνληαη κε ην ζηαηηζηηθφ t ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηνπ 

MacKinnon (1991) απφ ηνλ πίλαθα ησλ Dickey – Fuller (1976). Ο έιεγρνο είλαη ίδηνο κε ηνλ 

απιφ έιεγρν ησλ Dickey – Fuller (DF) θαη δηαθέξεη κφλν ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο ε νπνία 

έρεη επαπμεζεί κε ηηο πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

Οη Dickey – Fuller έρνπλ δείμεη φηη ε αζπκπησηηθή θαηαλνκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ t γηα ηνλ 

έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ 
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πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Απηφ πνπ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο t είλαη ε 

παξνπζία ή φρη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ φξσλ φπσο είλαη ε ζηαζεξά θαη ε ηάζε. 

Ο αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

απηνζπζρεηηδφκελα θαηάινηπα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν έιεγρνο ησλ Breusch –Godfrey ή αιιηψο ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην ηνπ Lagrange Multiplier (LM), Breusch(1978) θαη Godfrey (1978). Δπίζεο πνιινί 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη θάπνην θξηηήξην γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ 

ππνδείγκαηνο φπσο ηα θξηηήξηα ησλ Akaike (AIC) (1973) θαη Schwartz (SCH) (1978), ή 

ππνζέηνπλ έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

Δπνκέλσο πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επαπμεκέλνη έιεγρνη ησλ Dickey - Fuller (ADF) πξέπεη 

λα ειεγρζεί ε ππφζεζε ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ δειαδή ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ σλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα ππνδείγκαηα ηνπ επαπμεκέλνπ ειέγρνπ 

ησλ Dickey – Fuller δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ πνζφηεηα n
1/ 3

 Dickey – Said 

(1984), φπνπ n ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

3.3 Αηηηόηεηα θαηά Granger 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ελφο ππνδείγκαηνο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ε θαηεχζπλζε πνπ κία κεηαβιεηή πξνθαιεί κία άιιε ζε κία εμίζσζε 

παιηλδξφκεζεο. Με άιια ιφγηα ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν κία κεηαβιεηή αηηηάδεη κία άιιε ή 

αηηηάδεηαη απφ απηή ή θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε κία ηέηνηα 

ζρέζε είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηα νηθνλνκηθά 

πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε κία ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηηο θιαζηθέο νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο 

ελφο ππνδείγκαηνο 

Δάλ ππνηεζεί φηη ππάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, ηφηε ε 

θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο κπνξεί λα είλαη απφ ην Υ πξνο ην Τ ή αληίζεηα, απφ ην Τ πξνο ην Υ. 

Δθ ησλ πξφηεξσλ θαη ηα δπν ζελάξηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν απηψλ 

κεγεζψλ θαίλνληαη πηζαλά. ε ζρέζε αίηηνπ θαη αηηηαηνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. ηελ 
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νηθνλνκηθή επηζηήκε, φκσο, κηα ηέηνηα ζρέζε είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηεί ιφγσ έιιεηςεο 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. Μφλν ε εκπεηξηθή αλάιπζε κπνξεί λα θαηάδεημε ηελ πξαγκαηηθή 

θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο. Δπνκέλσο, πξνθείκελνπ λα δνζεί απάληεζε ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα, παιηλδξνκείηε ε Τ πάλσ ζηε Υ θαη ειέγρεηαη εάλ ν ζπληειεζηήο ηνπ Υ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ή φρη, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα, ζπλήζσο ζε ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. 

Όκσο, ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ Υ θαη ηνπ Τ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ππάξρεη ζρέζε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ. Σα πξνβιήκαηα κε ηηο θαηλνκεληθέο (λφζεο) ζπζρεηίζεηο 

παξνπζηάδνληαη πνιχ ζπρλά αθφκε θαη ζε δπλακηθά ππνδείγκαηα. 

Οη δπζθνιίεο ηνπ θαζνξηζκνχ κίαο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ 

νδήγεζαλ ηνλ Granger (1969) ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο έλλνηαο ηεο αηηηφηεηαο γλσζηήο 

σο «αηηηφηεηα θαηά Granger (Granger Causality). Γεληθά, ζα ιέκε φηη κία κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη 

θαηά Granger κία άιιε Τ, αλ φιε ε πξφζθαηε θαη πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο Τ. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Granger, ε κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη ηελ Τ αλ ε πξφβιεςε ηεο Τ γηα 

κία πεξίνδν ζην κέιινλ, πνπ πξνέθπςε κε βάζε φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε έρεη 

κηθξφηεξν κέζν ζθάικα ηεηξαγψλνπ απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Τ πνπ γίλεηαη κε βάζε φιε ηελ 

πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε πιελ εθείλεο πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή Υ . 

Oη έιεγρνη αηηηφηεηαο θαηά Granger βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο αλ κηα 

κεηαβιεηή Τ πξνεγείηαη κηαο άιιεο Υ, κε ηελ έλλνηα φηη ε Τ έρεη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα 

ηελ Υ. Αλ παξειζνχζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ βνεζνχλ ψζηε λα παξζνχλ αθξηβέζηεξεο 

πξνβιέςεηο ηεο κεηαβιεηήο Υ, ηφηε ιέκε φηη ππάξρεη αηηηφηεηα θαηά Granger, ε νπνία βαίλεη 

απφ ηελ Τ πξνο ηελ Υ ή φηη ε Τ πξνθαιεί ηελ Υ κε ηελ έλλνηα ηνπ Granger. Ωζηφζν, απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ε αηηία ηεο κεηαβνιήο ζηελ Υ είλαη κεηαβνιή ηεο Τ. Αλ απνδεηρζεί φηη ε Τ 

πξνθαιεί ηελ Υ κε ηελ έλλνηα ηνπ Granger, ηφηε ζην ζχλνιν πιεξνθνξηψλ Η γηα ηελ πξφβιεςε 

ηεο Υ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ρξνληθέο πζηεξήζεηο ηεο Τ. Αλ δελ βξεζεί ηέηνηα αηηηφηεηα, ηφηε 

δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο ηηο ρξνληθέο ζην ζχλνιν Η, αιιά δελ κπνξεί θαη λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη αηηηφηεηα (causality) απφ ηελ Τ πξνο ηελ Υ κε ηε ζπλήζε έλλνηα 

ηνπ φξνπ. Με αιιά ιφγηα, ην γεγνλφο φηη δελ βξέζεθε αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηελ Τ πξνο 

ηελ Υ δελ αξθεί γηα λα ζεσξεζεί φηη ε Υ είλαη εμσγελήο κεηαβιεηή ζε απηφ ην ζχζηεκα. 

Γεληθφηεξα, κηα κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη θαηά Granger κηα άιιε Τ, αλ φιεο νη πξφζθαηεο θαη 
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παξειζνχζεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο Τ. 

Ο Granger ζην άξζξν ηνπ „Some recent development in a concept of causality‟ (1988) 

εμεηάδεη εάλ ην δηάλπζκα ηεο νηθνλνκηθήο ρξνλνζεηξάο ty  αηηηάδεη έλα άιιν δηάλπζκα tx . 

Τπνζέηεη φηη ππάξρεη θαη έλα άιιν δηάλπζκα tw . Τπάξρνπλ δπν ζχλνια πιεξνθνξηψλ πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ : 

: , ,t t j t j t jJ x y w ,   j 0 

θαη 

: ,t t j t jJ x w ,    j 0 

To ζχλνιν tJ  ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ελψ ην ζχλνιν tJ  εμαηξεί ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηνπ ty . Θα πξέπεη λα γίλεη ε ππφζεζε φηη ε 

κεηαβιεηή ty  δελ εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ ηνπ tJ , έηζη ψζηε λα κελ 

ππάξρεη ζπλάξηεζε g ψζηε λα ηζρχεη ( , 0).t t jy y w j  

Δάλ ππνηεζεί φηη ( / )f x J  είλαη ε ππφ ζπλζήθε θαηαλνκή ηεο x  δεδνκέλνπ ηνπ J, ηφηε ε 

αγηφηεηα θαη ε κε αηηηφηεηα δηαηππψλεηαη σο εμήο : 

(i) Ζ ty  δελ αηηηάδεη ηελ 1tx  δεδνκέλνπ ηνπ tJ , αλ ηζρχεη : 

 

1 1( / ) ( / )t t t tf x J f x J
 

 

(ii) Γηαθνξεηηθά, αλ ηζρπεί : 

1 1( / ) ( / )t t t tf x J f x J  

ηφηε, ε ty  αηηηάδεη ηελ 1tx  δεδνκέλνπ ηνπ tJ . 

 

Οη νξηζκνί ζεκειηψλνληαη βάζεη δπν βαζηθψλ αξρψλ: 

(a) H αηηία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ην απνηέιεζκα θαη 

(b) Οη αηηηψδεηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο πνπ αηηηάδνληαη, νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε άιιεο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο, π.ρ. tw . 
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Παξάδεηγκα ηέηνησλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο είλαη ε θαηαλάισζε θαη ην Α.Δ.Π,. φπνπ ππάξρεη 

ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο, αιιά θαη ην επηηφθην θαη νη επελδχζεηο, φπνπ ππάξρεη κνλφδξνκε 

ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ην επηηφθην ζηηο επελδχζεηο. 

Ζ πξφβιεςε ηεο ζπλάξηεζεο g( 1tx ) ζα είλαη πάληα θαιχηεξε αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη ε 
t jy , παξά απφ φηη εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ ζα είλαη κηθξφηεξε. 

 

 

3.4 Έιεγρνο ύπαξμεο αηηηόηεηαο θαηά Granger 

 

Ο πην γλσζηφο έιεγρνο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο είλαη απηφο πνπ πξνηάζεθε απφ 

ηνλ Granger. Ο έιεγρνο απηφο βαζίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ φηη ην κέιινλ δελ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην παξφλ ή ην παξειζφλ. ε ππνδείγκαηα ηεο νηθνλνκεηξίαο ε ζρέζε αηηίαο–

αηηηαηνχ (αηηηφηεηα) είλαη δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ (a priori). 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ν Granger θαη εκθαλίδεηαη πνιχ ζπρλά 

θαηά ηελ δηεξεχλεζε νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη απηφ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο αηηηνθξαηηθήο ζρέζεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ. Πνιχ ζπρλά, νη κειεηεηέο θαηά ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ελφο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ ζρέζε εμάξηεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν γηα ηε ζσζηή αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο φζν θαη γηα 

ηελ ζσζηή ιήςε νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ κε ηελ δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο εξεπλεηήο ζα ήζειε λα γλσξίδεη αλ νη κεηαβνιέο ζηελ Πξνζθνξά Υξήκαηνο 

επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ή αλ νη κεηαβνιέο ζην Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηελ Πξνζθνξά ρξήκαηνο; Αλάινγα εξσηήκαηα 

πξνθχπηνπλ θαη γηα άιια δεχγε κεηαβιεηψλ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη νη κεηαβνιέο ζηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ζηνλ Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ, νη κεηαβνιέο 

ζηα επηηφθηα κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ Πξνζθνξά Υξήκαηνο ή κε ηηο κεηαβνιέο ζηνλ Γεληθφ 

Γείθηε Σηκψλ θ.ά.. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηηηνθξαηηθήο ζρέζεο εμάξηεζεο κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ, νη παξαηεξήζεηο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ρξνλνζεηξέο, ν Granger αλέπηπμε 

έλαλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν, γλσζηφλ σο Granger Causality test, ηθαλφ λα θαζνξίδεη ηνλ ξφιν ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηε δηεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ, δειαδή νη ηηκέο πνηαο κεηαβιεηήο εξκελεχνπλ 
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ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηεο άιιεο, φηαλ νη ηηκέο απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θηλνχληαη 

δηαρξνληθφο παξάιιεια. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger γηα έλα κνληέιν κε δπν 

κεηαβιεηέο. Θεσξνχληαη δχν ρξνληθέο ζεηξέο Yt  θαη Xt: 

Τπνηίζεηαη φηη ε tY  θαη ε t  είλαη ζηάζηκεο
3
 ρξνλνινγηθέο ζεηξέο κε κέζν κεδέλ. 

 

Σν ππφδεηγκα είλαη: 

m

j

jtj

m

j

jtjt YbXaX
11

                                          (3.1) 

m

j

jtj

m

j

jtjt YdXcY
11

                                           (3.2) 

φπνπ m είλαη ην κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ.  

ην πξψην ππφδεηγκα (3.1) ππνηίζεηαη φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ 

ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Τ ην δεχηεξν ππφδεηγκα (3.2) ππνηίζεηαη φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ θαη κε 

ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. Δπηπξφζζεηα, ππνηίζεηαη φηη ε ηηκή ηνπ m ζα 

ζεσξεζεί πεπεξαζκέλε θαη κηθξφηεξε απφ ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Οη δηαηαξαθηηθνί φξνη t  θαη 

t  ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπφζεζεο ηεο παιηλδξφκεζεο, δειαδή δελ ζπζρεηίδνληαη 

                                                        
3 Μηα κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε φηαλ έρεη ζηαζεξφ κέζν φξν θαη δηαθχκαλζε θαη νη ηηκέο ησλ 

απηνζπλδηαθπκάλζεσλ ηεο δελ εμαξηψληαη απφ ηελ απφζηαζε ηνπο ζην ρξφλν. Όηαλ, δειαδή, 

δελ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν. Αληίζεηα, φηαλ κηα κεηαβιεηή δελ έρεη ζηαζεξφ κέζν ή 

δηαθχκαλζε, ιέγεηαη κε ζηάζηκε. Μηα ζηάζηκε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζπκβνιίδεηαη Η(0), ελψ κηα 

νινθιεξψζηκε πξψηεο ηάμεο, δειαδή, κε ζηάζηκε, ζπκβνιίδεηαη σο Η(1). Όηαλ νη κεηαβιεηέο 

ελφο ππνδείγκαηνο δελ είλαη ζηάζηκεο, ηφηε είλαη πηζαλφ λα έρνπκε έλα είδνο πιαζκαηηθήο ή 

λφζνπ παιηλδξφκεζε, θαη ζπλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ έιεγρνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αμηφπηζηα. 
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αθνχ ηζρχεη ε ηζφηεηα  0t s  θαη 0t s  γηα s t  θαη νη ηηκέο ηνπο δελ ζπζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

ην ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθε γίλεηαη ε παξαδνρή φηη νη παξειζνχζεο 

ηηκέο ησλ δπν κεηαβιεηψλ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γειαδή, νη ηηκέο ηεο t  είλαη ζπλάξηεζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο tY . Αληίζηνηρα, νη ηηκέο ηεο tY  

είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο t .  

ηε ζπλέρεηα, δηεμάγεηαη ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηχπνπ F γηα ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο Ζ0, Ο έιεγρνο 

ππνζέζεσλ δηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

1) Οη ζπληειεζηέο 
jb  ηεο κεηαβιεηήο 

t jY   είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φηαλ 
jb  0 , ελψ 

νη ζπληειεζηέο 
jc  ηεο κεηαβιεηήο 

t jX  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φηαλ  ηζρχεη 
jc = 0. 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη κνλφδξνκε αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηελ  tY  ζηελ tX  . 

2) Οη ζπληειεζηέο 
jb  ηεο κεηαβιεηήο 

t jY  δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φηαλ 
jb  =0, 

ελψ νη ζπληειεζηέο 
jc  ηεο κεηαβιεηήο 

t jX  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φηαλ δελ ηζρχεη 

jc =0. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη κνλφδξνκε αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηελ tX  

ζηελ  tY  . 

3) Οη ζπληειεζηέο  ηεο tX  θαη tY  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φηαλ 
jb 0 θαη 

jc 0. ηελ 

πεξίπησζε απηή ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα θαηά Granger 

4) Οη ζπληειεζηέο  ηεο tX  θαη  tY  δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί , φηαλ 
jb =0 θαη 

jc =0. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο. 

5) Οη ππνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη είλαη νη παξαθάησ: 

 

Ζ0: Ζ κεηαβιεηή Υ δελ πξνθαιεί θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Τ 

                  ΖΑ: Ζ κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί θαηά Granger (αηηηάηαη) ηεο Τ 

 

ηελ πξάμε, νη έιεγρνη γηα ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ 

VAR. Γειαδή, γηα λα αηηηάδεη κία κεηαβιεηή Υ κία άιιε Τ ζα πξέπεη νη ζπληειεζηέο φισλ ησλ 
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ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο Υ ζηελ εμίζσζε ηεο Τ λα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην 

κεδέλ, ελψ νη ζπληειεζηέο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο Τ ζηελ εμίζσζε ηεο Υ λα κε 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ. Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο 

θαηαλνκήο F ηνπ Wald (1940) γηα ηελ απφ θνηλνχ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

*( ) /

/ ( )

SSE SSE m
F

SSE n k
 

 

Ο έιεγρνο ππνζέζεσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο F πνπ αθνινπζεί ηελ F-θαηαλνκή 

κε m θαη (n-k) βαζκνχο ειεπζέξηαο, F~ F(m,n-k), φπνπ n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k 

είλαη ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ζηελ παιηλδξφκεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ θαη φπνπ *SSE  είλαη ην 

άζξνηζκα ηεηξάγσλσλ θαηάινηπσλ ζηελ παιηλδξφκεζε κε πεξηνξηζκφ (δειαδή 

παιηλδξνκψληαο ηε κεηαβιεηή Υ ή Τ κφλνλ πάλσ ζηηο πζηεξήζεηο ηεο) , φηαλ δειαδή δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη m φξνη 
t jX ή 

t jY  θαη SSE είλαη ην άζξνηζκα ηεηξάγσλσλ θαηάινηπσλ ζηελ 

παιηλδξφκεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ. 

Αλ ε ηηκή ηεο θαηαλνκήο F είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πηλάθσλ ζε θάπνην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηφηε ιέκε φηη ε ππφζεζε Ζν απνξξίπηεηαη θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πζηεξήζεηο 

ηεο κεηαβιεηήο Υ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Τ.  ηε ζπλέρεηα γηα λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε Υ αηηηάδεη ηελ Τ κνλφδξνκα ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ αληίζηνηρε 

ππφζεζε γηα ηηο πζηεξήζεηο ηεο Τ πάλσ ζηε κεηαβιεηή Υ ζπγθεθξηκέλα έρνπκε: 

Αλ F < F(m,n-k) δερφκαζηε ηελ ππφζεζε 0H  δειαδή ε κεηαβιεηή Υ δελ πξνθαιεί θαηά 

Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Τ γηα ηελ πξψηε ζπλάξηεζε (3.1) ή ε κεηαβιεηή Τ δελ πξνθαιεί 

θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Υ γηα ηε δεχηεξε ζπλάξηεζε (3.2). Αλ F > F(m,n-k) δερφκαζηε 

ηελ ππφζεζε aH  δειαδή ε κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί θαηά Granger (αηηηάηαη) ηεο Τ γηα ηε πξψηε 

ζπλάξηεζε (3.1) ή ε κεηαβιεηή Τ πξνθαιεί θαηά Granger (αηηηάηαη) ηεο Υ γηα ηε δεχηεξε 

ζπλάξηεζε (3.2).  

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ αηηηφηεηαο θαηά Granger εμαξηάηαη απφ ηελ ηάμε ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο, θαζψο θαη απφ ηε ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλαξηήζεηο (3.1) θαη (3.2). χκθσλα κε ηνπο Geweke et. al. (1983) ε αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ 
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αηηηφηεηαο θαηά Granger κεηψλεηαη αλ νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν απηφ είλαη 

κε ζηάζηκεο. 

 

3.5 πλνινθιήξωζε 

 

Έλα ζχλνιν κε ζηάζηκσλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ιέκε φηη είλαη ζπλνινθιεξσκέλν αλ ππάξρεη έλαο 

γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ ν νπνίνο είλαη ζηάζηκνο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο δελ παξνπζηάδεη κία ζηνραζηηθή ηάζε. Ο γξακκηθφο απηφο 

ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ νλνκάδεηαη εμίζσζε ζπλνινθιήξσζεο. Ζ εμίζσζε απηή 

παξηζηά ηελ καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ. Ζ 

νηθνλνκηθή ζεσξία αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο 

ζπγθξηηηθήο εμέιημήο ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα έρνπλ κηα αλεμάξηεηε πνξεία 

κεηαμχ ηνπο ζε βξαρπρξφλην επίπεδν (λα είλαη κε – ζηάζηκεο) κπνξεί φκσο λα ππάξρνπλ θαη 

θνηλέο καθξνρξφληεο πνξείεο (αλ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο) πνπ απηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' 

φςηλ κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο δηφξζσζεο ζθάικαηνο. 

∆χν ή πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο ζεηξέο είλαη δπλαηφλ λα είλαη ζπλνινθιεξσµέλεο φηαλ είλαη 

νινθιεξσµέλεο ηηο ίδηαο ηάμεο. Ζ εμίζσζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη: 
 

Yt= aXt+ ut 

 

Ο γξαµµηθφο ζπλδπαζµφο ησλ δχν απηψλ µεηαβιεηψλ είλαη ζηάζηµνο είλαη δειαδή Η(0) 

 

ut= Yt - aXt 

 

ηελ πεξίπησζε απηή νη παιηλδξνµήζεηο µεηαμχ ησλ µεηαβιεηψλ απηψλ εθθξάδνληαη ζε 

πξαγµαηηθέο ηηµέο θαη φρη ζε δηαθνξέο γηα λα έρνπλ λφεµα θαη δελ είλαη πιαζµαηηθέο αλ θαη νη 

αξρηθέο ηνπο µεηαβιεηέο είλαη µε ζηάζηµεο.  

Γεληθά αλ δχν ή πεξηζζφηεξεο µε ζηάζηµεο µεηαβιεηέο είλαη ηνπ ίδηνπ βαζµνχ 

νινθιεξσµέλεο έζησ d ηφηε ιέµε φηη απηέο ζπλνινθιεξψλνληαη αλ ππάξρεη γξαµµηθφο ηνπο 

ζπλδπαζµφο ή δηάλπζµα γξαµµηθψλ ηνπο ζπλδπαζµψλ, πνπ λα είλαη βαζµνχ νινθιήξσζεο b 
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µηθξφηεξνπ βαζµνχ νινθιήξσζεο d (b<d) ησλ µεηαβιεηψλ απηψλ. ∆ειαδή αλ Τt Η(1), θαη Υt 

Η(1) ηφηε ιέµε φηη απηέο είλαη ζπλνινθιεξσµέλεο φηαλ ν γξαµµηθφο ηνπο ζπλδπαζµφο ut είλαη 

ζηάζηµνο Η(0). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλαο ηέηνηνο γξαµµηθφο ζπλδπαζµφο µπνξνχµε λα 

πνχµε φηη ππάξρεη θαη µηα µαθξνρξφληα ζρέζε µεηαμχ ησλ µεηαβιεηψλ απηψλ, αλ θαη νη 

βξαρπρξφληεο δηαθπµάλζεηο ηνπο µπνξεί λα µε ζπζρεηίδνληαη µεηαμχ ηνπο. ∆ειαδή, ζε 

µαθξνρξφλην επίπεδν, απηέο νη µεηαβιεηέο ζπλδηαθπµαίλνληαη, παξνπζηάδνπλ µαθξνρξφληεο 

ηάζεηο 

Ζ έξεπλα, επνκέλσο, γηα ηελ χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο μεθηλάεη κε ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ 

νινθιεξσζηκφηεηαο ησλ ππφ εμέηαζε ρξνλνζεηξψλ. Ο έιεγρνο απηφο, είλαη απαξαίηεηνο, 

εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηνραζηηθήο δνκήο πνπ απαηηεί ε ζεσξία ηεο ζπλνινθιήξσζεο θάζε 

ζεηξά μερσξηζηά ζα πξέπεη λα έρεη βαζκφ νινθιεξσζηκφηεηαο 1 (I(1)είλαη ή Η(0), ζηάζηκε). 

Αθνχ δηαπηζησζεί πσο νη εμεηαδφµελεο µεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσµέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο, 

ηφηε εθηειείηαη ν έιεγρνο γηα ηε ζπλνινθιήξσζε. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε µεδεληθή 

ηεο µε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο. 

 

Ho: ∆ελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε µεηαμχ ησλ µεηαβιεηψλ 

                               ΖΑ: Τπάξρεη ζπλνινθιήξσζε µεηαμχ ησλ µεηαβιεηψλ 
 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ ππάξρνπλ δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ (Harris 1995, Maddala θαη Kim 1998). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηηο 

κεζφδνπο ηεο κίαο εμίζσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ε 

δεχηεξε ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη έιεγρνη ζπλνινθιήξσζεο κε δχν κεηαβιεηέο θαζψο θαη 

νη έιεγρνη κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη έιεγρνη πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, φπνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνπ εμεηάδεηαη, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί κε ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο 

κίαο εμίζσζεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απφ ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε κέζνδνο ηνπ 

Johansen (1988). Ο έιεγρνο γηα ηε ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απαηηεί 
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πξνεγνπκέλσο ηνλ έιεγρν γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο γηα θάζε κεηαβιεηή γηα λα 

απνθεπρζεί ε εκθάληζε ππνθαηλνκεληθψλ παιηλδξνκήζεσλ
4
 ( spurious regressions ). 

χκθσλα κε ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζεψξεκα ησλ Engel and Granger (1987) φηαλ δχν 

κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, ηφηε ππάξρεη έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ, ην νπνίν 

ζπζρεηίδεη ηηο βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο ησλ δχν κεηαβιεηψλ κε ηηο απνθιίζεηο απφ ηε 

καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Γειαδή ην ππφδεηγκα απηφ είλαη έλα 

δπλακηθφ ππφδεηγκα ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ ηζρχεη ζηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ είλαη ζηαηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη Engel θαη Granger πξνηείλνπλ κεηά ηε 

ζπλνινθιήξσζε ησλ κεηαβιεηψλ έλα επηπιένλ ππφδεηγκα ην νπνίν νλνκάδνπλ ππφδεηγκα 

δηφξζσζεο ιαζψλ (ECM) ην νπνίν παξνπζηάζηεθε αξρηθά απφ ηνλ Sargan (1964). Σν ππφδεηγκα 

απηφ ζπλδέεη ηε βξαρπρξφληα θαη ηε καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη είλαη 

ην εμήο:  

 

ΓΤt=πζηεξήζεηο(ΓΤt, ΓΥt)+ιut-1+Vt                                            (3.3) 

φπνπ:  

 

 Γ: αλαθέξεηαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ.  

 ι: είλαη ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη –1<ι<0. Ο 

ζπληειεζηήο ι: δείρλεη ην κέξνο ηεο απφθιηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ηεο 

κεηαβιεηήο Τ απφ ην καθξνρξφλην επίπεδφ ηεο ην νπνίν δηνξζψλεηαη θάζε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Με άιια ιφγηα ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο αληηπξνζσπεχεη 

ηελ αληίδξαζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε θάζε πεξίνδν πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ζέζε 

ηζνξξνπίαο. 

 ut-1: είλαη ηα εθηηκεκέλα θαηάινηπα απφ ηε ζπλνινθιεξσκέλε παιηλδξφκεζε 

(καθξνρξφληα ζρέζε) θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ απφθιηζε  απφ ηελ ηζνξξνπία ζε κηα 

ρξνληθή πεξίνδν t. 

 Vt είλαη ιεπθφο ζφξπβνο. 

                                                        
4
 Σν πξφβιεκα ηεο ππνθαηλνκεληθήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ δχν ρξνληθέο ζεηξέο ζε κηα 

παιηλδξφκεζε έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πςειή ζπζρέηηζε, ελψ δελ έρνπλ θακηά πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ζ 

πςειή ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ρξνληθψλ ηάζεσλ θαη ζηηο δχν ρξνληθέο ζεηξέο (Granger and Newbold 

1974). 
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Οη δχν κεηαβιεηέο Τ θαη Υ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

θαηάινηπα ut είλαη νινθιεξσκέλα κηαο ηάμεο κηθξφηεξεο απφ απηή ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Ο 

αξηζκφο ησλ πζηεξήζεσλ ζην ππφδεηγκα (3.3) θαζνξίδεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ησλ Akaike (1973) 

θαη ηνπ Schwartz (1978). 

Δπεηδή ε πζηέξεζε ησλ ιαζψλ ut-1 δελ είλαη γλσζηή ην ππφδεηγκα (3.3) δελ κπνξεί λα 

εθηηκεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη εθηηκήζεηο απφ ηελ εμίζσζε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο, δειαδή ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο ηνπ ζηαηηθνχ ππνδείγκαηνο. Ζ εθηίκεζε 

ηνπ δπλακηθνχ ππνδείγκαηνο ιαζψλ έρεη ην πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ ζηαηηθνχ ππνδείγκαηνο φηη 

ελζσκαηψλεη ηφζν ηηο βξαρπρξφληεο επηδξάζεηο, αθνχ ζπζρεηίδεη ηηο κεηαβνιέο ησλ 

κεηαβιεηψλ, φζν θαη ηηο καθξνρξφληεο κε ηελ παξνπζία ηνπ φξνπ ησλ ιαζψλ ζηελ εμίζσζε ηεο 

παιηλδξφκεζεο 

Σα απηνπαιίλδξνκα ππνδείγκαηα (ππνδείγκαηα VAR) απνηεινχλ έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ 

φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ελδνγελείο θαη θαζεκία απφ απηέο πξνζδηνξίδεηαη σο ζπλάξηεζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηηκψλ (πζηεξήζεσλ) πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα. 

Αλ ππάξρνπλ δπν πζηεξήζεηο γηα θάζε ελδνγελή κεηαβιεηή ηφηε ην ζχζηεκα ζε 

δηαλπζκαηηθή κνξθή γξάθεηαη: 

Yt=δ+Α1Τt-1+A2Yt-2+ut                                                                      (3.4) 

φπνπ: 

 Yt είλαη ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ. 

 δ είλαη ην δηάλπζκα ησλ ζηαζεξψλ φξσλ. 

 Α1 θαη Α2 είλαη νη κήηξεο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ κε ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο. 

 ut :είλαη ην δηάλπζκα ησλ θαηαινίπσλ. 

Ζ εμίζσζε (3.10) είλαη έλα απηνπαιίλδξνκν δηκεηαβιεηφ δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα. (Vector 

Autoregression , VAR). 

Γηα λα εθηηκεζεί έλα απηνπαιίλδξνκν δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

νξηζκέλεο βαζηθέο ππνζέζεηο ηφζν γηα ηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο φζν θαη ηα θαηάινηπα. Έηζη 

ππνζέηεηαη φηη ην δηάλπζκα ησλ θαηαινίπσλ ελφο VAR ζπζηήκαηνο έρεη κέζν κεδέλ θαη ην 

θαηάινηπν θάζε εμίζσζεο ρσξηζηά έρεη ζηαζεξή δηαθχκαλζε πνπ νη ηηκέο ηνπ δελ 
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απηνζπζρεηίδνληαη, αιιά ην θαηάινηπν απηφ κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ην θαηάινηπν άιιεο 

εμίζσζεο, Γεκέιε (2003). 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ππφζεζε φηη ην VAR ζχζηεκα είλαη ζηάζηκν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ έρεη ζηαζεξφ κέζν φξν, ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε θαη νη κήηξεο ησλ ζπλδηαθπκάλζεσλ κεηαμχ ησλ Τt θαη Yt+k εμαξηψληαη κφλν απφ 

ηελ απφζηαζε k κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαη φρη απφ ην ρξφλν t. 

ηελ πξάμε, νη ππνζέζεηο πεξί ζηαζηκφηεηαο ππνδειψλνπλ φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ VAR 

ζπζηήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηάζε, νχηε επνρηθφηεηα, νχηε δηαθπκάλζεηο πνπ 

κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά. Γηα λα επηηεπρζνχλ απηά, ζπρλά απαηηνχληαη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο πξψηεο ή δεχηεξεο δηαθνξέο, ή ινγαξηζκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε θάπνηνο ζηελ εμηδίθεπζε ηνπ VAR ζπζηήκαηνο λα ζπκπεξηιάβεη θαη 

έλα δηάλπζκα κε ζηνραζηηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο ηελ ηάζε ή επνρηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο θαη λα 

εθηηκήζεη ην VAR ζχζηεκα ζηηο αξρηθέο ηηκέο αληί ζηηο κεηαζρεκαηηζκέλεο. 

Αλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ ππνζέζεηο, ηφηε κπνξεί λα γίλεη ε εθηίκεζε κε ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ φπνπ νη εμηζψζεηο ηνπ VAR ζπζηήκαηνο δίλνπλ ζπλεπείο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο εθηηκεηέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Sims (1980). Bέβαηα ην δχζθνιν 

είλαη λα εξκελεπηνχλ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο νη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο ελφο VAR 

ζπζηήκαηνο. 

Αλ ζεσξεζεί ην παξαθάησ ζχζηεκα δηφξζσζεο ιαζψλ κε ηηο δχν κεηαβιεηέο Τt θαη Υt 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην ζχζηεκα απηφ σο έλα ππφδεηγκα VAR ζηηο πξψηεο δηαθνξέο κε ην 

φξν ut-1 ηεο δηφξζσζεο ιάζνπο, δειαδή ηελ απφθιηζε απφ ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

ΓΤt = πζηεξήζεηο (ΓΤt, ΓΥt) + ι1u t-1 + V1t                                    (3.5)  

ΓΤt = πζηεξήζεηο (ΓΤt, ΓΥt) + ι2u t-1 + V2t                                    (3.6) 

Αλ αληηθαηαζηαζνχλ ηα ιάζε ut-1 απφ ηελ ζρέζε ttt Yu ˆˆˆ
0 ζηηο ζρέζεηο (3.5) θαη 

(3.6) πξνθχπηεη: 

 

ΓΤt = πζηεξήζεηο (ΓΤt, ΓΥt)+ι1( 101
ˆˆ

ttY )+V1t                        (3.7) 

ΓΥt = πζηεξήζεηο (ΓΤt,ΓΥt)+ ι2( 101
ˆˆ

ttY )+V2t                        (3.8) 

 

ή παξαιείπνληαο ηε ζηαζεξά γηα ιφγνπο ζπληνκίαο πξνθχπηνπλ: 
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ΓΤt = 
k

i

itiit

k

i

i XYa
1

1

1

1
+ι1( 101

ˆˆ
ttY )+V1t                             (3.9) 

ΓΥt = 
k

i

itiit

k

i

i XYa
1

2

1

2 + ι2( 101
ˆˆ

ttY )+V2t                         (3.10) 

 

φπνπ νη κεηαβιεηέο Τt θαη Υt είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1) θαη ηα ιάζε V1t θαη V2t 

είλαη ην θαζέλα ιεπθφο ζφξπβνο θαη κπνξεί κεηαμχ ηνπο λα ζπζρεηίδνληαη. Ο αξηζκφο ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ επηιέγεηαη αλάινγα κε ην δείγκα.  

Ζ ζεκαζία ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ είλαη φηη καο επηηξέπεη λα εμεηάζνπκε 

ακέζσο αλ νη κεηαβιεηέο Τt θαη Υt ζπλνινθιεξψλνληαη. Αθνχ νη κεηαβιεηέο Τt θαη Υt είλαη κε 

ζηάζηκεο πξψηεο ηάμεο Η(1) θαη νη πξψηεο δηαθνξέο ηνπο ΓΤt θαη ΓΥt ζα είλαη ζηάζηκεο 

κεδεληθήο ηάμεο Η(0). Δπνκέλσο γηα λα είλαη ην ζχζηεκα ζπλεπέο ζα πξέπεη θαη νη φξνη ζην δεμί 

κέινο λα είλαη θαη απηνί κεδεληθήο ηάμεο Η(0). Απηφ δηαζθαιίδεηαη φηαλ ε ζρέζε 

ζπλνινθιήξσζεο είλαη θαη απηή κεδεληθήο ηάμεο Η(0) δειαδή φηαλ νη κεηαβιεηέο Τ θαη Υ 

ζπλνινθιεξψλνληαη. 

 

 

3.6 Έιεγρνο ύπαξμεο ζπλνινθιήξωζεο 

 

Ζ παξάγξαθνο πνπ πξνεγήζεθε κε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ζπλνινθιήξσζεο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. H έξεπλα, επνκέλσο, γηα ηελ χπαξμε 

ζπλνινθιήξσζεο μεθηλάεη κε ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ  νινθιεξσζηκφηεηαο ησλ ππφ εμέηαζε 

ρξνλνζεηξψλ. Ο έιεγρνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο, εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηνραζηηθήο 

δνκήο πνπ απαηηεί ε ζεσξία ηεο ζπλνινθιήξσζεο-θάζε ζεηξά μερσξηζηά ζα πξέπεη λα έρεη 

βαζκφ νινθιεξσζηκφηεηαο 1 (Η(1) ή 0 (Η(0), ζηάζηκε). Πάλσ ζηελ ηδέα απηή ηεο νινθιήξσζεο 

βαζίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλνινθιεξσµέλσλ δηαδηθαζηψλ. Δπνµέλσο αλ νη ρξνληθέο ζεηξέο 

(µεηαβιεηέο) είλαη µε ζηάζηµεο ζηα επίπεδά ηνπο, µπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ µε βαζµφ 

νινθιήξσζεο 1 φηαλ νη πξψηεο δηαθνξέο ηνπο είλαη ζηάζηµεο. Οη µεηαβιεηέο απηέο µπνξνχλ 

επίζεο λα ζπλνινθιεξσζνχλ αλ ππάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη γξαµµηθνί ζπλδπαζµνί µεηαμχ 
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ησλ µεηαβιεηψλ πνπ λα είλαη ζηάζηµνη. Αλ νη µεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, ηφηε ππάξρεη 

µηα ζηαζεξή µαθξνπξφζεζµε γξαµµηθή ζρέζε µεηαμχ ηνπο. 

Γηα λα κπνξέζεη ε ζεσξία ηεο ζπλνινθιήξσζεο λα έρεη εθαξκνγή ζα πξέπεη, ην ζχλνιν ησλ 

ππφ εμέηαζε ρξνλνζεηξσλ λα είλαη κε ζηάζηκεο ζηα αξρηθά επίπεδα θαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο 

δηάθνξεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δπν κεηαβιεηέο, αλ θαη νη δπν είλαη Η(1), ηφηε 

κπνξεί λα ζπλνινθιεξψλνληαη, δηαθνξεηηθά, αλ ε κηα είλαη ζηάζηκε θαη ε άιιε Η(1) ηφηε δελ 

ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ηνπο θαη καθξνρξφληα νη ηηκέο ησλ δπν απηψλ κεηαβιεηψλ ζα 

απνθιίλνπλ. Όκσο, ην λα έρνπλ νη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο δελ απνηειεί αλαγθαία 

ζπλζήθε. Δηδηθφηεξα, ζπκθσλάκε κε ην ζεψξεκα ηνπ Engle θαη Granger(1987), αθφκα θαη αλ νη 

ππφ κειέηε ρξνλνινγηθέο ζεηξέο έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ νινθιήξσζεο έλαο γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο απηψλ κπνξεί λα απνηειεί κηα ζπλνινθιεξσκελε παιηλδξφκεζε. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ έιεγρν χπαξμε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο. 

ΒΖΜΑ 1: Σν πξψην ζηάδην θαηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ χπαξμε ζπλνινθιεξσζεο κεηαμχ δπν 

κεηαβιεηψλ είλαη λα εμεηαζηεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ κεηαβιεηψλ. Σν 

ηεζη ηνπ Dickey-Fuller κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν κε ζηαζηκφηεηαο θάζε ζεηξάο 

ρσξηζηά. Με ηε βνήζεηα ελφο AR(1) κνληέινπ ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζείηαη φηαλ εθαξκφδεηαη ην Dickey-Fuller ηεζη. 

1t t ty ay                                                            (3.11) 

110 tt yaay                                                      (3.12) 

 tyaay tt 2110                                                (3.13) 

φπνπ εt~iid(0, ζ
2
) 

H ζεηξά ty  ζα είλαη ζηάζηκε εάλ 1a <1 θαη κε ζηάζηκε φηαλ 1a =1. Θέηνπκε κεδεληθή 

ππφζεζε ηελ Ho: 1a =1, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο HA: 1a <1. Αθαηξψληαο ην 1ty  θαη 

απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο εμίζσζεο (3.11), πξνθχπηεη ε εμίζσζε : 

1t t ty y                                                 (3.14) 

φπνπ γ= 1a -1. Ο έιεγρνο ππνζέζεσλ πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο, H‟0: γ=0, έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο Ζ‟A: γ<0. ηε ζπλερεία, εθαξκφδεηαη ην t-test γηα ηελ παξάκεηξν γ θαη 

ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηηο θαηάιιειεο θξηηηθέο ηηκέο πνπ 
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αλαθέξνληαη ζην πίλαθα ηηκψλ ησλ Dickey-Fuller (1979) απφ φπνπ ζα πξνθχςεη εάλ ζα πξέπεη 

λα γίλεη απνδερηή ε ππφζεζε κεδέλ H‟0: γ=0 ή λα απνξξηθζεί. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία ηνπ ειέγρνπ χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ 

Dickey-Fuller ρξεζηκνπνηήζεθε έλα AR(1) κνληέιν. Ωζηφζν έλα ζεκαληηθφ βήκα πνπ 

πξνεγείηαη ηνπ ειέγρνπ ζηαζηκφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ππφ εμέηαζε ρξνλνζεηξά. 

πλεπψο, ην ππφδεηγκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρξνληθέο πζηεξήζεηο. 

ηε πεξίπησζε απηή, ν έιεγρνο γίλεηαη κε ην Δπαπμεκέλν Κξηηήξην ησλ Dickey-Fuller 

(Augment Dickey-Fuller test). Aπφ κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

θξηηεξίνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη ην Augment Dickey-Fuller test εκθαλίδεη πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά φηαλ ν αξηζκφο ησλ πζηεξήζεσλ (lag-length) είλαη κεγάινο, Αγηαθιφγινπ-

Newbold(1991).  

H χπαξμε πνιιψλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ κεηψλεη ηελ ηζρχ ηνπ ηεζη λα απνξξίςεη ηελ 

κεδεληθή ππφζεζε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν απμεκέλνο αξηζκφο ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ απαηηεί εθηηκήζεηο παξακέηξσλ κε ζπλέπεηα λα ράλνληαη βαζκνί 

ειεπζεξίαο. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο κεηψλνληαη εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ εθηηκεζέλησλ 

παξακέηξσλ αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κείσζε ησλ παξαηεξήζεσλ (ράλεηαη κηα παξαηήξεζε γηα 

θάζε επηπξφζζεηε ρξνληθή πζηέξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην κνληέιν). 

Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ζηηο εμαξηψκελεο κεηαβιεηέο ν 

νπνίνο δίλεη ηελ θαιχηεξε εμεηδίθεπζε ηεο εμίζσζεο γίλεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ Akaike (AIC). 

Δάλ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη Η(1), ηφηε γηα λα ειεγρηεί ε χπαξμε ζηαζηκφηεηαο ή κε, ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην επαπμεκέλν θξηηήξην ησλ Dickey-Fuller κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ 

πζηεξήζεσλ. 

Οη ζηαηηζηηθέο DF ή ADF πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν απηφ ζπγθξίλνληαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο θξίζηκεο ηηκέο πνπ δίλνπλ νη πίλαθεο γηα έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο. Αλ ε εθαξκνγή 

ηνπ έιεγρνπ νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηνπ βαζκνχ, 

ηφηε ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο ζπλερίδεηαη. Δάλ, φκσο, πξνθχςεη φηη νη 

κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο, ηφηε ν έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο δελ ζπλερίδεηαη θαη 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο. 
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ΒΖΜΑ 2: Δάλ νη κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο βαζκνχ 1, ην επφκελν ζηάδην θαηά ηνλ 

έιεγρν ηεο χπαξμεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη ε εθηίκεζε ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο. 

Έζησ φηη έρνπκε ηελ ζρέζε: 

0 1 1t ty b b x e                                               (3.15) 

 

ηε πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηεί αλ νη κεηαβιεηέο είλαη πξάγκαηη ζπλνινθιεξσκέλεο, νξίδεηαη 

κηα αθνινπζία θαηάινηπσλ βάζεη ηεο εμίζσζεο (3.15) σο { ˆ
te }. Έηζη πξνθχπηεη ε ζεηξά ˆ

te , ε 

νπνία είλαη κηα ζεηξά εθηηκεζέλησλ θαηάινηπσλ ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο. Αλ νη απνθιίζεηο 

απφ ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία είλαη ζηάζηκεο, ηφηε νη { ty } θαη { tx } ζπλνινθιεξψλνληαη θαη 

είλαη ζπλνινθιξσκέλεο ηάμεσο (1,1). 

Έλαο βνιηθφο ηξφπνο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ θαηαινίπσλ είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ 

te


(ζθάικαηα ηζνξξνπίαο) ζηελ παξαθάησ ζρέζε:  

1 1
ˆ ˆ
t t te a e u                                                 (3.16) 

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη γηα ηελ ζρέζε (3.16) είλαη νη παξαθάησ: 

Ζν: 1a = 0 (φηαλ δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα δειαδή δελ ππάξρεη 

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

Ζα:
 1a  < 0 (φηαλ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα δειαδή ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ) 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ te


 νη Engle – Granger παξνπζίαζαλ έλαλ 

πίλαθα κε θξίζηκεο ηηκέο γηα ηνλ έιεγρν απηφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ κε ηα ζηαηηζηηθά ησλ 

ειέγρσλ Dickey-Fuller. ηνλ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο απηέο. Αο ζεκεησζεί φηη νη 

θξίζηκεο ηηκέο εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε παιηλδξφκεζε 

ζπλνινθιήξσζεο. Ζ κεδεληθή ππφζεζε, φηη ηα θαηάινηπα δελ είλαη ζηάζηκε ζεηξά θαη επνκέλσο 

φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλνινθιεξψζηκεο, απνξξίπηεηαη αλ t . 

 H ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε κεδεληθή ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

πνπ είλαη ε χπαξμε ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Δπνκέλσο, κεδεληθή ππφζεζε ηίζεηαη ε 0 :H 1a =0, 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 1 :H 1a <0. Δάλ δελ απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε, ηφηε ζπλάγεηαη φηη 
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ε αθνινπζία ησλ θαηάινηπσλ δελ είλαη ζηάζηκε θαη επνκέλσο νη κεηαβιεηέο {xt} θαη {yt}  δελ 

είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο. Αληίζεηα, ε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα. Δθφζνλ νη κεηαβιεηέο {xt} θαη {yt} είλαη νινθιεξσκέλεο βαζκνχ 1 

θαη ηα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη. 

πλνςίδνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, αλ δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε 

α1=0, ηφηε δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε ππφζεζε φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλνινθιεξψζηκεο. 

Αλ νη κεηαβιεηέο ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ζπλνινθιεξψζηκεο, νη ΟLS εθηηκεηέο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο εμαθνινπζνχλ φρη κφλν λα είλαη ζπλεπείο αιιά λα ζπγθιίλνπλ 

ηαρχηεξα πξνο ηηο αιεζηλέο ηηκέο ηνπο απφ φηη φηαλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο, ε ηδηφηεηα 

απηή είλαη γλσζηή σο ππεξζπλέπεηα (super cosistency). Ζ πξαθηηθή ζπλέπεηα απηήο είλαη φηη δελ 

πξνθχπηεη αλαγθαζηηθά ην πξφβιεκα ηεο θαηλνκεληθήο παιηλδξνκήζεσο αλάκεζα ζε Η(1) 

κεηαβιεηέο. 

Μέγεζνο 

Γείγκαηνο 

 

Αξηζκόο 

Μεηαβιεηώλ 

 

Κξίζηκεο ηηκέο η 

α = 1% α = 5% α =10% 

25 2 4.37 3.59 3.22 

50 2 4.12 3.46 3.13 

100 2 4.01 3.39 3.09 

200 2 3.90 3.33 3.05 

25 3 4.92 4.10 3.71 

50 3 4.59 3.92 3.58 

100 3 4.44 3.83 3.51 

200 3 4.30 3.74 3.45 

25 4 5.43 4.56 4.15 

50 4 5.02 4.32 3.98 

100 4 4.83 4.21 3.89 

200 4 4.65 4.10 3.81 

Πίλαθαο 3.1 Κξίζηκεο ηηκέο η γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξωζεο ηωλ Engel – 

Granger (EG – AEG) 

Πεγή: MacKinnon (1991) θαη Engle R.F and B. S. Yoo (1987) 

 

 

3.7 Τπόδεηγκα δηόξζωζεο ιαζώλ  

 

Ζ κέζνδνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα εθηηκεζεί ε 

καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ. Οη Engel 

and Granger (1987) έρνπλ δείμεη φηη αλ δχν κεηαβιεηέο Τ θαη Υ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε 
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ππάξρεη κία καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Βξαρπρξφληα φκσο 

νη κεηαβιεηέο απηέο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία. Ζ βξαρπρξφληα απηή ζρέζε 

αληζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε έλα ππφδεηγκα πνπ 

νλνκάδεηαη ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ (ECM). Σν ζθάικα ηζνξξνπίαο (αληζνξξνπίαο) κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλελψζεη ηε βξαρπρξφληα κε ηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Ζ κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε απηή ιέγεηαη κεραληζκφο δηφξζσζεο ζθάικαηνο (Error 

Correction Μechanism ECM).  
Σν επφκελν βήκα, κεηά ηε δηαπίζησζε φηη ηα θαηάινηπα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παιηλδξφκεζε είλαη ζηάζηκα, είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο κεηαμχ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ 

κεηαβιεηψλ κε βάζε ην Τπφδεηγκα Γηφξζσζεο θάικαηνο (Error Correction Model). Σν 

ππφδεηγκα απηφ δείρλεη φηη βξαρπρξφληα ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ θαηάζηαζε καθξνρξφληαο 

ηζνξξνπίαο. Οη Engle θαη Granger (1987) απνδεηθλχνπλ φηη, αλ δπν κεηαβιεηέο είλαη 

ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε ε κεηαμχ ηνπο βξαρπρξφληα ζρέζε κπνξεί πάληνηε λα δηαηππσζεί σο 

έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη γλσζηφ σο Θεψξεκα 

Αληηπξνζψπεπζεο ηνπ Granger (Granger Representation Theorem).  

Σα ππνδείγκαηα δηφξζσζεο ιαζψλ επηηξέπνπλ ζηνπο κελ καθξνρξφληνπο ζπληειεζηέο ησλ 

κεηαβιεηψλ λα ππαθνχνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηζνξξνπίαο θαη ζηνπο βξαρπρξφληνπο 

ζπληειεζηέο λα έρνπλ κηα εχθακπηε δπλακηθή εμεηδίθεπζε, έηζη ψζηε έλα ηκήκα ηεο 

αληζνξξνπίαο ηεο κηαο πεξηφδνπ λα δηνξζψλεηαη ζηελ επφκελε. Σν ππφδεηγκα απηφ είλαη έλα 

δπλακηθφ ππφδεηγκα ζε αληίζεζε κε ην ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα πνπ είρακε ζηε καθξνρξφληα 

ζρέζε ηζνξξνπίαο ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ ππνδείγκαηνο ιαζψλ έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη ελζσκαηψλεη ηφζν ηηο βξαρπρξφληεο επηδξάζεηο φζν θαη ηηο καθξνρξφληεο. 

ην ππφδεηγκα απηφ παίξλνληαη νη δηάθνξεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη πξνζζέηεηαη  κηα επηπιένλ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ θαηάινηπσλ κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε. Δάλ x 

θαη y νη κεηαβιεηέο θαη ππνζέηεηαη φηη νη κεηαβιεηέο απηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε ην 

Τπφδεηγκα  Γηφξζσζεο Λαζψλ έρεη ηελ εμήο κνξθή : 

ytit

n

i

i

n

i

itityt xayaeaay
1

12

1

1111


                                    (3.17) 

xtit

n

i

i

n

i

ititxt xayaeaax
1

22

1

2112


                                       (3.18) 
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φπνπ 1t̂e  είλαη ηα θαηάινηπα απφ ηελ εμίζσζε (3.9) κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε θαη 

1 11 12 21 22, , ( ), ( ), ( ), ( )ya a a i a i a i a i  θαη 2,xa a  είλαη παξάκεηξνη.  

Καηφπηλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε απνηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Τπάξρεη έλα πιήζνο απφ κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα. Υξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην ππφδεηγκα είλαη ην θαηάιιειν. 

Οη ζπληειεζηέο 
ya  θαη xa  ησλ εμηζψζεσλ (3.17) θαη (3.18) αληίζηνηρα κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ σο ζπληειεζηέο ηεο ηαρχηεηαο πξνζαξκνγήο ιαζψλ ηζνξξνπίαο. Όζν πην κεγάινη 

είκαη νη ζπληειεζηέο, ηφζν πην γξήγνξε ζα είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ελδνγελνχο κεηαβιεηήο ζηε 

δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αληίζεηα, φζν κηθξφηεξνη είλαη νη 

ζπληειεζηέο, ηφζν νη βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηψλ ty  θαη tx  επεξεάδνληαη 

ιηγφηεξν απφ ηα ιάζε ηζνξξνπίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κεδέλ ηφηε νη κεηαβιεηέο δελ 

ζπλνινθιεξψλνληαη. 

 

 

3.8 Αλαθεθαιαίωζε 

 

ην θεθαιαίν απηφ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ζην εκπνξηθφ έιιεηκκα. Ζ 

ζπκκεηνρή κε ζηάζηκσλ κεηαβιεηψλ ζε έλα ππφδεηγκα αιιά θαη κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ δελ ππάξρνπλ ζρέζεηο αηηηφηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκεηξηθήο ζεσξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην παξφλ θεθαιαίν 

παξνπζηάζηεθαλ νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ. 

Αξρηθά αλαπηχρζεθε ε ζεσξία αηηηφηεηαο ηνπ Granger θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο, κε ηελ 

νπνία ειέγρεηαη ε χπαξμε ή κε αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο ππνδείγκαηνο. 

ηε ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ε ζεσξία ηεο ζπλνινθιήξσζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή 

κε ζηάζηκσλ κεηαβιεηψλ ζε έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα. Σέινο, έγηλε εθηίκεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο κεηαμχ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ην Τπφδεηγκα Γηφξζσζεο 

θάικαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ GRANGER ΚΑΗ 

ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ 

 
 

4.1 ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί ε χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο θαη ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ 

ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ησλ ειιεηκκαηηθψλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ (€/$). Ο έιεγρνο απηφο ζα γίλεη κε ηηο νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο ηεο 

αηηηφηεηαο θαηά Granger θαη ηνπ έιεγρνπ ηεο ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle – Granger, φπσο 

απηέο παξνπζηαζηήθαλ ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ εκπεηξηθά νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$). 

Αξρηθά, ζα παξαηαζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. 

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα E-Views, ζα δηεξεπλεζεί ε 

ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. Δάλ νη κεηαβιεηέο είλαη κε ζηάζηκεο, ζα κεηαηξαπνχλ ζε 

ζηάζηκεο ιακβάλνληαο πξψηεο δηαθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην πξφβιεκα ηεο λφζνπ 

παιηλδξφκεζεο. Καηφπηλ, ζα ειεγρζεί ε χπαξμε αηηηφηεηαο θαηά Granger. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν 

γηα ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο, δηαπηζησζεί ε χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηψλ ζα επαθνινπζήζεη έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ απνδεηρηεί ε χπαξμε ζρέζεο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

επξψ/δνιαξίνπ θαη ζην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ, δελ ζα επαθνινπζήζεη 

έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ε ζεσξία ηεο ζπλνινθιήξσζεο θαη ε εθαξκνγή 

ηεο ζηα δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα εξεπλεζνχλ 

νη καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ έμη ειιεηκκαηηθψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ θαζψο θαη ηα ππνδείγκαηα 

δηφξζσζεο ηνπ βξαρπρξφληνπ ζθάικαηνο αληζνξξνπίαο 
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4.2 Πεξηγξαθή ηωλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εξεπλά 

 

Πξσηαξρηθφ ζηάδην ζε θάζε εκπεηξηθή έξεπλα είλαη ε πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο γηα λα κπνξέζεη ν θάζε 

κειεηεηήο λα απνθηήζεη κηα επνπηηθή εηθφλα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 

 ΔΥt: πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ 

 TDt: Δκπνξηθφ ηζνδχγην Διιάδαο ζε εθαηνκ. επξψ 

 TDt: Δκπνξηθφ ηζνδχγην Ηηαιίαο ζε εθαηoκ. επξψ  

 TDt: Δκπνξηθφ ηζνδχγην Γαιιίαο ζε εθαηνκ. επξψ  

 TDt: Δκπνξηθφ ηζνδχγην Ηζπαλίαο ζε εθαηνκ. επξψ 

 TDt: Δκπνξηθφ ηζνδχγην Πνξηνγαιίαο ζε εθαηνκ. επξψ  

 TDt: Δκπνξηθφ ηζνδχγην Αγγιίαο ζε εθαηνκ. επξψ  

 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο απηήο είλαη κεληαία θαη 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηνλ πξψην κήλα ηνπ 1999 κέρξη θαη ηνλ έθην κήλα ηνπ 2009 γηα ηα 

εκπνξηθά ηζνδχγηα φισλ ησλ 6 ρσξψλ θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Trade Economics θαη ηεο Δurostat, αληίζηνηρα. Οη 

κεηαβιεηέο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ινγαξηζκηθή κνξθή γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ ζην ππφδεηγκά.  

 

 

4.2.1 Παξνπζίαζε ηωλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππόδεηγκα 

 

ηα Γηαγξάκκαηα 4.1 κέρξη θαη 4.6 παξνπζηάδνληαη ην εκπνξηθά ηζνδχγην ησλ 6 ρσξψλ 

αληίζηνηρα. Δπίζεο ζην Γηάγξακκα 4.7 παξνπζηάδεηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

επξψ/δνιαξίνπ. Δπηπξφζζεηα, εθηφο απφ ηα Γηαγξάκκαηα 4.1 – 4.7 παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 4.1 

πνπ ζεκεηψλεη γηα θάζε κεηαβιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην ππφδεηγκα ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά ηεο. 
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Γηάγξακκα 4.1 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Διιάδαο 
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Γηάγξακκα 4.2 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Ηηαιίαο 
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Γηάγξακκα 4.3 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Γαιιίαο 
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Γηάγξακκα 4.4 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Πνξηνγαιίαο 
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Γηάγξακκα 4.5 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Ηζπαλίαο 
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Γηάγξακκα 4.6 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Αγγιίαο 
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Γηάγξακκα 4.7 

πλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία επξώ/δνιαξίνπ 

 

Απφ ηα Γηαγξάκκαηα 4.1 - 4.7 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Μηα απφ ηηο κεηαβιεηέο, φπνπ επηθεληξψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ. Σν Γηάγξακκα 4.7 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζε κεληαία βάζε. πγθεθξηκέλα, ε ηζνηηκία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 

μεθηλά απφ ηελ ηηκή  1.1608 επξψ/δνιαξίσλ. Αθνινπζψληαο αλνδηθή πνξεία ε ηηκή ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θηάλεη ηα 1.3239 επξψ/δνιαξίνπ ην 2009. Αθνινπζεί δπν παξνδηθέο 

πηψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηηκή ηεο ηζνηηκίαο αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία θηάλνληαο ζηα επίπεδα 

ησλ 1.35 επξψ/δνιαξίσλ ζην ηέινο ηνπ 2004 θαη ησλ 1.575 επξψ/δνιαξίσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 

2008.  

Ζ δεχηεξε κεηαβιεηή, ζηελ νπνία επηθεληξψλεηαη ε εξγαζία είλαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ 

6 Δπξσπατθψλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα Γηαγξάκκαηα 4.1-4.6 απνηππψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ. Απφ ηε πξψηε καηηά, δηαπηζηψλεηαη ε έληνλε πησηηθή ηάζε  γηα 

φιεο ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη.  
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Πίλαθαο 4.1 

Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηωλ κεηαβιεηώλ 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.1 πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα εκπνξηθά αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηηκή βάζεο ηεο ίδηαο ρξνληθήο 

ζηηγκήο, κπνξεί λα  θαηαηαρζνχλ αλάινγα κε ηε κέζε ηηκή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά σο εμήο: 

Γαιιία< Πνξηνγαιία< Ηηαιία< Διιάδα< Αγγιία< Ηζπαλία 

Με άιια ιφγηα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Ηζπαλίαο παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή, 

ελψ αληίζεηα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Γαιιίαο ηε ρακειφηεξε. 

Όιεο νη θαηαλνκέο ησλ δεηθηψλ πνπ εμεηάδνληαη είλαη αζχκκεηξεο αξηζηεξά (αξλεηηθή 

αζπκκεηξία) απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο αξλεηηθφ (κηθξφηεξν απφ ην 

κεδέλ). Γεληθά, ηηκέο κε κεδεληθή αζπκκεηξία θαη ηηκή θχξησζεο 3, αληηπξνζσπεχνπλ κία 

θαηαλνκή ε νπνία είλαη ηέιεηα θαλνληθά θαηαλεκεκέλε.  

Οη θαηαλνκέο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Αγγιίαο είλαη ιεπηφθπξηε αθνχ έρνπλ 

ζπληειεζηή θχξησζεο κεγαιχηεξν απφ ην 3), ελψ νη θαηαλνκέο ησλ άιισλ κεηαβιεησλ είλαη 

 Δκπνξηθό 

Έιιεηκκα 

Διιάδαο 

Δκπ. 

Έιιεηκκα 

Ηηαιίαο 

Δκπ. 

Έιιεηκκα 

Γαιιίαο 

Δκπ. 

Έιιεηκκα 

Πνξηαγάιηαο 

Δκπ. 

Έιιεηκκα 

Ηζπαλίαο 

Δκπ. 

Έιιεηκκα 

Αγγιίαο 

πλαιιαγκ. 

Ηζνηηκία 

Δπξώ/$  

Μέζνο  

-2637.377 
 

 

-262.2814 
 

 

-1359.185 
 

 

-1421.506 
 

 

-5833.742 
 

 

-2668.611 
 

 

 1.158161 
 

Γηάκεζνο  

-2606.900 
 

 

-213.0000 
 

 

-852.5000 
 

 

-1432.800 
 

 

-5077.500 
 

 

-2720.000 
 

 

 1.185600 
 

Μέγηζην  

-1416.200 
 

 

 1935.700 
 

 

 1315.000 
 

 

-778.5000 
 

 

-2410.900 
 

 

-476.0000 
 

 

 1.577000 
 

Διάρηζην  

-4248.000 
 

 

-2702.100 
 

 

-5206.000 
 

 

-2100.000 
 

 

-43038.80 
 

 

-5964.000 
 

 

 0.853200 
 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

 

 762.3751 
 

 

 962.0955 
 

 

 1747.020 
 

 

 304.7169 
 

 

 4164.253 
 

 

 998.6358 
 

 

 0.196456 
 

Αζπκκεηξία 

-0.406154 

 

 

 

-0.259651 
 

 

-0.604257 
 

 

-0.137101 
 

 

-6.387022 
 

 

-0.131275 
 

 

 0.176039 
 

 

Κύξηωζε 

  

2.010771 

 

 2.581666 
 

 

 2.293637 
 

 

 2.472153 
 

 

 56.81669 
 

 

 2.712212 
 

 

 2.136319 
 

J-B  

 6.144064 
 

 

 2.093690 
 

 

 8.817536 
 

 

 1.651109 
 

 

 14659.68 
 

 

 0.714509 
 

 

 4.385766 
 

Πηζαλόηεηα 

J-B 

 

 0.046327 
 

 

 0.351043 
 

 

 0.012170 
 

 

 0.437992 
 

 

 0.000000 
 

 

 0.699594 
 

 

 0.111595 
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πιαηχθπξηεο (αθνχ έρνπλ ζπληειεζηή θχξησζεο κηθξφηεξν απφ ην 3). Γεληθά, ε θχξησζε είηε 

είλαη πνιχ πςειή είηε είλαη πνιχ ρακειή δείρλεη αθξαία ιεπηνθχξησζε ή αθξαία πιαηνθχξησζε 

(Parkinson ,1987). Δδψ ε θχξησζε είλαη ζρεηηθά θνληά ζην 3. 

Σέινο, ε ζεκαληηθφηεηα (πηζαλφηεηα) ησλ ζηαηηζηηθψλ Jarque – Bera (1980), θαη Bera and 

Jarque (1981) πνπ ζεκεηψλνπλ φιεο νη θαηαλνκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη δείρλνπλ φηη 

νη παξαηεξήζεηο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο νη 

πηζαλφηεηέο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο αθφκε θαη απφ 1%, εθηφο απφ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο. 

 

 

4.3 Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο 

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο, κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επεμήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Ζ εθαξκνζκέλε νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εθηηκήζεη ηηο 

καθξνρξφληεο απηέο ζρέζεηο απνδέρεηαη εκκέζσο φηη νη κεηαβιεηέο απηέο είλαη ζηάζηκεο. 

Γειαδή νη κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ ζηαζεξφ κέζν θαη δηαθχκαλζε θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην 

ρξφλν. Με ηελ έλλνηα ηεο ζηαζηκφηεηαο ζρεηίδεηαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο κίαο ρξνληθήο 

ζεηξάο. Μηα ρξνληθή ζεηξά ιέγεηαη φηη είλαη νινθιεξσκέλε πξψηεο ηάμεο αλ κεηαηξέπεηαη ζε 

ζηάζηκε παίξλνληαο πξψηεο δηαθνξέο. Ζ εκπεηξηθή φκσο έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο δελ έρνπλ νχηε ζηαζεξφ κέζν, αιιά νχηε θαη ζηαζεξή δηαθχκαλζε. 

Δπνκέλσο ινγηθφ είλαη λα κελ ηζρχνπλ νη θιαζηθνί έιεγρνη πνπ βαζίδνληαη ζε κεζφδνπο 

εθηίκεζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε ζηαζεξφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη νδεγνχλ ζε 

παξαπιαλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Απηφ ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη γλσζηφ σο 

πξφβιεκα ηεο ππνθαηλνκεληθήο παιηλδξφκεζεο (spurious regression).  

χκθσλα κε ηνπο Granger and Newbold (1974) φηαλ ζε κηα παιηλδξφκεζε ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ είλαη πςειή θαη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin –Watson είλαη 

ρακειή, θαη ηδηαίηεξα φηαλ R
2
 > D-W είλαη πνιχ πηζαλφλ ε παιηλδξφκεζε λα κελ είλαη 

πξαγκαηηθή αιιά ππνθαηλνκεληθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη πξνηηκφηεξν λα εθηηκάηαη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξψηεο δηαθνξέο θαη φρη ζηα επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ. Ο ιφγνο πνπ 
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ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξψησλ δηαθνξψλ είλαη φηη πνιιέο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο 

έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπραίαο δηαδξνκήο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε, επνκέλσο ησλ πξψησλ 

δηαθνξψλ ηηο θαζηζηά ζηάζηκεο.  

Οη εθηηκεζείο ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο είλαη πηζαλφλ λα νδεγνχλ ζε 

πςεινχ βαζκνχ ζπζρέηηζε θαη επνκέλσο πεξηζζφηεξνο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ε ζπζρέηηζε απηή είλαη πξαγκαηηθή ή θαηλνκεληθή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

απαηηείηαη έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε κία παιηλδξφκεζε 

έηζη ψζηε λα γίλεη ζσζηή εμεηδίθεπζε ηεο εθηηκνχκελεο ζρέζεο (Γεκέιε, 2003). 

Δθηφο απφ ηε δηαδηθαζία ησλ δηαθνξψλ, ε επίηεπμε ηεο ζηαζηκφηεηαο κπνξεί λα επέιζεη θαη 

κε αθαίξεζε ηεο ηάζεο απφ ηα ζηνηρεία ηεο ρξνληθήο ζεηξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη ε 

εθηίκεζε ηεο ηάζεο πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα κε ην θαηάιιειν ππφδεηγκα 

(γξακκηθή ηάζε, δεπηεξνβάζκηα, θ.ι.π) θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλνπκε ηηο απνθιίζεηο ηεο ζεηξάο 

απφ ηελ εθηηκεκέλε ηάζεο ηεο, δειαδή απφ ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο. Έλα εχινγν 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηα απφ ηηο δχν δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο 

εξεπλεηήο πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη κηα κε ζηάζηκε σο πξνο ην κέζν ρξνληθή ζεηξά ζε 

ζηάζηκε. Σν εξψηεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ηεο κηαο ή ηεο 

άιιεο δηαδηθαζίαο ππνδειψλεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ππφ 

εμέηαζεο ρξνληθήο ζεηξάο. 

Ζ πξψηε δηαδηθαζία, δειαδή απηή ησλ δηαθνξψλ, ππνδειψλεη φηη ε ηάζε πνπ θάλεη ηε ζεηξά 

κε ζηάζηκε είλαη ζηνραζηηθήο κνξθήο (stochastic trend), ελψ ε δηαδηθαζία αθαίξεζεο ηεο ηάζεο 

απφ ηα ζηνηρεία ππνδειψλεη φηη ε ηάζε είλαη πξνζδηνξηζηηθή (deterministic trend), δειαδή κε 

ζηνραζηηθή κνξθή. Οη δχν απηέο κνξθέο ζπλεπάγνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο έρνπλ 

λα θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ηηο επηπηψζεηο πνπ αζθνχλ νη βξαρπρξφληεο ηπραίεο δηαηαξαρέο 

ζηε καθξνρξφληα πνξείαο ηνπο. Έηζη, ε πξψηε κνξθή ηάζεο ζπλεπάγεηαη φηη κία ηπραία 

δηαηαξαρή ζα έρεη κφληκεο επηπηψζεηο ζην καθξνρξφλην επίπεδν ηεο ρξνληθήο ζεηξάο, ελψ ε 

δεχηεξε κνξθή ηάζεο ζπλεπάγεηαη παξνδηθέο κφλν επηπηψζεηο. 
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4.3.1 Έιεγρνο ηεο ππόζεζεο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη επηινγή ηνπ αξηζκνύ ηωλ 

ρξνληθώλ πζηεξήζεωλ 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο ρξνληθέο ζεηξέο ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ηξέρνπζαο κεηαβιεηήο θαη ησλ ηηκψλ πνπ παίξλεη απηή ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο κπνξεί λα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο (χπαξμε γξακκηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ) κε ζπλέπεηα λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηε 

ζηαζεξφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ εθηηκεηψλ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ρξνληθψλ απηψλ πζηεξήζεσλ (ζε πεξίπησζε πνπ δε δίλνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία) ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα. Σν ζπληειεζηή πνιιαπινχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνλ δηνξζσκέλν σο πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο 
2R , ην θξηηήξην ηνπ 

Akaike(1973) (AIC) θαη ηνπ Schwartz(1978) (SBC), θαζψο θαη ην θξηηήξην ηεο κεγηζηνπνίεζεο 

ηεο ινγαξηζκηθήο πηζαλνθάλεηαο, φπσο θαη ην θξηηήξην ησλ Hannan and Quinn (1979) (HQC), 

ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα ut
5
 ρξεζηκνπνηνχληαη ην έιεγρν ησλ 

Breusch – Godfrey ή αιιηψο ηνλ έιεγρν ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ Lagrange (LM) πνπ 

ηαπηφρξνλα επαλειέγρεη θαη ηελ επηινγή ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. Σα θξηηήξηα απηά (πνπ δελ 

απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή) θαζνξίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο εξκελεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ππνδείγκαηνο απφ ηελ κία επηπιένλ ρξνληθή πζηέξεζε κε ην ράζηκν ηνπ αληίζηνηρνπ βαζκνχ 

ειεπζεξίαο. Δπνκέλσο, επηιέγεηαη εθείλε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ καο 

ππνδεηθλχνπλ ηα θξηηήξηα απηά. 

Γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ε κεηαβιεηή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ 

θαζψο θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα γηα θάζε κηα απφ ηηο έμη Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζχζηεκα παξνπζηάδνπλ κνλαδηαία ξίδα ή φρη αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Δθηηκάηαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο γηα έλα κέγηζην αξηζκφ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ γηα θάζε κεηαβιεηή ηνπ ζπζηήκαηνο ξ = 12. Γειαδή, ζ‟ 

απηή ηελ έξεπλα αθνινπζείηαη ην θξηηήξην ησλ Campbell and Perron (1991), 

                                                        
5 Δπεηδή είλαη ζχλεζεο λα παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ ζε 

αλαιχζεηο, φπσο νη ρξνληθέο ζεηξέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζεσξνχκε φηη ζηε ζπλάξηεζε πνπ 

εμεηάδνπκε νη ηηκέο ηνπ φξνπ ζθάικαηνο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ελφο απηνπαιίλδξνκνπ 

ζρήκαηνο πξψηεο ηάμεο AR(1), δειαδή: ttt euu 1  
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ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη έλαο κέγηζηνο  αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ 

θαη ν βαζκφο κεηψλεηαη κέρξη ε ηειεπηαία ρξνληθή πζηέξεζε λα είλαη ζεκαληηθή. 

 Δπηιέγεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, αιιά θαη ε κνξθή ηεο εμίζσζεο 

απφ ηα θξηηήξηα ησλ Akaike (AIC) θαη Schwartz (SΒC). 

 Διέγρεηαη αλ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηνπ Lagrange 

Multiplier (LM). 

 Αλ δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα γηα ηελ κνξθή ηεο εμίζσζεο πνπ 

ππέδεημαλ ηα θξηηήξηα ηνπ Akaike (AIC) θαη Schwartz (SHC) ηφηε ζεκεηψλνληαη 

ηα ζηαηηζηηθά ησλ DF θαη ADF. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηηο θξίζηκεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην πίλαθα 4.2 (θξίζηκεο 

ηηκέο ηνπ MacKinnon απφ ηνλ πίλαθα ησλ Dickey – Fuller), εθαξκφδνληαη νη 

έιεγρνη ππνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη νη 

θξίζηκεο ηηκέο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ = 0 θαη γηα ηηο ηξεηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ ηνπ Πίλαθα 4.2 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10%. Δδψ ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε αξηζκφ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κεγαιχηεξν ηνπ ξ = 0 νη θξίζηκεο ηηκέο ζηνλ Πίλαθα 4.2 

δηαθνξνπνηνχληαη ειάρηζηα. 

 

Πίλαθαο 4.2 

Κξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο 

Μνξθέο εμίζωζεο Δπίπεδα ζεκαληηθόηεηαο 

 1% 5% 10% 

1

12

i

iititt eXXX  
-2.5739 -1.9409 -1.6163 

1

120

i

iititt eXXX  
-3.4584 

 

 

-2.8733 

 

-2.5730 

1

1210

i

iititt eXXtX  
-3.9984 -3.4292 -3.1378 
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Πίλαθαο 4.3: 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

επίπεδα θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Διιάδαο 
Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα Πξώηεο Γηαθνξέο 

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF 0.349176 0.787000 1.347274 -15.79001 -12.8585 -12.85858 

 [Prob] 0.7837 0.8812 0.9545 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -1.104548 -1.347803 -1.562819 -1.363355 -1.564429 -1.564429 

 SBC -1.076585 -1.291500 -1.477788 -1.335203 -1.507741 -1.507741 

 DF/ADF 2.457282 -1.810682 -1.810682 -15.78769 -13.00414 -13.00414 

ηαζεξά [Prob] 0.1294 0.3732 0.6093 0.0001 0.0001 0.0001 

 AIC -1.149966 -1.364147 -1.562689 -1.349029 -1.564379 -1.564379 

 SBC -1.094041 -1.279693 -1.449314 -1.292725 -1.479348 -1.479348 

 DF/ADF -6.679600 -6.679600 -2.213674 -15.74525 -12.98968 -12.98968 

ηαζεξά θαη 

Σάζε 

[Prob] 0.0000 0.0000 0.4759 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -1.479079 -1.479079 -1.583080 -1.331139 -1.548025 -1.548025 

 SBC -1.395192 -1.395192 -1.441361 -1.246685 -1.434650 -1.434650 

 

Δπεηδή ν φγθνο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ κεγάινο, 

γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ κφλν εθείλεο νη εθηηκήζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο απφ 4.3 κέρξη θαη 

ηνλ Πίλαθα 4.9 ζεκεηψλνληαη νη εθηηκήζεηο απφ ηηο εμηζψζεηο 4.1, 4.2 θαη 4.3 γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο θαη γηα ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ = 0, ξ = 1 θαη ξ = 2.  

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα επίπεδα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Διιάδαο 

ζηηο ηηκέο ησλ ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ είλαη κε ζηάζηκνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο 

ζηαζεξάο θαη ηάζεο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0,1. 

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο. Δπνκέλσο 

ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Διιάδαο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ 

είλαη ζηάζηκνο. 
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χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο, ε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε 

ηεο εμίζσζεο είλαη απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. Πξέπεη επίζεο 

λα ηνληζηεί φηη γηα ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα 

θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ 

Lagrange (LM). Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Διιάδαο 

είλαη νινθιεξσκέλνο πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ κνλαδηαία ξίδα), νπφηε έρνπκε TDt ~I(1). 

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα επίπεδα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Ηηαιίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Ηηαιίαο ζηηο 

ηηκέο ησλ ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ είλαη κε ζηάζηκνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο 

ζηαζεξάο θαη ηάζεο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0,1,2 θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κε χπαξμεο 

ζηαζεξάο θαη ηάζεο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0. 

 

Πίλαθαο 4.4 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

επίπεδα θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Διιάδαο επίπεδα θαη ζηηο 

πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Ηηαιίαο 
Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα Πξώηεο Γηαθνξέο 

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF -3.419344 -2.474741 -1.972630 -14.58703 -10.90329 -10.90329 

 [Prob] 0.0008 0.0135 0.0469 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 15.54341 15.50181 15.47978 15.53846 15.49732 15.49732 

 SBC 15.56768 15.55063 15.55343 15.56287 15.54642 15.54642 

 DF/ADF -3.611956 -2.667521 -2.203520 -14.52834 -10.87293 -10.87293 

ηαζεξά [Prob] 0.0069 0.0830 0.2063 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 15.54892 15.50985 15.48685 15.55564 15.51346 15.51346 

 SBC 15.59746 15.58308 15.58505 15.60446 15.58711 15.58711 

 DF/ADF -5.012739 -5.012739 -5.012739 -14.47317 -10.83858 -10.83858 

ηαζεξά [Prob] 0.0004 0.0004 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 
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θαη Σάζε 

 AIC 15.47011 15.47011 15.47011 15.57248 15.52961 15.52961 

 SBC 15.54293 15.54293 15.54293 15.64571 15.62781 15.62781 

 

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Ηηαιίαο. Δπνκέλσο 

ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Ηηαιίαο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ 

είλαη ζηάζηκνο. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο, ε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε 

ηεο εμίζσζεο είλαη απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. Πξέπεη επίζεο 

λα ηνλίζνπκε φηη γηα ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνπκε θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα 

θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ 

Lagrange (LM). Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Ηηαιίαο 

είλαη νινθιεξσκέλνο πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ κνλαδηαία ξίδα), νπφηε έρνπκε TDt ~I(1). 

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα επίπεδα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Γαιιίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Γαιιίαο ζηηο 

ηηκέο ησλ ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ είλαη κε ζηάζηκνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο 

ζηαζεξάο θαη ηάζεο γηα ηελ ρξνληθή πζηέξεζε ξ=0. 

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Γαιιίαο, εθηφο απφ 

ηελ εμίζσζε πνπ πεξηιακβάλεη ζηαζεξά θαη απηήλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηαζεξά θαη ηάζε γηα ηελ 

ρξνληθή πζηέξεζε κεδέλ γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ζπλεπάγεηαη φηη 

ζπλνιηθά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Γαιιίαο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ 

είλαη ζηάζηκνο. 
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Πίλαθαο 4.5 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

επίπεδα θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Γαιιίαο 
Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα Πξώηεο Γηαθνξέο 

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF 0.575508 0.969693 0.969693 -11.06819 -11.06819 -11.06819 

 [Prob] 0.8383 0.91103 0.91103 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 1.953078 1.367302 1.367302 1.350853 1.350853 1.350853 

 SBC 1.985456 1.435338 1.435338 1.384871 1.384871 1.384871 

 DF/ADF -5.351858 -1.393002 -1.393002 -11.26613 -11.26613 -11.26613 

ηαζεξά [Prob] 0.0000 0.5832 0.5832 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 1.603806 15.91196 15.91196 1.347810 1.347810 1.347810 

 SBC 1.668563 15.98734 15.98734 1.15846 1.15846 1.15846 

 DF/ADF -5.861402 -2.661715 -2.661715 -11.91273 -11.91273 -5.275260 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

[Prob] 0.0000 0.2546 0.2546 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 1.493542 15.88229 15.88229 1.288100 1.288100 1.051610 

 SBC 1.590677 15.98280 15.98280 1.390154 1.390154 1.232445 

 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Γαιιίαο, ε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε ηεο 

εμίζσζεο είλαη απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. Πξέπεη επίζεο λα 

ηνληζηεί φηη γηα ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα 

θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ 

Lagrange (LM). Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Γαιιίαο 

είλαη νινθιεξσκέλνο πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ κνλαδηαία ξίδα), νπφηε έρνπκε TDt
 
~ I(1). 
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Πίλαθαο 4.6 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

επίπεδα θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Πνξηνγαιίαο 

Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα Πξώηεο Γηαθνξέο 

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF 0.183469 0.409273 0.522091 -17.68327 -11.18153 -11.18153 

 [Prob] 0.7377 0.7997 0.8271 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -7.782688 -1.022678 -1.049294 -1.039311 -1.065075 -1.065075 

 SBC -7.758278 -0.973579 -0.975221 -1.014761 -1.015692 -1.015692 

 DF/ADF -4.070028 -2.364423 -2.364423 -17.62670 -11.16034 -11.16034 

ηαζεξά [Prob] 0.0016 0.1542 0.1542 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -0.906655 -1.055960 -1.055960 -1.023214 -1.049792 -1.049792 

 SBC -0.857834 -0.982311 -0.982311 -0.974114 -0.975718 -0.975718 

 DF/ADF -5.090173 -3.092849 -3.092849 -17.54904 -11.11932 -11.11932 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

[Prob] 0.0003 0.1132 0.1132 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -0.962266 -1.073605 -1.073605 -1.005387 -1.032587 -1.032587 

 SBC -0.889036 -0.975406 -0.975406 -0.931737 -0.933822 -0.933822 

 

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα επίπεδα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Πνξηνγαιίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

Πνξηνγαιίαο ζηηο ηηκέο ησλ ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ είλαη κε ζηάζηκνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 

ηεο θαη ηάζεο ή ηεο χπαξμεο ζηαζεξάο γηα ηε ρξνληθή πζηέξεζε ξ=0. 

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Πνξηνγαιίαο. 

Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Πνξηνγαιίαο  ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ 

ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη ζηάζηκνο. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Πνξηνγαιίαο, ε θαιχηεξε 
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εμεηδίθεπζε ηεο εμίζσζεο είλαη απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. 

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη γηα ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

ζηα θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ 

Lagrange (LM). Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

Πνξηνγαιίαο είλαη νινθιεξσκέλνο πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ 

δηαθνξψλ είλαη ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ κνλαδηαία ξίδα), νπφηε TDt
 
~ I(1). 

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα επίπεδα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Ηζπαλίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Ηζπαλίαο 

ζηηο ηηκέο ησλ ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ είλαη κε ζηάζηκνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο 

ζηαζεξάο θαη ηάζεο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0,1,2 θαη ηεο χπαξμεο ζηαζεξάο γηα ηηο 

ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0,1. 

 

Πίλαθαο 4.7 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

επίπεδα θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Ηζπαλίαο 
Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα Πξώηεο Γηαθνξέο 

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF -0.062380 0.070743 0.264332 -16.81372 -13.09490 -

10.70282 

 [Prob] 0.6599 0.7033 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 1.113342 0.930027 0.808030 0.912372 0.715474 0.718605 

 SBC 1.137344 0.978299 0.880847 0.936509 0.790814 0.741649 

 DF/ADF -5.790341 -3.854698 -2.786015 -16.74434 -13.04940 -

10.68059 

ηαζεξά [Prob] 0.0000 0.0032 0.0635 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 0.868691 0.820566 0.755796 0.929569 0.807343 0.757012 

 SBC 0.916695 0.892974 0.852886 0.977841 0.880160 0.854653 

 DF/ADF -8.754683 -8.754683 -8.754683 -16.66923 -12.99527 -

10.64289 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

[Prob] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 0.622946 0.622946 0.622946 0.947148 0.824649 0.773810 

 SBC 0.694951 0.694951 0.694951 1.019556 0.921739 0.895861 
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Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Ηζπαλίαο. Δπνκέλσο 

ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Ηζπαλίαο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ 

είλαη ζηάζηκνο. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Ηζπαλίαο, ε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε 

ηεο εμίζσζεο είλαη απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. Πξέπεη επίζεο 

λα ηνληζηεί φηη γηα ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα 

θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ 

Lagrange (LM). Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Ηζπαλίαο 

είλαη νινθιεξσκέλνο πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ κνλαδηαία ξίδα), νπφηε έρνπκε TDt
 
~ I(1). 

 

Πίλαθαο 4.8 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα θαη  θαη ζηηο 

πξώηεο δηαθνξέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ηζνδπγίνπ Αγγιίαο 
Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα  Πξώηεο Γηαθνξέο  

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF 0.070888 0.402929 0.397912 -14.91764 -12.14142 -
12.14142 

 [Prob] 0.7033 0.402929 0.7968 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 0.414950 0.294055 0.131076 0.277525 0.114372 0.114372 

 SBC 0.439222 0.342875 0.204725 0.301935 0.163472 0.163472 

 DF/ADF -4.294895 -4.260420 -3.009229 -14.88604 -12.11166 -

12.11166 

ηαζεξά [Prob] 0.0007 0.0008 0.0371 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC 0.277048 0.154818 0.066060 0.292150 0.129853 0.129853 

 SBC 0.325593 0.228049 0.164259 0.340971 0.203503 0.203503 

 DF/ADF -6.309650 -6.309650 -6.309650 -14.99441 -12.23985 -
12.23985 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

[Prob] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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 AIC 0.134352 0.134352 0.134352 0.293849 0.129665 0.129665 

 SBC 0.207169 0.207169 0.207169 0.367079 0.227864 0.227864 

 

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα επίπεδα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Αγγιίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Αγγιίαο 

ζηηο ηηκέο ησλ ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ είλαη κε ζηάζηκνο εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο 

ζηαζεξάο θαη ηάζεο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0,1,2 θαη ηεο χπαξμεο ζηαζεξάο γηα ηηο 

ρξνληθέο πζηεξήζεηο ξ=0,1. 

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Αγγιίαο. Δπνκέλσο 

ζπλεπάγεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Αγγιίαο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ 

είλαη ζηάζηκνο. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Αγγιίαο, ε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε ηεο 

εμίζσζεο είλαη απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. Πξέπεη επίζεο λα 

ηνληζηεί φηη γηα ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα 

θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ 

Lagrange (LM). Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Αγγιίαο 

είλαη νινθιεξσκέλνο πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ κνλαδηαία ξίδα), νπφηε έρνπκε TDt
 
~ I(1). 

Σν ζηαηηζηηθφ ησλ DF θαη ADF είλαη κεγαιχηεξν ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ απφ 

ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, θαη 10% γηα ηα 

επίπεδα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

είλαη κε ζηάζηκε.  

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ DF θαη ADF είλαη κηθξφηεξεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ MacKinnon ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 
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γηα ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ δηαθνξψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη 

ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ δηαθνξψλ είλαη ζηάζηκνο. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz νη θαιχηεξεο κνξθέο ησλ 

εμηζψζεσλ (θαιχηεξε εμεηδίθεπζε) γηα ηα επίπεδα ηνπ δείθηε ζε ινγαξίζκνπο είλαη απηή πνπ 

πεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επίζεο δελ έρεη θακία ρξνληθή πζηέξεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ 

πξψησλ  δηαθνξψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε ηεο εμίζσζεο είλαη 

απηή κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη γηα 

ηηο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ επηιέγνληαη θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ κε ηα 

θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα ζχκθσλα κε ηνλ 

έιεγρν ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηψλ ηνπ Lagrange (LM). Απφ ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη νινθιεξσκέλε 

πξψηεο ηάμεο αθνχ νη ηηκέο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ είλαη ζηάζηκεο (δελ πεξηέρνπλ 

κνλαδηαία ξίδα), νπφηε έρνπκε TDt ~ I(1). 

Πίλαθαο 4.9 

Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

επίπεδα θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο πλαιιαγκαηηθήο Ηζνηηκίαο επξώ/δνιαξίνπ 
Μνξθέο 

Δμίζωζεο 

ηαηηζηηθά 

 

Δπίπεδα Πξώηεο Γηαθνξέο 

Τζηεξήζεηο Τζηεξήζεηο 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υωξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF -0.218772 -0.425249 -0.425249 -8.640520 

 

-8.640520 

 

-8.640520 

 

 [Prob] 0.6055 0.5278 0.5278 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -4.411950 -4.457998 -4.457998 -4.473261 -4.473261 -4.473261 

 SCH -4.388721 -4.411290 -4.411290 -4.449907 -4.449907 -4.449907 

 DF/ADF -0.622794 -0.894221 -0.894221 -8.624584 -8.624584 -8.624584 

ηαζεξά [Prob] 0.8603 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -4.399882 -4.448412 -4.448412 -4.458349 -4.458349 -4.458349 

 SCH -4.353424 -4.378350 -4.378350 -4.411641 -4.411641 -4.411641 

 DF/ADF -2.876918 -2.764250 -2.764250 -8.609938 -8.609938 -8.609938 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

[Prob] 0.1738 0.2135 0.2135 0.0000 0.0000 0.0000 

 AIC -4.456568 -4.491648 -4.491648 -4.444124 -4.444124 -4.444124 

 SCH -4.386881 -4.398232 -4.398232 -4.374063 -4.374063 -4.374063 
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4.4 Έιεγρνο αηηηόηεηαο θαηά Granger 

 

Μεηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger θαζψο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ, πνπ πξνεγήζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ην 

θαηλφκελν ηεο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ ηα δεδνκέλα απηήο ηεο 

εξγαζίαο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ αηηηφηεηαο ηνπ Granger ζα επαιεζεχνπλ είηε φρη, νη 

ζεσξίεο, πνπ ζέινπλ λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζφηηκα 

έξζσ/δνιαξίνπ θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. 

πκβνιίδνληαο ηελ κεηαβιεηή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο σο ΔΥt θαη ηε κεηαβιεηή ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο σο ΣDt ζα εθηηκεζνχλ νη κεδεληθέο ππνζέζεηο: 

H0:  ΣDt δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ ΔΥt θαη 

HA: ΔΥt  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ ΣDt 

Οη εθηηκήζεηο ησλ παξαπάλσ κεδεληθψλ ππνζέζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα ππνδείγκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ζρέζεηο (3.1) θαη (3.2) θαζψο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

κνξθψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ γηα bi θαη ci, αληίζηνηρα. 

Δηδηθφηεξα, νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο (3.1) θαη (3.2) έρνληαο σο κεηαβιεηέο ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ΔΥt θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ΣDt είλαη νη εμήο: 

t

m

i

iti

m

i

itit uTDbEXaEX
11

                                           (4.1) 

t

m

i

itit uEXaEX
1

                                                       (4.2) 

t

m

i

iti

m

i

itit eTDdEXcTD
11

                                           (4.3) 

t

m

i

itit eTDdTD
1

                                                      (4.4) 

Δθαξκφδνληαο ηηο γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο κέρξη 5 ρξνληθέο πζηεξήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

απφ ηηο εμηζψζεηο (4.1) έσο (4.4), ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ SSE θαη SSE* γηα ην 

πιήξεο θαη πεξηνξηζκέλν ππφδεηγκα αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο 
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ζηαηηζηηθήο F ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν, πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε (3.3) σο εμήο 

)/(

/)*(

knSSE

mSSESSE
F . Οη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο F πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παιηλδξνκήζεηο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θάζε κηαο απφ ηηο 6 Δπξσπατθέο ρψξεο, 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο F κε m, (n-k) βαζκνχο ειεπζεξίαο. 

Οη Πίλαθεο 4.10 έσο 4.15, πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα 

αηηηφηεηαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ην εκπνξηθφ θάζε κηαο απφ ηηο 6 Δπξσπατθέο 

ρψξεο βάζεη κεληαίσλ δεδνκέλσλ. Ο θάζε πίλαθαο αθνξά κηα ρψξα, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

αληίζηνηρν εκπνξηθφ έιιεηκκα Τπνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο F-statistics γηα ηηο δπν κεδεληθέο 

ππνζέζεηο:  

H0:  ΣDt δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ ΔΥt θαη 

H‟0: ΔΥt  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ ΣDt,  

Μέρξη 5 ρξνληθέο πζηεξήζεηο. ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο απηέο κε ηηο αληίζηνηρεο 

θξηηηθέο ηηκέο ηεο F-θαηαλνκήο
6
, πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα γηα ηελ απφξξηςε ή κε ησλ 

κεδεληθψλ ππνζέζεσλ.  

 

Πίλαθαο 4.10 

Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο θαηά Granger γηα ηελ Διιάδα κε κεληαία δεδνκέλα 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ 

ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΤΠΟΘΔΖ(Ζ0) 

F-STATISTICS p-value ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

m=5 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 0.56625 
 

 0.72554 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

2.90320 
 

 0.01898 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0  

m=4    EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

0.69558 
 

 0.59730 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

                                                        
6
 F(5,110)= 2.30, F(4,112)= 2,45, F(3,114)= 2,68, F(2,116)= 3,07, F(1,118)= 3,92 
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   TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 3.81837 
 

 0.00695 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

m=3 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 0.58506 
 

 0.62654 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 3.61233 
 

 0.01674 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

m=2,  

 
 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.66724 
 

 0.07539 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 6.25529 
 

 0.00295 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

m=1 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 11.8088 
 

 0.00091 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 4.35126 
 

 0.03994 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

 

 

Πίλαθαο 4.11 

Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο θαηά Granger γηα ηελ Ηηαιία κε κεληαία δεδνκέλα 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ 

ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΤΠΟΘΔΖ(Ζ0) 

F-STATISTICS p-value ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

m=5 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 0.91272 
 

 0.47617 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.16682 
 

 0.33110 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=4    EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 1.29027 
 

 0.27897 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 
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   TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.61198 
 

 0.65497 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=3 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 1.59632 
 

 0.19484 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.68690 
 

 0.56205 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=2,  

 
 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 3.30078 
 

 0.04068 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.10348 
 

 0.33549 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=1 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 10.0534 
 

 0.00197 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.00430 
 

 0.31849 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

 

Πίλαθαο 4.12 

Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο θαηά Granger γηα ηελ Γαιιία κε κεληαία δεδνκέλα 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ 

ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΤΠΟΘΔΖ(Ζ0) 

F-STATISTICS p-value ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

m=5 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 1.27495 
 

 0.29269 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.32970 
 

 0.27039 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=4    EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 1.22451 
 

 0.31320 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 
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   TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.43674 
 

 0.23668 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=3 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.86809 
 

 0.04525 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.30555 
 

 0.28250 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=2,  

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.96063 
 

 0.05966 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 2.91936 
 

 0.06194 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=1 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 7.5443 
 

 0.00775 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.47173 
 

 0.49460 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

 

Πίλαθαο 4.13 

Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο θαηά Granger γηα ηελ Πνξηνγαιία κε κεληαία δεδνκέλα 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ 

ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΤΠΟΘΔΖ(Ζ0) 

F-STATISTICS p-value ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

m=5 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.53405 
 

 0.03365 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.86078 
 

 0.51049 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=4    EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 3.078994 
 

 0.01950 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 
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   TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.61072 
 

 0.65587 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=3 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 4.00153 
 

 0.00973 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.75055 
 

 0.52450 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=2,  

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 5.96805 
 

 0.00351 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.70874 
 

 0.49460 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=1 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 9.51402 
 

 0.00259 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 3.52978 
 

 0.06297 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

 

Πίλαθαο 4.14 

Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο θαηά Granger γηα ηελ Ηζπαλία κε κεληαία δεδνκέλα 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ 

ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΤΠΟΘΔΖ(Ζ0) 

F-STATISTICS p-value ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

m=5 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.97686 
 

 0.01520 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.17295 
 

 0.32799 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=4    EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.82187 
 

 0.02885 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 
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   TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.52924 
 

 0.71449 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=3 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 4.57372 
 

 0.00475 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.11499 
 

 0.95115 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=2,  

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 10.1256 
 

 9.4
Δ
-05 

 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.13748 
 

 0.87171 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=1 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 29.7364 
 

 3.1
Δ
-07 

 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.00032 
 

 0.98568 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

 

Πίλαθαο 4.15 

Απνηειέζκαηα αηηηόηεηαο θαηά Granger γηα ηελ Αγγιία κε κεληαία δεδνκέλα 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΤΣΔΡΖΖ 

ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΤΠΟΘΔΖ(Ζ0) 

F-STATISTICS p-value ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

m=5 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.24363 
 

 0.05598 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.64830 
 

 0.15455 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=4  

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 2.40080 
 

 0.05492 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.50511 
 

 0.20643 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 



1. Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 
 

115 
 

m=3 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 3.62444 
 

 0.01555 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 2.77629 
 

 0.04504 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=2,  

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 6.03021 
 

 0.00331 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 0.93235 
 

 0.39683 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

m=1 

 

  EX does not 

Granger Cause 

TD 
 

 8.69802 
 

 0.00390 
 

Απνξξίπηεηαη ε H0 

  TD does not 

Granger Cause 

EX 
 

 1.01196 
 

 0.31666 
 

Γελ απνξξίπηεηαη ε 

H0 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο 4.10 έσο θαη 4.15, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα θάζε είδνπο αηηηφηεηα κε ηελ 

κεηαβιεηή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Γεληθά, ε κεδεληθή ππφζεζε ηεο κνλφδξνκεο 

αηηηφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο επί ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δελ απνξξίπηεηαη, 

θαζψο νη ηηκέο ηεο F-statistics δελ ππεξβαίλνπλ ζρεδφλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο αληίζηνηρεο 

θξηηηθέο ηηκέο ηεο F-θαηαλνκήο, εθηφο ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ, δελ βξέζεθε ακθίδξνκε ζρέζε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ, θαζψο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ θαη ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο, θαζψο θαη ηεο αληίζηξνθεο ζρέζεο.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.10 δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηελ Διιάδα γηα ηε ρξνληθή πζηέξεζε m=1 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε Ζ0: EXt δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ TDt θαη Ζ0: TDt δελ 

αηηηάδεη θαηά Granger ηελ EXt αληίζηνηρα. Eπνκέλσο, ππάξρεη θάπνηα έλδεημε γηα ακθίδξνκε 

ζρέζε απφ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα Διιάδαο πξνο ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ 

θαη απφ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ πξνο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα Διιάδαο 

αληίζηνηρα. Ζ έλδεημε απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηζρπξή, αθνχ νη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο F 
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κφιηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο θξηηηθέο ηηκέο. Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε ηζρπξή έλδεημε 

φηη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα αηηηάδεη ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, 

γηα φιεο ηηο ππφ εμέηαζε πζηεξήζεηο. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε ππφζεζε φηη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα 

Διιάδαο αηηηάδεη ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ, δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί. Ζ 

Διιάδα είλαη κηα κηθξή ρψξα, ζπλεπψο δελ κπνξεί ε πνξεία ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο λα 

πξνδηαγξάθεη θαη λα επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ. 

Δπίζεο, ζηνπο Πίλαθεο 4.11 εψο 4.15 δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία 

γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε Ζ0: EXt δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ TDt αληίζηνηρα. Eπνκέλσο, ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα κηα κνλφδξνκε ζρέζε 

απφ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ πξνο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα. Οη ελδείμεηο 

απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζρπξέο, αθνχ νη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο F κφιηο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο θξηηηθέο ηηκέο. Δλψ, γηα ηελ ηελ Ηηαιία, ηελ Γαιιία, θαη ηελ Αγγιία γηα ηηο 

ρξνληθέο πζηεξήζεηο m=1,2 , m=1,3 θαη m=1,2,3 αληίζηνηρα, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

Ζ0: EXt δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ TDt αληίζηνηρα. Eπνκέλσο, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κηα 

κνλφδξνκε ζρέζε απφ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ πξνο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα. 

Απφ ηνπο ειέγρνπο κε-αηηηφηεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζε κεληαία 

βάζε, δηαπηζηψζεθε θακία ηζρπξή έλδεημε αηηηφηεηαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

επξψ/δνιαξίνπ επί ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο γηα θάζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, 

εθηφο ηεο Διιάδαο. Γειαδή, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αηηηάδεη (πξνθαιεί) ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα. Δλψ, κφλν γηα ηελ Διιάδα βξέζεθε θάπνηα έλδεημε φηη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα αηηηάδεη 

ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηζρπξή.  

 

 

4.5 Μαθξνρξόληεο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη  ηνπ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ ηωλ ειιεηκκαηηθώλ Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ  

Δθφζνλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν κειεηήζεθε ην ζέκα ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ 

ρξνληθψλ ζεηξψλ θαηαιήγνληαο φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1), 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο. πλεπψο, απηή ε παξάγξαθνο, 

πξνζπαζεί λα εξεπλήζεη ηελ χπαξμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 
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κεηαβιεηψλ εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ησλ Engle – Granger γηα ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο. 

 

4.5.1 ρέζεηο ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηωλ ειιεηκκαηηθώλ Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ 

ην ηκήκα απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ ειιεηκκαηηθψλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο γηα ηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο: Διιάδα, Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη ηελ Αγγιία. 

Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ησλ ειέγρσλ Engel – Granger βξίζθνπκε ηελ ηάμε νινθιήξσζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξαηεξήζεθε φηη φιεο νη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο 

ζηε ινγαξηζκηθή ηνπο κνξθή είλαη νινθιεξσκέλνη πξψηεο ηάμεο. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Οη Πίλαθεο 4.16-4.21 παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ ζπλνινθιήξσζεο γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) 

σο πξνο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην γηα θάζε κηα απφ ηηο έμη ειιεηκκαηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 

Πίλαθαο 4.16 

Παιηλδξόκεζε ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Διιάδαο 

 ηαζεξά TDt R
2
 DW 

EXt -3.191816 

(0.0000)* 

0.416770 

(0.0000)* 

0.694906 0.597705 

* Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

Πίλαθαο 4.17 

Παιηλδξόκεζε ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Ηηαιίαο 

 ηαζεξά TDt R
2
 DW 

EXt 0.103501 

(0.0000)* 

0.000118 

(0.0000)* 

0.418103 0.338494 

* Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

Πίλαθαο 4.18 

Παιηλδξόκεζε ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Γαιιίαο 

 ηαζεξά TDt R
2
 DW 
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EXt -0.412576 

(0.0000)* 

0.084492 

(0.0000)* 

0.478138 0.224095 

* Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

Πίλαθαο 4.19 

Παιηλδξόκεζε ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Ηζπαλίαο 

 ηαζεξά TDt R
2
 DW 

EXt -2.046351 

(0.0000)* 

0.255194 

(0.0000)* 

0.417601 0.669104 

* Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

Πίλαθαο 4.20 

Παιηλδξόκεζε ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Πνξηνγαιίαο 

 ηαζεξά TDt R
2
 DW 

EXt -2.764077 

(0.0000)* 

0.400384 

(0.0000)* 

0.254614 0.216208 

* Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

Πίλαθαο 4.21 

Παιηλδξόκεζε ζπλνινθιήξωζεο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ Αγγιίαο 

 ηαζεξά TDt R
2
 DW 

EXt -1.874416 

(0.0000)* 

0.257333 

(0.0000)* 

0.406140 0.318154 

* Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ Πίλαθσλ 4.16-4.21 παξαηεξείηαη φηη ζηηο παιηλδξνκήζεηο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ γηα φιεο ηηο ειιεηκκαηηθέο ρψξεο, 

νη ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν 1% θαη νη ζπληειεζηέο 

πξνζδηνξηζκνχ R
2
 ζρεηηθά πςεινί. Πξφβιεκα ζε φιεο ηηο παιηλδξνκήζεηο ππάξρνπλ κε ηηο 

ρακειέο ηηκέο ησλ ζηαηηζηηθψλ ησλ Durbin – Watson (1950) (DW). Θα κπνξνχζαλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά λα είλαη απνδεθηά, φκσο επεηδή ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ζηαηηζηηθφ ησλ Durbin – Watson γηα φιεο ηηο εθηηκήζεηο ζα ιέγακε φηη ην 

απνηέιεζκα είλαη θίβδειν. Γειαδή νη παιηλδξνκήζεηο είλαη θίβδειεο (spurious) (Granger and 

Newbold, 1974). 
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4.5.2 Έιεγρνο ύπαξμεο ζπλνινθιήξωζεο ηωλ Engle – Granger 

Μεηά απφ ηνλ έιεγρν αηηηφηεηαο πνπ εμεηάζζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αθνινπζεί ν 

έιεγρνο γηα ηηο καθξνρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο. Απφ ηνλ έιεγρν χπαξμεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ζα 

δηαπηζησζεί αλ νη κεηαβιεηέο TDt θαη EXt ζπλδένληαη κε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. Ζ 

κέζνδνο ησλ Engle – Granger (1987) ε νπνία νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο ζπλνινθιήξσζεο βάζεη 

ησλ θαηαινίπσλ ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. Γηα ηνλ έιεγρν 

απηφ νη Engle – Granger πξφηεηλαλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Βήκα 1: Τπνινγίδεηαη ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ.• Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ίδηα ηφηε ζπλερίδεηαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο. 

 Αν θ τάξθ ολοκλιρωςθσ των δφο μεταβλθτών δεν είναι ίδια τότε δεν υπάρχει 

ςυνολοκλιρωςθ μεταξφ των μεταβλθτών που εξετάηουμε. 

 Αν θ τάξθ ολοκλιρωςθσ των δφο μεταβλθτών δεν είναι ίδια τότε υπάρχει 

ςυνολοκλιρωςθ μεταξφ των μεταβλθτών που εξετάηονται. 

  

Αλ νη δχν κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο εθηηκάηαη κε ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ εμίζσζε (εμίζσζεο ζπλνινθιήξσζεο) γηα ηε καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν χπαξμεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο EXt θαη ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο TDt δελ ππνδεηθλχνπλ ηελ 

ζεκαληηθή χπαξμε αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή, δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε φηη ε κηα 

κεηαβιεηή πξνθαιεί ηελ άιιε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ ζπλνινθιήξσζεο 

ζα εθηηκεζεί ε εμήο γξακκηθή ζρέζε: 

EXt = β0 + β1TDt + ut                                                                                 (4.5) 

 

Θεσξψληαο, πην βάζηκε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο πάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο επηιέρηεθε ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ 

ζεσξεί σο δεδνκέλε κεηαβιεηή ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ εθηηκψληαο ηελ 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε EXt=γ+δTDt+ut, δελ ζα δηέθεξαλ αλ ηε ζεσξήζνπκε σο αληίζηξνθε ηεο 

(4.5). ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη αθνινπζίεο θαηαινίπσλ βάζεη ηεο εμίζσζεο (4.5) σο { tê }. 
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Βήκα 2: Δθαξκφδεηαη ηε κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ 

θαηαινίπσλ tu


 (ζθάικαηα ηζνξξνπίαο) ζηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

1

1

112

p

i

ttitt euuu


                                          (4.6) 

 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δελ πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ φξν δηφηη ηα θαηάινηπα tu


 πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη γχξσ απφ ην κεδέλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ tu


 νη Engle – Granger παξνπζίαζαλ έλαλ πίλαθα κε θξίζηκεο 

ηηκέο γηα ηνλ έιεγρν απηφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ κε ηα ζηαηηζηηθά ησλ ειέγρσλ ησλ Dickey – 

Fuller. ηνλ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο απηέο. 

 

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη γηα ηελ εμίζσζε (4.6) είλαη νη παξαθάησ: 

 

Ζν: δ2 = 0 (φηαλ δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα tu


 δειαδή δελ ππάξρεη 

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

Ζα: δ2 < 0 (φηαλ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα tu


 
δειαδή ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ tδ2< η (θξίζηκε ηηκή ηνπ Πίλαθα 3.1) 

 

4.5.3 Έιεγρνη ηωλ Dickey – Fullerγηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα θαηάινηπα 

ηζνξξνπίαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηωλ 

ειιεηκκαηηθώλ Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηαλχζκαηα ηεο ζπλνινθιήξσζεο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4.16 

κέρξη θαη 4.21 εθηηκήζεθαλ ηα αληίζηνηρα θαηάινηπα γηα θάζε παιηλδξφκεζε ζπλνινθιήξσζεο 

ζχκθσλα κε ην βήκα 2 ηεο παξαγξάθνπ 4.5.3. Σα θαηάινηπα απηά παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 

4.22. 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ t-statistics πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παιηλδξφκεζε. ηνλ Πίλαθα 4.22 θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ t-statistics κέρξη 5 ρξνληθέο πζηεξήζεηο, 

πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0: α1=0, ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία δεδνκέλα. 
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Γειαδή, εμεηάδεηαη ε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ, πνπ πξνέθπςαλ ζεσξψληαο ηελ 

παιηλδξφκεζε κε δεδνκέλε κεηαβιεηή ην εκπνξηθφ έιιεηκκα. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.22, παξαηεξήζεθε φηη νη ηηκέο ηεο t-statistics πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

έιεγρν Ζ0: α1=0, είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο θξηηηθέο ηηκέο γηα ε.ζ. 1%, 5%, 10% ηνπ 

Πίλαθα 3.1 γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο m=2,3,4, ζε αληίζεζε κε ηηο πζηεξήζεηο m=1,5. 

Γεληθφηεξα, πξνθχπηεη φηη βάζεη ηα κεληαία δεδνκέλα ζε θακία πεξίπησζε δελ απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε ηεο χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα θαηάινηπα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο γηα ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο m=1,5. 

 

 

Πίλαθαο 4.22 

Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο ηωλ θαηαινίπωλ βάζεη κεληαίωλ δεδνκέλωλ 

Δκπ.έιιεηκα 

Υξνληθέο 

Τζηεξήζεηο 

Διιάδα Ηηαιία Γαιιία  

m=5 -4.015262 

[0.0001] 

-2.368834 

[0.0179] 

-1.124269 

[0.2348] 

m=4 -4.015262 

[0.0001] 

-2.368834 

[0.0179] 

-1.124269 

[0.2348] 

m=3 -4.015262 

[0.0001] 

-2.368834 

[0.0179] 

-1.124269 

[0.2348] 

m=2 -4.015262 

[0.0001] 

-2.368834 

[0.0179] 

-1.124269 

[0.2348] 

m=1 -4.015262 

[0.0001] 

-2.368834 

[0.0179] 

-1.124269 

[0.2348] 

Δκπ.έιιεηκα 

Υξνληθέο 

Τζηεξήζεηο 

Ηζπαλία Πνξηνγαιία Αγγιία 

m=5 -1.588787 

[0.1052] 

-1.803010 

[0.0680] 

-2.759331 

[0.0061] 

m=4 -1.588787 -1.803010 -2.759331 
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[0.1052] [0.0680] [0.0061] 

m=3 -1.588787 

[0.1052] 

-1.803010 

[0.0680] 

-2.759331 

[0.0061] 

m=2 -1.588787 

[0.1052] 

-1.803010 

[0.0680] 

-2.759331 

[0.0061] 

m=1 -1.588787 

[0.1052] 

-1.803010 

[0.0680] 

-2.759331 

[0.0061] 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.22 παξαηεξείηαη φηη ηα θαηάινηπα δελ είλαη ζηάζηκα γηα ηηο 

κνξθέο ηεο εμίζσζεο  t

i

titt euuu
1

1

112
ˆˆˆ  , επνκέλσο κπνξεί λα απνξξηθζεί φηη ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (€/$) θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ειιεηκκαηηθψλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ ζπλνινθιεξψλνληαη, δειαδή δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. Δθηφο απφ ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, φπνπ ηα θαηάινηπα ησλ αληίζηνηρσλ παιηλδξνκήζεσλ είλαη ζηάζηκα ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% θαη ζε 1% αληίζηνηρα, γηα φιεο ηηο κνξθέο ηεο 

εμίζσζεο  t

i

titt euuu
1

1

112
ˆˆˆ  άξα κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

(€/$) θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο ζπλνινθιεξψλνληαη, δειαδή 

ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

 
4.6 Βξαρπρξόληεο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ ηωλ ειιεηκκαηηθώλ Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ 

 

ηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν εμεηάζηεθαλ νη καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Παξφια απηά, βξαρπρξφληα είλαη πηζαλφλ πσο δελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

ηζνξξνπίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πηζαλφλ ζθάικα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «ζθάικα ηζνξξνπίαο». 

χκθσλα κε ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζεψξεκα ησλ Engel and Granger (1987) φηαλ δχν κεηαβιεηέο 

ζπλνινθιεξψλνληαη, ηφηε ππάξρεη έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ, ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηηο 

βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο ησλ δχν κεηαβιεηψλ κε ηηο απνθιίζεηο απφ ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε απηήο ηεο 

ζπζρέηηζεο νλνκάδεηαη Μεραληζκφο Γηφξζσζεο θάικαηνο. 
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4.6.1 Δμηζώζεηο δηόξζωζεο ζθάικαηνο ζηηο παιηλδξνκήζεηο ζπλνινθιήξωζε κεηαμύ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη  ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηωλ ειιεηκκαηηθώλ 

Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ 

 

Έρνληαο εθηηκήζεη ηηο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) 

θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο (Πίλαθα 4.16) ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ νη 

αληίζηνηρεο εμηζψζεηο δηφξζσζεο ζθάικαηνο. Δπεηδή νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

OLS ζηελ εθηίκεζε απηήο ηεο εμίζσζεο. ηνλ Πίλαθα 4.23 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο απφ θνηλνχ εθηίκεζεο βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ παξακέηξσλ θαζψο θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ιάζνπο αληζνξξνπίαο. Oη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ησλ θαηαινίπσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ειέγρνπο LM ησλ Breusch (1978) – Godfrey (1978) γηα ηελ πηζαλή 

παξνπζία απηνζπζρέηηζεο, ηνλ έιεγρν Jarque - Bera (1980) γηα ηελ θαλνληθφηεηα, ηνλ έιεγρν 

Ramsey RESET (1969) γηα ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλαξηεζηαθή ηνπ κνξθή θαη ηνλ έιεγρν White (1980) γηα ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. 

Γηα θάζε εμίζσζε δηφξζσζεο ζθάικαηνο ζηηο παξελζέζεηο ζεκεηψλνληαη νη ιφγνη ηεο 

θαηαλνκήο t θαη ζηηο αγθχιεο ηα αληίζηνηρα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. ηνπο Πίλαθεο 4.23-4.24 

δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ζθάικαηνο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο, αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο4.23 

Τπόδεηγκα δηόξζωζεο ζθάικαηνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ Διιάδαο 

ΓΔΥt = 0.001800+ 0.295206ΓΔΥt-1 – 0.046785ΓΣDt-1–0.1016067ut-1 

            (0.00238)        (0.09769)              (0.01914)           (0.02956) 

            [0.75524]        [3.02185]              [-2.44499]          [-3.43739] 

R
2
=0.199107, 0.304156 

F=6.960986, 12.23890 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.23 παξαηεξείηαη φηη φιεο νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (εθηφο ηνπ ζπληειεζηή ΓΔΥt-1) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη έρνπλ ην 
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αλακελφκελν πξφζεκν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεληαίεο κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο (€/$) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο. Ο βξαρπρξφληνο 

ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. Σν πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη απφ ην βξαρπρξφλην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο, 

δειαδή ε απφθιηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) απφ ην 

καθξνρξφλην επίπεδφ ηνπ δηνξζψλεηαη θάζε κήλα θαηά 0.1016067 ή 10.16067%, ζε ζρέζε κε ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο. 

 

Πίλαθαο4.24 

Τπόδεηγκα δηόξζωζεο ζθάικαηνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) θαη ηνπ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ Iηαιίαο 

ΓΔΥt = 0.001736+ 0.252861ΓΔΥt-1 + 3.66e-006ΓΣDt-1– 0.011857ut-1 

            (0.00250)        (0.09525)              (4.6E-06)         (0.01393) 

            [0.69574]        [ 2.65459]             [0.80059]         [-0.85142]  

R
2
=0.073878 

F= 2.845193 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4.24 παξαηεξείηαη φηη φιεο νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (εθηφο ηνπ ζπληειεζηή ΓΔΥt-1) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη έρνπλ ην 

αλακελφκελν πξφζεκν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεληαίεο κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο (€/$) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Ηηαιίαο. Ο βξαρπρξφληνο 

ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. Σν πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη απφ ην βξαρπρξφλην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο, 

δειαδή ε απφθιηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) απφ ην 

καθξνρξφλην επίπεδφ ηνπ δηνξζψλεηαη θάζε κήλα θαηά 0.011857 ή 1.1857%, ζε ζρέζε κε ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Ηηαιίαο. 

 

 

4.7 Αλαθεθαιαίωζε 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάζηεθε ε πνξεία ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ θαη 

ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο γηα θάζε κηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνλ έιεγρν χπαξμεο αηηηφηεηαο θαη ζπλνινθιήξσζεο. Καηφπηλ, βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ησλ 
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ρξνλνζεηξψλ εθαξκφζζεθε ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζε κεληαία βάζε. 

Δπίζεο, έγηλε εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αηηηφηεηαο θαηά Granger πάλσ ζηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ θαη ζην εκπνξηθφ έιιεηκκα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ αλαιπηηθά, βάζε ησλ 

κεληαίσλ ηηκψλ ηνπο. Αξρηθά, δηεμήρζεζαλ νη έιεγρνη αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ κε ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θάζε κηαο απφ ηηο 6 Δπξσπατθέο ρψξεο. Απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πάλσ ζε 

δεδνκέλα δελ πξνέθπςε θάπνηα έλδεημε πνπ λα ππνδειψλεη θάπνηνπ είδνπο αηηηφηεηα. Οη ηηκέο 

ηεο ζηαηηζηηθήο-F, πνπ πξνηείλεη ην θξηηήξην Granger γηα ηνλ έιεγρν αηηηφηεηαο, ήηαλ πνιχ 

κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο θξηηηθέο ηηκέο κε ηνπο αλάινγνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο-F μεπεξλνχζαλ ηηο θξηηηθέο ηηκέο, δελ κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ ζεκαληηθέο γηαηί ε δηαθνξά ηνπο ήηαλ ειάρηζηε.  

Σέινο, κειεηήζεθε ε νινθιεξσζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. Καηά ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο 

εμεηάζζεθε ε ππφζεζε H0 ε νπνία αθνξνχζε ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ηελ παιηλδξφκεζε κε δεδνκέλε κεηαβιεηή ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαη 

αλεμάξηεηε ησλ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ/δνιαξίνπ. Σα απνηειέζκαηα, ζην ζχλνιφ ηνπο, 

νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ππφζεζε ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ δελ κπνξεί λα 

απνξξηθζεί, εθηφο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο. ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθαλ ηα αληίζηνηρα 

ππνδείγκαηα δηφξζσζεο ιαζψλ. Από τα αποτελζςματα των εξιςώςεων διόρκωςθσ ςφάλματοσ 

ςτισ παλινδρομιςεισ ςυνολοκλιρωςθσ μεταξφ τθσ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (€/$) τθσ Νζασ 

Υόρκθσ και του εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο τθσ Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο, παρατθρείται ότι υπάρχει 

βραχυχρόνια ςχζςθ μεταξφ τουσ, ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5%. Οη ελδείμεηο απηέο δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ηζρπξέο, παξφια απηά είλαη πηζαλφ λα πξνέθππηαλ ηζρπξφηεξεο ελδείμεηο γηα ηε ζρέζε 

απηή, εάλ ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ κεγαιχηεξν. 
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