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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω ηελ επηβιέποσζα Καζεγήηρηα κοσ θα Χρίζηοσ Χρηζηίλα, 

γηα ηελ θαζοδήγεζή ηες θαη ηε βοήζεηα ηες ζηελ προεηοηκαζία ασηής ηες 

εργαζίας. Οη γλώζεης ηες θαη οη ζσκβοσιές ηες ήηαλ ποιύηηκες γηα εκέλα θαη κε 

βοήζεζαλ λα  ηελ οιοθιερώζω. Τέιος, ζα ήζεια λα εσταρηζηήζω ηε ζύδσγο κοσ 

γηα ηε παρόηρσλζε, ηο θοσράγηο θαη ηε ζσκπαράζηαζε ποσ κοσ έδωζε γηα λα 

ηειεηώζω ασηό ηο έργο.  
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 ΠΔΡΗΛΖΦΖ   

ε απηή ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 20 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. εθηηκάκε ηελ 

ζχγθιηζε ηχπνπ β- θαη ζ- ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ απηψλ θαηά 

ηελ πεξίνδν 1990-2007. Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην ζα κειεηεζεί ε λνκηζκαηηθή 

ζχγθιηζε ησλ ρσξψλ, κειεηψληαο ηε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε, αμηνινγψληαο ην επξψ σο 

λφκηζκα ηεο Δπξψπεο, παξνπζηάδνληαο ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη αιιά θαη ηελ 

Δπξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα. Σν δεχηεξν θεθάιαην παξαζέηεη ηηο κνξθέο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο, ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο ζχγθιηζεο, ηε λενθιαζηθή θαη ελδνγελή 

ζεσξία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηα ρσξηθά ππνδείγκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη ηέινο ηα πεξηθεξεηαθά θαη αζηηθά κνληέια ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη εκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ χπαξμε ιεζρψλ βάζεη 

επξεκάησλ δηαθφξσλ κειεηψλ. Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεη ηε κεζνδνινγία ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο θαη ζην πέκπην θεθάιαην παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο καο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη ε ζχγθιηζε ζπλεηειέζζε 

απφ ην 2000 θαη εληεχζελ, ελψ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ πνξεία ζχγθιηζεο κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ θαη ηνπ επξσπατθνχ Βνξξά.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

ηελ θιάδν ηεο καθξννηθνλνκηθήο ην βαζηθφηεξν δήηεκα είλαη απηφ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ή ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο 

(Blanchard, 2000:10). Γπν παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο: ε ζπλνιηθή δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά. Ζ κελ ζπλνιηθή 

δήηεζε, θαη θαη’ επέθηαζε νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο, 

επεξεάδεη ηελ δήηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο, ε δε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά δηακνξθψλεη, κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ1 πνπ κηα 

ρψξα ρξεζηκνπνηεί, ηελ θαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ, θαη ην κέγεζνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα κηαο νηθνλνκίαο.  

Κάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθφο αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν αλάιπζεο πνπ επηιέγνπκε. πγθεθξηκέλα, ζηελ βρατσπρόθεζμη περίοδο ε 

ζπλνιηθή δήηεζε είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

πσιήζεσλ θαη επζχλεηαη γηα ηηο κεηαβνιέο απηψλ απφ έηνο ζε έηνο. Οη κεηαβνιέο ζηελ 

δήηεζε, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αιιαγέο ζηε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε ή 

απφ νπνηαδήπνηε άιιν παξάγνληα, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα κείσζε ηεο 

παξαγσγήο (χθεζε), ή κηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο (αλάθακςε)2. ηελ μεζοπρόθεζμη 

περίοδο, θακία δήηεζε, φζν κεγάιε θαη λα είλαη, δελ κπνξεί λα απμήζεη ην επίπεδν 

παξαγσγήο ηεο Διιάδνο ζε απηφ ηεο Γεξκαλίαο. Αληίζεηα, ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ην 

                                                 
1
 Γειαδή ηα παξαγσγηθά κέζα (θπξίσο ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ) πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επηθξάηεηα κηαο ρψξαο.  

2
 Σέηνηεο πξνζσξηλέο αιιαγέο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ζρεηίδνληαη κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν. Με άιια 

ιφγηα, ζηελ βξαρππξφζεζκε πεξίνδν ην βαζηθφ δήηεκα είλαη ην πψο ζα κεησζεί ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

θαηαγξαθφκελνπ ΑΔΠ θαη ηνπ δπλεηηθνχ 
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επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο: α) ην 

απφζεκα ηνπ θεθαιαίνπ, β) ηελ θαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο, θαη γ) θαη ην κέγεζνο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. πλήζσο ε ρξνληθή έθηαζε ηεο κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπ είλαη 

πεξίπνπ δέθα έηε.  

ηελ μακροπρόθεζμη περίοδο, νχηε ην απφζεκα ηνπ θεθαιαίνπ, νχηε ην επίπεδν 

ηεο ηερλνινγίαο, νχηε ην κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ 

παξακέλνπλ ζηαζεξά αιιά κεηαβάιινληαη. Σν κέγεζνο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ζε 

κηα νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλνιηθή απνηακίεπζε, ην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο απφ ηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο πξνο ηελ θαηλνηνκία, θαη νη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην 

καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα, δειαδή ζε πεξίνδν, κηζνχ αηψλα, νη εμεγήζεηο γηα ηελ 

αχμεζε παξαγσγήο αλαδεηνχληαη ζε παξάγνληαη φπσο ε έξεπλα, ην πνζνζηφ 

απνηακίεπζεο, θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ επίζεο λα 

είλαη ζεκαληηθνί είλαη ν ξφινο ηεο θπβέξλεζεο ζην λα επηβάιεη έλα απαηηνχκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ ζεσξία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη/εξκελεχζεη 

ηελ πνξεία κηαο νηθνλνκίαο ζην καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα. Σν δεηνχκελν βεβαίσο είλαη 

πνηνο είλαη ν ηξφπνο γηα ηαρχηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε φηη δχν ρψξεο κπνξεί δηέξρνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν ηδίνπ 

εχξνπο αιιά λα αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά κεγέζπλζεο 

Ο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο κεγέζπλζεο (growth economics) αλαπηχρζεθε 

νπζηαζηηθά κεηά ηελ δεκνζίεπζε δπν κειεηψλ ηνπ Solow, ε  πξψηε ππφ ηνλ ηίηιν 

«Contribution to the Theory of Economic Growth» πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1956, θαη 
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δεχηεξε ππφ ηνλ ηίηιν «Technical Change and the Aggregate Production Function» πνπ 

δεκνζηεχζεθε ην 1957. Ζ εξγαζία ηνπ Solow κπνξεί λα ζεσξεζεί απφξξνηα ηεο 

αζθεζείζαο θξηηηθήο πξνο ην ππφδεηγκα κεγέζπλζεο ηνπ Domar. ην ελ ιφγσ 

ππφδεηγκα, ν Domar (1946) ζεψξεζε φηη νη παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε είλαη ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο, θαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη απφζβεζε ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο Ζ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΤΓΚΛΖΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

1.1 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ 

Σν θαηλφκελν ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ ρξνληθή 

πεξίνδν κεηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν. θνπφο ηεο ήηαλ λα αλαδνκήζεη ηελ 

θαηεζηξακκέλε απφ ηνλ πφιεκν Δπξψπε θαη λα απνηξέςεη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηζηνξία θαη γεσγξαθία, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπο, ηελ γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 

Με απηφ ην ηδεψδεο, δεκηνπξγήζεθε απηφ πνπ γλσξίδνπκε σο Δπξσπατθή Έλσζε, 

θαη ζεζκνζεηήζεθε απφ ηέζζεξηο βαζηθέο ζπλζήθεο (Μνπηζάηζνο, 2007): 

1. Σελ πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα.  

2. Σε πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.  

3. Σε πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο.  

4. Σελ πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Οη ηέζζεξηο απηέο ζπλζήθεο έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα κία εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ 

θξαηψλ, κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ήηαλ ε 

ελφηεηα. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ αλαθέξεηε ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

αηφκσλ, αγαζψλ ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ, θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα θξάηε κέιε 

ζπλεξγάδνληαη κε βάζε ακνηβαίσο δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα (Μνπηζάηζνο, 2007): 

1. Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην  
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2. πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

3. Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

4. Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην  

5. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην  

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 7 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαηφπηλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

πνπ έγηλαλ ζηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1997. 

Δπηπιένλ, ζην άξζξν απηφ νξίδεηαη φηη ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή βνήζηνπληαη 

απφ κηα Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη 

νπνίεο ζα είραλ ζπκβνπιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ε πξναλαθεξζείζα πλζήθε, 

δεκηνχξγεζε ηνπο παξαθάησ ζεζκνχο (Μνχζεο, 2005): 

1. Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. 

2. Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

3. Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

Βαζηθή κνξθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο είλαη ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο 

πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 195 ηεο πλζήθεο. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, έλαο ηξηκεξήο νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ε 

Κνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη άιινη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

ησλ νπνίσλ ζηφρνο είλαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο παξεκβαίλνληαο ζε κεγάια 
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πξνγξάκκαηα ππνδνκήο, φπσο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

θαη ζε άιινπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο, θέληξα παξαθνινχζεζεο θαη Δπξσπατθά 

γξαθεία πνπ θαιχπηνπλ πνιινχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ (Europa, 2008): 

1. Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Αμηνιφγεζεο Φαξκάθσλ  

2. Δπξσπαίνο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο  

3. Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηελ Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο  

4. Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  

5. Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε  

6. Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο  

7. Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηε Δξγαζία  

8. Γξαθείν Δλαξκφληζεο ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο  

9. Κέληξν Δξεπλψλ  

10. Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  

11. Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Οπηηθνανπζηηθνχ Σνκέα  

12. Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Πνιηηηθήο Οηθνγέλεηαο  

13. Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο  

14. Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην ησλ Φαηλνκέλσλ Ραηζηζκνχ θαη Ξελνθνβίαο  

15. Δπξσπατθφ Κέληξν ησλ Γισζζψλ ησλ Μεηνλνηήησλ  

16. Κνηλνηηθφ Γξαθείν Φπηηθψλ Πνηθηιηψλ  
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17. Europol Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία  

18. Δπξσπατθφ Κέληξν Μεηαθξάζεσλ ησλ Οξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

19. Δπξσπατθή Τπεξεζία Αλαδφκεζεο  

Έρνληαο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαζνξίζεη επξχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο ήηαλ έηνηκε  

λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα, πνπ ήηαλ ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε, απηή 

απνηεινχζε ην επφκελν «άικα», ην νπνίν ζα ηελ ηζρπξνπνηνχζε νηθνλνκηθά, Σν 

έλαπζκα γηα έλα θνηλφ λφκηζκα ήηαλ θπξίσο νη αθφινπζεο δξάζεηο: 

1. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο ζα κπνξνχζε λ’ αληαγσληζηεί ην 

δνιάξην πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, πνπ θάζε 

ρψξα είρε ην δηθφ ηεο λφκηζκα. 

2. Μέζα απφ ηε ρξήζε θνηλνχ λνκίζκαηνο νη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο 

ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηδεχνπλ ζε άιιεο ρψξεο κε πεξηζζφηεξε επθνιία θαη κε 

νηθνλνκηθφ φθεινο ζηνπο πνιίηεο ηεο, αθνχ δελ ζα ρξεηάδεηαη λα αγνξάδνπλ 

ζπλάιιαγκα.  

3. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ Δπξψ νη άλζξσπνη πνπ ζα ηαμίδεπαλ ζε άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο, ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο ζε δηάθνξα 

πξντφληα θαη λα ηα αγνξάδνπλ εθεί πνπ είλαη θζελφηεξα.  

4. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ Δπξψ νη βηνηερλίεο, νη βηνκεραλίεο θαη νη έκπνξνη ζα 

σθεινχληαλ, γηαηί ζα εμαγάγαλε θαη ζα εηζαγάγαλε πην εχθνια ηα πξντφληα ηνπο. 

Γε ζα ρξεηάδνληαλ λα ράλνπλ ρξφλν ζηηο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ ην 

λφκηζκα ηεο ρψξαο ηνπο κε ην λφκηζκα ηεο άιιεο ρψξαο ηεο Δπξσδψλεο κε ηελ 

νπνία έρνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 
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ηελ επφκελε ελφηεηα ζα κειεηεζεί ε πνξεία πξνο ηε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε.  

 

1.2 ΔΤΡΧ Χ ΝΟΜΗΜΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ    

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Μαδξίηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 θαζνξίζηεθαλ νη 

γεληθέο αξρέο, νη ζηφρνη θαη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ ΟΝΔ ζε ηξία ζηάδηα 

(Ησαθεηκίδεο, 2007): 

α. Σν Πξψην ηάδην- 1 Ηαλνπαξίνπ 1990 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1993: Σν πξψην ζηάδην 

απέβιεπε ζηε ζηελφηεξε ζχλδεζε θαη ζχγθιηζε νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ – κειψλ, κε 

ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπο κέζα ζηα 

ππάξρνληα ζεζκηθά πιαίζηα ηεο ΔΔ. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξνέβιεπε : 

1. Οινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ε νπνία ζπγθεθξηκέλα ζ’ αλαθεξφηαλ ζηελ 

άξζε εκπνδίσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2. πληνληζκφο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ νπνία αλαθεξφηαλ 

ζηελ επνπηεία πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζε ζπκθσλεκέλνπο 

ζηφρνπο. 

Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξνέβιεπε : 

1. Δπίηεπμε εληαίνπ λνκηζκαηηθνχ ρψξνπ, δειαδή θνηλνί θαλφλεο ζηηο ηξάπεδεο, 

ρξεκαηαγνξέο θαη αζθάιεηεο. 

2. Έληαμε φισλ ησλ θνηλνηηθψλ λνκηζκάησλ ζηνλ Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ. 
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3. Γηαηχπσζε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηνηθεηψλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ. 

Σν πξψην ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο, 

ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ επίηεπμε λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ρσξίο ηε 

δεκηνπξγία λέσλ θνηλνηηθψλ ζεζκψλ. Παξάιιεια επηρεηξήζεθε ζηαδηαθή θαηάξγεζε επί 

κέξνπο εζληθψλ θαλφλσλ θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο αλέιαβαλ δέζκεπζε λα πεηζαξρνχλ 

ζηνπο καθξννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ απνθαζίδνληαη απφ κεραληζκφ επνπηείαο 

β. Σν δεχηεξν ηάδην (1 Ηαλνπαξίνπ 1994 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1998): Καηά ην δεχηεξν 

ζηάδην ζεκειηψλνληαη βαζηθνί ζεζκνί ηεο ΟΝΔ θαη δηακνξθψλνληαη νη ηειηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί. Σν ζηάδην απηφ ζεσξείηαη ην θξηζηκφηεξν θαη έηζη έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ην θχξην βάξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

αθνξά ηνπο θάησζη ηνκείο (Ησαθεηκίδεο, 2007): 

1. Σεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2. Σεο δηαξζξσηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

3. Σεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δδψ έρνπκε ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε κεγεζψλ θαη παξεκβαίλνπλ γηα ηπρφλ απνθιίζεηο. 

Παξάιιεια θαζηεξψλνληαη ζηφρνη γηα ηνλ έιεγρν δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. 

Ζ ίδξπζε ινηπφλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Ηδξχκαηνο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

1994 ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηνπ Γεχηεξνπ ηαδίνπ ηεο ΟΝΔ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε 

δηάιπζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Γηνηθεηψλ.  
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Σν Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα απνηέιεζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, ην νπνίν 

αληαλαθινχζε επίζεο ηελ θαηάζηαζε ηεο λνκηζκαηηθήο νινθιήξσζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Κνηλφηεηαο.  

Σν Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα δελ έθεξε θακία επζχλε γηα ηελ άζθεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ απηή απνηεινχζε απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ησλ εζληθψλ αξρψλ. Δπηπιένλ, δελ είρε θακία αξκνδηφηεηα παξέκβαζεο ζηηο 

αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο.  

Σα δχν θχξηα θαζήθνληα ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Ηδξχκαηνο ήηαλ (Ferry, 

2006): 

1. Ζ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ν ζπληνληζκφο 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη  

2. Ζ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ ίδξπζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, γηα ηελ άζθεζε ηεο εληαίαο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ζην Σξίην 

ηάδην.  

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ην Γεθέκβξην ηνπ 1995, ζεψξεζε ζθφπηκν λα 

νλνκαηίζεη ηε λέα λνκηζκαηηθή κνλάδα «επξψ». Ζ κνλάδα απηή ζα εηζεξρφηαλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ Σξίηνπ ηαδίνπ.  

Ζ Δ.Δ ζρεδίαζε έλα πξφγξακκα κεηάβαζεο ζην επξψ. Σν πξφγξακκα απηφ 

βαζίζηεθε ζε αλαιπηηθέο πξνηάζεηο πνπ εθπφλεζε ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα.  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1996, ην Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα ππέβαιε έθζεζε ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε ελφο ςεθίζκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ 
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πκβνπιίνπ γηα ηηο αξρέο θαη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ λένπ Μεραληζκνχ 

πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 (Ησαθεηκίδεο, 

2005). Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1996, ην Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα παξνπζίαζε ηελ επηιερζείζα 

ζεηξά ζρεδίσλ γηα ηα ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ. Απηά ηέζεθαλ ζηε θπθινθνξία ην 2002 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ελέθξηλε ην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Γχν θαλνληζκνί απνηεινχλ κέξνο ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε δεκνζηνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο φζνλ αθνξά ηελ ΟΝΔ.  

ηηο 2 Μαΐνπ 1998, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο –ζε επίπεδν 

αξρεγψλ θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ– απνθάζηζε νκφθσλα φηη 11 θξάηε κέιε (Βέιγην, 

Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Κάησ Υψξεο, Απζηξία, 

Πνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία) πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999. Δπνκέλσο, νη ρψξεο 

απηέο επξφθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Σξίην ηάδην ηεο ΟΝΔ.  

Οη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ πηνζέηεζαλ ην εληαίν λφκηζκα 

ζπκθψλεζαλ καδί κε ηνπο δηνηθεηέο ησλ εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ ελ ιφγσ 

θξαηψλ κειψλ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα φηη νη 

ηξέρνπζεο δηκεξείο θεληξηθέο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ 

κειψλ, ζην πιαίζην ηνπ Μεραληζκνχ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακεηάθιεησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο γηα ην επξψ (Ferry, 

2006). Με ηελ ίδξπζε ηεο ΔΚΣ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1998, ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα 

νινθιήξσζε ηα θαζήθνληά ηνπ.  
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γ. Σν Σξίην ηάδην (1 Ηαλνπαξίνπ 1999): ην ηξίην ζηάδην επηδηψρηεθε ακεηάθιεηνο 

θαζνξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ εηδηθφηεξα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999 άξρηζε 

ην ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην ηεο ΟΝΔ κε ηνλ ακεηάθιεην θαζνξηζκφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ ησλ 11 θξαηψλ κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ αξρηθά ζηε 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη κε ηελ άζθεζε εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ππφ ηελ επζχλε 

ηεο ΔΚΣ. Σα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε έγηλαλ 12 κε ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζην Σξίην 

ηάδην ηεο ΟΝΔ, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2001. Απφ ηελ εκέξα εθείλε, ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο απνηειεί κέξνο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο θαηέζηε 

εθηθηή θαηφπηλ ηεο απφθαζεο πνπ έιαβε ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2000 ην πκβνχιην ηεο ΔΔ, 

ζπλεξρφκελν ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ, φηη ε Διιάδα πιεξνχζε ηα 

θξηηήξηα ζχγθιηζεο (Europa, 2008). 

 

1.3 Ζ ΤΝΘΖΚΖ ΣΟΤ ΜΑΑΣΡΗΥΣ 

χκθσλα κε ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ησλ 

θξαηψλ – κειψλ ζηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηίζεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ λνκηθψλ αιιά 

θχξηα νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, πνπ είλαη γλσζηά σο «θξηηήξηα ζχγθιηζεο». Σν 

Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Ίδξπκα θαη ε Δπηηξνπή ππνβάιινπλ ζην πκβνχιην έθζεζε, 

κε ηελ νπνία εμεηάδεηαη αλ επηηεχρζεθε ε ζχγθιηζε πνπ απφ ηα θξάηε – κέιε. Με ηηο 

εθζέζεηο απηέο εμεηάδεηαη επίζεο, αλ ε εζληθή λνκνζεζία θάζε θξάηνπο – κέινπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Σξάπεδάο ηνπ 

ζπκβηβάδνληαη κε ηελ πλζήθε θαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. 
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Με ηηο εθζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ έρεη επηηεπρζεί πςειφο βαζκφο νηθνλνκηθήο 

ζχγθιηζεο κε γλψκνλα ηελ πιήξσζε ησλ αθνινχζσλ θξηηεξίσλ. Αλαιπηηθά απηά είλαη 

(Παληαδφπνπινο, 1999): 

Βάζεη ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ, ε αμηνινγνχκελε ρψξα – κέινο ζεσξείηαη φηη 

επηηπγράλεη ζηαζεξφηεηα ηηκψλ, αλ ν κέζνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ πνπ θαηαγξάθεθε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο αμηνιφγεζεο, δελ ππεξβαίλεη θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ 1,5 πνζνζηηαία κνλάδα ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ πνπ ζεκείσζαλ ζην ίδην 

δηάζηεκα ηξεηο ην πνιχ ρψξεο- κέιε κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε απφ πιεπξάο 

πιεζσξηζκνχ. 

ζνλ αθνξά ην θξηηήξην γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, παξά ηηο αζάθεηεο ηεο  πλζήθεο 

αλαθνξηθά κε ην αλ ε ηηκή αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ ζα πξνθχςεη απφ 

ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ επηδφζεσλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ 

πιεζσξηζκφ ή απφ θάπνην άιιν κέγεζνο.  

πσο πξνθχπηεη απφ ην ΔΝΗ ε εξκελεία πνπ δφζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν εζηηάδεη 

ζηε ηηκή αλαθνξάο γηα ην θξηηήξην ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ κέζν ηνπ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ κε ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ρψξεο ηεο δεχηεξεο δψλεο, φπσο θαη ε Διιάδα, ε εξκελεία ηνπ 

θξηηεξίνπ είλαη ε εμήο : Ζ ηηκή αλαθνξάο είλαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ηνπ ξπζκνχ 

πιεζσξηζκνχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ – κειψλ ηεο ΔΔ κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, αλ κηα ρψξα πνπ είλαη εθηφο δψλεο επξψ (πρ Γαλία) έρεη λα επηδείμεη 
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ξπζκφ πιεζσξηζκνχ ρακειφηεξν απφ απηφλ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηφηε ε 

επίδνζή ηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο αλαθνξάο. 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ πξέπεη, βάζεη ηεο πλζήθεο, λα θαηαξηίδνληαη ζε 

ζπγθξίζηκε βάζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαθνξψλ ζηνπο εζληθνχο νξηζκνχο. Γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηε πλζήθε , ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1995 απφ ην πκβνχιην ηεο ΔΔ ζεζπίζηεθε έλαο θαλνληζκφο γηα ηνπο Δλαξκνληζκέλνπο 

Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή.  

Γη’ απηφ θαη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο ΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο 

Δζληθέο ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο, εξγάδνληαη κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαθφξσλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξάηε – κέιε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γείθηε Σηκψλ 

Καηαλαισηή. 

 χκθσλα κε ην θξηηήξην ζχγθιηζεο επηηνθίσλ ε ππνςήθηα ρψξα – κέινο γηα 

δηάζηεκα ελφο έηνπο πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε, έπξεπε λα έρεη κέζν νλνκαζηηθφ 

καθξνπξφζεζκν επηηφθην πνπ λα κελ ππεξβαίλεη εθείλν ησλ ηξηψλ ,ην πνιχ θξαηψλ- 

κειψλ κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε απφ πιεπξάο πιεζσξηζκνχ, πεξηζζφηεξν απφ δχν 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

Σα επηηφθηα ππνινγίδνληαη βάζεη καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ κε 

ζηαζεξφ ηνθνκεξίδην ή ζπγθξίζηκσλ ρξενγξάθσλ, ελψ παξάιιεια ιακβάλνληαη ππφςε 

νη δηαθνξέο ησλ εζληθψλ νξηζκψλ. 

Καη ην θξηηήξην γηα ηελ ζχγθιηζε ησλ επηηνθίσλ είρε αζάθεηεο. Γειαδή, δελ ήηαλ 

ζαθέο αλ ζα γηλφηαλ ρξήζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ή ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ ησλ επηηνθίσλ 
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γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ηηκήο αλαθνξάο. Αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ θξηηεξίνπ γηα ηηο 

ρψξεο ηεο δεχηεξεο δψλεο γηλφηαλ ρξήζε, ηεο ηηκήο αλαθνξάο, ηνπ επηηνθίνπ κηαο 

ρψξαο εθηφο δψλεο επξψ θαη απηή έρεη κία απφ ηηο ηξεηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνλ 

πιεζσξηζκφ.  

Απηφ ζήκαηλε φηη, αλ κηα ρψξα πνπ είλαη εθηφο δψλεο επξψ έρεη λα επηδείμεη 

επηηφθηα ρακειφηεξν απφ απηφλ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηφηε ε επίδνζή ηεο ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο αλαθνξάο. 

Ζ ινγηθή ηνπ θξηηεξίνπ ησλ επηηνθίσλ έγθεηηαη ζηελ άπνςε φηη ηα 

καθξνπξφζεζκα επηηφθηα ελζσκαηψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο αγνξάο γηα ην κειινληηθφ 

πιεζσξηζκφ. Μηα ρψξα έπξεπε φρη κφλν λα έρεη πεηχρεη ρακεινχο ξπζκνχο 

πιεζσξηζκνχ, αιιά λα έρεη πείζεη θαη ηελ θεθαιαηαγνξά φηη ν ρακειφο πιεζσξηζκφο 

ζα παξέκελε θαη ζην κέιινλ. Καζ’ φηη ε αληηπιεζσξηζηηθή αμηνπηζηία κηαο ρψξαο δελ 

απνθηάηαη ζε ζχληνκν βξαρπρξφληα, ην θξηηήξην ησλ επηηνθίσλ δηαζθαιίδεη φηη κηα ρψξα 

κε πςειφ καθξνρξφλην πιεζσξηζκφ δελ ζα κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζηε δψλε ηνπ επξψ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερλάζκαηα κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ κφλν γηα ην έηνο 

αμηνιφγεζεο. 

Σα δεκνζηνλνκηθά θξηηήξηα ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ήηαλ δχν (αρπεθίδνπ, 

1999) : 

1. Σν θξηηήξην ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο: χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, ε ρψξα-

κέινο επηηπγράλεη ζηαζεξφηεηα δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, αλ δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο σο 
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πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δελ ππεξβαίλεη ην 3%, εθηφο αλ ν ιφγνο ζεκεηψλεη ζπλερή θαη 

νπζηαζηηθή πηψζε θαη θζάζεη ζε επίπεδν παξαπιήζην ηεο ηηκήο αλαθνξάο. 

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, γηα ηε  δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή νξηζκέλσλ κειψλ ηεο, πξνβιέπεη φηη απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

Γεπηέξνπ ηαδίνπ ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, ζα εμεηάδεηε ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηψλ–κειψλ, γηα λα ειέγρεη αλ ηα 

θξάηε–κέιε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξβνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο.  

Δπίζεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ Σξίηνπ ηαδίνπ θαη εθεμήο πξνβιέπεηαη ε επηβνιή 

θπξψζεσλ ζηα θξάηε–κέιε πνπ ζεκεηψλνπλ ππεξβνιηθά ειιείκκαηα κε βάζε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ πκθψλνπ Αλάπηπμεο θαη ηαζεξφηεηαο. 

2.Σν θξηηήξην ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο: χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, ν ιφγνο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ ΑΔΠ, εθηφο αλ ν 

ιφγνο κεηψλεηαη επαξθψο θαη πιεζηάδεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ηελ ηηκή αλαθνξάο. 

Καη ηα δεκνζηνλνκηθά θξηηήξηα ηεο πλζήθεο, είραλ θαη έρνπλ αζάθεηεο 

αλαθνξηθά κε ηερληθά δεηήκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξε αλαθνξηθά κε ηελ εμαθξίβσζε 

θαηάζηαζεο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ζε κηα ρψξα, ε πλζήθε νξίδεη φηη : «ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ επίηεπμε 

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ρσξίο ππεξβνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα». ην 

πξσηφθνιιν πνπ ζπλνδεχεη ηελ πλζήθε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην θξηηήξην απηφ ζεκαίλεη : 

«φηη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο δελ έρεη ιεθζεί απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην θξάηνο – 

κέινο, φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο». Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

έθζεζε αλ ζε έλα θξάηνο – κέινο  παξαηεξεζνχλ ηα αθφινπζα: 
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1. Ο ιφγνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ή πθηζηάκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο πξνο 

ην ΑΔΠ ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ ΑΔΠ, εθηφο αλ : «ν ιφγνο ζεκεηψλεη νπζηαζηηθή θαη 

ζπλερή πηψζε θαη έρεη θζάζεη ζε επίπεδν παξαπιήζην ηεο ηηκήο αλαθνξάο», 

είηε ελαιιαθηηθά, «ε ππέξβαζε ηεο ηηκήο αλαθνξάο είλαη απιψο έθηαθηε θαη ν 

ιφγνο παξακέλεη θνληά ζηελ ηηκή αλαθνξάο». 

2. Ο ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ππεξβαίλεη ην 60% εθηφο αλ : «ν 

ιφγνο κεηψλεηαη επαξθψο θαη πιεζηάδεη ηελ ηηκή αλαθνξάο κε ηθαλνπνηεηηθφ 

ξπζκφ». Δπηπιένλ, ε πλζήθε πξνβιέπεη φηη ε Δπηηξνπή : «πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο φινπο ηνπο άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο». πσο είλαη εκθαλέο απφ 

ηε δηαηχπσζε ηεο πλζήθεο ππάξρνπλ πεξηζψξηα ελαιιαθηηθήο εξκελείαο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, θαζψο εθθξάζεηο φπσο «νπζηαζηηθή», 

«παξαπιήζηα», «επαξθψο», «ηθαλνπνηεηηθφ», «ζρεηηθνχο παξάγνληεο» δελ 

κεηαθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα. 

Ζ παξνπζία ησλ πξναλαθεξζεηζψλ εθθξάζεσλ ζηε πλζήθε εξκελεχηεθε απφ 

πνιινχο ζρνιηαζηέο σο παξαρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ ζηηο πηέζεηο ρσξψλ κε 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε Ηηαιία, γηα λα ππνγξάςνπλ ηε πλζήθε. 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ. χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ έλα θξάηνο – κέινο πξέπεη λα ηεξήζεη ηα 

θαλνληθά πεξηζψξηα δηαθχκαλζεο, πνπ πξνβιέπεη ν Μεραληζκφο πλαιιαγκαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο, θαηά ηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε 

πξηλ απφ ηελ εμέηαζε. Δηδηθφηεξα, ην θξάηνο–κέινο δελ πξέπεη λα έρεη ππνηηκήζεη ηελ 

θεληξηθή δηκεξή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηνπ, έλαληη ηνπ λνκίζκαηνο νπνηνπδήπνηε 
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άιινπ θξάηνπο–κέινπο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Grauwe, 1994). 

 

1.4   ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

  Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη αξκφδηα γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 

Δπξψ, δειαδή γηα ην εληαίν λφκηζκα ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σν θεθάιαηφ ηεο αλήθεη ζηηο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο ηα νπνία κεηέρνπλ ζηελ Δπξσδψλε. 

Σν κεξίδην θάζε θεληξηθήο εζληθήο ηξάπεδαο είλαη ακεηαβίβαζην θαη αλαπαιινηξίσην.  

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έμη κέιε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Σξάπεδαο απνηειείηαη απφ ηνπο έλδεθα Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο δψλεο 

ηνπ Δπξψ θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη 

νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ απφ θνηλνχ ην Δπξσζχζηεκα, ην ζχζηεκα 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο είλαη 

ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη  ε δηαθχιαμε ηεο αμίαο ηνπ Δπξψ 

(Grauwe, 1994).  

Έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα επηηξέπεη ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ 

ζηελ Κνηλφηεηα. Σα ηξαπεδνγξακκάηηα εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα ή απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο εθδίδνπλ θαη ηα θέξκαηα ζε 

πνζφηεηεο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (άξζξν 106 

ΔΚ). 
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Σα ηξαπεδηθά γξακκάηηα θαη ηα θέξκαηα Δπξψ ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2002 , ελψ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) είρε είδε ζπζηαζεί απφ ην 

1998, δπλάκεη ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο είλαη νη αθφινπζεο (Grauwe, 1994): 

1. Ζ εηζαγσγή θαη  δηαρείξηζε ηνπ λένπ λνκίζκαηνο,  

2. Ζ δηελέξγεηα πξάμεσλ ζε ζπλάιιαγκα,  

3. Ζ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, 

4. Ζ επζχλε γηα ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. 

5. Ζ επζχλε ηνπ λα πξνεηνηκάδεη θαη λα πινπνηεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο - ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην 

Γεληθφ πκβνχιην. 

Σν θπξηφηεξν απφ ηα θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ησλ ηηκψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, νχησο ψζηε λα παξακέλεη ζηαζεξή ε αγνξαζηηθή αμία 

ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε απζηεξφ έιεγρν ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Δθδίδεη επίζεο ηνπο αλαγθαίνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ζρεηηθά κε 

ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ράξαμε Ννκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο, 

ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αθνξνχλ ην 
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Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ππνβάιιεη γλψκεο ζηα θαηάιιεια φξγαλα, 

εθφζνλ ηεο δεηεζεί ε γλψκε ηεο, ελψ παξάιιεια δηαηππψλεη θαη ζπζηάζεηο. 

Οη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είλαη πξάμεηο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ξπζκίδνληαη νη ζρέζεηο ηεο Κνηλφηεηαο κε ηα θξάηε κέιε, έρνπλ γεληθή θαη άκεζε 

ηζρχ ζε θάζε θξάηνο κέινο. πγθεθξηκέλα απηνί είλαη: 

1. Καλνληζκφο ηεο ΔΚΣ 4/23.9.1999 αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ επί 

πάλησλ ππεπζχλσλ γηα ηηο παξαβάζεηο. 

2. Καλνληζκφο 8/31.8.2000 πεξί ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ εζληθψλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ).  

Οη απνθάζεηο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέξε ζηα νπνία απεπζχλνληαη θαη έρνπλ 

θαλνληζηηθφ ή δηνηθεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ην πνπ απεπζχλνληαη. ηαλ έρνπλ 

θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν θαη απεπζχλνληαη ζε θξάηε κέιε, κνηάδνπλ κε θαλνληζκνχο. Οη 

ζρεηηθέο απνθάζεηο είλαη:  

α. 14/16.11.2000 ζρεηηθά κε ηελ εηζθνξά ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θάζε 

θξάηνπο κέινπο ζην θεθάιαην ηεο ΔΚΣ: Με βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

νξίζηεθαλ ηα αθφινπζα (ΔΔ L 167 ηεο 7.7.2000:19, ΔΔ L 125 ηεο 19.5.1999:33, 

ΔΔ L 110 ηεο 28.4.1999:33): 

1. Σν θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), πνπ θαηέζηε 

ιεηηνπξγηθφ θαηά ηελ ίδξπζή ηεο, αλέξρεηαη ζε 5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σν 

άξζξν 28.2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη κφλνη εγγεγξακκέλνη 

κεξηδηνχρνη θαη θάηνρνη ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ΔΚΣ είλαη νη ΔζλΚΣ ησλ θξαηψλ 
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κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φηη ε εγγξαθή ζην θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ θιείδα θαηαλνκήο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ην άξζξν 29.  

2. Σν άξζξν 49.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα 

θξάηνπο κέινπο ηνπ νπνίνπ θαηαξγήζεθε ε παξέθθιηζε θαηαβάιιεη ην 

κεξίδηφ ηεο ζην θεθάιαην ηεο ΔΚΣ ζηελ ίδηα έθηαζε φπσο θαη νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, ρσξίο παξέθθιηζε. Σν άξζξν 28.3 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ θαζνξίδεη ην 

εθάζηνηε πνζφ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ.  

3. Σν άξζξν 48 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη, θαηά παξέθθιηζε απφ ην 

άξζξν 28.3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ κε 

παξέθθιηζε δελ θαηαβάιινπλ ην εγγεγξακκέλν ηνπο θεθάιαην εθηφο εάλ ην 

Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθαζίζεη, κε εηδηθή πιεηνςεθία πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ 

ηεο ΔΚΣ θαη ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ησλ κεξηδηνχρσλ, φηη πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί έλα ειάρηζην πνζνζηφ σο ζπκβνιή ζηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΔΚΣ.  

4. Σν άξζξν 30.1 ηνλ θαηαζηαηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 43.1 θαη 43.4, 

πξνβιέπεη φηη νη ΔζλΚΣ ησλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο παξέθθιηζε 

κεηαβηβάδνπλ ζηελ ΔΚΣ ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα, άιια εθηφο απφ 

λνκίζκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ, επξψ, απνζεκαηηθέο ζέζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη 

εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα (ΔΣΓ), κέρξη πνζνχ ηζνδπλάκνπ πξνο 50 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 
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5. Σν άξζξν 30.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη επίζεο φηη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθαζίδεη γηα ην πνζνζηφ πνπ ζα δεηήζεη ε ΔΚΣ λα 

ηεο θαηαβιεζεί θαηά ηελ ίδξπζή ηεο θαη ηα πνζά πνπ ζα δεηήζεη ζε 

κεηαγελέζηεξεο εκεξνκελίεο.  

6.  Σν άξζξν 30.2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 43.6, 

πξνβιέπεη φηη ε εηζθνξά θάζε ΔζλΚΣ νξίδεηαη θαη' αλαινγία κε ην κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην ηεο ΔΚΣ ζην νπνίν έρνπλ εγγξαθεί νη ΔζλΚΣ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο παξέθθιηζε. 

7. Σν άξζξν 49.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα 

θξάηνπο κέινπο ηνπ νπνίνπ θαηαξγήζεθε ε παξέθθιηζε κεηαβηβάδεη ζηελ 

ΔΚΣ ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 30.1 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Ο "αξηζκφο κεξηδίσλ ηα νπνία έρνπλ ήδε θαηαβάιεη νη άιιεο 

εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο" ζεσξείηαη, βάζεη ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ άξζξσλ 

30.2 θαη 43.6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φηη αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ 

πνπ έρνπλ θαηαβάιεη νη άιιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο 

παξέθθιηζε. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απνηειεί ην ηζνδχλακν ζε επξψ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ηα νπνία απαηηείηαη 

λα κεηαβηβαζηνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 49.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

8. Σν άξζξν 30.3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη θάζε ΔζλΚΣ πηζηψλεηαη 

απφ ηελ ΔΚΣ κε κία απαίηεζε ηζνδχλακε πξνο ηελ εηζθνξά ηεο. Σν άξζξν 

30.3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη επίζεο φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

ΔΚΣ θαζνξίδεη ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδνληαη νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαη 

ηελ απφδνζή ηνπο. 
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9. Σν άξζξν 49.2 ηνλ θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεη φηη, επηπιένλ ηεο θαηαβνιήο 

πνπ γίλεηαη κε ην άξζξν 49.1, ε θεληξηθή ηξάπεδα ελφο θξάηνπο κέινπο ηνπ 

νπνίνπ θαηαξγήζεθε ε παξέθθιηζε εηζθέξεη ζηα απνζεκαηηθά ηεο ΔΚΣ θαη 

ζηνπο εμνκνησκέλνπο πξνο απηά ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ζην πνζφ πνπ 

απνκέλεη λα πηζησζεί ζηα απνζεκαηηθά θαη ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ην 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο θαηάξγεζεο ηεο παξέθθιηζεο. 

10.  Σν άξζξν 10.3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 43.4, 

πξνβιέπεη φηη, γηα θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 28 

θαη 30 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νη ςήθνη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ 

ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ΔΚΣ ζην νπνίν 

έρνπλ εγγξαθεί νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο 

παξέθθιηζε. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηαβάιιεη ην 95 % ηεο εγγξαθήο ηεο ζην θεθάιαην 

ηεο ΔΚΣ, ήηνη πνζφ ίζν κε 97679000 επξψ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δίλεη, ζε 

εχζεην ρξφλν, νδεγίεο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ ελ ιφγσ πνζψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TARGET (δηεπξσπατθφ 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ηαρείαο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζε ζπλερή ρξφλν) ή ζε 

ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΔΚΣ ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ΔΚΣ. Οη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ππνινγίδνληαη βάζεη 

επηηνθίνπ πνπ ηζνχηαη κε ην νξηαθφ επηηφθην, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ πην 

πξφζθαηε πξάμε θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΣ. Ο 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εκεξήζηα βάζε, κε ηε κέζνδν 
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ππνινγηζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ηνπ έηνπο 

ησλ 360 εκεξψλ. 

β. 17/14.12.2000 ε νπνία αθνξά ζηηο πνζφηεηεο ησλ εθδηδνκέλσλ λνκηζκάησλ: Με 

ηνλ φξν "θιείδα θαηαλνκήο ηξαπεδνγξακκαηίσλ" λννχληαη ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ιήςε ππφςε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ηεο ΔΚΣ ζην ζχλνιν ησλ εθδηδφκελσλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θιείδαο θαηαλνκήο ζην 

εγγεγξακκέλν θεθάιαην (κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην πιεζηέζηεξν αθέξαην πνιιαπιάζην 

ηνπ 0,0005 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο) επί ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΔζλΚΣ ζην ελ 

ιφγσ ζχλνιν.  

ηφρνο ηεο ΔΚΣ είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ 

θαηαλαισηή είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 2%. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε ΔΚΣ 

δηαζέηεη δχν κέζα: 

 Πξψηνλ, ειέγρεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο. Αλ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάιε ζπγθξηλφκελε κε ηελ πξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη πιεζσξηζκφο.  

 Γεχηεξνλ, παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ησλ ηηκψλ θαη αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν πνπ γελλνχλ 

γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ.  

Ο έιεγρνο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

επηηνθίσλ γηα νιφθιεξε ηε δψλε ηνπ επξψ. Απηή είλαη ίζσο ε πην γλσζηή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. 

Σψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 παξάγξαθνο 2 ηεο παξνχζαο πλζήθεο, ηα βαζηθά 

θαζήθνληα ηνπ ΔΚΣ είλαη (Europa, 2003): 
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1. Να ραξάδεη θαη λα εθαξκφδεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο. 

2. Να δηελεξγεί πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

111 ηεο παξνχζαο πλζήθεο (Stephanou, 2002, ΔΔ C 191 ηεο 29.7.1992:68). 

3. Να θαηέρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα επίζεκα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ησλ 

θξαηψλ κειψλ, 

4. Να πξνσζεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 105 παξάγξαθνο 5 ηεο παξνχζαο πλζήθεο, ην ΔΚΣ 

ζπκβάιιεη ζηελ εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ νκαιή άζθεζε πνιηηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Πξνθεηκέλνπ ε ΔΚΣ  λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο, ρξεζηκνπνηεί ην 

"Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ", ην νπνίν θαιχπηεη θαη ηηο ρψξεο ηεο 

Έλσζεο. Ζ ΔΚΣ επηηειεί ην έξγν ηεο κε πιήξε αλεμαξηεζία. Ζ Σξάπεδα, νη εζληθέο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, αιιά θαη φια ηα κέιε ησλ νξγάλσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ δελ κπνξνχλ λα δεηνχλ ή λα δέρνληαη ππνδείμεηο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν 

νξγαληζκφ. Σα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

νθείινπλ λα ζέβνληαη απηή ηελ αξρή θαη λα κελ πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ΔΚΣ ή 

ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο (Christian, 2002).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

2.1 ΜΟΡΦΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΚΛΗΖ  

Γεληθφηεξα σο ζχγθιηζε, λνείηαη σο ε πνξεία κηαο κεηαβιεηήο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή, ε νπνία κπνξεί λα παξακέλεη ζηαζεξή ή λα κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά. Ζ έλλνηα ηεο 

ζχγθιηζεο έρεη βξεη εθαξκνγή ζε πνηθίια εξεπλεηηθά πεδία, φπσο ε νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, ε ζεσξεηηθή νηθνλνκεηξία, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ε Δπξσπατθή 

νινθιήξσζε, ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο, ε γεσγξαθία κέρξη θαη ε βηνκεραλία 

παξαγσγήο ινγηζκηθψλ (Quah, 1996). 

Ζ ππφζεζε ηεο ζχγθιηζεο κεηαμχ ρσξψλ ή πεξηθεξεηψλ έρεη γίλεη αληηθείκελν 

δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ εξκελεηψλ. Βαζηδφκελνη ζηελ ηαμηλφκεζε πνπ πξφηεηλε ν Galor 

(1996), κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί νξηζκνί:  (α) ε απόλσηη ζύγκλιζη, 

φπνπ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζπγθιίλεη ζε έλα θνηλφ καθξνρξφλην ζεκείν ζηαζεξήο 

ηζνξξνπίαο (steady-state), εθφζνλ ππάξρνπλ δηαξζξσηηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηψλ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο επηθξαηνχζεο αξρηθέο ζπλζήθεο. πλεπψο 

πηνζεηείηαη ε χπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ επηπέδσλ ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ησλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο ησλ νηθνλνκηψλ. Ζ ζχγθιηζε απηνχ ηνπ 

είδνπο δχλαηαη λα επηηεπρζεί, ζχκθσλα κε ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα κεγέζπλζεο, κφλν 

φηαλ νη νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνγέλεηα ζε δηαξζξσηηθνχο, δεκνγξαθηθνχο 

θαη άιινπο παξάγνληεο. 

(β) Ζ ππφ ζπλζήθε ζχγθιηζε, φπνπ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα δηαθφξσλ νηθνλνκηψλ 

ζπγθιίλεη καθξνρξφληα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζξσηηθέο 

αλνκνηνγέλεηεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο επηθξαηνχζεο 
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αξρηθέο ζπλζήθεο. Αλ νη νηθνλνκίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ξπζκφ 

απνηακίεπζεο ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν, δελ 

ζα ζπγθιίλνπλ ζην ίδην αιιά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο, ηα 

νπνία ζα είλαη κνλαδηθά γηα θάζε πεξηθέξεηα. Ζ εκπεηξηθή επαιήζεπζε ηεο αξλεηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ επηπέδνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο 

ζα επαιεζεπηεί κφλν αλ ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκίεο 

ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο παξάγνληεο. πκπεξαζκαηηθά, ε χπαξμε ππφ ζπλζήθε 

ζχγθιηζεο δελ εξκελεχεηαη απαξαίηεηα σο ζχγθιηζε ησλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ 

θησρφηεξσλ νηθνλνκηψλ κε απηά ησλ πινπζηφηεξσλ. 

(γ) Ζ δεχηεξε ζπλεζέζηεξε έλλνηα ζχγθιηζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη 

ε ζ-ζχγθιηζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ζ-ζχγθιηζε παξαηεξείηαη φηαλ πθίζηαηαη 

δηαρξνληθή κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηηο ππφ εμέηαζε νηθνλνκίεο 

(Barro θαη Sala-i-martin, 2004). Ζ β-ζχγθιηζε είλαη κηα αλαγθαία αιιά φρη επαξθήο 

ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε ζίγκα ζχγθιηζεο (Sala-i-martin, 1996). ηελ πεξίπησζε, γηα 

παξάδεηγκα φπνπ, κηα εμσηεξηθή δηαηαξαρή κπνξεί πξνζσξηλά λα απμήζεη ηελ 

δηαζπνξά ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ ρσξψλ/ πεξηθεξεηψλ αθφκα θαη φηαλ απηέο 

ζπγθιίλνπλ ζε έλα θνηλφ ζεκείν καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο (Quah, 2003). Ζ ζ-ζχγθιηζε 

εμεηάδεη ηελ εμέιημε ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο δηαρξνληθά ελψ ε β-ζχγθιηζε 

εμεηάδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο κέζα ζηελ θαηαλνκή (Sala-i-martin, 1996). 

(δ) Ζ ζχγθιηζε ζε ιέζρεο, αθνξά θπξίσο κνληέια κεγέζπλζεο πνπ παξάγνπλ 

πνιιαπιά ζεκεία καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο φπσο απηά ησλ Azariadis θαη Darzen 

(1990) θαη ηνπ Galor (1996). Ζ ζχγθιηζε απηήο ηεο κνξθήο εκθαλίδεηαη φηαλ ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ζπγθιίλεη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν θαη νη 
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αξρηθέο ζπλζήθεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. πλεπψο είλαη δπλαηή ε χπαξμε 

ζχγθιηζεο ζε ιέζρεο κεηαμχ ρσξψλ ή πεξηθεξεηψλ κε παξφκνηα δηαξζξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ιέζρε, ρσξίο φκσο ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο κεηαμχ 

ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ (Galor, 1996). 

Δπηπιένλ κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε γηα ηελ χπαξμε 

ζχγθιηζεο ή θαη απφθιηζεο ησλ θαηά θεθαιήλ εηζνδεκάησλ κεηαμχ ρσξψλ είλαη νη 

κήηξεο κεηάβαζεο νη νπνίεο εξεπλνχλ ηελ εμέιημε νιφθιεξεο ηεο θαηαλνκήο (Quah, 

1993, 1996). κσο, νη δχν παξαπάλσ έλλνηεο είλαη ιηγφηεξν θαηάιιειεο γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, 

επνκέλσο έκθαζε δίλεηαη ζηελ κέζνδν ηεο ζχγθιηζεο ζε ιέζρεο. 

 

2.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΠΟΛΤΣΖ ΤΓΚΛΗΖ  

ην ππφδεηγκα ηνπ Solow φηη ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη 

ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο, θαη είλαη ηεο κνξθήο Cobb-Douglas  

1

tY AK L   1.1  

 

πνπ  

tY : Σν κέγεζνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο  

tL : Σν κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο (ην νπνίν ζε θαηάζηαζε καθξνρξφληαο 

ηζνξξνπίαο ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην κέγεζνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

tA : Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο  
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Δθ΄ φζνλ ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξέο 

απνδφζεηο θιίκαθαο, ηφηε απηή δχλαηαη λα γξαθεί ζε φξνπο κνλάδαο εξγαζίαο σο εμήο: 

 ty A k Ak   1.2  

 

όπου 

t
t

t

Y
y

L
  

t
t

t

K
k

L
  

Ηζρχεη δε φηη   0k  αιιά   0k  . Απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε παξαηεξνχκε φηη δπν 

είλαη νη πεγέο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, δειαδή ηεο κεηαβνιήο ζην πξντφλ αλά 

απαζρνινχκελν ( /Y L ): α) ε αχμεζε ηνπ k , δειαδή ηνπ θεθαιαίνπ αλά κνλάδα 

εξγαζίαο, θαη β) ε ηερλνινγηθή πξφνδνο (δειαδή ε αχμεζε ηνπ A ). ην ρήκα 0-1 

βιέπνπκε φηη ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ αλά κνλάδα εξγαζίαο απφ 
1k  ζε 

1k , νδεγεί ζε 

αχμεζε ηνπ πξντφληνο αλά κνλάδα εξγαζίαο, απφ 
1y ζε 

2y . Καηφπηλ, ε άλνδνο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ηερλνινγίαο απφ 1A ζε 2A  νδεγεί ζε πεξεηαίξσ αχμεζε ηνπ πξντφληνο αλά 

κνλάδα εξγαζίαο απφ 
2y ζε 2y  , ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα πξφζζεηε αχμεζε ηνπ 

απνζέκαηνο θεθαιαίνπ.     
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τήμα  0-1: Οη Πεγέο ηεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο ζην Τπφδεηγκα ηνπ Solow  

 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο απόλσηης ζύγκλιζης (absolute convergence), ζηηο ρψξεο 

κε ρακειφ ιφγν θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ( k ), δειαδή ζηηο θησρέο ρψξεο, ζα πξέπεη ν 

παξαπάλσ ιφγνο λα απμάλεηαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ρψξεο κε πςειφ ιφγν 

θεθαιαίνπ-εξγαζίαο (δειαδή ζηηο πινχζηεο ρψξεο). Δάλ φκσο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

ιφγνπ θεθαιαίνπ εξγαζίαο είλαη πςειφ, ζα πξέπεη λα είλαη πςειφο θαη ν ξπζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, νπφηε θαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζηηο θησρέο ρψξεο ζα 

πξέπεη λα είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ κεγέζπλζε ζηηο πινχζηεο ρψξεο.  

Σν δεηνχκελν ινηπφλ είλαη λα δνχκε πσο δηακνξθψλεηαη ε δπλακηθή ηνπ απνζέκαηνο 

θεθαιαίνπ αλά κνλάδα εξγαζίαο ζε κηα νηθνλνκία, θαη εάλ απφ απηή ηελ δπλακηθή 

1k  Κεθάλαιο ανά Μονάδα 

Δργαζίας  

Προχόν ανά Μονάδα 

Δργαζίας 

1y  

 1A k  

2y  

2k   

  

2y   

  

 2A k  
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δχλαηαη λα εμαρζεί θάπνην ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ιφγνπ 

θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ζηηο πινχζηεο θαη ηηο θησρέο ρψξεο.    

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε ηελ δπλακηθή ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ αλά κνλάδα 

εξγαζίαο ζε κηα νηθνλνκία μεθηλάκε κε ην απφζεκα θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, ην νπνίν 

ζε κηα νηθνλνκία κεηαβάιιεηαη είηε ιφγσ ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ είηε ηεο 

δηελέξγεηαο θαζαξψλ επελδχζεσλ. Έηζη ε ζρέζε  πνπ πεξηγξάθεη ηελ δπλακηθή ηνπ 

απνζέκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ ζα είλαη  

 

t
t t

dK
I K

dt
   1.3  

 

Δάλ ινηπφλ ε απνηακίεπζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηελ επέλδπζε, νξίδεηαη 

σο έλα πνζνζηφ s  ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, Y , ηφηε απφ ηελ ζρέζε (1.1) ζα 

έρνπκε  

 1       

dK
sY K

dt

s AK L K 





  

 

 1.4  

 

Γηαηξψληαο ακθφηεξα ηα κέιε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο κε L  έρνπκε  

 /d K L
sAk k

dt

    1.5  

 

Ωζηφζν ε πνζφηεηα 
 /d K L

dt
αλαιχεηαη σο εμήο:  
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2

/
dK dL dK dL

L Kd K L dk dt dt dt dt k
dt dt L L L



     
1.6  

 

 

Θεσξνχκε φηη ην απφζεκα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη ινγαξηζκηθά κε ξπζκφ κεγέζπλζεο 

Lg ,  δειαδή έρνπκε 0
Lg t

tL L e  Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηα αθφινπζα  

1t
L

t

dL
g

dt L
  1.7  

 

Έηζη ε δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ δπλακηθή ηνπ ιφγνπ θεθαιαίνπ αλά 

κνλάδα εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο  

 L

dk
sAk g k

dt

     1.8  

 

ην ρήκα 0-2 βιέπνπκε φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ  LsAk g   , ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ k  είλαη ζεηηθφο (δειαδή 0
dk

dt
 ) κε απνηέιεζκα ην πξντφλ αλά 

εξγαζία ( /y Y L ) λα απμάλεηαη. ηαλ δε θζάζνπκε ζην ζεκείν φπνπ  LsAk g   , 

ηφηε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε κεγέζπλζεο ή καηάζηαζη 

ζηαθερόηηηας (steady state) κε ην /y Y L  θαη ην /k K L λα παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα. ηε ζηαζεξή απηή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ε νηθνλνκία 

ηζνξξνπεί ζε έλα ζηαζεξφ ιφγν θεθαιαίνπ –εξγαζίαο, *kk  , ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην 

αληίζηνηρν πξντφλ αλά κνλάδα εξγαζίαο, *y y .  
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τήμα  0-2: Ζ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε ζην Τπφδεηγκα ηνπ Solow 

 

Καηφπηλ, ππνζέηνπκε φηη ηελ ρξνληθή ζηηγκή 
0t ιακβάλεη ρψξα κηα αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ απνηακίεπζεο απφ 
1s ζε 

2s . ε απηή ηελ πεξίπησζε, θαη γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 
0 1t t , ην k  απμάλεηαη απφ ην αξρηθφ επίπεδν ηζνξξνπίαο ηνπ 

1k
 , κέρξη λα 

θζάζεη θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή 1t , ζην λέν επίπεδν ηζνξξνπίαο 
2k , νπφηε θαη πάιη ε 

νηθνλνκία ζα βξεζεί ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε.  Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ k , θαηά ην 

πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνπκε θαη αχμεζε ηνπ y  , δειαδή ηνπ πξντφληνο αλά 

κνλάδα εξγαζίαο, απφ 
1y
 ζε 

2y  (ρήκα 0-2).  

0k  Κεθάλαιο ανά Μονάδα 

Δργαζίας  

Προχόν ανά Μονάδα 

Δργαζίας 

0y  

 A k  

 sA k  

 L tg k  

1y
  

1k
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τήμα  0-3: Ζ Δπίδξαζε ηεο Αχμεζεο ηνπ Πνζνζηνχ Απνηακίεπζεο ζην Τπφδεηγκα ηνπ Solow  

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξάο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ δπλακηθή ηνπ ιφγνπ θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ιακβάλνπκε ηελ πξψηε θαη ηελ 

δεχηεξε παξάγσγν ηεο (1.8), νπφηε έρνπκε  

 L

dk sAk
g

dk k


    1.9  

 

 

2 2

2 2
0 διοτι <1

d k sAk sAk

dk k

  



    1.10  

 

Κεθάλαιο ανά Μονάδα 

Αποηελεζμαηικής Δργαζίας  

Προχόν ανά Μονάδα 

Δργαζίας 

 A k  

 1s A k  

 A L tg g k   

2y  

1k
   

 2s A k  

2k  

1y
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Καη ε ζπλάξηεζε κεγηζηνπνηείηαη ζην ζεκείν k  φπνπ  

 L

sAk
k

g







 1.11  

 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε καο δείρλεη θαη ηελ νπζία ηεο ζχγθιηζεο. Γειαδή, γηα ρψξεο κε 

ρακειφ ιφγν θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ( k ) ε πνζφηεηα 
sAk

k



 ζα είλαη αξθεηά κεγάιε ζε 

ζρέζε κε ηηο ρψξεο κε πςειφ ιφγν θεθαιαίνπ-εξγαζίαο, νπφηε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ –εξγαζίαο ζα είλαη κεγαιχηεξνο, θαη κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε κεγέζπλζε.   

 

 

τήμα  0-4: Ζ πκπεξηθνξά ηνπ Λφγνπ Κεθαιαίνπ-Δξγαζίαο  

 

Κεθάλαιο ανά Μονάδα 

Δργαζίας  

k  

 

k  

Φηφτές Υώρες 

Πλούζιες Υώρες 
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2.3 ΘΔΧΡΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΚΑΗ Ζ ΤΠΟΘΔΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΓΚΛΗΖ 

 

ην παξφλ ηκήκα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν κεραληζκφο θαη νη πξνβιέςεηο γηα 

ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, φπσο απηά 

εμειίρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Με ζηφρν λα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξεο 

ππνζέζεηο θαη εθαξκνγέο ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ κεγέζπλζεο, γηα λα δνζεί έκθαζε ζην 

γεγνλφο φηη θάζε έλα απφ απηά ηα κνληέια πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κέξνο ελφο 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

2.4  ΝΔΟΚΛΑΗΚΉ ΚΑΗ ΔΝΓΟΓΔΝΉ ΘΔΧΡΊΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΉ ΜΔΓΈΘΤΝΖ 

 

πγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο απνηειεί γηα πνιινχο ε εξγαζία ηνπ 

Gerschenkron (1952) φπνπ ππέζεζε φηη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, νη 

ππνιεηπφκελεο ρψξεο ζα ηείλνπλ λα κεγεζχλνληαη κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο απφ ηηο 

πινπζηφηεξεο, πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη ην κεηαμχ ηνπο πθηζηάκελν ράζκα. Δπίζεο, ζηε 

ζεσξία ηνπο νη Solow (1956), Abramovitz (1956), Ramsey (1982), Cass (1965) θαη 

Koopmans (1965) ππαηλίρζεθαλ φηη νη θησρφηεξεο ρψξεο ζα παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε 

κεγέζπλζε.  

Ζ χγθιηζε απνηέιεζε αληηθείκελν έληνλεο αληηπαξάζεζεο (convergence debate) 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’80. πγθεθξηκέλα πξψηνο ν Romer (1986) εηζήγαγε ηε «λέα» 

ζεσξία κεγέζπλζεο κε ηελ ηερλνινγία λα παξνπζηάδεη αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο, 
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ζπλεπψο νη πινπζηφηεξεο ρψξεο ζα παξνπζίαδαλ κηα πξνδηάζεζε λα δηαηεξνχλ ή θαη 

λα απμάλνπλ ηελ απφζηαζε ηνπο απφ ηηο θησρφηεξεο ρψξεο. 

ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’90 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην θαηλφκελν ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ 

Δ.Δ.. Ζ αλαγέλλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην παξαπάλσ ζέκα ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε 

λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε (Δλδνγελήο ζεσξία), πνπ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ην πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθφ Νενθιαζηθφ κνληέιν κεγέζπλζεο. Μεγάιν κέξνο 

ηεο αληηπαξάζεζεο επηθεληξψζεθε ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ λα 

εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

εξκελείαο ηεο ηάζεο ησλ νηθνλνκηψλ λα ζπγθιίλνπλ ή λα απνθιίλνπλ (Cuadrado-Roura, 

2001). 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο, ε 

ζηελφηεξε  αιιειεπίδξαζε ζπλεπάγεηαη απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ηνπ ζπληειεζηή εξγαζία 

θαη θεθαιαίνπ, ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο ελψ ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο 

αγνξέο νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ ζην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο 

βαζίζηεθε ζην κέηξν ηεο β-ζχγθιηζεο, πξνεξρφκελν απφ ην λενθιαζηθφ κνληέιν 

κεγέζπλζεο (βιέπε ζηνπο Barro θαη Sala-i-Martin, 2004). 

 

2.5  ΥΧΡΗΚA ΤΠΟΓΔIΓΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚH ΜΔΓEΘΤΝΖ 

 

Έλα λέν ζχλνιν απφ κνληέια, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ, πξνζέζεζαλ 

ζηε βηβιηνγξαθία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο παξάγνληεο φπσο ν ρψξνο, ν ξφινο ησλ 
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ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ, ε θαηλνηνκία θ.α. θαζηζηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο. 

 

 Μοντέλα Κέντροσ – Περιφέρειας 

 

Δθεί φπνπ ε Κιαζζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία πξνβιέπεη ζχγθιηζε δηαρξνληθά, ηα 

κνληέια Κέληξνπ – Πεξηθέξεηαο πξνβαίλνπλ ζε κία επεμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη νη 

δηεζλείο θαη δηα-πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη λα 

δηεπξχλνληαη ζην ρξφλν. Πεξηνρέο κε θαιή πξφζβαζε ζηελ αγνξά ζα γίλνπλ 

αλαπφθεπθηα πην ειθπζηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηνπο κηζζνχο. 

Οη εηδηθεπκέλνη εξγάηεο ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ έιμε πνπ ζα ηνπο αζθήζεη απηφ ην 

επεθηεηλφκελν δίθηπν ην νπνίν ζα απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 

θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο (Venables, 2006). 

Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο παξαγσγήο, νη επηρεηξήζεηο παξάγνληαο ελδηάκεζα 

πξντφληα νπζηαζηηθά επαλαηνπνζεηνχλ ην «Κέληξν» πην θνληά ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Υσξηθέο ζπγθεληξψζεηο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζρεκαηίδνληαη 

ζαλ απνηέιεζκα απηήο ηεο εληζρπηηθήο δηάδξαζεο. Σν γεγνλφο φηη νη απνθάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

γεηηλίαζε κε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί ηε βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηνπ κνληέινπ Κέληξνπ – Πεξηθέξεηαο. 

Σα κνληέια Κέληξνπ – Πεξηθέξεηαο ζεσξνχλ φηη ην θφζηνο κεηαθνξάο είλαη 
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ρακειφ θαη φηη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ. Οη 

ζπλεπαγφκελεο ζπγθεληξψζεηο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δίλνπλ ψζεζε ζηηο 

αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο ρσξηθά παξαγφκελεο 

ηερλνινγίαο. Οη επηρεηξήζεηο απμάλνπλ ηελ ηερλνινγηθή ηνπο δπλαηφηεηα κέζσ ησλ 

δηθψλ ηνπο ηκεκάησλ Δξεπλάο θαη Σερλνινγίαο (R&D) θαη κέζσ ηεο απμαλφκελεο 

εμεηδίθεπζεο ζηελ παξαγσγή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ. Απηέο νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

πηνζεηνχληαη θαη απφ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή, απμάλνληαο ην απφζεκα 

ηερλνινγίαο θαη αλζξψπηλεο γλψζεο ηνπηθά. Με απηφ  ηνλ ηξφπν νη ζπγθεληξψζεηο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκίαο (Venables, 2005). Δπίζεο ππάξρεη κία ηάζε ε παξάγσγε λα 

ζπγθεληξψλεηαη εθεί φπνπ νη πξνζβάζηκεο αγνξέο είλαη κεγάιεο θαη αλαπηχζζνληαη. 

πλεπψο ε απμαλφκελε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε αλάπηπμε 

ηελ πξνζβάζηκε αγνξά. Τπάξρεη έηζη έλαο απηνεπεθηεηλφκελνο θχθινο, ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ πεξηνρή. 

Δμαηηίαο ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο κεηαμχ ησλ απμνπζψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο θαη 

ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο, ππάξρεη απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

«Κέληξνπ» ζηελ νπνία, γηα ζπγθεθξηκέλα είδε δξαζηεξηνηήησλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

δεκηνπξγεζεί εθεί έλα λέν «Κέληξν» κε θαιχηεξε ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. Δπηπιένλ, θαζψο ηα «Κέληξα» αλαπηχζζνπλ ηα ζπγθξηηηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα, απμάλνληαη θαη ν πινχηνο πνπ παξάγεηαη θαη νη κηζζνί. Σν πςειφ 

θφζηνο ησλ κηζζψλ κπνξεί λα είλαη ηέηνην πνπ λα επηβάιιεη κηα επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηνρέο φπνπ νη κηζζνί ζα είλαη ρακειφηεξνη. 

Απηή είλαη ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία επεκεξνχζεο πεξηθέξεηεο ράλνπλ ζε 
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αλάπηπμε ή δηαθνξεηηθά, άιιεο πεξηνρέο απμάλνπλ ηα απφιπηα θαη ηα ζπγθξηηηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζχγθιηζε είλαη κία πνιχ αξγή 

δηαδηθαζία. 

 

 Νέα Οικονομική Γεωγραφία 

 

Μία αδπλακία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ κνληέια είλαη φηη πνιιά απφ 

απηά δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ρσξηθέο αλνκνηνγέλεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ πεξηθεξεηψλ, αθφκε θαη ζε απηέο ζηηο νπνίεο νη αγνξέο ιεηηνπξγνχλ θαιά. 

Γηα παξάδεηγκα ην ηππηθφ λενθιαζηθφ πιαίζην πξνηείλεη φηη ελψ αξθεηέο 

δηαθνξέο είλαη πηζαλφ λα αλαδπζνχλ σο φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζε νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο απφ ην αξρηθφ ηνπο πιενλέθηεκα, απηέο νη δηαθνξέο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ 

πνιχ ζχληνκα. Σν θεθάιαην πξέπεη λα κεηαθηλεζεί εθεί φπνπ ε εξγαζία είλαη θζελή θαη 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ λέεο ηερλνινγίεο. Με ηηο θζίλνπζεο απνδφζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, 

ε δηαδηθαζία ηεο ζχγθιηζεο ζα πξέπεη λα πξνθχςεη. Αιιά δελ είλαη απηφ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο φπνπ νη ρσξηθέο αλνκνηνγέλεηεο 

παξακέλνπλ. Σα κνληέια ηεο Νέαο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο αληηκεησπίδνπλ ηηο 

ειιείςεηο ησλ παξαδνζηαθψλ ππνδεηγκάησλ ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ πξνζθέξνληαο κία 

ζεσξία ηνπ ρψξνπ ηθαλή λα εξκελεχεη θαη ηελ ζχγθιηζε αιιά θαη ηελ απφθιηζε ζηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (Martin and Sunley, 1998). 

Ζ βαζηθή αξρή πίζσ απφ απηφ ην πιαίζην, ην νπνίν κνηάδεη αξθεηά κε ην κνληέιν 

Κέληξνπ -Πεξηθέξεηαο, είλαη «ε γεηηλίαζε είλαη θαιή γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα» 

(Venables, 2006). Καη απηφ ην δίθηπν δξαζηεξηνηήησλ είλαη πην παξαγσγηθφ απφ 
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δηαηξεκέλεο θαη ηκεκαηνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη κεηαθηλνχκελνη παξαγσγηθνί 

παξάγνληεο ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ γηα λα απνθηήζνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, δεκηνπξγψληαο έλα λέν ζεηηθφ πιαίζην. Δλψ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

εξγαδφκελνη ζα νδεγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ν αληαγσληζκφο 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ παξαγσγηθφηεηα. Απηφο ν 

πξνσζεηηθφο θχθινο πνπ δεκηνπξγείηαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα κία άληζε θαηαλνκή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ρσξηθέο αλνκνηνγέλεηεο ζην εηζφδεκα (Venables, 2006). 

Δλψ ην πιαίζην ηεο Νέαο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο ιακβάλεη ππφςε ηελ ζεκαζία 

ηνπ ρψξνπ, δελ ζεσξεί φηη ε γεσγξαθία απνθηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε δηαζέζηκνη  

θπζηθνί πφξνη, νη ζεζκνί, ε ηερλνινγία θαη ε πνιηηηθή.  

Σν θιεηδί είλαη φηη ην πιαίζην ηεο Νέαο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο δίλεη κία λέα 

πξνζέγγηζε πνπ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ απνθιίζεσλ ηεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο έρνπλ απνηχρεη λα ζπγθιίλνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο αλάπηπμεο. Παξφιν 

πνπ ε ελδνγελήο ζεσξία αλάπηπμεο πξνζπαζεί κε έλα ηξφπν λα εμεγήζεη απηέο ηηο 

δηαθνξέο δίλνληαο έκθαζε ζηηο αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο θαη ζηελ ελδνγέλεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο (Martin and Sunley, 1998), απνηπγράλεη λα 

ελζσκαηψζεη ζηελ αλάιπζε ηεο ηε ζεκαζία ηεο γεσγξαθίαο θαη ηνπ ρψξνπ. 

Σν θιεηδί γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Νέαο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο είλαη 

φηη ε εγγχηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ (π.ρ. ησλ επηρεηξήζεσλ) απμάλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ θαηλνηνκία θαη εληζρχεη ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, κεγάιεο 

ρσξηθέο εηζνδεκαηηθέο αλνκνηνγέλεηεο νδεγνχλ ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζε απηφ ην 
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πιαίζην θαη δηαρξνληθά δελ πξνθχπηεη πάληνηε ζχγθιηζε. 

Δλψ ε ζρέζε παξαγσγηθφηεηαο – εγγχηεηαο απνηειεί ηελ αηηία πνπ ζπγθεληξψλεη 

ρσξηθά ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κία εληαία πεξηνρή, ππάξρνπλ επίζεο θαη 

θπγφθεληξεο δπλάκεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πεξηθεξεηψλ. Ο 

αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά πξντφληνο νδεγεί νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πην θνληά ζε 

απνκαθξπζκέλνπ θαηαλαισηέο. 

Οη πςεινί κηζζνί ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα απμαλφκελα θφζηε ζπκθφξεζεο 

έρνπλ κία παξφκνηα επίπησζε. Παξφια απηά θάπνηεο πεξηθέξεηεο ζα θεξδίζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνηεο άιιεο απφ απηή ηε δηαζπνξά καθξηά απφ ην «Κέληξν» θαη 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ λέεο ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Venables, 2006). Σα δίθηπα παξαγσγήο θαη ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ ζπκθέξνπλ πην 

πνιχ νηθνλνκηθά απφ ηελ επαλαηνπνζέηεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάπνπ 

αιινχ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε νδεγεί ζε θαιχηεξε εμεηδίθεπζε απφ φηη πξνεγνπκέλσο θαη 

αθήλεη δηαθξηηφ ξφιν ζηηο εζληθέο βηνκεραλίεο θαη ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή λα ζηεξίμνπλ 

ηελ θιαδηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

Τπφ ην πιαίζην ηεο Νέαο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη άληζα κε κεξηθέο ρψξεο λα αλαπηχζζνληαη ηαρχηεξα 

θαη λα κεηαθηλνχληαη απφ ηε κία ιέζρε ζχγθιηζεο ζε θάπνηα άιιε. Σν πνηεο ρψξεο ζα 

εγνχληαη εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ην αξρηθφ απφζεκα 

πφξσλ, ηελ πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ζεζκηθή επειημία. 

Έηζη ε Νέα Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία απνηειεί κία κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε 

πνπ πξνζθέξεη κία ρσξνζεηηθή εμήγεζε γηα ηελ αλάδπζε αλνκνηνγελεηψλ κεηαμχ ησλ 
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πεξηθεξεηψλ. Πξνηείλεη επίζεο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαζπνξά 

δξαζηεξηνηήησλ θαη φηη ελψ αξθεηέο ρψξεο ζα αλαπηχζζνληαη ξαγδαία, άιιεο ζα 

κέλνπλ πίζσ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα ππάξρεη πεδίν εθαξκνγήο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο αλάπηπμεο ζε λέα πεξηβάιινληα θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε λέσλ 

θέληξσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2.6  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΆ ΚΑΗ ΑΣΗΚΆ ΜΟΝΣΈΛΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΉ ΜΔΓΈΘΤΝΖ 

 

Δλψ ηα κνληέια κεγέζπλζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη ρξήζηκα ψζηε 

λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δπλάκεηο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε θάζε ρσξηθφ επίπεδν 

αλαθνξάο, ην ππφβαζξν ηνπο βαζίδεηαη ζηε καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε. Πξφζθαηα, ην 

ελδηαθέξνλ κεγάισζε γηα ηα κνληέια πεξηθεξεηαθήο (θαη αζηηθήο) κεγέζπλζεο. Σν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ έξγν ζηε ζεσξία αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζπζηάδσλ (cluster theory 

of competitiveness) είλαη ηνπ Michael Porter (Martin and Sunley, 1998). Σν ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη επλντθέο 

ζπλζήθεο δήηεζεο, ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη βηνκεραληψλ θαη νη 

επλντθέο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ζ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε 

ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Porter, ε θαηλνηνκία θαη ε 

εγθαζίδξπζε ησλ ζπζηάδσλ, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δπν ζπλζεθψλ: πξψηνλ, νη 

επηρεηξήζεηο κίαο ζπζηάδαο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη θαηά θάπνην ηξφπν (χπαξμε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, φπσο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ρξήζε 
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παξφκνησλ εηζξνψλ, ηερλνινγηψλ θ.α.), ελψ ε δεχηεξε ζεκειηψδεο ζπλζήθε είλαη απηή 

ηεο γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο.  

Σα παξαπάλσ κνληέια επηπξφζζεηα πξνυπνζέηνπλ φηη νη πεξηθέξεηεο γηα λα 

είλαη αληαγσληζηηθέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κία ή θαη παξαπάλσ επηηπρεκέλεο εμαγσγηθέο 

ζπζηάδεο, νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία, θαη θαη’ επέθηαζε ηξνθνδνηνχλ ηελ 

επίηεπμε πςειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα επεκεξίαο. Ζ αχμεζε ηεο επεκεξίαο ζα πξνζειθχζεη εμεηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη θεθάιαην, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα δηακνξθψζνπλ επλντθέο 

ζπλζήθεο ζηελ πξνζθνξά παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (Fingleton, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο ΔΜΠΔΗΡΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΎΠΑΡΞΖ ΛΔΥΧΝ 

ΤΓΚΛΗΖ 

 

Ζ χπαξμε ησλ ιεζρψλ ζχγθιηζεο έρεη γίλεη απνδεθηή απφ πιήζνο εξεπλεηψλ. 

Μειέηεο έρνπλ θάλεη ρξήζε εμσγελψλ ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιεζρψλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηνλίζνπλ γεσγξαθηθνχο θαη αλαδηαλεκεηηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα Βνξξάο- Νφηνο, θέληξν- πεξηθέξεηα, πινχζηεο- 

θησρέο ρψξεο. 

ε κηα κειέηε ησλ Neven θαη Gouyette (1994), δηαίξεζαλ έλα δείγκα 142 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πεξίνδν 1980-1989 ζε δχν ιέζρεο, 

Βνξξά- Νφηνο. ηελ αλάιπζε ηνπο βξήθαλ φηη γηα νιφθιεξν ην δείγκα ησλ πεξηθεξεηψλ 

ν ξπζκφο ηεο απφιπηεο ζχγθιηζεο θπκάλζεθε ζην 0,53%, ελψ γηα ην εζσηεξηθφ ηεο 

θάζε ιέζρεο βξήθαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζχγθιηζε. Μφλν φηαλ έιεγμαλ ηηο 

επηδξάζεηο απφ ηηο ρψξεο, βξέζεθε ν ξπζκφο ζχγθιηζεο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,1 θαη 

1,8%. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Canova (2004) ζα πξέπεη νη εξεπλεηέο λα εμεηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ελδνγελή θξηηήξηα γηα ηελ αλίρλεπζε χπαξμεο ιεζρψλ ζχγθιηζεο, παξά λα 

θάλνπλ εμσγελείο επηινγέο νη νπνίεο απζαίξεηα πξνζδίδνπλ δηαξζξσηηθέο εηεξνγέλεηεο 

ζε δηαθνξεηηθέο ιέζρεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα δείγκα 144 Δπξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ 

απφ ην 1980 έσο ην 1992, πηνζέηεζε κηα πξνζέγγηζε πξνγλσζηηθήο ππθλφηεηαο 

(predictive density approach) γηα ηελ αλαδήηεζε ιεζρψλ ζχγθιηζεο. Απνθεχγνληαο a 

priori ππνζέζεηο, ν Canova βξήθε ηέζζεξηο νκνηνγελείο ιέζρεο, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο ζχγθιηζεο θαη ζεκεία καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο, αλαγλσξίδνληαο ιέζρεο 
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ηχπνπ Βνξξά- Νφηνπ ή θησρψλ-πινχζησλ πεξηθεξεηψλ. Ωο θξηηήξην γηα ηελ πηζαλφηεηα 

έληαμεο κηαο πεξηθέξεηαο ζε θάπνηα ιέζρε έζεζε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο θάζε 

πεξηθέξεηαο. 

χκθσλα κε κία ρσξηθή νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ Fischer θαη Stirböck (2005) 

γηα ηελ δηεξεχλεζε χπαξμεο ιεζρψλ ζχγθιηζεο ζηελ Δ.Δ. ππφ ην πξίζκα ηεο ρσξηθήο 

εηεξνγέλεηαο, απνξξίπηνπλ ην παξαδνζηαθφ ηχπνπ Barro κνληέιν (ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο έξεπλέο) ελψ βξίζθνπλ ζηνηρεία ππέξ 

ελφο κνληέινπ ιεζρψλ, φπνπ δηαθνξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο αθνινπζνχλ 

δηαθνξεηηθέο γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο φηαλ νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

ησλ Getis θαη Ord (1992). Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπο ηείλνπλ πξνο ηελ χπαξμε ελφο 

εηεξνγελνχο κνηίβνπ ζηελ παλεπξσπατθή δηαδηθαζία ζχγθιηζεο. ηελ αλάιπζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ησλ 256 NUTS II πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ.25 γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1995-2000. 

Οη Ertur et al., (2006) ζπκπεξηέιαβαλ ρσξηθέο κεηαβιεηέο ζην πιαίζην αλάιπζεο 

ησλ ιεζρψλ ζχγθιηζεο. πγθεθξηκέλα, ζε δείγκα 138 πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ πεξίνδν 1980-1995, βξήθαλ πςειή ρσξηθή ζπζρέηηζε ζην θαηά 

θεθαιήλ επίπεδν εηζνδήκαηνο θαη απεθάιπςαλ ηελ δηαίξεζε κεηαμχ Βφξεησλ-πινχζησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη Νφηησλ-θησρψλ πεξηθεξεηψλ. Τπνζέηνληαο ηελ χπαξμε εηεξνγέλεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρσξηθψλ ελνηήησλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ρσξηθή 

απηνζπζρέηηζε, δελ βξήθαλ ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο ζηε ιέζρε ησλ Βφξεησλ 

πεξηθεξεηψλ, αληίζεηα ν εηήζηνο ξπζκφο ζχγθιηζεο ζηε ιέζρε ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ 

Νφηνπ θπκάλζεθε ζην 2,9%. 

Ζ πην πάλσ αλαθνξέο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ κηα πιήξε 
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επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο β-ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. Αληίζεηα, έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηφζν ησλ παξαγφλησλ 

θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο - ζχγθιηζεο φζν θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο β-

ζχγθιηζεο.  

πσο θαίλεηαη ηφζν απφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε εμαγσγή ελφο θαζνιηθνχ 

ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο ελέρεη πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο. Ζ 

αλνκνηνκνξθία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε έξεπλα, 

νη δηαθνξεηηθέο δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ 

αλάιπζεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη κεξηθνί κφλν παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε δπζθνιία 

λα εμαρζεί έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα. Παξφια απηά, είλαη δπλαηή ε εμαγσγή κεξηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία ππάξρεη σο έλα βαζκφ νκνθσλία.  

Αλαθνξηθά κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο απφιπηεο β-ζχγθιηζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Δ.Δ. νη κέζνδνη αλάιπζεο κε δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

κηαο «αζζελνχο» έλδεημεο ζχγθιηζεο απφ ην 1980 θαη κεηά. Πεξηζζφηεξν ηζρπξέο είλαη 

νη ελδείμεηο ζχγθιηζεο πξν ηνπ 1980 αιιά θαη φηαλ ζην επίθεληξν αλάιπζεο βξίζθνληαη 

νη πεξηθέξεηεο ησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζηφρν 1. Αληίζεηα, ηζρπξέο είλαη νη 

ελδείμεηο ηεο ππφ β-ζπλζήθε ζχγθιηζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

αλάιπζεο, φπσο άιισζηε αλακελφηαλ, ελψ νη ηαρχηεηεο ζχγθιηζεο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε επεξεάδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ πξφζζεησλ 

εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξκελεπηηθέο ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 
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Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε β-ζχγθιηζε κε ηε κέζνδν δεδνκέλσλ πάλει 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη 

ηαρχηεηεο ζχγθιηζεο είλαη εκθαλψο πςειφηεξεο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, αθνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη εηεξνγέλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκίεο – 

πεξηθέξεηεο. 

Ο αξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα κεγάισλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ δεδνκέλσλ 

ζηελ Δ.Δ. 

 

3.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΒΑΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΎΠΑΡΞΖ ΤΓΚΛΗΖ 

 

ην παξφλ ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

κειεηψλ νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ησλ επξεκάησλ ηνπο γηα ηελ χπαξμε ή φρη 

β-ζχγθιηζεο. 

ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο ζπλεγνξεί πιήζνο εξεπλεηψλ. Δηδηθφηεξα, ζεηηθφ ξπζκφ 

ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. βξήθαλ νη Brada et al. (2005), Constantini θαη 

Lupi (2005), Salinas-Jimenez et al. (2006), Yigit and Kutan (2007) θαη ε Desli (2009). 

Δπηπξφζζεηα, νη Boldrin θαη Canove (2003) θαη Crespo-Cuaresma at al. εμεηάδνληαο ηελ 

χπαξμε β-ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ., βξήθαλ ζεηηθή θαη καθξνρξφληα 

επίδξαζε ζηνλ ξπζκφ ζχγθιηζεο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δ.Δ. Δπίζεο, νη Martin θαη 

Sanz (2004), βξήθαλ ηζρπξφ ξπζκφ β-ζχγθιηζεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο 
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Δ.Δ. ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Σ θαζψο θαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην. Δλψ 

εξεπλεηέο φπσο νη Jorgenson (2006), Haltiwanger at al. (2003), Pilat θαη Wolfl (2004) 

βξήθαλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο επέλδπζεο ζηνπο ηνκείο Δπηθνηλσληψλ θαη 

Πιεξνθνξηψλ (ICT’s) θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο έληαζεο θαζψο θαη ζηε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη 

Barro et al. (2004), Armstrong (1995), Giannetti (2001), Fischer et al (2004), Baumont et 

al. (2003) βξήθαλ ηελ χπαξμε απφιπηεο θαη ππφ ζπλζήθε ζχγθιηζεο κέρξη θαη ηε 

δεθαεηία ηνπ’90. 

Αληίζεηα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο, πιήζνο εξεπλεηψλ έρνπλ θαηαιήμεη 

ζηελ χπαξμε απφθιηζεο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη Boldrin at 

al. (2001), ζηελ αλάιπζε ηνπο γηα ηελ Δ.Δ. δηαπηζηψλνπλ ηελ χπαξμε απφθιηζεο κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηψλ. Δπίζεο, νη Färe et al. (2006) βξήθαλ ηελ χπαξμε απφθιηζεο ζηελ 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

Μηα ηξίηε θαηεγνξία εξεπλεηψλ θαηαιήγεη ζε δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο – απφθιηζεο κεηαμχ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, νη 

Tsionas et al. (2000) ζπκπεξαίλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ μεθάζαξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε ζχγθιηζεο ζηελ Δ.Δ. ελψ ε De la Fuente (2003) βξίζθεη 

δηαθνξεηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο λα ππνθηλνχλ ηελ πνξεία ζχγθιηζεο θάζε 

ρψξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

Σα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο καο αθνξνχλ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο 

$US) 20 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2007, θαη έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ 

world bank indicators.  

 

4.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο β-ζχγθιηζεο γηα ηηο νηθνλνκίεο 1,2, ,i N ρξεζηκνπνηνχκε ην 

αθφινπζν ππφδεηγκα  
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g


: Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο i  θαηά ηελ 

πεξίνδν t T  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

5.1 ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ β-ΤΓΚΛΗΖ  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο β-ζχγθιηζεο ρξεζηκνπνηνχκε 20 Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1991-2007. Ο Πίλαθαο 5-1 καο δείρλεη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε ην ππφδεηγκα (3.2) 

 

Πίνακας 5-1: Γεδομένα για ηον Έλεγτο ηης β-ύγκλιζης  

Υώρα  

Μέζος Ρσθμός 

Μεγέθσνζης 

1991-2000 

Ύυος ηοσ Καηά Κεθαλήν ΑΔΠ 

ηο 1990 

($ ζηαθερές ηιμές) 

Μέζος 

Ρσθμός 

Μεγέθσνζης 

2001-2007 

Ύυος ηοσ Καηά Κεθαλήν 

ΑΔΠ ηο 1999 

($ ζηαθερές ηιμές) 

Μέζος 

Ρσθμός 

Μεγέθσνζης 

1991-2007 

Austria 2,13% 19.323,63 1,65% 23.051,88 1,91% 

Belgium 1,99% 18.712,69 1,39% 21.916,69 1,72% 

Bulgaria 0,40% 1.670,59 6,33% 1.486,93 2,99% 

Cyprus 2,78% 10.683,78 1,73% 12.916,39 2,30% 

Czech 

Republic 
1,71% 5.336,15 4,33% 5.321,85 2,85% 

Germany 1,47% 19.427,67 1,26% 22.428,94 1,37% 

Spain 2,44% 11.346,17 1,81% 13.844,53 2,15% 
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Estonia 1,78% 3.822,38 8,46% 3.765,95 4,70% 

Finland 2,63% 19.916,09 2,90% 22.368,38 2,73% 

France 1,68% 18.759,63 1,09% 21.194,27 1,41% 

United 

Kingdom 
2,69% 20.093,88 2,03% 24.230,49 2,38% 

Greece 1,55% 9.803,20 3,76% 11.042,68 2,51% 

Italy 1,55% 16.530,54 0,53% 18.591,56 1,10% 

Luxembourg 3,26% 32.476,83 2,83% 43.420,52 3,04% 

Malta 4,02% 6.642,54 0,90% 9.437,68 2,61% 

Netherlands 2,62% 18.857,35 1,52% 23.440,33 2,12% 

Poland 5,00% 3.096,65 4,09% 4.249,80 4,54% 

Portugal 2,47% 8.838,42 0,59% 11.066,82 1,63% 

Slovenia 3,15% 8.317,19 4,12% 9.595,50 3,55% 

Sweden 2,12% 23.488,28 2,52% 26.725,78 2,29% 

Πεγή: World Bank Indicators θαη ππνινγηζκνί ηνπ ζπγγξαθέσο 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα δηαπηζηψζνπκε ην θαηλφκελν ηεο 

ζχγθιηζεο ηηο πεξηφδνπο 2000-2007 θαη 1991-2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 5-2: Αποηελέζμαηα ηοσ Δλέγτοσ ηης β-ύγκλιζης  

 1991-2000 2000-2007 1991-2007 

̂  = 0,0212 0,1924 0,0892 

̂  = 0,0002 -0,0175 -0,0068 

ˆτ.α.  0,0278 0,0266 0,0266 

ˆτ.α.  0,0030 0,0028 0,0028 

ˆ
ˆ ˆ/ τ.α.t


   = 0,0792 -6,2471 -2,4257 

Αριθμός Παραηηρήζεφν = 20 20 20 

Αριθμός Δρμηνεσηικών Μεηαβληηών = 1 1 1 

Αθροιζμα Σεηραγώνφν Καηαλοίπφν = 0,0018 0,0039 0,0011 

σνολικό Αθροιζμα Σεηραγώνφν = 0,00180 0,00776 0,00173 

Γιακύμανζη Γιαηαρακηικού όροσ 0,0001 0,0002 0,0001 

R
2
 = 0,00035 0,50370 0,34089 

εκείσζε: εθηίκεζε νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο 
  1 1,

ln it iti t T
g y u   

   γηα ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη κεηαβιεηέο είλαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε 1ty   πνπ 

αλαθέξεηαη ζην χςνο ηνπ θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηεο ρψξαο i  θαηά ην έηνο 1t  θαη 
 ,i t T

g


 

είλαη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο i  θαηά ηελ πεξίνδν t T  
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Καηφπηλ, φπσο βιέπνπκε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ηα απνηειέζκαηα καο αλαθνξηθά κε 

ηελ ζχγθιηζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ζην 

ππφδεηγκα καο κηαο ςεπδνκεηαβιεηήο γηα ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, εάλ δειαδή 

ε ρψξα αλήθεη ζηελ νκάδα ηνπ «Βνξξά» ή ζηελ νκάδα ηνπ «Νφηνπ».  

 

Πίνακας 5-3: Αποηελέζμαηα ηοσ Δλέγτοσ ηης β-ύγκλιζης (Δπίδραζη ηης Γεφγραθικής Θέζης) 

 1991-2000 2000-2007 1991-2007 

̂  = 0,0096 0,2088 0,0880 

̂  = 0,0017 -0,0193 -0,0067 

̂  = -0,0003 0,0002 -0,0002 

ˆτ.α.  0,0413 0,0576 0,0314 

ˆτ.α.  0,0047 0,0065 0,0036 

ˆτ.α.  0,0007 0,0010 0,0006 

ˆ
ˆ ˆ/ τ.α.t


   = 0,3592 -2,9612 -1,8532 

ˆ
ˆ ˆ/ τ.α.t


   -0,4300 0,2168 -0,3148 

Αριθμός Παραηηρήζεφν = 20 20 20 

Αριθμός Δρμηνεσηικών Μεηαβληηών = 2 2 2 

Αθροιζμα Σεηραγώνφν Καηαλοίπφν = 0,00188 0,00416 0,00108 

σνολικό Αθροιζμα Σεηραγώνφν = 0,00190 0,00843 0,00173 

Γιακύμανζη Γιαηαρακηικού όροσ 0,0001 0,0002 0,0001 
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R
2
 = 0,01093 0,50686 0,37347 

εκείσζε:εθηίκεζε νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο 
  1 1 1 1,

ln lnit it it iti t T
g y dum y u     

    γηα 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη κεηαβιεηέο είλαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε 1ty   πνπ 

αλαθέξεηαη ζην χςνο ηνπ θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηεο ρψξαο i  θαηά ην έηνο 1t  , ε 
 ,i t T

g


 

γηα ηνλ κέζν εηήζην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο i  θαηά ηελ πεξίνδν t T , θαη ε 

ςεπδνκεηαβιεηή 
, 1i tdum 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ρψξα i  θαηά ην έηνο 1t   ιακβάλνληαο ηηο ηηκέο 

, 1 1i tdum   (εάλ ε ρψξα i αλήθεη ζηελ νκάδα ηνπ «Βνξξά»), 

 

5.2 ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ζ-ΤΓΚΛΗΖ  

Σν ρήκα 5-1 καο δείρλεη ηελ πνξεία ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ θπζηθνχ ινγάξηζκνπ 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 20 ρψξεο ηεο Δ.Δ απφ ην 1990 κέρξη ην 2007. Δίλαη θαλεξφ 

φηη απαληά κηα ζχγθιηζε ηχπνπ ζ ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ηεο Δ.Δ.  
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τήμα  5-1: Γιακύμανζη ηοσ Φσζικού Λογαρίθμοσ ηοσ Καηά Κεθαλήν ΑΔΠ ζε 20 Υώρες ηης Δ.Δ.  
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