
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ

Διδακτορική Διατριβή

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθηγήτρια, Ελένη Κατσούλη-Κάτου (Επιβλέπουσα)

Καθηγήτρια, Δέσποινα Μακρίδου-Μπούσιου

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλέξανδρος Βογιατζής



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της διατριβής αυτής είναι να διερευνήσει κατά πόσον οι βασικές μεταβλητές  
της  ονομαστικής  οικονομίας  (πληθωρισμός  τιμών,  μακροχρόνιο  επιτόκιο,  ποσοστό 
δημοσιονομικού  ελλείμματος,  ποσοστό  δημόσιου  χρέους)  και  της  πραγματικής 
οικονομίας  (ρυθμός  οικονομικής  ανάπτυξης,  ποσοστό  ανεργίας),  συγκλίνουν 
διαχρονικά στις οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήσαμε στατιστικά στοιχεία από τα 15 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1970-2000.  
Ειδικότερα, χωρίσαμε την περίοδο 1970-2000 σε τρεις υπο-περιόδους: Πριν την  
ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (1970-1980),  μετά την ένταξη της Ελλάδας στην 
Ε.Ο.Κ. και πριν από τη Συνθήκη του  Μάαστριχ (1981-1991), και μετά τη Συνθήκη  
του  Μάαστριχ  (1992-2000).  Οι  στατιστικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιήσαμε 
αναφέρονται  στην  περιγραφική  στατιστική,  στην  ομαδοποιημένη  μέθοδο  των 
ελαχίστων τετραγώνων, στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, και 
στη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης.

Ως  προς  την  ονομαστική  οικονομία,  τα  αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  η  
σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών της  Ελλάδας είναι  ταχύτερη σε  σχέση με τον 
πληθωρισμό τιμών της ΕΕ, το επίπεδο των επιτοκίων της Ελλάδος δε συγκλίνει με 
αυτό  της  ΕΕ,  η  σύγκλιση  του  ποσοστού  των  δημοσιονομικών ελλειμμάτων της  
Ελλάδος  είναι  ασθενέστερη  σε  σχέση  με  το  ποσοστό  των  δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων της  ΕΕ,  και  το  ποσοστό  των  δημοσίων δαπανών  της  Ελλάδος  δε  
συγκλίνει με αυτό της ΕΕ.

Ως  προς  την  πραγματική  οικονομία,  τα  αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  η 
σύγκλιση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος είναι ταχύτερη σε σχέση  
με  το  ρυθμό  οικονομικής  ανάπτυξης  της  ΕΕ.,  ενώ  η  σύγκλιση  του  ποσοστού  
ανεργίας της Ελλάδος είναι ασθενέστερη σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ. 

Ένα σημαντικό συμπέρασμα της διατριβής αυτής είναι ότι τα υποδείγματα και οι  
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε έρευνες οικονομικής σύγκλισης επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τις διάφορες αναλύσεις. Το συμπέρασμα αυτό  
έρχεται να συμπληρώσει τη σχετική βιβλιογραφία ως προς το θέμα αυτό.

Τέλος,  τα  αποτελέσματα  από  τη  δυναμική  προσομοίωση  ενός  εκτιμημένου 
οικονομετρικού  υποδείγματος,  τόσο  της  ελληνικής  όσο  και  της  ευρωπαϊκής 
οικονομίας,  υποδεικνύουν  ότι  κατά  την  εφαρμογή  των  διαφόρων  οικονομικών 
πολιτικών  από  τις  εκάστοτε  κυβερνήσεις,  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  
ευαισθησία  της  συγκεκριμένης  οικονομίας  σε  υιοθέτηση  μιας  οικονομικής  
πολιτικής.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ελληνική οικονομία εισήλθε στη διαδικασία της ανάπτυξης, με αργούς όμως 

ρυθμούς, στις αρχές του περασμένου αιώνα. Η γεωγραφική επέκταση της χώρας, 

αποτέλεσμα των Βαλκανικών και  του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,  ήρθε να 

τονώσει  αυτή  την  εξέλιξη.  Καταλυτικό  ρόλο  έπαιξε  επίσης  η  είσοδος  των 

προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922. 

Η  δεκαετία  του  1920  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  η  έναρξη  της  συσσώρευσης 

κεφαλαίου  και  της  εκβιομηχάνισης.  Παρ’  όλα  αυτά,  η  παγκόσμια  οικονομική 

κρίση και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον επηρέασαν αρνητικά τις εξελίξεις. Ο 

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις της κατοχής και του 

εμφυλίου  όχι  μόνο  ανέκοψαν  τη  διαδικασία  της  ανάπτυξης,  αλλά  επέφεραν 

σημαντικότατη  μείωση  του  κεφαλαιουχικού  εξοπλισμού  και  τεράστιες  φθορές 

στους ανθρώπινους πόρους, στο εργατικό δυναμικό.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η οικονομία της χώρας δεν είχε καταφέρει να 

επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Η περίοδος 1953 – 1973 χαρακτηρίζεται από 

γοργή αύξηση του εθνικού προϊόντος. Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο επιτεύχθηκε 

σε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, στην πραγματικότητα  υπήρξε σε 

μεγάλο βαθμό επίπλαστο. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν η αύξηση 
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των  οικονομικών  μεγεθών  και  λιγότερο  η  ολοκληρωμένη  ανάπτυξη.  Η 

αναδιάρθρωση των περισσοτέρων κλάδων δεν ήταν ουσιαστική.  Στην επόμενη 

εικοσαετία (1974 – 1993) ως κύριο γνώρισμα υπήρξε η στασιμότητα και τα υψηλά 

ποσοστά  πληθωρισμού  σε  ένα  ασταθές,  αυτή  τη  φορά,  διεθνές  περιβάλλον 

(πετρελαϊκές  κρίσεις,  υποτιμήσεις  διεθνών  νομισμάτων,  άνοδος  νέων 

βιομηχανικών  χωρών,  ανατροπή  σοσιαλιστικών  καθεστώτων,  επικράτηση 

νεοφιλελεύθερων απόψεων κ.ά.). 

Η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

επέδρασε  ποικιλόμορφα,  αφού  οι  επιπτώσεις  υπήρξαν  θετικές,  αλλά   και 

αρνητικές.  Η  περίοδος  που  διανύθηκε  μετά  το  1993  χαρακτηρίστηκε  από  μια 

προσπάθεια  των  κυβερνήσεων  για  σύγκλιση  με  τις  οικονομίες  της  Ευρώπης. 

Βασική  προϋπόθεση  ήταν  η  δημοσιονομική  πειθαρχία  και  η  νομισματική 

σταθερότητα με όλα τα αναπόφευκτα οικονομικά και κοινωνικά συνακόλουθα. 

H ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση  είναι  μια  συνεχής,  αδιάκοπη  και  πολύπλευρη 

διαδικασία. Εμπεριέχει πολλές ολοκληρώσεις, την κοινωνική, την πολιτική, την 

οικονομική  και  νομισματική,  την  πολιτισμική,  την  κοινή  εξωτερική  πολιτική, 

ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο.

Η  κοινωνική  ολοκλήρωση,  η  κοινωνική  ευημερία,  η  άνοδος  του  βιοτικού 

επιπέδου, παρέμεινε ακόμα και στις αρχές του 21 αιώνα σε επίπεδα διακηρύξεων. 
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Η πολιτική ολοκλήρωση στοχεύει σε μια ομοσπονδιακή ένωση. Στην κατεύθυνση 

αυτή  στοχεύει  η  υιοθέτηση  ενός  ενιαίου  συντάγματος,  γνωστού  ως 

«ευρωσύνταγμα». 

Η οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση, που επιτεύχθηκε με την υιοθέτηση 

του  ενιαίου  νομίσματος,  του  ευρώ,  χρειάστηκε  ένα  αριθμός  δεκαετιών  και 

κριτηρίων  για  να  εναρμονιστούν  και  να  αποκλίνουν  ελάχιστα  οι  εθνικές 

οικονομικές πολιτικές. 

Η πολιτισμική ολοκλήρωση επιδιώκει την δημιουργία ενός ενιαίου πολιτισμικού 

χώρου,  όπου  όμως  οι  λαοί  θα  διατηρήσουν  τη  ταυτότητα  και  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  τους.  Οι  Ευρωπαίοι  στερούνται  κοινής  γλώσσας,  κουλτούρας, 

θρησκευτικού δόγματος, αλλά και ενιαίου, κοινά αποδεκτού συστήματος κοινωνι-

κής ηθικής, όλα χαρακτηριστικά που στο παρελθόν έχουν οδηγήσει τα επιμέρους 

εθνικά υποσύνολα της Ευρώπης σε καταστροφικές συγκρούσεις μεταξύ τους. 

Η κοινή εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, δεν αποτελούν ακόμα 

τον κεντρικό στόχο της ολοκλήρωσης. Έχει μείνει στις αρχικές διακηρύξεις περί 

δημοκρατίας   και  ελευθερίας,  ίσων  ευκαιριών  για  όλους,  σεβασμού  των 

δικαιωμάτων των ανθρώπων  και των μειονοτήτων.
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Το  κεντρικό  θέμα  στην  παρούσα  διατριβή,  είναι  η  διερεύνηση  τις  σύγκλισης 

βασικών οικονομικών μεταβλητών της ελληνικής οικονομίας με τις αντίστοιχες 

μεταβλητές  της  ευρωπαϊκής  οικονομίας.  Ειδικότερα,  εξετάζεται  κατά  πόσο  η 

ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από σύγκλιση ή απόκλιση σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη ευρωπαϊκή σε τρεις  χρονικές περιόδους:  1970-1980,  1981-1991 και 

1992-2000.  Έτσι, πιστεύεται ότι είναι σημαντική η συμβολή της διατριβής αυτής 

στην  οικονομική  επιστήμη  που  διαπραγματεύεται  το  θέμα  της  σύγκλισης  των 

οικονομιών.

Συνολικά, η διερεύνηση, η ανάλυση και η παρουσίαση της έρευνας αυτής, υπήρξε 

μια  ενδιαφέρουσα  και  γεμάτη  προκλήσεις  δουλειά  στο  Τμήμα  Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Νίκος Καπούλας Δεκέμβριος 2008 

vi



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η  ευθύνη  για  την  έρευνα  αυτή  με  τον  τίτλο  «Διερεύνηση  της  Ελληνικής 

Οικονομίας στο Πλαίσιο των Κριτηρίων Σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση», 

είναι αποκλειστικά δική μου. Θα ήθελα όμως από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω 

θερμά  την  Καθηγήτριά  μου,  και  επιβλέπουσα  της  διατριβής  μου,  κ.  Ελένη 

Κατσούλη-Κάτου  για  τη  συνεχή  επιστημονική  και  ψυχολογική  υποστήριξη. 

Επιπλέον,  θα ήθελα να  ευχαριστήσω την Καθηγήτρια  κ.  Δέσποινα Μακρίδου-

Μπούσιου και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Βογιατζή για τις πολύ 

ενδιαφέρουσες  υποδείξεις  τους  και  κριτική  που  έκαναν  σε  όλα  τα  στάδια 

εκπόνησης της διατριβής μου.

.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την μητέρα μου Ευφροσύνη,τ’άδέρφια μου,τις 

οικογενειές  τους  και  τους  συναδελφούς  μου  Αργυρώ  Δημήτογλου,Ελευθερία 

Μασούρα,Kώστα  Μητσόπουλο,Σίμο  Ματενζόγλου  ,Στράτο  Κωνσταντίνου  των 

οποίων η υπομονή, η υποστήριξη και η βοήθεια που μου προσέφεραν τα χρόνια 

συγγραφής της διατριβής μου  υπήρξε ανεκτίμητη.

vii



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα Σελίδα

Περίληψη ii
Πρόλογος iii
Ευχαριστίες vii
Πίνακας Περιεχομένων viii
Κατάλογος Πινάκων x
Κατάλογος Σχημάτων xv

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1
1.1 Πλησίασμα και σύγκλιση 1
1.2 Κριτήρια σύγκλισης 4
1.3 Η συνθήκη του Μάαστριχ και η ΟΝΕ 8
1.4 Δικαιολόγηση του θέματος 14
1.5 Σκοπός και ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής 17
1.6 Μεθοδολογία 20
1.7 Διάρθρωση της διατριβής 21

Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 24
2.1 Εισαγωγή 24
2.2 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 25
2.3 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 41
2.4 Συμπεράσματα κεφαλαίου 53

Κεφάλαιο 3: Περιγραφή βασικών οικονομικών μεταβλητών της
                      ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας 54

3.1 Εισαγωγή 54
3.2 Συνοπτική επισκόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας 55
3.3 Συνοπτική επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας 58
3.4 Το Α.Ε.Π. στην Ελλάδα και Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε 80
3.5 Το επιτόκιο στην Ελλάδα και Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε 89
3.6 Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε 96
3.7 Η ανεργία στην Ελλάδα και Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε 108
3.8 Το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα και Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε 119
3.9 Το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα και Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε 127

3.10 Συμπεράσματα κεφαλαίου 139

Κεφάλαιο 4: Έλεγχοι σύγκλισης βασικών οικονομικών 

viii



                       μεταβλητών στην ΕΕ 146
4.1 Εισαγωγή 146
4.2 Έλεγχοι σύγκλισης ως προς το ρυθμό οικονομικής 

ανάπτυξης
148

4.3 Έλεγχοι σύγκλισης ως προς το ποσοστό της ανεργίας 163
4.4 Έλεγχοι σύγκλισης ως προς τον πληθωρισμό τιμών 178
4.5 Έλεγχοι σύγκλισης ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα 192
4.6 Έλεγχοι σύγκλισης ως προς το δημόσιο χρέος 206
4.7 Έλεγχοι σύγκλισης ως προς τα επιτόκια 219
4.8 Συμπεράσματα κεφαλαίου 231

Κεφάλαιο 5: Συγκριτική διερεύνηση βασικών μεταβλητών της
                      Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 235

5.1 Εισαγωγή 235
5.2 Υπόδειγμα και υποθέσεις 236
5.3 Περιγραφή των στοιχείων 243
5.4 Αποτελέσματα εκτιμήσεων του ομαδοποιημένου 

υποδείγματος της ΕΕ 254
5.5 Αποτελέσματα εκτιμήσεων του μεμονωμένου υποδείγματος 

της Ελλάδας και της ΕΕ 259
5.6 Τα προσομοιωμένα υποδείγματα 264
5.7 Οι πολλαπλασιαστές 270
5.8 Συμπεράσματα κεφαλαίου 280

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 283
6.1 Εισαγωγή 283
6.2 Συμπεράσματα ως προς τη σύγκλιση 284
6.3 Συμπεράσματα ως προς τις οικονομικές πολιτικές 287
6.4 Περιορισμοί 289
6.5 Συμβολή της έρευνας 290
6.6 Προτάσεις για παραπέρα έρευνα 290

Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση 292

Βιβλιογραφία: Ξενόγλωσση 295

ix



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας Σελίδα

4.1 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης 
με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: Εξαρτημένη 
μεταβλητή: Δ(V_QEEt) 149

4.2 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit) 151

4.3 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Weighted 152

4.4 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects 153

4.5 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Διαφορετικές 
κλίσεις 155

4.6 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects 
και Διαφορετικές κλίσεις 156

4.7 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 158

4.8 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = SURE, Χώρες 
Ελλάδα και ΕΕ 159

4.9 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects, 
Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 160

4.10 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Διαφορετικές 
κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 161

4.11 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects 
και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 162

4.12 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας 
με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: Εξαρτημένη 
μεταβλητή: Δ(V_UEEt) 163

4.13 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit) 165

x



4.14 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Weighted 166

4.15 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Fixed Effects 167

4.16 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Διαφορετικές 
κλίσεις 168

4.17 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Fixed Effects 
και Διαφορετικές κλίσεις 170

4.18 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 173

4.19 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = SURE, Χώρες 
Ελλάδα και ΕΕ 174

4.20 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Fixed Effects, 
Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 175

4.21 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Διαφορετικές 
κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 176

4.22 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Fixed Effects 
και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 177

4.23 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών 
με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: Εξαρτημένη 
μεταβλητή: Δ(V_PEEt) 179

4.24 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit) 180

4.25 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = 
Weighted 181

4.26 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = Fixed 
Effects 182

4.27 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις 184

4.28 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = Fixed 
Effects και Διαφορετικές κλίσεις 185

4.29 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 

xi



τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Χώρες Ελλάδα και 
ΕΕ 187

4.30 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = SURE, 
Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 188

4.31 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = Fixed 
Effects, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 189

4.32 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 190

4.33 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού 
τιμών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Pit), Μέθοδος = Fixed 
Effects και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 191

4.34 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(V_EEEt) 193

4.35 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit) 194

4.36 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
Weighted 195

4.37 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
Fixed Effects 196

4.38 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις 197

4.39 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις 199

4.40 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Χώρες 
Ελλάδα και ΕΕ 200

4.41 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
SURE, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 202

4.42 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
Fixed Effects, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 202

4.43 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 

xii



Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 203
4.44 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Eit), Μέθοδος = 
Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και 
ΕΕ

204

4.45 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(V_DEEt) 206

4.46 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit) 207

4.47 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = 
Weighted 208

4.48 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = Fixed 
Effects 209

4.49 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις 211

4.50 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = Fixed 
Effects και Διαφορετικές κλίσεις 213

4.51 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Χώρες Ελλάδα και 
ΕΕ 214

4.52 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = SURE, 
Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 215

4.53 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = Fixed 
Effects, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 216

4.54 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 217

4.55 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = Fixed 
Effects και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 218

4.56 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(V_REEt) 220

4.57 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 

xiii



επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit) 221
4.58 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 

επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Weighted 221

4.59 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Fixed Effects 222

4.60 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις 224

4.61 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις 226

4.62 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Χώρες Ελλάδα 
και ΕΕ 227

4.63 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
SURE, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 228

4.64 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Fixed Effects, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 229

4.65 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και ΕΕ 230

4.66 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του επιπέδου του 
επιτοκίου: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = 
Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες Ελλάδα και 
ΕΕ

218

5.1 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής πληθωρισμού τιμών 245
5.2 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των μακροχρόνιων 

επιτοκίων
246

5.3 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του ποσοστού ανεργία; 249
5.4 Μέσα επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος 250
5.5 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του δημοσίου χρέους 252
5.6 Μέσα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης 253
5.7 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή = Pit 256
5.8 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης ανεργίας: 

Εξαρτημένη μεταβλητή = Uit 257
5.9 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης του 

δημοσιονομικού ελλείμματος: Εξαρτημένη μεταβλητή = Eit 258

xiv



5.10 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης του δημοσίου 
χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή = Dit 259

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα Σελίδα

3.1 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και του επιπέδου του 
επιτοκίου στην ΕΕ 139

3.2 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και του ποσοστού της 
ανεργίας στην ΕΕ 140

3.3 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και του ρυθμού ανάπτυξης 
στην ΕΕ

140

3.4 Συσχέτιση ποσοστού ανεργίας και ρυθμού ανάπτυξης στην 
ΕΕ 141

3.5 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού 
δημοσιονομικού ελλείμματος στην ΕΕ 141

3.6 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού του δημοσίου 
χρέους στην ΕΕ 142

3.7 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και του επιπέδου του 
επιτοκίου στην Ελλάδα 142

3.8 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και του ποσοστού της 
ανεργίας στην Ελλάδα 143

3.9 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και του ρυθμού ανάπτυξης 
στην Ελλάδα 143

3.10 Συσχέτιση ποσοστού ανεργίας και ρυθμού ανάπτυξης στην 
Ελλάδα 144

3.11 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού 
δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ελλάδα 144

3.12 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού του δημοσίου 
χρέους στην Ελλάδα 145

5.1 Πληθωρισμός τιμών 244
5.2 Μακροχρόνια επιτόκια 246
5.3 Ρυθμός (ποσοστό) ανεργίας 248
5.4 Δημοσιονομικό έλλειμμα 250
5.5 Δημόσιο χρέος 251
5.6 Οικονομική ανάπτυξη (ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ) 253

5.7 Πληθωρισμός τιμών (GR) 265

xv



5.8 Ρυθμός ανεργίας (GR) 266
5.9 Δημοσιονομικό έλλειμμα (GR) 266
5.10 Δημόσιο χρέος (GR) 267

5.11 Πληθωρισμός τιμών (EE) 268
5.12 Ρυθμός ανεργίας (EE) 269
5.13 Δημοσιονομικό έλλειμμα (EE) 269
5.14 Δημόσιο χρέος (EE) 270

5.15 Πολλαπλασιαστές πληθωρισμού τιμών ως προς το επιτόκιο 274
5.16 Πολλαπλασιαστές ρυθμού ανεργίας ως προς το επιτόκιο 274
5.17 Πολλαπλασιαστές δημοσίου ελλείμματος ως προς το 

επιτόκιο 275
5.18 Πολλαπλασιαστές δημοσίου χρέους ως προς το επιτόκιο 275

5.19 Πολλαπλασιαστές πληθωρισμού τιμών ως προς οικονομική 
ανάπτυξη

276

5.20 Πολλαπλασιαστές ρυθμού ανεργίας ως προς οικονομική 
ανάπτυξη

277

5.21 Πολλαπλασιαστές δημοσίου ελλείμματος ως προς 
οικονομική ανάπτυξη 277

5.22 Πολλαπλασιαστές δημοσίου χρέους ως προς οικονομική 
ανάπτυξη

278

xvi



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΛΗΣΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Αρκετές έρευνες  γύρω από τις  τάσεις  της  διεθνούς οικονομίας  κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει μια εμφανής τάση οικονομικής σύγκλισης ανάμεσα στις 

αναπτυγμένες  οικονομίες  αγοράς  που  αφορά  τόσο  την  παραγωγικότητα  της 

εργασίας όσο και το κατά κεφαλήν εισόδημα (Λυμπεράκη, 1993). Αυτή η τάση 

σημειώνεται σε ολόκληρη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, και μάλιστα φαίνεται να 

έγινε  περισσότερο  έντονη  μετά  το  Δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο  (Kormendi & 

Meguire,  1985,  Abramovitz,  1986,  Baumol,  1986,  Gruen,  1986,  Dowrick & 

Nguyen,  1987,  1988).  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  σύγκλιση  σημαίνει  την  τάση  που 

επιδεικνύουν οι φτωχότερες οικονομίες να μεγεθύνονται και να αναπτύσσονται 

ταχύτερα από τις πλουσιότερες.

Έχουν δοθεί αρκετές ερμηνείες στο φαινόμενο της σύγκλισης των οικονομιών στη 

σχετική βιβλιογραφία, που περιλαμβάνουν τις εξής: 

Πρώτη  έρχεται  η  υπόθεση  του  «τεχνολογικού  πλησιάσματος»  (technological 

catch-up).  Οι  τεχνολογικές  εξελίξεις  και  κυρίως εκείνες  που  ενσωματώνονται 

στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, μεταβιβάζονται από τις οικονομίες-ηγέτες στους 
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μιμητές, επιτρέποντας έτσι κάλυψη του χάσματος και ταχύτερη μεγέθυνση στις 

οικονομίες εκείνες που ξεκίνησαν με μια τεχνολογική καθυστέρηση (Olson, 1982, 

Abramovitz,  1986,  Baumol,  1986,  Englander &  Mittelstadt,  1988,  Dowrick & 

Nguyen, 1989).

Δεύτερη  ερμηνεία,  που  συνδυάζεται  και  με  τη  διαδικασία  της  διάχυσης 

τεχνολογίας, είναι η υπόθεση των μεταβολών στις προτιμήσεις του πληθυσμού 

στις πλουσιότερες οικονομίες. Αυτές οι μεταβολές  στις προτιμήσεις τείνουν να 

εκτρέπουν τις παραγωγικές προσπάθειες των πλουσιότερων οικονομιών προς την 

κατεύθυνση δραστηριοτήτων που σχετίζονται περισσότερο με την ποιότητα της 

ζωής και λιγότερο με την ποσότητα της κατανάλωσης. Αυτές οι δραστηριότητες 

δεν μπορούν εύκολα να καταγραφούν στις επίσημες στατιστικές και στο σύστημα 

των εθνικών λογαριασμών, με συνέπεια να εμφανίζεται κάπως υπο-εκτιμημένο το 

συνολικό προϊόν των σχετικά πλουσιότερων οικονομιών (Gruen, 1986).

Τρίτη  ερμηνεία,  αφορά  τις  διαφορές  στην  τομεακή  σύνθεση  της  παραγωγής 

ανάμεσα  στις  πλουσιότερες  και  λιγότερο  πλούσιες  οικονομίες.  Το  πιο 

συνηθισμένο  παράδειγμα  είναι  αυτό  του  τομέα  των  υπηρεσιών  που  τείνει  να 

καταλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο στις πλουσιότερες οικονομίες, σε αντιδιαστολή 

με  τον  τομέα  της  μεταποίησης  που  τείνει  να  κυριαρχεί  στις  αναπτυσσόμενες 

οικονομίες.  Επειδή,  λοιπόν,  η  αύξηση  της  παραγωγικότητας  του  τομέα  των 

υπηρεσιών  είναι  χαμηλότερη,  η  συνολική  αύξηση  στην  παραγωγικότητα  που 
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σημειώνουν  οι  πλουσιότερες  οικονομίες  τείνει  να  υπο-εκτιμάται  (Dowrick & 

Nguyen, 1987).

Έχουν διατυπωθεί και άλλες ερμηνείες για τον ταχύτερο και δυναμικότερο ρυθμό 

μεγέθυνσης των λιγότερο πλούσιων οικονομιών. Μια τέτοια ερμηνεία αφορά τη 

διαδικασία  της  μεταπολεμικής  ανοικοδόμησης.  Όμως  για  το  σκοπό  αυτής  της 

έρευνας που καλύπτει την περίοδο από το 1970 μέχρι το 2000, αυτή η ερμηνεία 

δεν φαίνεται να είναι πρόσφορη. 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν υπάρχει μια φανερή τάση για «πλησίασμα» και 

οικονομική  σύγκλιση  σε  κάποια  χρονική  περίοδο,  γεννιέται  το  ερώτημα  κατά 

πόσο  η  ταχύτερη  μεγέθυνση  των  φτωχότερων  οικονομιών  οφείλεται  σε 

κεφαλαιακή  εμβάθυνση  ή  απλά  σε  ταχύτερους  ρυθμούς  αύξησης  της 

απασχόλησης. Από αυτή την άποψη πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στη 

σύγκλιση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ από τη μια πλευρά, και στην τάση 

σύγκλισης (catching-up tendency) στο επίπεδο της συνολικής παραγωγικότητας 

(total factor productivity:  TFP)  από  την  άλλη.  Η  συνολική  παραγωγικότητα 

ορίζεται ως εκείνο το τμήμα της αύξησης της παραγωγής που δεν οφείλεται σε 

αύξηση της απασχόλησης και του κεφαλαίου. Έτσι, η συνολική παραγωγικότητα 

προσφέρει ένα μέτρο των βελτιώσεων που συντελούνται στην αποδοτικότητα της 

παραγωγικής  διαδικασίας  (Englander &  Mittelstadt,  1988).  Και  ενώ  είναι 

προφανές ότι η σύγκλιση στο πεδίο της συνολικής παραγωγικότητας συνεπάγεται 
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σύγκλιση  και  στο  επίπεδο  των  εισοδημάτων,  αυτή  μπορεί  να  κρύβεται  ή  να 

υπερτονίζεται  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που  η  ένταση  της  χρήσης  των 

συντελεστών της παραγωγής μεταβάλλεται συστηματικά σε διαφορετικά επίπεδα 

εισοδήματος.

1.2   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ          

Θεωρώντας λοιπόν ότι η έννοια της σύγκλισης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα 

στη οικονομική επιστήμη,  ο  προσδιορισμός  των μεταβλητών που μετρούν  την 

οικονομική σύγκλιση αποτελεί  ένα δεύτερο πρόβλημα. Συνήθως οι μεταβλητές 

σύγκλισης,  αναφέρονται  στις  μεταβλητές  οι  οποίες  χρησιμοποιούνται  για  να 

εκφράσουν  το  βαθμό  ομοιογένειας  των  οικονομιών  για  να  είναι  αειφόρος  η 

ανάπτυξη στις χώρες της ΟΝΕ, αφού είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί ένας 

υψηλός  βαθμός  ομοιογένειας  των  χωρών  για  την  ένταξή  τους  στην  ΟΝΕ.  Σε 

σχέση με το σημείο αυτό, η ΕΚΤ περιελάμβανε τη ρήτρα εξαίρεσης σύμφωνα με 

την οποία κάποιες χώρες έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν εκτός της ΟΝΕ εάν 

το αποφασίσουν ανεξάρτητα από το αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια σύγκλισης.

Τα  ονομαστικά κριτήρια  σύγκλισης που έχουν  θεσπισθεί   είναι  τα  ακόλουθα 

(Katsouli, 2001):

•Πληθωρισμός:  το  μέσο  ποσοστό του πληθωρισμού θα πρέπει  να  είναι  ίσο ή 

μικρότερο του 1,5% του μέσου όρου της τιμής των Κρατών Μελών που έχουν 

την καλύτερη συμπεριφορά σε θέματα σταθερότητας τιμών.
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•Επιτόκια: οι χώρες που επιχειρούν να προσχωρήσουν στο Ευρώ θα πρέπει να 

έχουν  μέσο  όρο  ονομαστικών  επιτοκίων  μικρότερο  ή  ίσο  του  2%  του 

μακροπρόθεσμου μέσου ονομαστικού επιτοκίου των τριών κρατών Μελών με το 

χαμηλότερο πληθωρισμό.

•Δημοσιονομικό  έλλειμμα:  Το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  δε  θα  πρέπει  να 

υπερβαίνει το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

•Δημόσιο  χρέος:  οι  χώρες  που  στοχεύουν  την  ένταξή  τους  θα  πρέπει  να 

εφαρμόσουν τις δημόσιες οφειλές ώστε να μην υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ 

τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν για 

χώρες οι  οποίες έχουν μειώσει το χρέος τους και επιτυγχάνουν έναν ρυθμό ο 

οποίος θα τους φέρει κοντά στο καθορισμένο ποσοστό.

•Ισοτιμίες: Τα διάφορα νομίσματα των χωρών που υιοθετούν το Ευρώ θα πρέπει 

κατά τη διάρκεια μίας ελάχιστης περιόδου δύο χρόνων πριν από την εξέτασή τους 

να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια των περιθωρίων αυξομείωσης του ΕΝΣ. 

Με  βάση  τα  κριτήρια  αυτά   το  συμβούλιο(το  οποίο  συνέρχεται  σε  επίπεδο 

ευρωπαϊκού συμβουλίου) θα πρέπει να αποφασίσει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 

1996 (Ιωακειμίδης, 1993):

α) Κατά  πόσο  η  πλειοψηφία  των  κρατών  μελών  πληροί  τις  αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος.
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β) Κατά  πόσο είναι σκόπιμο η κοινότητα να εισέλθει στο τρίτο στάδιο και εάν 

ναι ορίζει την ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου.

Τα  κριτήρια  αυτά  αποτελούν  σταθερές  που  χρησιμεύουν  για  να  εκφραστεί 

επαρκώς ο βαθμός ομοιογένειας των οικονομιών, παρόλο που η εκπλήρωσή τους 

εντός των καθορισμένων ορίων δεν υποδηλώνει ότι έχει λάβει χώρα πραγματική 

σύγκλιση, δηλαδή  η σύγκλιση που αντανακλάται από τους δείκτες ανεργίας, το 

κατά κεφαλήν εισόδημα, τις δημόσιες δαπάνες, κ.τ.λ.

Με  τον  όρο  νομισματική  σύγκλιση εννοούμε  την  προσαρμογή  των  εθνικών 

νομοθεσιών και  των διεθνών κανονισμών  των κεντρικών τραπεζών  των χωρών 

μελών της ΕΕ ώστε να είναι συμβατές με τον κανονισμό του  ΕΣΚΤ. Σε γενικές 

γραμμές,  η σύγκλιση  αυτή  περιλαμβάνει  ζητήματα  όπως  η ανεξαρτησία  των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών και η ένταξη των τραπεζών αυτών στο ΕΣΚΤ.         

Πραγματική σύγκλιση  θα ήταν αυτή που θα είχε να κάνει με την εξομοίωση του 

βιοτικού επιπέδου, αυτό που  η Επιτροπή αποκαλεί  «οικονομική και κοινωνική 

συνοχή». Μεταβλητές της θα ήταν ο δείκτης ανεργίας, το ισοζύγιο πληρωμών, το 

κατά κεφαλήν εισόδημα και οι δημόσιες δαπάνες. Για να επιτευχθεί η εξομοίωση 

σε αυτούς τους τομείς απαιτείται  περισσότερος χρόνος από ότι για τις ελάχιστες 

μεταβλητές,  των οποίων  η εκπλήρωση  επηρεάζει  ευεργετικά  τις  πραγματικές 

μεταβλητές.  Επομένως  με  την  καθιέρωση  του  Ευρώ  και  την  ύπαρξη  κοινής 
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νομισματικής  πολιτικής  στην  ένωση,  οι  οικονομικοί  πόροι  θα  πρέπει  να 

εξομοιώνονται. 

Υποστηρίζεται (Παπαδημητρίου, 1996) ότι το σύστημα των παραπάνω κριτηρίων 

του Μάαστριχ, η ίδρυση και λειτουργία της Νομισματικής  Ένωσης, καθώς και η 

συμμετοχή στη ζώνη του νέου νομίσματος, του Ευρώ, απαιτεί:

•Άνοδο του βιοτικού επιπέδου και προσέγγιση μεταξύ των χωρών του ενιαίου 

οικονομικού χώρου της Ευρώπης, κάτι που συμβαίνει όταν ο πληθωρισμός είναι 

χαμηλός  και  δεν  διαφέρει  πέραν  ενός  ορίου  ανάμεσα  στις  χώρες  που 

συμμετέχουν στη νομισματική ένωση.

•Φθηνά  κεφάλαια  για  τη  χρηματοδότηση  επενδύσεων  υποδομής,  που 

εξασφαλίζονται με τους πόρους των κοινοτικών ταμείων στήριξης, όπως είναι 

το Πακέτο Ντελόρ ΙΙ, και δε σπαταλώνται σε αντιοικονομικές χρήσεις. Δείκτης 

γι’ αυτό είναι η συγκράτηση του δημόσιου ελλείμματος σε αναλογία ως 3% του 

ΑΕΠ.

•Συμμετοχή στην  ομάδα των αναπτυγμένων χωρών,  που  έχουν  βασικό  κοινό 

χαρακτηριστικό τις ανοικτές αγορές κίνησης κεφαλαίων και μπορούν έτσι να 

αναχρηματοδοτούν το δημόσιο χρέος τους με το μικρότερο δυνατό κόστος.

•Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν 

να πωληθούν σε διεθνείς αγορές, πέραν δηλαδή της εσωτερικής αγοράς. Στόχος 

που  χρειάζεται  μεγάλες  και  συνεχείς  επενδύσεις,  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να 
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γίνουν χωρίς να έχει εξασφαλιστεί χαμηλό μακροπρόθεσμο επιτόκιο, που δε θα 

διαφέρει σημαντικά από εκείνο των άλλων χωρών της κοινής ομάδας.

1.3 Η  ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧ ΚΑΙ Η  Ο.Ν.Ε.

Επειδή  αναφερθήκαμε  παραπάνω στη Συνθήκη του  Μάαστριχ  και  στην  ΟΝΕ, 

αναφορικά με το πλαίσιο θέσπισης των κριτηρίων σύγκλισης, θεωρούμε σκόπιμο 

να  αναπτύξουμε  περιληπτικά  αμέσως  παρακάτω  τις  δύο  αυτές  έννοιες  / 

διαδικασίες.

 

Ο στόχος της σταδιακής πραγματοποίησης της Οικονομικής και  Νομισματικής 

Ένωσης  (ΟΝΕ)  μεταξύ  ευρωπαϊκών  χωρών,  με  τελικό  σκοπό  την  υιοθέτηση 

ενιαίου νομίσματος, απέκτησε δυναμική με την εγκαθίδρυση της Ενιαίας Αγοράς 

(Μόσχος, 2006). Η δημιουργία της ΟΝΕ έχει ως θεσμικό υπόβαθρο τη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρύτερα γνωστή ως Συνθήκη του Μάαστριχ,  που 

υπογράφηκε στις  2  Φεβρουαρίου 1992.  Η συνθήκη αυτή θέτει  το πλαίσιο της 

μετάβασης προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ χωρών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προπομπός της Συνθήκης του Μάαστριχ ήταν η Έκθεση της Επιτροπής Delors. Η 

επιτροπή  αυτή,  επικεφαλής  της  οποίας  ήταν  ο  πρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Jacques Delors, συστάθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του Ανοβέρου στις 28 Ιουνίου 1988, με σκοπό να μελετήσει και να προτείνει την 
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πορεία μετάβασης προς την ΟΝΕ. Η Επιτροπή συνέταξε την «Έκθεση  Delors» 

που πρότεινε ένα σχέδιο μετάβασης στην ΟΝΕ, σε τρία στάδια. Η Έκθεση Delors 

υιοθετήθηκε στις 27 Ιουνίου 1989 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης, το 

οποίο και όρισε την έναρξη του Πρώτου Σταδίου της ΟΝΕ την 1 Ιουλίου 1990.

Τα τρία στάδια της μετάβασης προς το ενιαίο νόμισμα μπορούν να περιληπτικά να 

παρουσιαστούν ως εξής (Μόσχος, 2006, Κατσούλη-Κάτου, 2007):

 

• Πρώτο Στάδιο: 1 Ιουλίου 1990 – 31 Δεκεμβρίου 1993

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού είναι η πλήρες απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών.

• Δεύτερο Στάδιο: 1 Ιανουαρίου 1994 – 31 Δεκεμβρίου 1998

Ιδρύθηκε το Ευρωπαικό Νομισματικό Ίδρυμα(ΕΝΙ) το οποίο ασχολούνταν με 

την  άσκηση  της  νομισματικής  πολιτικής  και  την  υλοποίηση  του  ενιαίου 

νομίσματος στην Ευρωπαική  Ένωση.

• Τρίτο Στάδιο: 1 Ιανουαρίου 1999 – 

Δημιουργείται η Νομισματική Ένωση, εισάγεται το ενιαίο νόμισμα – το ευρώ 

– και αναλαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα η ευθύνη για την άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. 
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Τα κράτη-μέλη που υιοθέτησαν το ευρώ ως κοινό νόμισμα κατά την έναρξη του 

Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η 

Φιλανδία. Η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2001. Τα 

υπόλοιπα  εκ  των δεκαπέντε  αρχικών κρατών-μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

δηλαδή  η  Δανία,  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  η  Σουηδία  δεν  έχουν  ακόμη 

υιοθετήσει το ευρώ. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχ, η συμμετοχή στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ 

και η  εκπλήρωση της νομισματικής  ένωσης,προϋποθέτει  την ικανοποίηση μιας 

σειράς  από  οικονομικά  κριτήρια  που   είναι  ευρύτερα  γνωστά  ως  κριτήρια 

ονομαστικής σύγκλισης. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την σταθερότητα των τιμών, 

το  δημοσιονομικό  έλλειμα,το  δημόσιο  χρέος,τη  σταθερότητα  των 

συναλλαγματικών ισοτιμίών και τα μακροχρόνια επιτόκια. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών, το άρθρο 121 της Συνθήκης απαιτεί «την 

επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών. Αυτό καταδεικνύεται από ρυθμό 

πληθωρισμού που προσεγγίζει τον αντίστοιχο ρυθμό των τριών, το πολύ, κρατών-

μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών». Το άρθρο 1 

του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 

121 της  Συνθήκης  ορίζει  ότι:  «Το κριτήριο  της  σταθερότητας  των τιμών,  που 

αναφέρεται στο άρθρο 121, πρώτη περίπτωση της Συνθήκης,  σημαίνει  ότι  ένα 
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κράτος-μέλος  έχει  σταθερές  επιδόσεις  στο  θέμα  των  τιμών  και  μέσο  όρο 

πληθωρισμού,  καταγεγραμμένο  επί  το  ένα  έτος  πριν  τον  έλεγχο,  που  δεν 

υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών-μελών με τις καλύτερες επιδόσεις 

από άποψη σταθερότητας  τιμών,  περισσότερο από 1,5  εκατοστιαία μονάδα.  Ο 

πληθωρισμός  υπολογίζεται  βάσει  το  δείκτη  τιμών  καταναλωτή  (ΔΤΚ)  σε 

συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των εθνικών ορισμών». 

Ως  προς  τα  δημόσια  οικονομικά,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  121  απαιτείται 

«σταθερότητα  των  δημόσιων  οικονομικών.  Αυτή  καταδεικνύεται  από  την 

επίτευξη  δημοσιονομικής  κατάστασης  χωρίς  υπερβολικό  δημοσιονομικό 

έλλειμμα». Οι όροι περί δημοσιονομικής πειθαρχίας, που συνάδουν με μη ύπαρξη 

υπερβολικού ελλείμματος, απαιτούν:

«α)  ο  λόγος  του  προβλεπόμενου  ή  υφιστάμενου  δημοσιονομικού  ελλείμματος 

προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να μην υπερβαίνει μια τιμή αναφοράς (που 

σύμφωνα με  το  Πρωτόκολλο  για  τη  διαδικασία  του  υπερβολικού  ελλείμματος 

ορίζεται σε 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές, 

εκτός αν:

- είτε  ο  λόγος  αυτός  σημειώνει  ουσιαστική  και  συνεχή  πτώση  και  έχει 

φθάσει σε επίπεδο παραπλήσιο της τιμής αναφοράς
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- είτε εναλλακτικά, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς είναι απλώς έκτακτη και 

προσωρινή και ο λόγος παραμένει κοντά στην τιμή αναφοράς. 

β)  ο  λόγος  του  δημόσιου  χρέους  προς  το  ΑΕΠ  να  μην  υπερβαίνει  μια  τιμή 

αναφοράς (που σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τη διαδικασία του υπερβολικού 

ελλείμματος ορίζεται σε 60% του ΑΕΠ), εκτός εάν ο λόγος μειώνεται επαρκώς 

και πλησιάζει την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό». 

Οι  διατάξεις  της  Συνθήκης  σχετικά  με  την  εξέλιξη  των  συναλλαγματικών 

ισοτιμιών  άρθρο  121  απαιτούν  «την  τήρηση  των  κανονικών  περιθωρίων 

διακύμανσης που προβλέπονται από το μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών 

του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς 

υποτίμηση  έναντι  του  νομίσματος  οποιουδήποτε  άλλου  κράτους-μέλους». 

Ειδικότερα,  το  άρθρο  3  του  πρωτοκόλλου  που  αναφέρεται  στα  κριτήρια 

σύγκλισης  του  άρθρου  121  της  Συνθήκης  ορίζει  τα  εξής:  «Το  κριτήριο  της 

συμμετοχής  στο  μηχανισμό  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  του  Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού  Συστήματος,  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  121  της  παρούσας 

Συνθήκης,  σημαίνει  ότι  ένα κράτος-μέλος έχει  τηρήσει τα κανονικά περιθώρια 

διακύμανσης  που  προβλέπει  ο  μηχανισμός  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  του 

Ευρωπαϊκού  Νομισματικού  Συστήματος  χωρίς  σοβαρή  ένταση  και  τα  δύο, 

τουλάχιστον, τελευταία έτη πριν από την εξέταση. Ειδικότερα, το κράτος-μέλος 

δεν πρέπει να έχει υποτιμήσει την κεντρική διμερή ισοτιμία του νομίσματός του 
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έναντι  του  νομίσματος  οποιουδήποτε  άλλου  κράτους-μέλους  με  δική  του 

πρωτοβουλία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα». 

Ως προς την εξέλιξη των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, σύμφωνα και πάλι με το 

άρθρο 121, απαιτείται «διάρκεια της σύγκλισης που θα έχει επιτευχθεί από το 

κράτος-μέλος  και  της  συμμετοχής  του  στο  μηχανισμό  συναλλαγματικών 

ισοτιμιών  του  Ευρωπαϊκού  Νομισματικού  Συστήματος,  αντανακλώμενη  στα 

επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων». Αντίστοιχα, το σχετικό άρθρο 4 του 

Πρωτοκόλλου αναφέρει τα εξής: «Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων, που 

αναφέρεται στο άρθρο 121, τέταρτη περίπτωση, της παρούσας Συνθήκης σημαίνει 

ότι το υπό επιτήρηση κράτος-μέλος, επί ένα διάστημα ενός έτους πριν από την 

εξέταση, έχει μέσο ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο το οποίο δεν υπερβαίνει 

εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών-μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη 

σταθερότητας  τιμών,  περισσότερο  από  2  εκατοστιαίες  μονάδες.  Τα  επιτόκια 

υπολογίζονται βάσει μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου ή συγκρίσιμων 

χρεογράφων, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των εθνικών ορισμών». 

Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ ασκείται από τα εντεταλμένα 

όργανα  (Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα,  1999).  Η  κύρια  ευθύνη  ανήκει  στο 

Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών  (ΕΣΚΤ),  που  αποτελείται  από  την 

Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  (ΕΚΤ)  και  τις  εθνικές  κεντρικές  τράπεζες  των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το  ΕΣΚΤ περιλαμβάνει  και  τις  εθνικές  τράπεζες  των  κρατών-μελών  που  δεν 

έχουν  υιοθετήσει  το  ευρώ.  Προκειμένου  δε  να  γίνει  διακριτός  ο  ρόλος  των 

εθνικών  κεντρικών  τραπεζών  μεταξύ  κρατών-μελών  που  έχουν  υιοθετήσει  το 

ευρώ και κρατών-μελών που δεν το έχουν ακόμα υιοθετήσει, έχει εισαχθεί ο όρος 

«ευρωσύστημα».  Το  ευρωσύστημα  περιλαμβάνει  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική 

Τράπεζα  και  τις  εθνικές  κεντρικές  τράπεζες  των  κρατών-μελών  που  έχουν 

ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. 

1.4      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το επίκεντρο της ανάλυσης που ακολουθεί εστιάζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. 

Στην  προσαρμογή  της  οικονομικής  πολιτικής  στο  κυρίαρχο  τις  τελευταίες 

δεκαετίες  νεοφιλελεύθερο  μοντέλο  και  στους  μετασχηματισμούς  που 

συντελούνται στο μακροοικονομικό σύστημα της οικονομίας. Η διαδικασία της 

προσαρμογής είναι  αρκετά πολύπλοκη,  αφού συνδέεται με βαθύτατες αλλαγές, 

πρωτίστως στην οικονομική φιλοσοφία της ασκούμενης πολιτικής, στην ιεράρχηση 

των  στόχων  και  των  μέσων  άσκησης  πολιτικής,  στις  ιδεολογικές  θέσεις  των 

κομμάτων εξουσίας, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών,  οικονομικών και πολιτικών 

θεσμών και δομών. Η εξέλιξη της ορθόδοξης, νεοκλασικής αντίληψης -μετά την 

εμφάνιση  του  μονεταρισμού  και  των  νέων κλασικών μακροοικονομικών-  και  η 

πολιτική αποδοχή του νεοφιλελευθερισμού ως κυρίαρχου προτύπου οικονομικής 

πολιτικής  θέτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  οικονομικών  ζητημάτων  και 
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κοινωνικοπολιτικών  ισορροπιών  υπό  νέα  αξιολόγηση  και  οπτική  (Αργείτης, 

2002).  Η  μακροοικονομική  σταθερότητα,  ο  περιορισμός  του  κράτους  και  η 

«εκκαθάριση» των  αγορών από κοινωνικοοικονομικές  ακαμψίες  αποτελούν τα 

προσδιοριστικά στοιχεία του οικονομικού εκσυγχρονισμού και της δυναμικής της 

οικονομικής  μεγέθυνσης  σε  εθνικό  επίπεδο.  Τα  παραδοσιακά  εργαλεία 

διαρθρωτικών  παρεμβάσεων  και  οικονομικής  ρύθμισης  θεωρούνται 

αναποτελεσματικά λόγω του ότι αμφισβητούν το μύθο της εύρυθμης λειτουργίας 

της αγοράς. 

Κάτω από την επίδραση εξωγενών και ενδογενών παραγόντων διαμορφώθηκαν 

όλα  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά  της  μακροοικονομικής  δομής  που  σε 

αλληλεπίδραση  με  την  παραγωγική  δομή  της  οικονομίας  έχουν  σε  σημαντικό 

βαθμό  διαμορφώσει  τους  κύριους  εσωτερικούς  περιορισμούς  της  οικονομικής 

διαχείρισης και τη δυναμική των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά το 

1981 και το 1992.

Η  μεταπολεμική  ανάλυση  βασικών  οικονομικών  μεγεθών  αποκαλύπτει  έναν 

αξιοσημείωτο δυϊσμό όσον αφορά τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Μετά από 

μία περίοδο σταθερής και υψηλής μεγέθυνσης, η οικονομία της Ελλάδας άρχισε 

βαθμιαία  να  παρουσιάζει  εμπλοκή  της  αναπτυξιακής  διαδικασίας  και  πτωτική 

πορεία σε βασικά μεγέθη της. Ειδικότερα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η 

ελληνική οικονομία εισήλθε σε μία νέα οικονομική φάση, κύρια χαρακτηριστικά της 
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οποίας  ήταν  η  ανεπάρκεια  παραγωγικών  επενδύσεων,  η  σημαντική  μείωση  του 

ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, η βαθμιαία αύξηση της ανεργίας, η μεγάλη αύξηση 

του πληθωρισμού, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών και η αύξηση 

του  δημόσιου  ελλείμματος  και  χρέους.  Στο  σύνολο  τους,  τα  αρνητικά  αυτά 

φαινόμενα  συνθέτουν  την  εικόνα  μιας  οικονομίας  που  αντιμετωπίζει  μείζονες 

ανισορροπίες στους βασικούς τομείς της και βρίσκεται σε παραγωγική στασιμότητα 

και κρίση. 

Η χειροτέρευση βασικών, ποσοτικών δεικτών με σημαντική κοινωνική και πολιτική 

σημασία ήταν εύλογο να προκαλέσει ερευνητικό αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον για 

τις αιτίες που προκάλεσαν τη μεταβολή στη συμπεριφορά της ελληνικής οικονομίας. 

Έχουν  δημοσιευτεί  πολλές  σχετικές  μελέτες  με  διαφορετικές  θεωρητικές 

προσεγγίσεις και ιδεολογικές τοποθετήσεις. Η συνολική θεώρηση της βιβλιογραφίας 

αυτής  καταλήγει  ωστόσο  σε  ορισμένους  βασικούς  ενδογενείς  και  εξωγενείς 

παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας. Στη 

συνοπτική παρουσίαση που ακολουθεί, η αξιολόγηση των παραγόντων αυτών έγινε 

με  κριτήριο  το  ρόλο  που  έπαιξαν  στη  διαμόρφωση  των  προϋποθέσεων  για  την 

ανάπτυξη του  οικονομικού περιβάλλοντος στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στην 

δεκαετία του 1980 και του 1990 στην Ελλάδα.
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Ως εκ των παραπάνω, η διερεύνηση της σύγκλισης βασικών οικονομικών μεταβλητών 

των κρατών-μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης 

των οικονομιών τους, αποτελεί πάντοτε ένα ενδιαφέρον θέμα. 

1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η βασική προσέγγιση της διατριβής επικεντρώνεται στα παρακάτω:

Σκοπός:

Ο σκοπός της διατριβής είναι διπλός:

1. Να  διερευνήσει  κατά  πόσον  οι  βασικές  μεταβλητές  της  ονομαστικής 

οικονομίας  (πληθωρισμός  τιμών,  μακροχρόνιο  επιτόκιο,  ποσοστό 

δημοσιονομικού ελλείμματος, ποσοστό δημόσιου χρέους) και της πραγματικής 

οικονομίας (ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, ποσοστό ανεργίας), συγκλίνουν 

διαχρονικά στις οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ.

2. Να διερευνήσει κατά πόσον διάφορες οικονομικές πολιτικές επηρεάζουν τις 

βασικές αυτές μεταβλητές και να συγκρίνει τα αποτελέσματα των πολιτικών 

αυτών μεταξύ των οικονομιών της Ελλάδας και της ΕΕ ως σύνολο.

Ερευνητικές ερωτήσεις και υποθέσεις:

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού 1, τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:

Ερωτήματα:
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1. Συγκλίνουν ή όχι οι βασικές οικονομικές μεταβλητές του πληθωρισμού τιμών, 

του μακροχρόνιου επιτοκίου, του ποσοστού του δημοσιονομικού ελλείμματος, 

του ποσοστού του δημόσιου χρέους, του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, και 

του ποσοστού ανεργίας στην ΕΕ κατά τη χρονική περίοδο 1970-2000;

2. Συγκλίνουν ή όχι οι βασικές οικονομικές μεταβλητές μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ 

κατά τη χρονική περίοδο 1970-2000;

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού 2, ελέγχονται οι παρακάτω υποθέσεις:

Υποθέσεις:

Αναφορικά με τον πληθωρισμό τιμών:

Υπόθεση 1.1: Όταν  αυξάνεται  το  επίπεδο  του  επιτοκίου  αυξάνεται  και  το 

επίπεδο του πληθωρισμού τιμών.

Υπόθεση 1.2: Όταν αυξάνεται το επίπεδο της ανεργίας μειώνεται το επίπεδο του 

πληθωρισμού τιμών. 

Υπόθεση 1.3: Όταν αυξάνεται το επίπεδο προσφοράς του προϊόντος (ανάπτυξη)  

μειώνεται το επίπεδο του πληθωρισμού τιμών. 

Υπόθεση 1.4: Το τρέχον επίπεδο του πληθωρισμού τιμών εξαρτάται θετικά  από  

παρελθόντα επίπεδα του πληθωρισμού τιμών. 
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Αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας:

Υπόθεση 2.1: Όταν αυξάνεται το επίπεδο του πληθωρισμού τιμών αυξάνεται και  

το επίπεδο της ανεργίας.

Υπόθεση 2.2: Όταν αναπτύσσεται η οικονομία μειώνεται το επίπεδο ανεργίας). 

Υπόθεση 2.3: Το τρέχον επίπεδο της ανεργίας εξαρτάται θετικά από παρελθόντα  

επίπεδα ανεργίας. 

Αναφορικά με το ποσοστό του  δημοσιονομικού ελλείμματος:

Υπόθεση 3.1: Όταν  αυξάνεται  το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  τιμών  δεν  είναι 

γνωστό εκ των προτέρων αν αυξάνεται,  μειώνεται ή παραμένει  

σταθερό το επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Υπόθεση 3.2: Το  τρέχον  επίπεδο  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  εξαρτάται 

θετικά από παρελθόντα επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος. 

Αναφορικά με το ποσοστό του δημοσίου χρέους

Υπόθεση 4.1: Όταν  αυξάνεται  το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  τιμών  δεν  είναι 

γνωστό εκ των προτέρων αν αυξάνεται,  μειώνεται ή παραμένει  

σταθερό το επίπεδο του δημόσιου χρέους.
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Υπόθεση 4.2: Το  τρέχον  επίπεδο  του  δημόσιου  χρέους  εξαρτάται  θετικά  από  

παρελθόντα επίπεδα δημόσιου χρέους. 

1.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  στη  διατριβή  αυτή  περιγράφεται  από  τα 

ακόλουθα βήματα:

1. Η χρονική περίοδος χωρίστηκε σε τρεις υπο–περιόδους:

a. Η περίοδος 1970-1980, πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ.. 

b. Η περίοδος 1981-1991, μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. 

και πριν από την συνθήκη του  Μάαστριχ.

c. Η περίοδος 1992-2000 μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχ.

2. Τα  στοιχεία  των  βασικών  οικονομικών  μεταβλητών  περιγράφηκαν 

χρησιμοποιώντας  εργαλεία  από  την  περιγραφική  στατιστική 

(διαγράμματα, παράμετροι θέσης και διασποράς, τάσεις).

3. Για  τον  έλεγχο  της  σύγκλισης  των  βασικών  οικονομικών  μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων:

a. Χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτόχρονα από τα 15 κράτη-μέλη της 

ΕΕ.
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b. Χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την ΕΕ 

ως σύνολο.

4. Για  τον  έλεγχο και  τη  σύγκριση των αποτελεσμάτων των οικονομικών 

πολιτικών μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι:

a. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια.

b. Η μέθοδος της προσομοίωσης.

c. Ο υπολογισμός των δυναμικών πολλαπλασιαστών.

 

1.7 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που προηγήθηκε καθορίζει  και  τη 

διάρθρωση των κεφαλαίων της διατριβής:

Κεφάλαιο 1

Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στις σύγχρονες αντιπαραθέσεις που 

αναφέρονται  στη  σύγκλιση  των  οικονομιών  των  κρατών  –  μελών  της  ΕΕ. 

Παρουσιάζονται  η  δικαιολόγηση  του  θέματος,  ο  σκοπός,  οι  ερευνητικές 

ερωτήσεις, οι προς έλεγχο υποθέσεις, και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 

έρευνα.

Κεφάλαιο 2
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Στο  πλαίσιο  του  δεύτερου  κεφαλαίου  πραγματοποιείται  ανασκόπηση  της 

βιβλιογραφίας  που  αφορά  το  θέμα της  σύγκλισης.  Η ανασκόπηση αναφέρεται 

αρχικά  σε  θεωρητικές  βιβλιογραφικές  πηγές,  και  ύστερα  επικεντρώνεται  σε 

εμπειρικές βιβλιογραφικές πηγές.

Κεφάλαιο 3

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές οικονομικές μεταβλητές 

που  διερευνώνται  ως  προς  τη  σύγκλισή  τους.  Το  κεφάλαιο  καταλήγει  σε 

συμπεράσματα συσχετίσεων των μεταβλητών αυτών που χρησιμοποιούνται στην 

παραπέρα εμπειρική προσέγγιση της διατριβής.

Κεφάλαιο 4

 Στο  εκτενές  αυτό  κεφάλαιο  γίνεται  διερεύνηση  των  βασικών  ερευνητικών 

ερωτήσεων που θέτει η διατριβή. Αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

και περιγράφονται εκτενώς τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αναφορικά με 

τα ερευνητικά ερωτήματα.

Κεφάλαιο 5

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον έλεγχο των υποθέσεων που θέτει η διατριβή. 

Κατασκευάζονται δύο οικονομετρικά υποδείγματα, ένα για την Ελλάδα και ένα 

για την ΕΕ αντίστοιχα. Τα υποδείγματα αυτά εκτιμώνται, προσομοιώνονται, και 

υπολογίζονται  οι  δυναμικοί  πολλαπλασιαστές  σε  διαταράξεις  βασικών  τους 
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μεταβλητών.  Τα συμπεράσματα αναφέρονται σε σύγκριση των αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν από τους δυναμικούς πολλαπλασιαστές με αναφορά στη σύγκλιση 

των μεταβλητών.

Κεφάλαιο 6

Στο  τελευταίο  αυτό  κεφάλαιο  της  διατριβής  γίνεται  ανασκόπηση  των 

συμπερασμάτων  που  προέκυψαν  σε  προηγούμενα  κεφάλαια,  σημειώνονται  οι 

πιθανοί περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των 

συμπερασμάτων της έρευνας, επισημαίνεται η συμβολή της διατριβής στο πεδίο 

της  σύγκλισης  οικονομικών  μεταβλητών  στα  κράτη-μέλη  της  ΕΕ,  και 

παρουσιάζονται προτάσεις για παραπέρα έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  κεφάλαιο  αυτό  αναφέρεται  στη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση,  δηλαδή  στην 

αναζήτηση  και  παρουσίαση  των  πηγών  της  ελληνικής  και  της  διεθνούς 

βιβλιογραφίας, ως προς τη σύγκλιση οικονομικών μεταβλητών των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τη  διάρθρωση του  κεφαλαίου  αυτού  δομούν  δύο  βασικές  ενότητες.  Η  πρώτη 

ενότητα  περιλαμβάνει   την  ανασκόπηση  της  θεωρητικής  βιβλιογραφίας,  όπως 

αυτή συναντάται σε διάφορες πηγές.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας, 

δίνοντας έμφαση σε βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται σε μεθοδολογία και 

αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τη σύγκλιση οικονομικών μεταβλητών των 

κρατών-μελών της ΕΕ. 
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 2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ένα  από  τα  βασικότερα  ζητήματα  στην  οικονομική  επιστήμη  είναι  αυτό  της 

σύγκλισης των οικονομιών. Σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, η σύγκλιση των 

οικονομιών  είναι  αναπόφευκτη,  διότι  κάτω  από  συνθήκες  ελεύθερης 

κινητικότητας  το  κεφάλαιο  και  η  εργασία  θα  μετακινηθούν  ώστε  τελικά  να 

αμβλύνουν  τις  όποιες  διαφορές  υπάρχουν  στην  παραγωγικότητα  μεταξύ  των 

χωρών.  Για  παράδειγμα,  στις  πλούσιες  χώρες  που  αφθονεί  το  κεφάλαιο  και 

σπανίζει η εργασία, το μεν κεφάλαιο θα έχει χαμηλή απόδοση, η δε εργασία θα 

έχει υψηλά ημερομίσθια. Το ακριβώς αντίθετο θα συμβαίνει στις φτωχές χώρες. 

Εύλογο  είναι  λοιπόν,  να  παρατηρηθούν  μετακινήσεις  στους  παραγωγικούς 

συντελεστές, όπου οι εργαζόμενοι θα πηγαίνουν στις πλουσιότερες χώρες και το 

κεφάλαιο  στις  φτωχότερες.  Το  αποτέλεσμα  θα  είναι  η  βελτίωση  της 

παραγωγικότητας των φτωχότερων χωρών και η μείωση – αν όχι εξάλειψη του 

χάσματος - ανάμεσα σε πλούσιες χώρες και φτωχές.

Ο όρος «σύγκλιση», παρόλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την κατανόηση 

των διασυνδέσεων μεταξύ των οικονομιών, αποτελεί έννοια η οποία δεν ορίζεται 

και δεν αποδίδεται πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. Στην οικονομική βιβλιογραφία 

δεν υπάρχει γενικά αποδεκτό μέτρο σύγκλισης. Προκειμένου να είναι πρακτικά 

χρήσιμο το κριτήριο σύγκλισης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χαρακτήρα των υπό 

εξέταση  οικονομικών  μεγεθών  που  από  τη  φύση  τους  είναι  στοχαστικά  και, 

επιπλέον, να επιτρέπει τη διαμόρφωση στατιστικών ελέγχων κατάλληλων για την 
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εμπειρική  διερεύνηση  της  συγκεκριμένης  υπόθεσης  περί  σύγκλισης  (Μόσχος, 

2006).

Η  σύγκλιση  είναι  μια  εξελικτική  διαδικασία,  από  τη  φύση  της  οποίας 

προσδιορίζεται  το  κατάλληλο  κριτήριο  σύγκλισης.  Ένα  σύστημα  οικονομικών 

μεταβλητών  μπορεί  να  εμπεριέχει  μηχανισμούς  επαναφοράς  του  σε  σταθερή 

κατάσταση  ισορροπίας.  Η  σύγκλιση  μπορεί  να  αποτελεί  εγγενές  στοιχείο  της 

δυναμικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της οποίας το σύστημα επανέρχεται σε 

σταθερή κατάσταση. Για οικονομίες που βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση 

και δεν λειτουργούν υπό καθεστώς ευσταθούς ισορροπίας, η σύγκλιση μπορεί να 

νοηθεί  ως  μια διαδικασία προσέγγισης  σε μια νέα ισορροπία.  Υπό την έννοια 

αυτή,  η  σύγκλιση  μπορεί  να  συνδέεται  με  μεταβολές  διαρθρωτικής  φύσης,  οι 

οποίες αντανακλούν τη μετάβαση από μια προγενέστερη κατάσταση ισορροπίας 

σε ένα νέο καθεστώς ισορροπίας. 

Ο όρος σύγκλιση έχει ευρεία χρήση τόσο στη στατιστική θεωρία όσο και στα 

οικονομικά. Αποτελεί έννοια που χαρακτηρίζει τη σχετική πορεία μεγεθών, όπως 

αυτή  διαμορφώνεται  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Η  σύγκλιση  ως  οικονομικό 

φαινόμενο  άρχισε  να  διερευνάται  συστηματικά,  σε  επίπεδο  θεωρητικό  και 

εμπειρικό,  στο  πλαίσιο  της  νεοκλασικής  θεωρίας  της  οικονομικής  ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Solow, σύγκλιση είναι η πορεία του κατά κεφαλήν 

προϊόντος μιας χώρας προς το επίπεδο σταθερής κατάστασης (ισορροπίας). Με 
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βάση την ανάλυση αυτή, προκύπτει ότι χώρες που δεν διαφέρουν μεταξύ τους ως 

προς τη διάρθρωση της οικονομίας, την τεχνολογία και το ρυθμό αύξησης του 

πληθυσμού  συγκλίνουν  στην  ίδια  σταθερή  κατάσταση  και,  κατά  συνέπεια, 

συγκλίνουν μεταξύ τους. 

Η σύγκλιση των οικονομιών, μέσω της δημιουργίας μιας αποτελεσματικότερης 

και  ανταγωνιστικότερης  ευρωπαϊκής  αγοράς,  υπήρξε  βασικός  εκπεφρασμένος 

στόχος  της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης.  Ένας  από  τους  βασικούς  λόγους  που 

οδήγησε  στη  δημιουργία  της  Ενιαίας  Αγοράς  και  της  Οικονομικής  και 

Νομισματικής  Ένωσης  (ΟΝΕ)  ήταν  οι  αναμενόμενες  θετικές  επιπτώσεις  στην 

οικονομική μεγέθυνση των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της 

εξάλειψης της μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της άμβλυνσης 

της αβεβαιότητας των εμπορικών συναλλαγών και, γενικότερα, της μείωσης του 

κόστους των συναλλαγών. 

Παρά την αναμενόμενη θετική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη, το τελικό 

αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως προς την πραγματική σύγκλιση, 

δηλαδή τη σύγκλιση του κατά κεφαλήν προϊόντος των κρατών – μελών, δεν είναι 

αναντίρρητο.  Η  άρση  των  περιορισμών  στην  κίνηση  των  παραγωγικών 

συντελεστών,  η  ανάπτυξη του  εμπορίου  και  το  ενιαίο  νόμισμα αναμένεται  να 

έχουν θετική επίδραση στην εισροή κεφαλαίων σε περιοχές με χαμηλό κόστος 

εργασίας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων της βιομηχανίας και των 
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υπηρεσιών, στο βαθμό που η επιλογή του τόπου εγκατάστασης δεν επηρεάζεται 

από  το  κόστος  μεταφοράς,  τις  δεξιότητες  του  εργατικού  δυναμικού  και  την 

εγγύτητα  των  αγορών.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  σύμφωνα  και  με  τα 

προβλεπόμενα από τη  νεοκλασική θεωρία,  η  ΟΝΕ θα συμβάλλει  σε  ταχύτερη 

οικονομική σύγκλιση. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι το κόστος μεταφοράς και οι 

οικονομίες  κλίμακας  αποτελούν  παράγοντες  που  μπορεί  να  ευνοήσουν  τη 

συγκέντρωση της  οικονομικής δραστηριότητας στις  ανεπτυγμένες περιοχές  της 

Ευρώπης,  όπως προβλέπουν και οι  θεωρίες που δίνουν έμφαση στην ενδογενή 

ανάπτυξη  και  την  οικονομική  γεωγραφία,  με  αποτέλεσμα  να  προκύψουν 

αρνητικές  συνέπειες  για  τις  λιγότερο  ανεπτυγμένες  περιοχές.  Σε  μια  τέτοια 

περίπτωση, ο στόχος της πραγματικής σύγκλισης δεν επιτυγχάνεται. Για το λόγο 

αυτό,  εξάλλου,  η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και  εγκαθίδρυση της ΟΝΕ 

συνδυάστηκαν με την ενίσχυση των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

Πέρα από τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η πορεία 

προς  την  ΟΝΕ  στηρίχθηκαν  σε  προσδοκίες  για  ονομαστική  σύγκλιση.  Ως 

ονομαστική σύγκλιση νοείται η σύγκλιση των επιτοκίων, του πληθωρισμού καθώς 

και  των  τιμών.  Η  μετάβαση  προς  την  ΟΝΕ,  σύμφωνα  με  τις  επιταγές  της 

συνθήκης του Μάαστριχ, προβλέπει την ικανοποίηση μιας σειράς από οικονομικά 

κριτήρια,  που είναι  ευρύτερα γνωστά ως κριτήρια ονομαστικής  σύγκλισης.  Τα 

κριτήρια  αυτά  αφορούν  την  εξέλιξη  των  τιμών,  τα  δημόσια  οικονομικά,  τη 

συναλλαγματική ισοτιμία και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. 
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Η  ένταξη  της  Ελλάδας  στη  ζώνη  του  ενιαίου  νομίσματος,  του  ευρώ,  υπήρξε 

βασικός στόχος της μακροοικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά την περίοδο 

η οποία ακολούθησε το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ. Η απόσταση που 

είχε  να  διανύσει  η  ελληνική  οικονομία,  ώστε  να  επιτύχει  την  αναγκαία 

μακροοικονομική  προσαρμογή  και  να  ικανοποιήσει  τα  κριτήρια  ονομαστικής 

σύγκλισης που καθόριζε η συνθήκη του Μάαστριχ ως προαπαιτούμενο για τη 

συμμετοχή  στη  ζώνη  του  ευρώ,  ήταν  μεγάλη.  Το  μείγμα  μακροοικονομικής 

πολιτικής που ακολουθήθηκε, ιδίως κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’90, 

στηρίχθηκε  στην  άσκηση  αυστηρής  νομισματικής  πολιτικής  που  αποσκοπούσε 

στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της αντιπληθωριστικής πολιτικής και την επίτευξη 

του  κριτηρίου  του  πληθωρισμού.  Ως  συνέπεια  της  πολιτικής  αυτής,  οι 

μακροοικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας διέγραψαν πορεία σαφούς βελτίωσης. 

Αποτέλεσμα της  επίπονης  αυτής  προσπάθειας  μακροοικονομικής  προσαρμογής 

υπήρξε η ικανοποίηση των κριτηρίων ονομαστικής σύγκλισης και η ένταξη της 

Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, τον Ιανουάριο του 2001. 

Κατά τον Ντούσκο (1994), η «σύγκλιση» όπως σχηματοποιείται και προωθείται 

από την ΕΕνωσιακή σκέψη  είναι στενή στη σύλληψη και εσωτερικά αντιφατική. 

Η  στενότητα  αυτή  εκδηλώνεται  στην  επιδίωξη  να  εμφανιστεί  αυτή,  ως  ένα 

επαρκές, δυνάμενο να κλείσει μοντέλο. Για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου 

μοντέλου, χρησιμοποιούνται παράμετροι, οι οποίες εκφράζουν σύνθετα κοινωνικο 
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– οικονομικά φαινόμενα.  Αποτελούν ανοιχτά  πολυπαραγοντικά υποσυστήματα, 

όντας οι ίδιες ζητούμενα και όχι δεδομένα. 

Συνδέεται  η έλλειψη αξιοπιστίας του ΕΕνωσιακού μοντέλου «σύγκλισης» με τον 

περιορισμένο  αριθμό  των  παραμέτρων.  Υπολογίζοντας  και  αυτών  των 

περιορισμένων  παραμέτρων  την  ποσοτική,  μαθηματική  τους  διάσταση  και 

αγνοώντας  τις  ποιοτικές  τους  πλευρές,  οικονομικές,  πολιτικές,  κοινωνικές  και 

ιδεολογικές.  Η ατελής  αυτή πρακτική μετατρέπει  το  μοντέλο,  από μηχανισμό, 

επιδεκτικό  στη  σύνθετη  ρύθμιση  και  με  πολλαπλούς  βαθμούς  ελευθερίας,  σε 

άκαμπτο σχηματισμό μονοσήμαντης κατεύθυνσης.

Κατάληξη της εν λόγω πρακτικής είναι το μοντέλο της σύγκλισης να λογίζεται ως 

αρετή  που  συμπυκνώνεται  στο  σύνθημα  «η  σύγκλιση  είναι  μονόδρομος». 

Σύνθημα  το  οποίο  από  μόνο  του  δείχνει  τις  ανεπάρκειες  και  την 

αναποτελεσματικότητα του δοσμένου μοντέλου.

Η Λυμπεράκη (1993) χρησιμοποιώντας ως εργαλεία ανάλυσης τη διάσταση των 

οικονομικών  επιδόσεων,  τη  διάσταση  των  οικονομικών  πολιτικών  και  τη 

διάσταση  θεσμών  και  δομών  διαπιστώνει  ότι  παρά  την  ενίσχυση  του 

συγχρονισμού -και συνεπώς της αλληλεξάρτησης - των ελληνικών οικονομικών 

μεγεθών με  τα αντίστοιχα  των άλλων ευρωπαϊκών χωρών,  το χάσμα ανάμεσα 

στην ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία διευρύνθηκε και τη δεκαετία  του ’80 

Διδακτορική Διατριβή του Νίκου Καπούλα 30



Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Η σύγκλιση λοιπόν δεν έγινε εφόσον 

οι  επιδόσεις  της  ελληνικής  οικονομίας  χειροτέρευσαν,  οι  δομές  και  οι  θεσμοί 

στερήθηκαν της ευελιξίας εκείνης, που είναι απαραίτητη για το μετασχηματισμό 

τους  και  την  ένταξή  τους  στο  ευρωπαϊκό  γίγνεσθαι,  ενώ  οι  διάφορες  μορφές 

άσκησης οικονομικής πολιτικής, αλληλοσυγκρούονταν και αλληλοαναιρούνταν.

Κατά τον Μόσχο (2006) το τελικό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως 

προς  την  πραγματική  σύγκλιση,  δηλαδή  την  σύγκλιση  του  κατά  κεφαλήν 

προϊόντος των κρατών – μελών, δεν είναι αναντίρρητο. Η άρση των περιορισμών 

στην κίνηση των παραγωγικών συντελεστών, η ανάπτυξη του εμπορίου και το 

ενιαίο νόμισμα αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην εισροή κεφαλαίων σε 

περιοχές  με  χαμηλό κόστος  εργασίας  συμβάλλοντας  έτσι  στην  ανάπτυξη  της 

βιομηχανίας  και  των  υπηρεσιών  στο  βαθμό  που  η  επιλογή  του  τόπου 

εγκατάστασης δεν επηρεάζεται από το κόστος μεταφοράς. Αυτό θα έχει όμως ως 

συνέπεια  κατά  τον  Μόσχο  (2006)  λόγω  του  κόστους  μεταφοράς  και  των 

οικονομιών  κλίμακας,  να  συγκεντρωθεί  η  οικονομική  δραστηριότητα  στις 

αναπτυγμένες  περιοχές της  Ευρώπης,  με  αποτέλεσμα να προκύψουν αρνητικές 

συνέπειες  για τις  λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.  Σε  μια τέτοια περίπτωση ο 

στόχος της πραγματικής σύγκλισης δε γίνεται πράξη.  

Η  απόσταση  που  είχε  να  διανύσει  η  ελληνική  οικονομία  ήταν  μεγάλη.  Η 

μακροοικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε κυρίως μετά το 1995 στηρίχθηκε 
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στην  άσκηση  αυστηρής  νομισματικής  πολιτικής.  Οι  επιδόσεις  της  Ελλάδας 

παρουσίασαν βελτίωση με αποτέλεσμα την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη  του 

ευρώ τον Ιανουάριο του 2001.

Κατά τον Οικονόμου (1992) η παραγωγικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας 

στην   Ελλάδα  από  το  1960  και  μετά  αυξανόταν  με  ρυθμούς  σημαντικά 

υψηλότερους  από  τους  αντίστοιχους  ρυθμούς  την  Κοινότητα.  Αυτό  είχε  σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδας και του 

μέσου βιοτικού επιπέδου των χωρών της κοινότητας.

Η διαδικασία της συγκλίσεως  συνεχιζόταν παρόλο που ο ρυθμός μειώσεως της 

διαφοράς επιβραδύνθηκε  μεταξύ των δυο ενεργειακών κρίσεων. Ο πληθωρισμός 

και  το  έλλειμμα  του  δημόσιου  τομέα,  πρακτικά,  ήταν  ίσα  με  το  επίπεδο  των 

χωρών  της  κοινότητας  και  το  έλλειμμα  των  τρεχουσών  συναλλαγών 

διαμορφωνόταν στο επίπεδο που καλυπτόταν από την καθαρή εισροή ιδιωτικών 

κεφαλαίων.  Άρα οι  συνθήκες  ήταν επαρκείς,  για  να  γίνει  η  χώρα δεκτή στην 

ευρωπαϊκή κοινότητα.

Αντίθετα κατά το Ι.Ο.Β.Ε. (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) 

τη δεκαετία του ’80 η τάση της συγκλίσεως ανατράπηκε. Ο ρυθμός αυξήσεως του 

προϊόντος  έπεσε  κάτω  από  το  μέσο  ρυθμό  αυξήσεως  του  προϊόντος  στην 

κοινότητα.  Ο  πληθωρισμός  και  το  έλλειμμα  του  δημοσίου  αυξήθηκαν  σε 
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υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της κοινότητας της  ΕΟΚ, με αποτέλεσμα 

τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την αύξηση του εξωτερικού 

δανεισμού  και  του  εξωτερικού  χρέους.  Η  απόκλιση  δηλαδή  αντικατέστησε  τη 

σύγκλιση.

       

Η  θεσμοθέτηση  των  κριτηρίων  ονομαστικής  σύγκλισης  έχει  γίνει  αντικείμενο 

κριτικής στην οικονομική βιβλιογραφία και έχει υποστηριχθεί (π.χ.  De Grauwe, 

1994,  Begg,  Chappori,  Giavazzi,  Mayer,  Neven,  Spaventa,  Vives,  &  Wyplosz, 

1991) ότι η ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης δεν είναι αναγκαία και ικανή 

συνθήκη για τη μετάβαση στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, εφόσον η νομισματική 

σταθερότητα  μέσα  στην  Ένωση  επιτυγχάνεται  μέσω  της  κατάλληλης  κοινής 

νομισματικής πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως αντίλογος 

στο επιχείρημα αυτό έχει προταθεί (Kenen, 1992) ότι η σύγκλιση των ρυθμών 

πληθωρισμού, μετά τη συμμετοχή στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, μεταξύ των κρατών 

δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  αμέσως  και  συνεπάγεται  υψηλό  κόστος  σε  όρους 

προϊόντος και απασχόλησης για τις χώρες με υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού. 

Επίσης,  έχει  επισημανθεί  (Eichengreen,  1993) ότι  οι  δυσμενείς  επιπτώσεις στο 

επίπεδο προϊόντος και απασχόλησης τείνουν να αμβλυνθούν, στο βαθμό που το 

πρότυπο συμπεριφοράς προσαρμόζεται  κατά την είσοδο στο Τρίτο Στάδιο  της 

ΟΝΕ. Η έκταση της προσαρμογής εξαρτάται από τις προσδοκίες σχετικά με την 

αξιοπιστία  της  νομισματικής  πολιτικής  που  ασκείται  από  την  Ευρωπαϊκή 
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Κεντρική Τράπεζα. Η άποψη αυτή συνδέεται με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που 

δίνουν έμφαση σε θέματα αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής. 

Η  αναγκαιότητα  ή  μη  της  επιβολής  κριτηρίων  ονομαστικής  σύγκλισης  ως 

προαπαιτούμενο για τη δημιουργία ζώνης κοινού νομίσματος μπορεί να εξετασθεί 

στο  πλαίσιο  της  θεωρίας  της  Νομισματικής  Ολοκλήρωσης.  Η  παραδοσιακή 

θεωρία της άριστης νομισματικής ζώνης ή της άριστης συναλλαγματικής περιοχής 

δεν κάνει αναφορά στην αναγκαιότητα της προγενέστερης σύγκλισης των ρυθμών 

πληθωρισμού,  των  επιτοκίων,  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  είτε  του 

δημόσιου χρέους. Αντίθετα, η θεωρία δίνει έμφαση στη σημασία της ευκαμψίας 

των πραγματικών μισθών, της κινητικότητας της εργασίας και στη δημοσιονομική 

ολοκλήρωση ως προϋπόθεση για μια επιτυχή νομισματική ένωση. 

Κεντρικό σημείο της ανάλυσης είναι ότι σε χώρες ή περιοχές όπου παρατηρούνται 

μεγάλες  πραγματικές  αποκλίσεις  απαιτείται  υψηλός  βαθμός  ευκαμψίας  στην 

αγορά  εργασίας  προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  συμμετοχή  τους  σε  μια 

νομισματική  ένωση  χωρίς  ουσιαστικά  προβλήματα  προσαρμογής.  Ο  όρος 

«πραγματική» απόκλιση υποδηλώνει το βαθμό στον οποίο οι ρυθμοί αύξησης του 

προϊόντος και της απασχόλησης τείνουν να αποκλίνουν ως αποτέλεσμα εξωγενών 

διαταράξεων, που είτε είναι ασύμμετρες είτε είναι συμμετρικές, αλλά προκαλούν 

διαφορετικές  επιπτώσεις  στις  επιμέρους  χώρες,  λόγω  των  διαρθρωτικών 

ανομοιομορφιών  των  οικονομιών.  Όσο  μεγαλύτερες  είναι  οι  πραγματικές 
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αποκλίσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για ευκαμψία στην αγορά εργασίας 

ώστε να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία της νομισματικής ένωσης. 

Οι  χώρες  ή  περιοχές  με  σχετικά  περιορισμένες  πραγματικές  αποκλίσεις,  που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευκαμψίας στην αγορά εργασίας, μπορούν να 

δημιουργήσουν  μεταξύ  τους  μια  νομισματική  ένωση χωρίς  υπερβολικά  κόστη 

προσαρμογής. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, αποτελούν μια άριστη νομισματική 

ζώνη(Mόσχος,2006). 

Αντίθετα, οι χώρες που παρουσιάζουν μεταξύ τους σχετικά μεγάλες πραγματικές 

αποκλίσεις και χαρακτηρίζονται από περιορισμένο βαθμό ευκαμψίας στην αγορά 

εργασίας, θα αντιμετωπίσουν υψηλά κόστη προσαρμογής εφόσον δημιουργήσουν 

μεταξύ τους μια νομισματική ένωση. Μια τέτοια ομάδα χωρών δεν αποτελεί μια 

άριστη  νομισματική  ζώνη.  Η  θεωρία  προβλέπει  ότι  σε  περίπτωση  που 

αποφασιστεί  να  συμμετάσχουν σε  μια  νομισματική  ένωση,  οι  χώρες  αυτές  θα 

αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσχέρειες και επιπλέον η απρόσκοπτη λειτουργία 

της νομισματικής ένωσης θα καταστεί προβληματική. 

Σε μια νομισματική ένωση που χαρακτηρίζεται από τέτοιες ανομοιομορφίες, όταν 

εκδηλωθεί  μια ύφεση που είναι  έντονη σε ορισμένες μόνο από τις  χώρες που 

αποτελούν  τη  νομισματική  ένωση  και  δεν  επηρεάζει  τις  υπόλοιπες,  θα 

δημιουργηθούν έντονες πιέσεις στην κεντρική τράπεζα της νομισματικής ένωσης 
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για  χαλάρωση  της  νομισματικής  πολιτικής.  Αντίθετα,  οι  χώρες  που  δεν 

εμφανίζουν σημάδια ύφεσης έχουν κάθε συμφέρον να αντισταθούν στις πιέσεις 

για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μέσα στην ένωση. Η ασυμμετρία αυτή 

οδηγεί  σε  ισχυρές  αντιθέσεις  σχετικά  με  την  ενδεικνυόμενη  απόφαση  των 

νομισματικών  αρχών.  Υπό  τις  συνθήκες  αυτές,  η  κοινή  νομισματική  πολιτική 

τείνει  να  είναι  ασταθής  και  απρόβλεπτη,  καθώς  οι  επιμέρους  χώρες  θα 

προσπαθούν  να  συμμαχούν  κατά  ομάδες  προκειμένου  να  επιβάλλουν  τις 

αποφάσεις που εκάστοτε θεωρούν επωφελείς για τις οικονομίες τους. 

Σύμφωνα  με  την  παραδοσιακή  θεωρία  της  άριστης  νομισματικής  ζώνης,  η 

προγενέστερη  σύγκλιση  των  ρυθμών  πληθωρισμού,  των  επιτοκίων  και  των 

δημοσιονομικών  πολιτικών  δεν  είναι  ούτε  αναγκαία  ούτε  επαρκής  για  τη 

δημιουργία μιας  επιτυχημένης  νομισματικής  ένωσης.  Οι  υφιστάμενες  διαφορές 

πληθωρισμού  μεταξύ  χωρών  οι  οποίες  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  σε  μια 

νομισματική ένωση είναι δυνατόν να οφείλονται σε θεσμικούς παράγοντες που 

συνδέονται με τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής (π.χ. ανεξαρτησία 

κεντρικής  τράπεζας)  και  όχι  σε  εξωγενείς  παράγοντες  που  προκαλούν  μη 

συμμετρικές επιπτώσεις. 

Σε  μια  νομισματική  ένωση,  αυτές  οι  θεσμικής  φύσης  διαφορές  παύουν  να 

υφίστανται.  Ως  εκ  τούτου,  οι  προγενέστερες  διαφορές  στους  ρυθμούς 

πληθωρισμού παύουν να έχουν σημασία και η εκ των προτέρων εξάλειψή τους 
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δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την απρόσκοπτη λειτουργία της νομισματικής 

ένωσης. Αντίστροφα, η μη ύπαρξη διαφορών στους ρυθμούς πληθωρισμού πριν 

από τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης δεν είναι ικανή συνθήκη για την 

αποτελεσματική λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Δυο χώρες μπορεί να έχουν 

παραπλήσιους  ρυθμούς  πληθωρισμού  και,  όμως,  να  έχουν  τόσο  σημαντικές 

διαφορές διαρθρωτικής φύσης, ώστε η συμμετοχή τους σε νομισματική ένωση να 

μην ενδείκνυται,  εφόσον υπάρχουν σημαντικές πραγματικές αποκλίσεις  μεταξύ 

τους(Μόσχος,2006). 

Παρόμοια  επιχειρήματα  ισχύουν  και  για  τα  υπόλοιπα  κριτήρια  ονομαστικής 

σύγκλισης που προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχ. Σύμφωνα με τη θεωρία της 

άριστης νομισματικής ζώνης, τα κριτήρια αυτά δεν αποτελούν ούτε αναγκαία ούτε 

ικανή συνθήκη για την επιτυχία της ΟΝΕ (De Grauwe, 1996). Σε ό,τι αφορά δε τα 

δημοσιονομικά  κριτήρια,  αν  η  νομισματική  ένωση  δε  συνδυάζεται  με  μια 

εναρμόνιση  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  της  διαδικασίας  κατάρτισης  των  εθνικών 

προϋπολογισμών,  η  επιβολή  δημοσιονομικών  κριτηρίων  σύγκλισης  μπορεί  να 

δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της νομισματικής 

ένωσης. Στην περίπτωση που εκδηλωθούν ασύμμετρες διαταράξεις, η απαίτηση 

για την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών μεταξύ χωρών αποστερεί τα 

κράτη – μέλη από τη χρησιμοποίηση εργαλείων δημοσιονομικής πολιτικής για την 

απορρόφηση των κραδασμών αυτών. Κατά συνέπεια, η πίεση στις νομισματικές 
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αρχές  της  νομισματικής  ένωσης  για  προσαρμογή  στη  νομισματική  πολιτική 

γίνεται ακόμα πιο έντονη (Bayoumi & Masson, 1994). 

Η  πιο  πρόσφατη  θεωρητική  προσέγγιση  της  νομισματικής  ολοκλήρωσης  δίνει 

έμφαση  σε  θέματα  αξιοπιστίας  της  μακροοικονομικής  πολιτικής.  Ειδικότερα, 

αναλύει  τον τρόπο με τον οποίο οι  χώρες μπορούν να αποκτήσουν αξιοπιστία 

συμμετέχοντας σε μια νομισματική ένωση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 

συμμετοχή μπορεί να επηρεάσει την ευημερία τους. Η ανάλυση αυτή (Alesina & 

Grilli, 1993, De Grauwe, 1994) στηρίζεται στο υπόδειγμα των Barro and Gordon 

(1983), έχει δε ως κεντρικό άξονα τις διαφορετικές προτιμήσεις των υπευθύνων 

για την άσκηση νομισματικής πολιτικής. 

Έστω δύο χώρες,  οι  κυβερνήσεις  των οποίων έχουν διαφορετικές συναρτήσεις 

προτιμήσεων, εκ των οποίων η πρώτη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση 

του  πληθωρισμού  σε  χαμηλά  επίπεδα  σε  σύγκριση  με  τη  δεύτερη.  Μια 

νομισματική ένωση μεταξύ των δύο αυτών χωρών συνεπάγεται ότι οι προτιμήσεις 

των αρχών γίνονται ταυτόσημες. Καθώς οι προτιμήσεις της κοινής νομισματικής 

αρχής  στην  ένωση  θα  αντανακλούν  ένα  συγκερασμό  των  προτιμήσεων  των 

επιμέρους χωρών, η χώρα με το χαμηλότερο πληθωρισμό θα υποστεί μια μείωση 

της ευημερίας της σε όρους πληθωρισμού, εφόσον τα επίπεδα πληθωρισμού στην 

ένωση  θα  είναι  συγκριτικά  υψηλότερα.  Αντίστοιχα,  οι  διακυμάνσεις  στην 

απασχόληση  της  περιοχής  που  καλύπτει  η  νομισματική  ένωση  θα  είναι 
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μικρότερες.  Εφόσον η  συμμετοχή στη  νομισματική  ένωση της  χώρας  με  τους 

χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού συνεπάγεται απώλεια γι’ αυτήν, για να πιεστεί η 

εν λόγω χώρα να συμμετάσχει στην ένωση πρέπει να επιβάλλει όρους τέτοιους, 

ώστε  η  κεντρική  τράπεζα  της  νομισματικής  ένωσης  να  έχει  ταυτόσημες 

προτιμήσεις με την κεντρική τράπεζα της χώρας με το χαμηλό πληθωρισμό. Κατ’ 

αναλογία, η χώρα με τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού είναι ενδεχόμενο να 

δεχθεί να συμμετάσχει στη νομισματική ένωση, αν η αύξηση της ευημερίας λόγω 

χαμηλότερου πληθωρισμού υπερβαίνει την απώλεια ευημερίας λόγω μεγαλύτερης 

διακύμανσης στην απασχόληση. 

Τα ονομαστικά κριτήρια σύγκλισης για τη συμμετοχή στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ 

μπορούν να ερμηνευτούν υπό αυτό το πρίσμα. Κατά την περίοδο που προηγείται 

της πλήρους εγκαθίδρυσης της Νομισματικής Ένωσης, τα υποψήφια κράτη – μέλη 

καλούνται  να  πιστοποιήσουν  ότι  θέτουν  ως  προτεραιότητα  τη  μείωση  του 

πληθωρισμού, δηλαδή να επιβεβαιώσουν ότι έχουν προτιμήσεις ταυτόσημες με 

εκείνες της χώρας με το χαμηλό πληθωρισμό. Η περίοδος αποκλιμάκωσης του 

πληθωρισμού  συνοδεύεται  από  μια  αναπόφευκτη  αύξηση  της  ανεργίας.  Η 

ικανοποίηση του κριτηρίου του πληθωρισμού θεωρείται τεκμήριο ότι οι χώρες με 

τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού έχουν προσαρμόσει τις προτιμήσεις τους. 
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Η ερμηνεία αυτή παραβλέπει  το ενδεχόμενο οι  χώρες που ακολουθούν πορεία 

ονομαστικής σύγκλισης, κατά την προ της συμμετοχής στην ΟΝΕ περίοδο, να μην 

έχουν μεταβάλλει ουσιωδώς τις προτιμήσεις τους. Είναι δυνατό η επίτευξη των 

κριτηρίων  ονομαστικής  σύγκλισης  να  έχει  χρησιμοποιηθεί  ως  ένα  ενδιάμεσο 

στάδιο προκειμένου να γίνουν αποδεκτές για συμμετοχή στην ΟΝΕ, και μετά την 

είσοδό  τους  στην  ΟΝΕ  να  αποκαλύψουν  τις  πραγματικές  προγενέστερες 

προτιμήσεις  τους.  Ακόμα  και  αν  οι  κυβερνήσεις  που  έχουν  την  ευθύνη  της 

άσκησης  πολιτικής  κατά  την  προ  της  συμμετοχής  στην  ΟΝΕ  περίοδο  είναι 

συνεπείς ως προς τις προτιμήσεις τους με τα κριτήρια που πρέπει ικανοποιούνται 

για  τη  συμμετοχή  στη  νομισματική  ένωση,  σε  μια  δημοκρατικά  οργανωμένη 

κοινωνία δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος δεσμεύει τους μελλοντικούς εθνικούς 

εκπροσώπους,  που  θα  διαμορφώνουν  την  ενιαία  νομισματική  πολιτική  στη 

νομισματική ένωση, να αποφασίζουν και να δρουν κατά τον ίδιο τρόπο. 

Η  μόνη  εξασφάλιση  για  την  αντιπληθωριστική  κατεύθυνση  της  ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής είναι οι αρχές που ορίζει το καταστατικό της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής  Τράπεζας.  Επομένως,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  τα  ονομαστικά 

κριτήρια  συμμετοχής  στη  νομισματική  ένωση  δεν  παρέχουν  πρόσθετη 

εξασφάλιση ότι η ενιαία νομισματική πολιτική μέσα στη νομισματική ένωση θα 

είναι  αντιπληθωριστική  στην  ίδια  έκταση με  τις  εθνικές  πολιτικές  των χωρών 

εκείνων που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προσανατολισμένες προς τη νομισματική 

σταθερότητα. 
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Η βασική  κριτική  που  έχει  εκφραστεί  σχετικά  με  τα  κριτήρια  του  Μάαστριχ 

επικεντρώνεται στο ότι η σύγκλιση των ρυθμών πληθωρισμού πριν την έναρξη 

της  νομισματικής  ένωσης  μπορεί  να  μεγιστοποιήσει  το  κόστος  της  σύγκλισης 

χωρίς  να  εξασφαλίζει  τη  διατήρηση  των  συνθηκών  σύγκλισης  μετά  την 

ολοκλήρωση της πλήρους μετάβασης προς τη νομισματική ένωση (De Grauwe, 

1996).  Ως  ασφαλέστερος  τρόπος  για  τη  δημιουργία  συνθηκών  επίτευξης  του 

απώτερου  σκοπού  της  σταθερότητας  των  τιμών  στην  ΟΝΕ  έχει  προταθεί  η 

ενδυνάμωση των οργάνων της νομισματικής ένωσης (Gros, 1995). Ειδικότερα, η 

εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού βαθμού ανεξαρτησίας στις  νομισματικές 

αρχές κατά την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής μετά την εγκαθίδρυση 

της νομισματικής ένωσης έχει προταθεί ως αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της 

συνολικής ευημερίας (Bini – Smaghi & Del Giovane, 1996).

2.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές εμπειρικές μελέτες που 

αναφέρονται στη σύγκλιση οικονομικών μεταβλητών μεταξύ χωρών. Ειδικότερα:

Μολονότι  το  φαινόμενο  της  οικονομικής  σύγκλισης  μεταξύ  χωρών  ήταν  ένα 

μάλλον παραμελημένο ερευνητικά θέμα στην οικονομική,  εντούτοις,  αυτό  ήρε 

ξαφνικά μια ερευνητική ώθηση μετά τη δημοσίευση της έρευνας του  Baπumol 

(1986) αναφορικά με τη σύγκλιση των οικονομιών του ΟΟΣΑ. Η σύγκλιση των 
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οικονομιών  αναφέρονταν  κυρίως  σε  νομισματικά  φαινόμενα,  όπως  είναι  οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και ο πληθωρισμός τιμών (Haldane and Hall, 1991).

Η εργασία των  Barro and Sala-i-Martin (1995) έδωσε καινούργια ώθηση στην 

έρευνα της οικονομικής σύγκλισης. Η εργασία αυτή βασίστηκε στη νεοκλασική 

θεωρία, η οποία υποθέτει μια οικονομία με συνάρτηση παραγωγής που έχει δύο 

συντελεστές της παραγωγής, κεφάλαιο και εργασία, φθίνουσα απόδοση και στους 

δύο συντελεστές της παραγωγής, και σταθερά κλίμακα απόδοσης (Solow, 1956). 

Οι  Barro and Sala-i-Martin (1995)  επέκτειναν  τη  νεοκλασική  θεωρία  σε 

περισσότερες από μία οικονομίες, και κατέληξαν στην εξίσωση

))ŷlog()ŷ)(log(δφθ)(π1(g *−++−−=                                  (2.1)

όπου:  g = μεταβολή του προϊόντος ανά ενεργό εργαζόμενο

ŷ  = επίπεδο προϊόντος ανά ενεργό εργαζόμενο

*y  = επίπεδο ισορροπίας προϊόντος ανά ενεργό εργαζόμενο όπου η 

οικονομία συγκλίνει

φ = ρυθμός μεταβολής της τεχνολογίας

θ = ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού

δ = ρυθμός αποσβέσεως

π = μερίδιο κεφαλαίου στη συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas
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Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (2.1) καταλήγουμε στην προς εκτίμηση εξίσωση

 tTt
Τβ

t u)ylog(e)Τ/1(α)ylog()T/1( +−= −
−                                  (2.2)

όπου: ty  = επίπεδο προϊόντος ανά εργαζόμενο το χρόνο t

t-T = σημειώνει ένα προηγούμενο χρόνο

β = ετήσιος ρυθμός σύγκλισης προς το επίπεδο ισορροπίας 

α = σταθερή μεταξύ χωρών

u = σφάλμα

Η εξίσωση (2.2) αποτελεί την εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε από τους Barro and 

Sala-i-Martin (1995)  και  Armstrong (1995)  στις  εκτιμήσεις  τους  για  τη 

διερεύνηση  της  σύγκλισης  οικονομικών  μεταβλητών.  Στην  περίπτωση  που  η 

παράμετρος β είναι θετική, σημειώνεται σύγκλιση.

Συγκεκριμένα, οι Barro and Sala-i-Martin (1995), χρησιμοποιώντας περιοχές των 

Η.Π.Α. και της Ευρώπης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σύγκλιση σε 

βασικές οικονομικές μεταβλητές. Η κριτική που τους ασκήθηκε αναφέρεται στο 

γεγονός  ότι  αυτοί  χρησιμοποίησαν  ανόμοια  σύνολα  στοιχείων  στην  εμπειρική 

τους  ανάλυση  και  ότι  χρησιμοποίησαν  ένα  αριθμό  μεταβλητών  για  να 
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προσεγγίσουν ερμηνευτικές μεταβλητές όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

Επιπλέον,  ο  Armstrong (1995)  διερεύνησε  τους  ρυθμούς  μεταβολής  του  κατά 

κεφαλή  ΑΕΠ μεταξύ  περιοχών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  την  περίοδο  1950  – 

1990. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέχρι τότε έρευνα θεωρούσε ότι μια ασθενής 

διαδικασία σύγκλισης λάμβανε χώρα από το 1950 και μετά, ο Armstrong (1995), 

χρησιμοποιώντας  ένα  τροποποιημένο  υπόδειγμα  και  ένα  μεγαλύτερο  σύνολο 

περιοχών,  βρήκε  ότι  οι  μετρήσεις  των  ρυθμών  σύγκλισης  έπρεπε  να 

αναθεωρηθούν  προς  τα  κάτω,  και  ότι  οι  ρυθμοί  σύγκλισης  μειώθηκαν  τις 

δεκαετίες του 1970 και του 1980 σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1960.

Οι Button and Pentecost (1995) εξέτασαν τις μεταβολές στην οικονομική επίδοση 

οικονομιών  της  Δυτικής  Ευρώπης,  και  ειδικότερα,  το  βαθμό  σύγκλισης  της 

οικονομικής επίδοσης, όπως μετράται με τη μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ, από 

τα  μέσα της  δεκαετίας  του 1970 όταν δημιουργήθηκε  η  ευρύτερη Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  Μολονότι  τα  αποτελέσματα  απλών  υποδειγμάτων  εξειδίκευσης  που 

χρησιμοποίησαν έδειξαν ότι έχει συντελεστεί κάποια σύγκλιση, εντούτοις, όταν τα 

υποδείγματα γίνονται  πιο σύνθετα με την εισαγωγή ειδικών ψευδομεταβλητών 

που προσδιορίζουν τις  συγκεκριμένες χώρες,  τότε δεν παρατηρείται  σημαντική 

σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ κατά την περίοδο της δεκαετίας του 
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1980. Σημειώνουμε εδώ ότι οι Button and Pentecost (1995) χρησιμοποίησαν στις 

εκτιμήσεις τους μια επέκταση της εξίσωσης (2.2) που είναι η εξίσωση 

iijitit εΓDxβαxΔ +++= −                                              (2.3)

όπου ix  = η προς έλεγχο μεταβλητή για σύγκλιση

iD  = μια (n × k) μήτρα k ψευδομεταβλητών που προσδιορίζουν

          οικονομική ετερογένεια μεταξύ των χωρών

Γ = ένα (k × 1) διάνυσμα παραμέτρων

α = σταθερή

β = παράμετρος σύγκλισης

iε  = σφάλμα

i = χώρα

j = χρονική υστέρηση

Δ = διαφορά πρώτης τάξης

Στην περίπτωση που η παράμετρος β είναι αρνητική, αυτό αποτελεί μια αναγκαία 

αλλά όχι ικανή συνθήκη για σύγκλιση (Bernard and Durlauf, 1991).

Οι Siriopoulos and Asteriou (1998) εξέτασαν την υπόθεση της σύγκλισης μεταξύ 

των  διαφόρων  περιφερειών  στην  Ελλάδα,  ακολουθώντας  τη  μεθοδολογία  της 

νεοκλασικής  ανάπτυξης.  Τα  αποτελέσματά  τους  υποδεικνύουν  ότι  υπάρχει 
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δυϊσμός  μεταξύ  των  νότιων  και  των  βόρειων  περιφερειών  στην  Ελλάδα. 

Δικαιολογούν  το  αποτέλεσμα  αυτό  βασιζόμενοι  στην  παραδοχή  ότι  υπάρχει 

διαφορά  στην  ενδογενή  ανάπτυξη  των  περιφερειών  ανάλογα  με  το  βαθμό 

ανάπτυξης  στον οποίο  αυτές  βρίσκονται,  από απόψεως πλούτου,  εκπαίδευσης, 

δεξιοτήτων, γνώσης και αποτελεσματικότητας στις επενδύσεις.

Οι  Esteve,  Sosvilla-Rivero, &  Tamarit (2000), εξετάζοντας στατιστικά στοιχεία 

του ΟΟΣΑ και χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υποδείγματα, όπως είναι αυτό των 

Barro and Sala-i-Martin (1995) και υποδείγματα χρονολογικών σειρών, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι σημειώνεται σημαντική δημοσιονομική σύγκλιση στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 1967-1994.

Ο Fingleton (2001) υποστήριξε, βασιζόμενος στην απλή νεοκλασική θεωρία, ότι η 

ολοκλήρωση  θα  εξαλείψει  τελικά  τις  τρέχουσες  διαφορές  στα  κατά  κεφαλή 

εισοδήματα  ανάμεσα  στις  διάφορες  περιοχές  της  ΕΕ.  Τα  υποδείγματα  που 

βασίζονται στην Κεϋνσιανή παράδοση και στην ενδογενή ανάπτυξη υποστηρίζουν 

διαφορετικά  αποτελέσματα.  Στην  έρευνά  του  ο  Fingleton (2001)  εξέτασε  τη 

σύγκλιση των μεταβλητών ως προς τη νεοκλασική θεωρία και αποδεχόμενος την 

κριτική της νεοκλασικής θεωρίας. Οι εκτιμήσεις του αναφέρονται στο χρόνο που 

χρειάζεται να περάσει μέχρι που να επιτευχθεί ένα κοινό σημείο ισορροπίας. Από 

τη σκοπιά της νεοκλασικής θεωρίας, βρήκε ότι υπάρχει μια ασθενής απόδειξη ότι 

συγκλίνουν οι διάφορες περιοχές της ΕΕ αναφορικά με το κατά κεφαλή προϊόν, 
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και  χρειάζεται  να  περάσουν  περισσότερο από δύο αιώνες  για  να  επιτευχθεί  η 

πλήρης  σύγκλιση.  Από  τη  σκοπιά  της  μη  νεοκλασικής  θεωρίας,  βρήκε  ότι 

χρειάζεται να περάσουν περισσότερο από τρεις αιώνες για να επιτευχθεί η πλήρης 

σύγκλιση.

Ο Cuadrado-Roura (2001) διερεύνησε αρχικά τη σύγκλιση βασικών οικονομικών 

μεταβλητών  μεταξύ  περιοχών  και  μεταξύ  κρατών-μελών  της  ΕΕ, 

χρησιμοποιώντας  περιγραφικές  μεθόδους  και  όχι  κάποιες  υποθέσεις  ή 

υποδείγματα. Απέδειξε εμπειρικά ότι μετά από μια περίοδο σχετικής σύγκλισης 

στο κατά κεφαλή ΑΕΠ και της παραγωγικότητας της εργασίας, η διαδικασία αυτή 

έφτασε  σχεδόν  στο  τέλος  της.  Επιπλέον,  ασχολήθηκε  με  δύο  ενδιαφέροντα 

γεγονότα που συμβάλουν στην επίτευξη της σύγκλισης. Το ένα αναφέρεται στο 

‘εθνικό αποτέλεσμα’,  το οποίο περιλαμβάνει  την περιφερειακή συμπεριφορά η 

οποία συνδέεται με την κάθε χώρα στην οποία βρίσκεται η περιοχή, και το άλλο 

αναφέρεται στη ‘διαφορικό αποτέλεσμα’, το οποίο περιλαμβάνει τη συμπεριφορά 

πολλών ευρωπαϊκών περιοχών αναφορικά με οικονομικά αποτελέσματα.

Οι  Brada and Kutan (2001)  διερεύνησαν  τη  σύγκλιση  των  νομισματικών 

πολιτικών διαφόρων χωρών με τη νομισματική πολιτική της Γερμανίας. Οι χώρες 

αυτές  χωρίστηκαν σε  τρεις  κατηγορίες:  Των οικονομικών της  μετάβασης,  των 

οικονομιών της μη μετάβασης,  και  των οικονομιών που τελευταία εντάχθηκαν 

στην ΕΕ. Βρήκαν το συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των 
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νομισματικών  πολιτικών  της  Γερμανίας  και  των  χωρών  που  τελευταία  έχουν 

ενταχθεί  στην  ΕΕ.  Στο  ίδιο  συμπέρασμα  κατέληξαν  και  για  τις  υποψήφιες 

οικονομίες  της  μη  μετάβασης.  Αντίθετα,  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  δεν 

υπάρχει σύγκλιση των νομισματικών πολιτικών των οικονομιών της μετάβασης με 

αυτήν της οικονομίας της Γερμανίας.

Οι  Sosvilla-Rivero and Gil-Pareja (2004) διερεύνησαν τη σύγκλιση τιμών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σύγκλιση τιμών 

για  τα  εμπορεύσιμα  προϊόντα,  ενώ  για  τα  προϊόντα  τα  οποία  υπόκεινται  σε 

ειδικούς φόρους  δεν υπάρχει απόδειξη σύγκλισης τιμών. Στην έρευνά τους αυτή 

χρησιμοποίησαν το υπόδειγμα των Levin and Lin (1992), το οποίο περιγράφεται 

με την εξίσωση:

∑
=

−− ε+∆γ+β+α=∆
m

1j
t,ijt,ij1t,iit,i ppp                                        (2.4)

όπου: Δ = πρώτη διαφορά

t,ip = διαφορά σε  λογαρίθμους  της  τιμής  ενός  δεδομένου  προϊόντος  της 

χώρας i ως προς την τιμή του προϊόντος στη Γερμανία

iα ,  β,  jγ  =  παράμετροι  προς  εκτίμηση.  Σημειώνεται  εδώ  ότι  για  την 

ύπαρξη σύγκλισης η τιμή της παραμέτρου β πρέπει να είναι αρνητική

iε = διαταρακτικός όρος
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Ο  Tzionas (2002)  διερεύνησε  την  περιφερειακή  σύγκλιση  της  ελληνικής 

οικονομίας, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της β- και σ- σύγκλισης, καθώς και την 

ανάλυση  των  αλυσίδων  Markov.  Κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  β-έννοιες 

υποδεικνύουν  σύγκλιση  σε  βαθμό  2%  (1971-1981)  και  4%  (1982-1993).  Η 

ανάλυση των αλυσίδων Markov υπέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή ένδειξη προς όφελος 

των σχηματισμών ομάδων, δυϊσμού και πόλωσης για της ελληνικές περιοχές την 

περίοδο 1971-1993. 

Ο Μπαγιάτης (2004), χρησιμοποιώντας  τη στατιστική-ανάλυση δεδομένων, με τη 

μέθοδο  της  παραγοντικής  ανάλυσης  των  αντιστοιχιών  και  της  ιεραρχικής 

ταξινόμησης ερμήνευσε το φαινόμενο της σύγκλισης. Μελέτησε τη μεταβολή των 

επιπέδων των κριτηρίων σύγκλισης και στις δεκαπέντε χώρες-μέλη  της  Ε.Ε. από 

το 1981 έως το 2002.  Κατά τον Μπαγιάτη (2004),  οι  τεράστιες  διαφορές που 

σημειώθηκαν στις τιμές  του πληθωρισμού κατά τη δεκαετία του ’80 και στις 

δεκαπέντε χώρες, εξαλείφονται. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ, 

όλες οι χώρες κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τον πληθωρισμό, πετυχαίνοντας 

έτσι την σύγκλιση. Το επιτόκιο όλων των χωρών της Ε.Ε. στην περίοδο 1981-

2000  σημειώνει  πτωτική  πορεία.  Το  1981  το  επιτόκιο  κυμαίνεται  σε  υψηλά 

επίπεδα  (8  με  30  μονάδες),  το  2000  παρουσιάζει  σύγκλιση  των  τιμών  (5-5,6 

μονάδες). Την  ίδια χρονιά το ελληνικό επιτόκιο βρίσκεται στο 6.5%. Προς το 

τέλος της δεκαετίας του ’90,οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. σταθεροποιούν το 

δημόσιο  χρέος  τους  σε  επίπεδα  της  τάξης  των  40-60  μονάδων.  Η  Ελλάδα 
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καταφέρνει  να  μειώσει  το  δημόσιο  χρέος  σε  επίπεδα  της  τάξης  των  95-110 

ποσοστιαίων  μονάδων,  το  οποίο  είναι  υψηλότερο  από  το  60%  που  είναι  το 

κριτήριο σύγκλισης.  Και οι  δεκαπέντε χώρες-μέλη καταφέρνουν στα τελευταία 

έτη  της   περιόδου  1981-2000  να  περιορίσουν  το  δημόσιο  έλλειμμά  τους. 

Υπάρχουν χώρες που εμφανίζουν το 2000 πλεόνασμα. Η Ελλάδα ενώ για πολλά 

χρόνια εμφάνιζε υψηλό έλλειμμα κατάφερε προς το τέλος της δεκαετίας του 90 να 

το μειώσει. Σε σχέση με τον δείκτη της ανεργίας παρατηρείται μείωση στις πιο 

πολλές χώρες. Η Ελλάδα ενώ τα πιο πολλά χρόνια παρουσιάζει μεσαίες τιμές, τα 

τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90 παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ο 

ρυθμός  μεταβολής  του  Α.Ε.Π.   των  χωρών  μελών,  ενώ  το  1981  κυμαινόταν 

μεταξύ  -2,0  ως  3,3  μονάδες,  κατά  το  έτος  2000  εμφανίζεται  αυξημένος  και 

κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 3,7 μονάδων. Αυξημένος είναι ο ρυθμός μεταβολής του 

Α.Ε.Π. στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη της περιόδου έρευνας.

Κατά  τους   Arakedian and Moschos (2005),  οι  οποίοι  χρησιμοποίησαν  δυο 

εναλλακτικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών για τη διερεύνηση της σύγκλισης 

μεταξύ  Ελλάδας  και  Ε.Ε.,   όσον  αφορά  τον  πληθωρισμό,  η  διαδικασία 

προσέγγισης  ξεκίνησε  πριν  το  1990.  Κατά την  περίοδο 1970-2004  η  διαφορά 

πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας  και των άλλων κρατών μελών  δε διεπόταν από 

συμπεριφορά συμβατή με δυναμική ισορροπία σταθερής κατάστασης, αλλά έχει 

υποστεί  μεταβολές.  Η  πορεία  των  χωρών  μελών  χαρακτηρίστηκε  από 
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διαρθρωτικές μεταβολές, ως αποτέλεσμα των οποίων επήλθε η σύγκλιση στους 

ρυθμούς πληθωρισμού.

Οι  Soukiazis and Castro (2005) υποστηρίζουν ότι  η  νομισματική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  έχει  προκαλέσει  κριτικές  επειδή  δίνει 

περισσότερη προσοχή στη σταθεροποίηση των τιμών στην Ευρώπη, παρά στο να 

ενθαρρύνει υψηλότερη ανάπτυξη και απασχόληση. Συνεχίζουν, ότι είναι γενικά 

αποδεκτό  ότι  τα  κριτήρια  του  Μάαστριχ,  ενδυναμωμένα  και  με  το  Σύμφωνο 

Σταθερότητας,  επιβάλλουν  σοβαρούς  μακροοικονομικούς  περιορισμούς  στην 

οικονομική επίδοση  επειδή δε λαμβάνουν υπόψη τους ειδικότερα προβλήματα 

των επιμέρους οικονομιών. Έτσι, υποστηρίζουν ότι ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η 

διερεύνηση του κατά πόσον τα κριτήρια του Μάαστριχ και οι περιορισμοί του 

συμφώνου  σταθερότητας  έχουν  επηρεάσει  τη  διαδικασία  της  πραγματικής 

σύγκλισης ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην 

έρευνά τους ελέγχουν τη σύγκλιση στα επίπεδα διαβίωσης, την παραγωγικότητα, 

τις επενδύσεις και την ανεργία μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Από την ανάλυσή 

τους  αυτή,  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  εκτίμησης  για  διαστρωματικά  και 

διαχρονικά  στοιχεία,  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  είναι  δυνατό  να 

ανιχνευθούν  σημαντικές  επιδράσεις  των  κριτηρίων  του  Μάαστριχ  στην 

πραγματική σύγκλιση.
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Οι Kutan and Yigit (2005) αποδέχονται ότι το βασικό κλειδί για τα νέα μέλη να 

ενταχθούν επιτυχώς στη οικονομική και νομισματική ένωση στην Ευρώπη είναι 

να  επιτύχουν  σύγκλιση  στα  νομισματικά  και  πραγματικά  μεγέθη  βασικών 

οικονομικών μεταβλητών τους. Με την έρευνά τους, επεκτείνοντας προηγούμενες 

σχετικές  έρευνες,  εξετάζουν  τη  σύγκλιση  νέων  υποψήφιων  προς  ένταξη  στην 

ΟΝΕ χωρών.  Χρησιμοποιώντας  τεχνικές  μοναδιαίων  ριζών  σε  ομαδοποιημένα 

στοιχεία, βρήκαν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει πραγματική στοχαστική σύγκλιση 

για όλες τις υποψήφιες νέες χώρες. Ειδικότερα, βρήκαν ότι οι χώρες της Βαλτικής 

σημειώνουν ισχυρή νομισματική προσέγγιση και προσέγγιση τιμών. 

Οι  Perman and Tavera (2007)  υποστηρίζουν  ότι  χωρίς  σύγκλιση  των 

μακροοικονομικών  παραμέτρων,  οι  οποίοι  εκπροσωπούν  της  μηχανισμούς 

ρύθμισης, ακόμη και μία κοινή οικονομική διατάραξη στα κράτη-μέλη της ΕΕ θα 

προκαλέσει διαφορετικές μακροοικονομικές επιπτώσεις στην Ένωση, και τελικά 

θα χρειαστεί να ληφθούν συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές, οι οποίες θα είναι 

κατά το μάλλον ή ήττον όμοιες. Έτσι, προχωρούν στη διερεύνηση της σύγκλισης 

της παραμέτρου του νόμου του Okun, ανάμεσα σε ομάδες κρατών-μελών της ΕΕ. 

Καταλήγουν  ότι  η  υπόθεση  της  σύγκλιση  της  παραμέτρου  του  Okun 

βραχυπρόθεσμα μάλλον δεν ισχύει. 
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2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας:

1. Το φαινόμενο της σύγκλισης οικονομικών μεταβλητών μεταξύ περιοχών ή 

κρατών-μελών της ΕΕ συνεχίζει  να αποτελεί  ένα ενδιαφέρον θέμα στην 

οικονομική επιστήμη (Cuadrado-Roura, 2001).

2. Τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών εξαρτώνται σημαντικά από τα 

σύνολα  στοιχείων  και  τα  υποδείγματα  που  χρησιμοποιούν  οι  διάφοροι 

ερευνητές (Button and Pentecost, 1995).

3. Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται σημαντικά στη διερεύνηση του 

κατά κεφαλή ΑΕΠ.

Ως εκ των παραπάνω, θεωρούμε ότι η διδακτορική αυτή διατριβή, διερευνώντας 

τέσσερις βασικές μεταβλητές από την ονομαστική οικονομία στην ΕΕ και δύο 

βασικές μεταβλητές από την πραγματική οικονομία στην ΕΕ, έρχεται να καλύψει 

ένα  σημαντικό  κενό  στη  βιβλιογραφία  που  αναφέρεται  στον  τομέα  της 

οικονομικής της σύγκλισης.

Διδακτορική Διατριβή του Νίκου Καπούλα 53



Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο  κεφάλαιο  αυτό  έχουμε  στόχο  να  περιγράψουμε  συνοπτικά  τόσο  την 

ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική οικονομία, για το χρονικό διάστημα από το 

1960 έως το 2000, αναφερόμενοι σε βασικές οικονομικές τους μεταβλητές. Οι 

βασικές αυτές μεταβλητές είναι οι εξής:

• Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας

• Το επίπεδο του μακροχρόνιου επιτοκίου

• Ο πληθωρισμός τιμών 

• Το ποσοστό της ανεργίας

• Το δημόσιο χρέος

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα

Θεωρούμε  σκόπιμο  να  περιγράψουμε  τις  μεταβλητές  αυτές  και  τους 

παράγοντες  που  επηρέασαν  τις  μεταβολές  τους  διαχρονικά,  αφού  αυτές 

αποτελούν τις βασικές μεταβλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκφράζουν τη 
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σύγκλιση  σε  όρους  νομισματικής  και  πραγματικής  οικονομίας.  Έτσι,  η 

διερεύνηση των βασικών αυτών μεταβλητών μας παρουσιάζει το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο κινούνται  οι  στατιστικοί  έλεγχοι  που σημειώνονται  στα επόμενα 

κεφάλαια και αναφέρονται στη σύγκλιση των μεταβλητών αυτών.

Πριν όμως από την παρουσίαση των μεταβλητών αυτών ασχολούμαστε αρκετά 

συνοπτικά με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

3.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κατά  τη  διάρκεια  του  τελευταίου  ήμισυ  του  20ου αιώνα,  τα  υπάρχοντα 

ευρωπαϊκά  στατιστικά  στοιχεία,  με  όλες  τις  αδυναμίες  μετρησιμότητας, 

αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας, κατέγραψαν τις ιστορικές στιγμές εξέλιξης 

των ευρωπαϊκών συστημάτων. Η οικονομική κρίση  του 1974 και του 1982 

επέφερε μια νέα οικονομική προβληματική και ένα επαναπροσδιορισμό των 

κοινωνικών στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού 

και ανεργίας και τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν επέτρεψαν τη 

χαλάρωση  του  ασφυκτικού  περισταλτικού  προγράμματος  δημοσιονομικής 

πειθαρχίας (Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 1991).

Παρακολουθώντας το ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης για την Κοινότητα, 

βλέπουμε ότι αυτό έπεσε από 4,6 % ετησίως, μεταξύ 1963 και 1973, στο 1,9 % 

από το 1973 έως το 1982. Σε σύγκριση μάλιστα με την ανάπτυξη στις Η.Π.Α., 
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θα λέγαμε ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη ήταν αρκετά ταχύτερη μέχρι το 1973, 

ενώ μετά το έτος αυτό παρουσιάστηκε μια σημαντική επιβράδυνση.

Κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 – της εξάπλωσης – η Ευρώπη είχε γίνει 

η πατρίδα της πλήρους απασχόλησης  και δέχτηκε εκατομμύρια μετανάστες. 

Όμως από το 1973 έως το 1983, αποτελεί τη μοναδική αναπτυγμένη περιοχή 

στον  κόσμο  όπου  δε  δημιουργήθηκε  καμιά  θέση  εργασίας.  Αντίθετα  η 

απασχόληση μειώθηκε κατά 3 εκατομμύρια στην Ε.Ο.Κ., με αποτέλεσμα το 

ποσοστό  ανεργίας  να  αυξηθεί  πολύ  στην  Ευρώπη.  Οι  κοινωνικές  και 

οικονομικές  συνέπειες  αυτού  του  φαινομένου  ήταν  πολύ  σοβαρές  για  την 

Ευρώπη.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η Ευρώπη αντιμετώπισε τρεις προκλήσεις: 

τον πληθωρισμό, την κρίση του πετρελαίου και τον ανταγωνισμό των νέων 

βιομηχανιών. Καμιά άλλη αναπτυγμένη χώρα στον κόσμο δεν επλήγη τόσο 

σοβαρά.  Μόνο  η  Ευρώπη  υπέστη,  ταυτόχρονα,  παρόμοια  εξάρτηση  από 

πλευράς ενέργειας και τη διπλή βιομηχανική πρόκληση της Ιαπωνίας και των 

νέων Βιομηχανικών χωρών.

Όπως  παρατηρούν  αρκετοί  ερευνητές,  η  Ευρώπη  χαρακτηρίζεται  από  μια 

τεράστια  εξέλιξη  των  ατομικών  εισοδημάτων  σε  σχέση  με  το  Α.Ε.Π.,  που 

υποδηλώνει την προτίμηση για την κατανάλωση σε βάρος της επένδυσης και 

μια αύξηση του κόστους στις επιχειρήσεις που περιορίζει τη δυνατότητά τους 
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για  επενδύσεις.  Επιπλέον,  εξαιτίας  του  υψηλού  επιπέδου  κόστους  που 

αντιπροσωπεύουν  τα  ημερομίσθια,  οι  επιχειρήσεις  προτιμούν  να 

πραγματοποιούν  επενδύσεις  με  τις  οποίες  εξοικονομείται  το  εργατικό 

δυναμικό,  παρά  επενδύσεις  με  τις  οποίες  δημιουργείται  απασχόληση.  Οι 

επιβαρύνσεις της φορολογίας και της ειδικής φορολογίας  που προστίθενται 

στα ημερομίσθια είναι  οι  υψηλότερες  στον κόσμο.  Με αυτόν τον τρόπο,  η 

αύξηση των ατομικών εισοδημάτων, που είναι υπερβολική σε σχέση με την 

αύξηση  του  παραγόμενου  προϊόντος,  αυξάνει  την  ανεργία,  μειώνει  την 

επένδυση και παρεμποδίζει την παρούσα και τη μελλοντική ανάπτυξη. Από το 

1974 ως το 1980, το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 2,3 % ετησίως. Στην Ευρώπη τα 

πραγματικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 2,5 % και δε σημειώθηκε αύξηση της 

απασχόλησης (0,1 % ετησίως).

Όταν η συνολική ανάπτυξη ελαττώνεται, τα δυο μοναδικά μέσα προκειμένου 

να  διατηρηθούν οι  αυξήσεις  της  αγοραστικής  δύναμης  είναι   ο  εξωτερικός 

δανεισμός και η μείωση των κερδών των επιχειρήσεων. Μετά την κρίση του 

1974 σημειώθηκε και εκτροπή των δημοσίων οικονομικών που οφειλόταν στην 

αύξηση  των  δαπανών  για  την  κοινωνική  ασφάλιση.  Αυτό  οδήγησε  στην 

αύξηση των ελλειμμάτων και στην αύξηση του βάρους της φορολογίας  και 

της ειδικής φορολογίας. Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα εμφανίζουν άνοδο 

στην Κοινότητα μετά το 1974.
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Προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα αυτά, έπρεπε να γίνει προσφυγή 

είτε  στο  δανεισμό  –  αλλά  αυτό  θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  άνοδο  των 

επιτοκίων,  παρεμποδίζοντας  τις  επενδύσεις  των  επιχειρήσεων  –  είτε  στην 

αύξηση  της  κυκλοφορίας  του  χρήματος  που  θα  τροφοδοτούσε  τον 

πληθωρισμό.  Οι  υποχρεωτικές  εισφορές  στα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  οι 

δαπάνες  για  κοινωνική  ασφάλιση  θα  οδηγούσαν  στην  επιδείνωση  των 

ελλειμμάτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν 

μέτρια.  Η  οικονομική  μεγέθυνση  είχε  σχεδόν  σταματήσει,  η  ανεργία  ήταν 

υψηλή και  οι  επιδόσεις  που αφορούσαν τη σύγκλιση των οικονομιών ήταν 

φτωχές. Ο μέσος πληθωρισμός ήταν περίπου τριπλάσιος της δεκαετίας του ’60. 

Έτσι επιχειρήθηκε ένας επαναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής με 

στόχο  τη  μείωση  του  πληθωρισμού  και  την  εξασφάλιση  συναλλαγματικής 

σταθερότητας.  Μετά  τη  συνθήκη  του  Μάαστριχ  και  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος  σύγκλισης  αρχίζει  η  ουσιαστική  διαδικασία  νοικοκυρέματος 

των οικονομικών μεγεθών των χωρών – μελών  της ΕΕ. 

3.3  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Την περίοδο 1950-1972 η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα 

μεταξύ 16 χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά παρουσίαζε το μεγαλύτερο μέσο ετήσιο 

ρυθμό μεγέθυνσης, Eάν συνεχίζονταν αυτή η τάση, η Ελλάδα θα είχε σήμερα 

συγκλίνει με τις οικονομίες του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1960 
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το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξανόταν με ρυθμό 7.0% έναντι 3.9% 

του ευρωπαϊκού και η σύγκλιση θα απαιτούσε 42 έτη. Τη δεκαετία του 1970 η 

Ελλάδα είχε ρυθμό 3.7% ξεπερνώντας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (2%), αλλά 

με αυτή τη διαφορά η σύγκλιση θα απαιτούσε 81 έτη. Τη δεκαετία του 1980 η 

διαδικασία  αντιστράφηκε.  O ρυθμός  στην  Ελλάδα  ήταν  μόλις  1  %,  ενώ  ο 

αντίστοιχος ευρωπαϊκός ήταν 1.8% και η Ελλάδα απέκλινε από την Ευρώπη, 

ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα ξεπέρασε πάλι το μέσο όρο, 

μειώνοντας το χάσμα με τις οικονομίες της Ε.Ε..

Να  σημειωθεί  ότι  για  τη  μελλοντική  σύγκλιση  θα  απαιτηθούν  ρυθμοί 

μεγέθυνσης  που  θα  ξεπερνούν  σημαντικά  τους  αντίστοιχους  ευρωπαϊκούς. 

Εάν, για παράδειγμα, η Ευρώπη αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2%, τότε 

–  με  δεδομένο  ότι  το  εισόδημα  στην  Ελλάδα  ανέρχεται  στο  70%  του 

ευρωπαϊκού – θα απαιτηθεί για τη σύγκλιση σε μια δεκαετία μέσος ετήσιος 

ρυθμός  της  τάξης  του  5.7%,  ενώ  για  τη  σύγκλιση  σε  μια  εικοσαετία  θα 

απαιτηθεί ρυθμός της τάξης του 3.8%.

Με  τη  συμπλήρωση  είκοσι   χρόνων  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

(1981-2000), η Ελλάδα εμφανίζεται (στα χαρτιά τουλάχιστον) να επιτυγχάνει 

ένα  βασικό  στόχο  της.  Nα  συγκλίνει  με  το  μέσο  επίπεδο  ανάπτυξης  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.).  Γιατί,  η  αυξητική αναθεώρηση κατά 25% του 

ΑΕΠ  (Ακαθάριστου  Εγχώριου  Προϊόντος)  της  χώρας  που  αποφασίστηκε 

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 59



Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών

πρόσφατα, φέρνει την Ελλάδα περίπου στο μέσο όρο ανάπτυξης της Ένωσης 

(94% του μέσου όρου της Ε.Ε. κατά κεφαλήν εισόδημα).

Μέχρι  το  1971,όπου  έχουμε  την  κατάρρευση  του  συστήματος  σταθερών 

συναλλαγματικών  ισοτιμιών  του  Bretton Woods ,  οι  μακροοικονομικές 

εξελίξεις  στην  Ελλάδα χαρακτηρίζονταν  από υψηλούς  ρυθμούς  μεγέθυνσης 

και χαμηλό  πληθωρισμό. Η σύνδεση της δραχμής με το δολάριο(συμφωνία 

του  Smithsonian Institute), μετά την κατάρρευση του συστήματος σταθερών 

ισοτιμιών του Bretton Woods, και η επεκτατική πολιτική που είχε προηγηθεί, 

συνέβαλαν  στην   υποτίμηση  της  δραχμής  κατά  τη  διετία  1972-1973. 

Ταυτόχρονα,  η  πρώτη  πετρελαϊκή  κρίση  του  1973-1974,  που   οδήγησε  σε 

μεγάλη  άνοδο  της  τιμής  του  πετρελαίου,   αύξησε  τον  πληθωρισμού,  με 

αποτέλεσμα ο πληθωρισμός από 3,3% το 1972 να φθάσει  στο 15%  το έτος 

1973 και 23,5 % το 1974. Όμως το 1974, η απειλή πολέμου με την Τουρκία 

και  η  κατάρρευση  της  δικτατορίας  οδήγησαν  σε  απότομη  πτώση  της 

παραγωγής.

Το 1975 είναι ουσιαστικά το πρώτο  έτος μετά την μεταπολίτευση και έπαιξε 

ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών κατά 

την 10ετία του 1970. Οι οικονομική πολιτική  που άρχισε να διαμορφώνεται 

από τις αρχές του 1975 και σε πολλές περιπτώσεις μέχρι το τέλος του 1970, 

συνοδεύτηκε από πολλούς περιοριστικούς παράγοντες: 
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α) Την ανάγκη ενίσχυσης των δαπανών για την εθνική άμυνα,.

β) Την  ανάγκη  ικανοποίησης  πιεστικών  οικονομικών  και  κοινωνικών 

αιτημάτων των εργαζομένων.

γ) Την αύξηση των διεθνών τιμών των πρώτων υλών και του πετρελαίου.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια νεά 

φάση,με βασικά χαρακτηριστικά την ανεπάρκεια επενδύσεων,την μείωση της 

οικονομικής  μεγέθυνσης,την  αύξηση  του  πληθωρισμού,της  ανεργίας,του 

δημόσιου χρέους και ελλείματος.Η μακροοικονομική πολιτική που ασκήθηκε 

μετά την πτώση της δικτατορίας(1974) υπήρξε επεκτατική και συνέβαλε στην 

ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υψηλοί ρυθμοί 

αύξησης  του  προϊόντος  μέχρι  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  ‘70.Η  χαλαρή 

δημοσιονομική  και  νομισματική  πολιτική,   η  διολίσθηση  της  δραχμής  που 

επεδίωκε  τη  διατήρηση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ελληνικών  προϊόντων 

στις διεθνείς αγορές,η άνοδος των πραγματικών μισθών, η οποία  υπερέβαινε 

την αύξηση της παραγωγικότητας.   τροφοδοτούσαν τον πληθωρισμό αυτής 

της περιόδου.

Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση της δικτατορίας 

η  οικονομική  πολιτική  προσανατολίστηκε  στην  ενίσχυση  της  εγχώριας 

ζήτησης και  στην αναδιανομή του εισοδήματος για την αποκατάσταση της 

κοινωνικής  συνοχής  που είχε  διαταραχθεί  επικίνδυνα κατά τη  διάρκεια  της 

στρατιωτικής  δικτατορίας.Η  επιτακτική  ανάγκη  της  κοινωνικής  συνοχής 

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 61



Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών

δικαιολογεί  την έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

προσφοράς που επιδεινώθηκαν σημαντικά με τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 

1973 και του 1979.

Η   δεύτερη  πετρελαϊκή  κρίση  το  1979  βρήκε  την  ελληνική  οικονομία  σε 

συνθήκες  έντονων  πληθωριστικών  προσδοκιών,  οι  οποίες  την  καθιστούσαν 

ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια εξωγενή οικονομική διατάραξη της έκτασης αυτής. 

Παρά  την  επικράτηση  συνθηκών  στασιμοπληθωρισμού  κατά  τις  αρχές  της 

δεκαετίας του 1980, η οικονομική πολιτική συνέχισε να ενισχύει τη ζήτηση, 

ενώ  αγνοήθηκαν  οι  παρεμβάσεις  που  απαιτούνταν  για  την  ενίσχυση  της 

προσφοράς. 

Στο  ευρωπαϊκό  επίπεδο  το  1979  άρχισε  η  λειτουργία  του   ευρωπαϊκού 

νομισματικού  συστήματος  ενώ  στην  Ελλάδα  υπογράφτηκε  η  συμφωνία 

ένταξης  της  χώρας  στην  Ε.Ο.Κ.  Η  επιβράδυνση  της  οικονομικής 

δραστηριότητας και η επιτάχυνση του πληθωρισμού έδειχναν ότι η ελληνική 

οικονομία  έμπαινε  σε  φάση στασιμοπληθωρισμού σε  μια  περίοδο εκλογών. 

Πράγματι, εν όψει των εκλογών του 1981, η κυβέρνηση Ράλλη ακολούθησε 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. 

Το 1982 επίσης είναι επίσης ίσως το σημαντικότερο έτος της 10ετίας του 1980 

δεδομένου  ότι  ξεκίνησε  η  εφαρμογή  μιας  διαφορετικής  πολιτικής  από  το 
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παρελθόν και ήταν το  έτος που άρχισαν ουσιαστικά οι επιπτώσεις της ΕΟΚ 

στην ελληνική οικονομία. 

Πιο συγκεκριμένα την περίοδο μετά το 1982 χαρακτηρίζουν οι εξής ευνοϊκοί 

παράγοντες, σε σύγκριση με την περίοδο μετά το 1975 (Αγαπητός, 1993):

α) Η νέα κυβέρνηση παρέλαβε τη χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 

εκείνη που την παρέλαβε η κυβέρνηση το 1975. 

β) Άρχισαν το 1982 οι εισροές πόρων από την ΕΟΚ. 

γ)  Κατά  την  δεκαετία  του  ’80  δεν  έγιναν  ανατιμήσεις  πρώτων  υλών  και 

πετρελαίου όπως το 1973 και 1979. 

δ) Οι δαπάνες για την εθνική άμυνα ήταν λιγότερο πιεστικές από το 1975.  

ε) Οι εργαζόμενοι ήταν πιο ανεκτικοί στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, 

γεγονός που φαίνεται από τις βραχυχρόνιες απεργιακές κινητοποιήσεις σε 

σύγκριση με τις συνεχείς και μακροχρόνιες της περιόδου 1975-1980. 

Μετά την  είσοδο της  Ελλάδας  στην  ΕΟΚ το  1981,  ο  βαθμός  έκθεσης  της 

ελληνικής οικονομίας στο διεθνή ανταγωνισμό έβαινε σταδιακά αυξανόμενος 

λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που επιχειρήθηκαν. Με την απορύθμιση των 

χρηματοπιστωτικών  αγορών  και  την  απελευθέρωση  των  εξωτερικών 

συναλλαγών,  η  ελληνική  οικονομία  έγινε  πιο  ανοικτή  και  σταδιακά 

αναπροσανατολίστηκε προς την ευρωπαϊκή αγορά. Με την ενσωμάτωσή της 

στην παγκόσμια αγορά, η Ελλάδα, ως μια μικρή ανοιχτή οικονομία, άρχισε να 
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επηρεάζεται κατά τρόπο πιο άμεσο από τις διεθνείς εξελίξεις. Έτσι τα βασικά 

μακροοικονομικά μεγέθη της άρχισαν να διαμορφώνονται στα επίπεδα  των 

ανταγωνιστών της. Το μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε 

στην Ελλάδα, ειδικά κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του ‘80, δεν ήταν σε 

αντιστοιχία  με  τους  προσανατολισμούς  των  οικονομικών  πολιτικών  που 

ακολουθήθηκαν στις  άλλες  χώρες της Ευρώπης.

Στις  περισσότερες  βιομηχανικές  χώρες  της  Ε.Ο.Κ,  η  οικονομική  πολιτική 

προσανατολίστηκε  σε  μεσοπρόθεσμους  στόχους  και  δόθηκε  ιδιαίτερη 

βαρύτητα  στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Κυριάρχησε η αντίληψη  ότι 

η μείωση του πληθωρισμού και η   σταθερότητας των τιμών ήταν αναγκαία 

συνθήκη για την επίτευξη ευρύτερων οικονομικών στόχων και την επαναφορά 

των  οικονομιών  σε  τροχιά  σταθερής  ανάπτυξης.  Έτσι  οι  περισσότερες 

ευρωπαϊκές οικονομίες από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 προσαρμόστηκαν 

σε  χαμηλότερους  ρυθμούς  πληθωρισμού.Το  1980  ο  πληθωρισμός  στην 

Ευρώπη  ήταν  13,2  %  και  το  1987  μειώθηκε  στο  3,9  %.Στην  Ελλάδα  ο 

πληθωρισμός  κινούνταν σε  υψηλές  τιμές,το 1980 ήταν 21,9 % και  22,1 το 

1986  .Και  αυτό  γιατί  στην  Ελλάδα,  η  δημοσιονομική  και  η  νομισματική 

πολιτική υπήρξαν επεκτατικές κατά το μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας, με 

εξαίρεση το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της περιόδου 1985-1987. 

Συνέπεια της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά τη δεκαετία του ’80 

ήταν η  σημαντική επιδείνωση των δημοσιονομικών δεικτών.Οι  οικονομικές 
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επιδόσεις της περιόδου 1986-1989 παρουσιάζουν βελτίωση συγκριτικά με την 

περίοδο 1981-1985,με εξαίρεση την αρνητική κατάσταση του δημόσιου τομέα. 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε από 

2,9%  το 1980 σε 16,1% το 1990. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε  και από 23,8 % 

που ήταν το 1980  εκτοξεύτηκε το 1990 και  έφθασε στο 90,1% .

Η αύξηση του ελλείματος και του χρέους προήλθε  από την συνεχή αύξηση 

δημοσίων δαπανών,την αυξημένη φοροδιαφυγή,τις προεκλογικές φορολογικές 

ελαφρύνσεις,αλλά κυρίως από την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών που 

συνέβαλαν  στην  τόνωση  της  ζήτησης,.  Με  δεδομένη  την  έλλειψη  μέτρων 

ενίσχυσης  της  προσφοράς,  οι  αυξημένες  αυτές  δαπάνες  συνέβαλαν  στην 

αύξηση  του  πληθωρισμού.  Το  ύψος  των καταναλωτικών  δαπανών  και  των 

πληρωμών  για  τόκους  δεν  επέτρεψαν  τη  χρηματοδότηση  των  δημόσιων 

επενδύσεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η έλλειψη  υποδομών που θα οδηγούσαν 

στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα τόνωναν την εγχώρια επενδυτική 

και  οικονομική  δραστηριότητα.  Σε  συνθήκες  υψηλού  πληθωρισμού,  η 

αβεβαιότητα που συνεπάγονταν οι πληθωριστικές προσδοκίες σε συνδυασμό 

με  το  χαμηλό  επίπεδο  ανάπτυξης  των  υποδομών  οδήγησαν  σε  σημαντική 

μείωση του λόγου επενδύσεων προς ΑΕΠ.

Ο ελλιπής βαθμός ανάπτυξης  του δημοσιονομικού συστήματος και το υψηλό 

κόστος που συνεπαγόταν η είσπραξη εσόδων μέσω της επιβολής φόρων είχε 
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ως  συνέπεια  οι  αρχές  να  καταφεύγουν  στη  δημιουργία  χρήματος  για  την 

κάλυψη των υψηλών ελλειμμάτων. 

Η  άσκηση  της  νομισματικής  πολιτικής  λάμβανε  χώρα  σε  ένα 

χρηματοπιστωτικό  σύστημα  που  υπαγόταν  σε  πληθώρα  διοικητικών 

ρυθμίσεων. Οι  δυσχέρειες  που  αντιμετώπιζαν  οι  νομισματικές  αρχές  στη 

συγκράτηση των νομισματικών μεγεθών, εντός των στόχων που είχαν τεθεί, 

μπορεί να αποδοθούν στους εξής λόγους(Mόσχος,2006):

α) Ενώ ο καθορισμός νομισματικών στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη 

μιας σταθερής συνάρτησης ζήτησης χρήματος, η ζήτηση χρήματος στην 

Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, χαρακτηριζόταν από αστάθεια που 

οφειλόταν σε χρηματοοικονομικές καινοτομίες.

β) Δεν υπήρχαν επαρκώς αναπτυγμένα μέσα άσκησης πολιτικής και οι 

νομισματικές αρχές χρησιμοποιούσαν διοικητικής φύσης ρυθμίσεις για τον 

επηρεασμό είτε των επιτοκίων είτε των νομισματικής φύσης μεγεθών. 

γ) Οι υψηλοί ρυθμοί νομισματικής επέκτασης τροφοδοτούνταν σε μεγάλο 

βαθμό από τις υψηλές δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, καθώς το 

Δημόσιο είχε προνομιακή πρόσβαση στις πιστώσεις λόγω επιδοτούμενων 

επιτοκίων.
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Έτσι  η ανάγκη χρηματοδότησης των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

συχνά οδηγούσε σε υπέρβαση των στόχων που είχαν τεθεί για τη νομισματική 

επέκταση.

Τον  Οκτώβριο  του  1985,  λόγω  των  μακροοικονομικών  ανισορροπιών  που 

είχαν  παρουσιασθεί,όπως  υψηλός   πληθωρισμός,  υψηλά  ελλείμματα  του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υψηλές δανειακές ανάγκες του δημόσιου 

τομέα, εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ένα διετές πρόγραμμα 

οικονομικής σταθεροποίησης.Η επιβολή αυτού του προγράμματος συνδέθηκε 

πολιτικά με τους όρους χορήγησης δανείου από την κοινότητα προς την χώρα 

μας. Οι πρωταρχικοί στόχοι του σταθεροποιητικού προγράμματος ήταν: 

1. Η  μείωση  του  πληθωρισμού  με  στόχο  την  αποκατάσταση  της 

ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας 

2. Εφαρμογή περιοριστικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. 

3. Μείωση του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους της χώρας.

4. Εξασφάλιση ισορροπίας στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας ,ώστε  να 

μην  αποτελεί  το  ισοζύγιο  πληρωμών  ανασταλτικό  παράγοντα  της 

οικονομικής ανάπτυξης.

Η μακροοικονομική πολιτική απέδωσε και οδήγησε σε σημαντική πτώση του 

πληθωρισμού.Ο πληθωρισμός μειώθηκε από 22,1% το 1986 σε 15,7 % το 1997 

για να φθάσει  σε 14,2% το 1988. Η μείωση αυτή του πληθωρισμού οδήγησε 
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και  στην  βελτίωση  του  ισοζυγίου  των  τρεχουσών  συναλλαγών  και  στη 

συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε στο τέλος του 1987,  λόγω 

των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η χαλάρωση της 

δημοσιονομικής  και  της  εισοδηματικής  πολιτικής  που  προχώρησε  η 

κυβέρνηση,  είχε  ως  συνέπεια  την  επιδείνωση  της  μακροοικονομικής 

κατάστασης και την άνοδο του πληθωρισμού. Η ανάγκη χρηματοδότησης των 

υψηλών  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  οι  μισθολογικές  αυξήσεις 

αναζωπύρωσαν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ στην άνοδο του πληθωρισμού 

βοήθησε  και η  αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που σημειώθηκε το 1990.

Το 1988 ο πληθωρισμός ήταν 14,2 %,το 1989 ήταν 14,4 % και το 1990 έφθασε 

στο 19,2 %

Αν  και  οι  προυπολογισμοί  του  1988  και  1989  προέβλεπαν  μειώσεις  στο 

ποσοστό  των  δανειακών  αναγκών  του  δημόσιου  τομέα,τελικά  είχαμε  την 

αύξησή  τους.Και  αυτό  γιατί  είχαμε  αύξηση  των  δημοσίων  δαπανών,λόγω 

πολλών προσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων αλλά και της αύξησης των τόκων 

για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.Ωστόσο η επεκτατική νομισματική 

πολιτική  σε  συνδυασμό  με  την  αύξηση  των  πραγματικών  εισοδημάτων, 

οδήγησαν  στην  διατήριση  της   εγχώριας  ζήτησης  σε  υψηλά  επίπεδα.  και 

στήριξαν την ανάκαμψη της οικονομίας που σημειώθηκε κατά τη διετία 1998-

1989.
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Η αναπτυξιακή απόσταση που χωρίζει  την Ελλάδα από την κοινότητα έχει 

διευρυνθεί  στην  περίοδο  της  δεκαετούς  συμμετοχής.  Το  κατά  κεφαλήν 

εισόδημα  που  το  1980  αντιστοιχούσε  στο  58%  του  μέσου  κοινοτικού 

εισοδήματος  έπεσε το  1991 στο 51%. Άλλοι  δείκτες  περισσότερο σύνθετοι 

πιστοποιούν  το  ίδιο  φαινόμενο.  Συνεπώς  η  πρόκληση  που  αντιμετωπίζει  η 

Ελλάδα για τη δεύτερη δεκαετία συμμετοχής στην κοινότητα, είναι αυτή της 

ενσωμάτωσης  μέσα  από  το  διαρθρωτικό  εκσυγχρονισμό  του  οικονομικού, 

κοινωνικού και πολιτικού συστήματος και με στόχο όλων των δυνατοτήτων 

της ενοποίησης (Ιωακειμίδης,1992).

Το  1991  η  κυβέρνηση  της  Νέας  δημοκρατίας  έθεσε  σε  εφαρμογή  ένα 

πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας και δημοσιονομικής εξυγίανσης 

για την τριετία 1991-1193. Αυτό θα το πετύχαινε με την άσκηση περιοριστικής 

εισοδηματικής  και  δημοσιονομικής  πολιτική και  την αποκρατικοποίηση της 

οικονομίας  Η  υιοθέτηση  ενός  σταθεροποιητικού  προγράμματος  ήταν 

απαραίτητη  και  λόγω  της  επίσπευσης  των  διαδικασιών  της  ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.

Παρόλο που  τα μέτρα συνέβαλαν στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών 

το  δημόσιο έλλειμα  το 1994 ήταν 10 %. Ως προς τους μισθούς σημειώθηκε 

συγκράτηση  του  ρυθμού  αύξησης  των  ονομαστικών  αμοιβών,  που  σε 

συνδυασμό με τη βελτίωση της παραγωγικότητας, οδήγησε σε  επιβράδυνση 
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του  ρυθμού  ανόδου  του  κόστους  εργασίας.  Ένας  άλλος  παράγοντας  που 

συνέβαλε στη συγκράτηση του πληθωρισμού ήταν η πολιτική που ακολούθησε 

η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  σε  σχέση  με  τη  δραχμή.  Σύμφωνα  με  αυτήν  την 

πολιτική, που είχε στόχο την μείωση του εισαγόμενου πληθωρισμού, ο ρυθμός 

υποτίμησης της δραχμής δεν αντιστάθμιζε πλήρως τη διαφορά πληθωρισμού 

μεταξύ  Ελλάδος  και  των  σημαντικότερων  εμπορικών  της  εταίρων,  με 

αποτέλεσμα την  ανατίμηση της  πραγματικής  ισοτιμίας.  Οι  εξελίξεις  αυτές 

οδήγησαν στην μείωση του πληθωρισμού από 19,2 % το 1990 σε 10,8  % το 

1994. Όμως και πάλι η διαφορά  πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδος και των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών εξακολουθούσε να είναι  μεγάλη(το  1994 στην Ευρώπη 

ήταν 3,3 %) .

Με την έναρξη του Πρώτου Σταδίου της ΟΝΕ τον Ιούλιο του 1990 και της 

συνεργασίας  μεταξύ  των  κρατών-μελών  της  Ε.Ε.  για  το  συντονισμό  των 

νομισματικών πολιτικών, η απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος  απέκτησε  νέα  δυναμική.Η  πολιτική  της  σταδιακής 

απελευθέρωσης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  αντανακλούσε  την 

άποψη  ότι  μια  ξαφνική  κατάργηση  των   διοικητικών  ρυθμίσεων  ίσως   να 

προκαλούσε  αποσταθεροποιητικές  επιδράσεις,  δεδομένων  των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών που επικρατούσαν επί πολλά έτη.
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Η πορεία  της ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ  ξεκίνησε το 1994, με το νέο 

αναθεωρημένο  πρόγραμμα  σύγκλισης  που  εγκρίθηκε  από  το  Συμβούλιο 

Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το 

Σεπτέμβριο του 1994, και κάλυπτε το διάστημα από το 1994 ως το 1999.Η 

ελληνική οικονομία το 1994  είχε πολύ περιορισμένα χρονικά περιθώρια για να 

πετύχει  την  οικονομική,διαρθρωτική,θεσμική  προσαρμογή  της  και  να 

ικανοποιήσει τα κριτήρια που καθόριζε η Συνθήκη του Μάαστριχ . 

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την   προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας , στα 

νέα δεδομένα,προκειμένου η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Τρίτο Στάδιο της 

ΟΝΕ  από  το  1999.  Κρίσιμη  επιδίωξη  του  προγράμματος  ήταν  η 

δημοσιονομική εξυγίανση και να εξασφαλιστεί μέχρι το 1998 η επίτευξη των 

κριτηρίων  ονομαστικής  σύγκλισης.  Η   μακροοικονομική  πολιτική  που 

ασκήθηκε,  έδωσε περισσότερη βαρύτητα στη δημοσιονομική εξυγίανση και 

στην άσκηση  νομισματικής πολιτικής  για την μείωση του  πληθωρισμού.Η 

αντιμετώπιση  αυτών  των  δυο  ανισορροπιών  ήταν  για  την  κυβέρνηση 

απαραίτητη  προυπόθεση  για  την  επίτευξη  υψηλών  ρυθμών  ανάπτυξης.Το 

1998, το πρόγραμμα αυτό επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης για την 

Ανάπτυξη και Σταθερότητα.

Στην  κατεύθυνση  της  αντιπληθωριστικής   προσπάθειας,  η  Τράπεζα  της 

Ελλάδος , το 1995,  εξαγγέλλει συγκεκριμένους στόχους για τη επίτευξη της 
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συναλλαγματικής ισοτιμίας και να τη χρησιμοποιεί ως αφετηρία στο πλαίσιο 

της  πολιτικής  της  σκληρής  δραχμής.  Η  κυβέρνηση  άσκησε  πολιτική 

περιορισμένης  διολίσθησης  της  δραχμής  με  σκοπό  να  συμβάλει  η 

συναλλαγματική  πολιτική  στην  μείωση  του  πληθωρισμού.Η  πολιτική  της 

σκληρής  δραχμής  επιλέχθηκε  προκειμένου  να  βοηθηθεί  η  ασκούμενη 

αντιπληθωριστική  πολιτική  αλλά  και  να  λειτουργούσε  ως  ένα  μηχανισμός 

επιβολής οικονομικής πειθαρχείας. Η σύνδεση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

προς ένα νόμισμα με σχετική σταθερότητα είχε ως στόχο την υποχώρηση του 

πληθωρισμού.

Τα  χρόνια  από  το  1995  ως  το  1997,  η  αναγγελία  ενδιάμεσων  στόχων 

συναλλαγματικής πολιτικής συνοδεύτηκε με παράλληλη θέσπιση στόχων για 

τη συγκράτηση της νομισματικής επέκτασης.

 Κατά την τριετία αυτή, οι επιμέρους στόχοι σχετικά με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία τηρήθηκαν και η πολιτική της σκληρής γραμμής ήταν επιτυχημένη. 

Έτσι κατέστι αντιπληθωριστική η νομισματική πολιτική. Η  αντιπληθωριστική 

αυτή νομισματική πολιτική φαίνετε από το γεγονός ότι τα ονομαστικά  και τα 

πραγματικά  επιτόκια  διατηρήθηκαν  σε  ιδιαίτερα  υψηλά  επίπεδα.Αυτό  είχε 

θετικό αποτέλεσμα την μείωση του πληθωρισμού.Έτσι ο πληθωρισμός από 8,6 

% το 1995 και 8,3 % το 1996 να μειωθεί αρκετά και  να φθάσει το 1997 στο 

5,4%.
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Εξίσου σημαντική ήταν και η βελτίωση που επήλθε στα δημοσιονομικά μεγέθη 

της  Ελλάδας.  Το  έλλειμμα  της  γενικής  κυβέρνησης   από  10,2%  το  1995 

μειώθηκε  και  έφθασε  το  1996  στο  7,40%.  Πρώτη  φορά  μετά  το  1981 

σημειώνετε μείωση του δημόσιου ελλείματος σε περίοδος εκλογών και αυτό 

δείχνει την πειθαρχεία της οικονομικής πολιτικής.

Επίσης, κατά τα έτη 1995,1996,1997 σημειώθηκε και αύξηση του πραγματικού 

Ακαθάριστου  Εθνικού  Προιόντος  (ΑΕΠ).  Στην  αύξηση  αυτή  του  ΑΕΠ 

βοήθησε  η  υποχώρηση  των  πληθωριστικών  προσδοκιών.Αυτό  ήταν 

αποτέλεσμα   της   μακροοικονομικής  πολιτικής  που  ασκήθηκε  αυτό  το 

διάστημα.  Ο  ρυθμός  αύξησης  του  ΑΕΠ   ήταν  στην  Ελλάδα  2,4  %  το 

1996,υψηλότερος από της Ε.Ε. που ήταν 1,8 % σηματοδοτώντας έτσι θετικές 

εξελίξεις  στον  τομέα  της  πραγματικής  σύγκλισης.Η  πολιτική  της  σκληρής 

δραχμής είχε και ως αποτέλεσμα την  αύξηση της εισροής κεφαλαίων από το 

εξωτερικό,  λόγω  των  υψηλών  επιτοκίων  και  της  σταθερότητας  της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Έτσι η Τράπεζα της Ελλάδος για  να διατηρήσει τα επιτόκια στα επιθυμητά 

επίπεδα και να συγκρατήσει την αύξηση της νομισματικής βάσης, προσέφυγε 

στην απορρόφηση της πλεονάζουσας ρευστότητας που είχε δημιουργηθεί από 

την  εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Η πλεονάζουσα ρευστότητα, που 

οφειλόταν σ’αυτή την εισροή κεφαλαίων, εξουδετερωνόταν με την άντληση 

αυτής της ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά σε επιτόκια  υψηλά, τα οποία 
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και  καθιστούσαν ιδιαίτερα  ελκυστική  την  εισροή  βραχυχρόνιων κεφαλαίων 

κερδοσκοπικής φύσης. 

Όμως  λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων της  οικονομίας,του  μείγματος 

οικονομικής  πολιτικής  που  εφαρμόσθηκε,της  ανατίμηση  της  πραγματικής 

ισοτιμίας,  είχαμε ως αποτέλεσμα την μείωση της  ανταγωνιστικότητας και τη 

διεύρυνση  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών.  Αυτή  η  εξέλιξη  ,  σε 

συνδυασμό με την άνοδο των πραγματικών μισθών, δημιούργησε προσδοκίες 

για  διόρθωση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  με  αποτέλεσμα  να 

συσσωρεύονται οι υποτιμητικές πιέσεις στη δραχμή,λόγω της προβλεπόμενης 

ένταξής της στο ΜΣΙ, και να έχουμε έτσι άνοδος στα επιτόκια. Η εκδήλωση 

των  πιέσεων  αυτών  βοηθήθηκε   και  από  την  «κρίση  των  τίγρεων»  που 

εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του 1997 στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας 

και επηρέασε τις αναδυόμενες αγορές. Η κρίση αυτή σταδιακά μεταδόθηκε στη 

Ρωσία και στην Ευρώπη.Έτσι ο κίνδυνος μετάδοσης αυτής της κρίσης στην 

ελληνική  αγορά  συναλλάγματος  συνέβαλε  στην   προσωρινή  αύξηση  των 

επιτοκίων.

Κάτω  από  αυτές  τις  εξελίξεις,  η  τότε  ασκούμενη  νομισματική  πολιτική 

κινδύνευε  να  χάσει  την  αξιοπιστία  της.Αλλά  λόγω  του  κύριου  στόχου  για 

ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ στις αρχές του 2001, τον Μάρτιο του 

1998  η  κυβέρνηση  αποφάσισε  την   ένταξη  της  δραχμής  στο  Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  (ΜΣΙ)  του  Ευρωπαϊκού  Νομισματικού 
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Συστήματος  (ΕΝΣ)  .  Με  την  ένταξη  της  δραχμής  στον  ΜΣΙ  η  ελληνική 

οικονομία  τηρούσε  μια  βασική  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  στο  Τρίτο 

Στάδιο της ΟΝΕ.

Το καλοκαίρι του 1998 συντάχθηκε το ελληνικό επικαιροποιημένο πρόγραμμα 

σύγκλισης  1998  –  2001  στο  πλαίσιο  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και 

Ανάπτυξης. Το νέο αυτό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερο κρίσιμο,αφού παρουσίαζε 

τις  τελικές  εκτιμήσεις  της  διαχρονικής  εξέλιξης  των  μακροοικονομικών 

μεγεθών της ελληνικής οικονομίας που θα έκριναν την αξιολογησή της για 

ένταξη  ή  όχι  στην  ΟΝΕ.  Το  Σύμφωνο  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης,  που 

υιοθετήθηκε  στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  του  Άμστερνταμ  το  1997,  είχε  ως 

κύριο  στόχο  τη  διασφάλιση  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας  των  κρατών  – 

μελών και την αποφυγή υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.Με το νέο 

αυτό  πρόγραμμα  η  κυβέρνηση  προχώρησε  σε  επαναπροσδιορισμό  του 

μείγματος  αντιπληθωριστικής  οικονομικής  πολιτικής  που  θα  εφάρμοζε  και 

εξήγγειλε  μέτρα  για  την  ταχύτερη  δημοσιονομική  εξυγίανση  και  την 

επιτάχυνση  της  διαρθρωτικής  προσαρμογής.  Ακολουθήθηκε   περιοριστική 

δημοσιονομική πολιτική,  έτσι  ώστε   το δημόσιο έλλειμμα  και  το δημόσιο 

χρέος να φθάσουν στην επίτευξη των στόχους των δημοσιονομικών κριτηρίων 

σύγκλισης. Όπως επισημαίνεται η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση 

του  δημόσιου  χρέους   θα  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  ισορροπία  του 
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παραγωγικού συστήματος,θα οδηγούσαν στην αναβάθμιση της παραγωγικής 

βάσης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα με τις  προσπάθειες  δημοσιονομικής σύγκλισης  και  εξυγίανσης, 

συνεχίστηκε  η  άσκηση  αυστηρής  νομισματικής  πολιτικής  με  στόχο  την 

επίτευξη  του  κριτηρίου  της  Συνθήκης  του  Μάαστριχ  που  αφορά  τον 

πληθωρισμό.  Στην  αποτελεσματική  άσκηση  της  αντιπληθωριστικής 

νομισματικής  πολιτικής  βοήθησε  και  ο  νόμος  για  την  ανεξαρτησία  της 

Τράπεζας  της  Ελλάδος  που  ψηφίστηκε  από  την  ελληνική  Βουλή  στις 

19.12.1997, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού της την 11.5.1998, 

σύμφωνα με την οποία, σκοπός της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η επίτευξη της 

σταθερότητας  των  τιμών.  Η  έμφαση  δόθηκε  στον  ενδιάμεσο  στόχο  της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε ως μέγιστη απόδοση ± 2,5% από την 

κεντρική  ισοτιμία  της.  Ταυτόχρονα  ανακοινώθηκε  ότι  θα  ήταν  ανεκτή  μια 

ανατίμηση της δραχμής πέραν του ± 2,5% στα πλαίσια της συμβατότητας με 

την επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό. Η συμμετοχή της δραχμής στο 

ΜΣΙ έδωσε μεγαλύτερη αξιοπιστία στη νομισματική πολιτική. Χάρη και στη 

διατήρηση των εγχώριων επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, η δραχμή ανατιμήθηκε 

έναντι  της  κεντρικής  ισοτιμίας,  αντιστρέφοντας   τις  αντιπληθωριστικές 

επιδράσεις της υποτίμησης λόγω της ένταξης στον ΜΣΙ(Μόσχος,2006). 

 Αποτέλεσμα  των  παραπάνω  παραγόντων,  οι  επιπτώσεις  που  είχε  στον 

πληθωρισμό η υποτίμηση της δραχμής κατά την ένταξή της στον ΜΣΙ υπήρξαν 
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βραχύβιες. Στο γεγονός αυτό βοήθησε το γενικότερο μείγμα μακροοικονομικής 

πολιτικής, και ειδικότερα η δημοσιονομική πολιτική, η οποία ήταν ιδιαίτερα 

περιοριστική  λόγω  των  δημοσιονομικών  στόχων  που  απέβλεπαν  στην 

εκπλήρωση των  κριτηρίων  της  Συνθήκης  του  Μάαστριχ.  Επίσης,  ιδιαίτερα 

σημαντική  στη  συγκράτηση  του  πληθωρισμού  ήταν  και  η  συμβολή  της 

εξέλιξης των μισθών. Οι αυξήσεις των ονομαστικών αποδοχών στον δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα θα γινόταν με κριτήριο τον προβλεπόμενο πληθωρισμό και 

τις  μεταβολές  της  παραγωγικότητας.Υπήρξε  συμφωνία  εργοδοτών  και 

εργαζομένων το 1998 για περιορισμένες αυξήσεις ην περίοδο 1998-1999. Ο 

ρυθμός  αύξησης  του  κόστους  εργασίας  ανά  μονάδα  προϊόντος  σημείωσε 

σημαντική επιβράδυνση. 

Την 1η Ιανουαρίου 1999, με την υιοθέτηση του ευρώ από ένδεκα μέλη του 

ΕΝΣ, η δραχμή εντάχθηκε στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ 

(ΜΣΙ ΙΙ), ο οποίος διαδέχθηκε τον ΜΣΙ. Η δραχμή συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ με 

κεντρική  ισοτιμή  353,109  δραχμές  ανά  ευρώ,  με  την  κανονική  ζώνη 

διακύμανσης  (±  15%).  Η νομισματική πολιτική  συνέχισε  να  είναι  αυστηρή 

προς  την  κατεύθυνση  της  ικανοποίησης  των  κριτηρίων  σύγκλισης  της 

Συνθήκης του Μάαστριχ, προκειμένου η Ελλάδα να συμμετάσχει στη ζώνη του 

ευρώ την  1η Ιανουαρίου 2001.  Το 1999,  η  τρέχουσα ισοτιμία  της  δραχμής 

διαμορφώθηκε σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από την κεντρική της ισοτιμία 

και  τα  επιτόκια  διατηρήθηκαν  σε  υψηλά  επίπεδα.  Στην  επιτυχία  της 

αντιπληθωριστικής κατεύθυνσης της μακροοικονομικής πολιτικής συνέβαλλε 
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η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική αλλά και η περαιτέρω επιβράδυνση 

του ρυθμού αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 

Η  αντιπληθωριστική  προσπάθεια  ήταν  επιτυχής  χάρη  στην  γρήγορη 

αποκλιμάκωση  του  πληθωρισμού,  που  σημειώθηκε  ιδίως  μετά  το  1998.Το 

1998 ο πληθωρισμός ήταν 4,5 % το 1999 μειώθηκε στο 2,1 % και το  2000 

έφθασε  στο  2,9  %.  Η  πολιτική  της  σκληρής  δραχμής  που  ακολούθησε  η 

Τράπεζα της Ελλάδος για την επιτυχία της αντιπληθωριστικής  πολιτικής είχε 

ως  συνέπεια  τη  διαμόρφωση των επιτοκίων σε  επίπεδα  υψηλότερα  από  τα 

αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.Η τιμή του εγχώριου επιτοκίου το 

1998 ήταν 8,5 % ενώ στην  Ευρώπη 4,9 %. Όμως η αξιοπιστία που απέκτησε 

η  ασκούμενη  μακροοικονομική  πολιτική  και  η  ένταξη  της  Ελλάδας  στον 

Μηχανισμό  Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  του  ΕΝΣ οδήγησαν  στη  σταδιακή 

μείωση των εγχώριων επιτοκίων κατά τα τελευταία έτη της σταθεροποιητικής 

προσπάθειας. Το 1999 το εγχώριο επιτόκιο μειώθηκε και έφθασε στο  6,3 % 

ενώ το  2000   το  εγχώριο  επιτόκιο  ήταν  6,1%,  χαμηλότερο   από  την  τιμή 

αναφοράς  7,2%.Έτσι  επιτεύχθηκε  η  προβλεπόμενη  από  τη  Συνθήκη  του 

Μάαστριχ σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. 

Η  δημοσιονομική  εξυγίανση  υπήρξε  βασικότατος  στόχος  της 

μακροοικονομικής  πολιτικής  που  ασκήθηκε,  ώστε  η  Ελλάδα  να  μπορεί 

συμμετάσχει στη ζώνη του ευρώ . Επίμονες προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα 
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τη μείωση του δημοσίου ελλείματος.Το 1995 ήταν 10,2%,.το 1996 μειώθηκε 

στο 7,4 % και παρόλο την υιοθέτηση του προγράμματος σύγκλισης, το 1997 το 

έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 4 %,υψηλότερο 

δηλαδή  από την τιμή αναφοράς του 3%.Το ίδιο έτος το δημόσιο έλλειμα στην 

Ευρώπη  ήταν  2,5  %.Έτσι  η  Ελλάδα  συνέχιζε  να  βρίσκετε  σε  καθεστώς 

υπερβολικού ελλείμματος. Όμως τα  έτη 1998 και 1999 σημειώθηκε και άλλη 

μείωση,  και  το  έλλειμμα  της  γενικής  κυβέρνησης  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ 

έφθασε  στο  1,8%  το  1999.  Τον  Δεκέμβριο  του  1999,  με  απόφαση  του 

Συμβουλίου  Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  το  καθεστώς  υπερβολικού  ελλείμματος  έπαψε  να  ισχύει  για  την 

Ελλάδα. Η σημαντική αυτή μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα κυρίως 

της αύξησης των εσόδων και δευτερευόντως της μείωση των δαπανών.Επίσης 

σημαντική ήταν και η μείωση του δημόσιου χρέους ειδικά μετά το 1996.Από 

111,3 % το 1996 μειώθηκε το 1997 στο 108,20 %. Και το 1998 παρουσίασε 

επίσης  πτώση  και  διαμορφώθηκε  στο  105,80  %.Έτσι  το  1999  ,  ο  λόγος 

δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έφθασε στο 105,2% ,στη χαμηλότερη τιμή του 

μετά το 1993. Η αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης,η δημιουργία 

πρωτογενών  πλεονασμάτων,η  μείωση  των  επιτοκίων  οδήγησαν  στη  μείωση 

του δημόσιου χρέους.

Έτσι λοιπόν η  ελληνική οικονομία εκπλήρωσε τα δημοσιονομικά κριτήρια της 

Συνθήκης του Μάαστριχ.  Τον  Ιούνιο του  2000,  το Συμβούλιο Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε  την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη 
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του ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2003. Με δεδομένη την απόφαση για την ένταξη 

της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, η νομισματική πολιτική κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2000 επικεντρώθηκε στην ομαλή μετάβαση προς το νέο νόμισμα. 

Η τιμή του  Ελληνικού  επιτοκίου  το 2002 ήταν 6,1 % ενώ στην Ευρώπη η 

τιμή του επιτοκίου ήταν 5,4 %.Δηλαδή το Ελληνικό επιτόκιο πλησίασε πολύ το 

επιτόκιο της Ευρωζώνης,όπως και η συναλλαγματική ισοτιμία  την κεντρική 

ισοτιμία.. Από 1ης Ιανουαρίου 2001, η Ελλάδα έγινε το δωδέκατο μέλος της 

ζώνης του ευρώ. 

Παρόλο που η διετία 1998-1999 ήταν περίοδος αστάθειας ,λόγω αναταραχής 

στις  διεθνείς  χρηματοπιστωτικές  αγορές,κρίσης  στο  Κόσοβο,αύξηση  τιμής 

πετρελαίου,η ελληνική σικονομία παρουσίασε βελτίωση των μεγεθών της και 

κατάφερε την επίτευξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ.

..  

            

3.4 ΤΟ Α.Ε.Π. ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε.

Το Α.Ε.Π. στην Ευρώπη

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αποτελεί την περισσότερο κρίσιμη αθροιστική 

μεταβλητή  του  οικονομικού  συστήματος.  Αν  και  όπως  είναι  ευρύτερα 

αποδεκτό το Α.Ε.Π. και ο ρυθμός μεταβολής του δεν είναι ο ιδανικός δείκτης 

εκτίμησης της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, η διαχρονική μεταβολή 

του αποτελεί  ένα  καλό μέτρο  αξιολόγησης  των ποσοτικών μεταβολών που 

συντελούνται σε μια οικονομία. 
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Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκδηλώνει έντονες διακυμάνσεις. Η μέση τιμή της 

περιόδου 1981-1998 κυμαίνεται γύρω στο 1,2 %, στοιχείο που αντανακλά τη 

μακροχρόνια στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Όπως  είπαμε  παραπάνω,  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ’70,  η  Ευρώπη 

αντιμετώπισε τρεις προκλήσεις:  τον πληθωρισμό, την κρίση του πετρελαίου 

και τον ανταγωνισμό των νέων βιομηχανιών.  Από το 1974 ως το 1980,  το 

Α.Ε.Π.  αυξήθηκε  κατά  2,3  %  ετησίως.  Στην  Ευρώπη  τα  πραγματικά 

εισοδήματα  αυξήθηκαν  κατά  2,5  %  και  δεν  σημειώθηκε  αύξηση  της 

απασχόλησης (0,1 % ετησίως).

Μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1978 – 1979 ξεκινά μια  περίοδος 

ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αιτία της ύφεσης  είναι  η ενεργειακή 

κρίση  και η δομική κρίση του οικονομικού συστήματος που επηρεάζει την 

οργάνωση της  εργασίας,  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας,  καθώς  και  τον 

κρατικό παρεμβατισμό.. Η Σύνοδος Κορυφής των πέντε πλουσίων κρατών G5 

στο Τόκιο το 1979 ωθεί σε μια νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης. Έτσι η 

μονεταριστική  οικονομική  πολιτική  κυριαρχεί  σταδιακά  σε  όλα  τα  μεγάλα 

βιομηχανικά  κράτη.  Οι  προσπάθειες  προσαρμογής  στο  νέο  τεχνολογικό 

περιβάλλον  και  η  γρήγορη  ενσωμάτωση  της  τεχνογνωσίας  από  ορισμένα 

κράτη, λόγω κατάλληλης υποδομής, ερμηνεύουν τους διαφορετικούς ρυθμούς 

αύξησης του ΑΕΠ που παρατηρούνται.Το 1979 το ΑΕΠ στην Ε.Ο.Κ. είναι στο 
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3,6 % ενώ το 1980 ως αποτέλεσμα της κρίσης πέφτει στο 1,4 %.  Η ανεργία 

γίνεται σοβαρό πρόβλημα, οι ιδιωτικοποιήσεις επικρατούν και το χρηματιστικό 

κεφάλαιο παγκοσμιοποιείται, αλλά το γεγονός που ανησυχεί περισσότερο είναι 

η πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η πτώση αυτή συνδυάζεται με 

την  οργάνωση   των  εργαζομένων  σε  σωματεία   την  διαφωνία  με  τους 

εργοδότες τους και  τις  μαζικές απεργίες. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών 

ακολούθησαν  πολιτικές  μείωσης  του  πληθωρισμού,  παρουσιάζοντας  έτσι 

αυξητικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

Από  0,1  %  το  1981  το  ΑΕΠ  ακολούθησε  σταθερή  ανοδική  πορεία.Την 

μεγαλύτερη αύξηση την σημείωσε το 1988. 

Τα  1989,1990,1991  έχουμε  μείωση  του  ΑΕΠ  λόγω  της  ανατροπής  των 

σοσιαλιστικών  καθεστώτων  στην  Ανατολική  Ευρώπη,  τις   οικονομικές  και 

πολιτικές  μεταρρυθμίσεις  που  ακολούθησαν,  καθώς  και  της  πετρελαϊκής 

κρίσης  του  1990.  Το  1992  –  1993  επικρατεί  ύφεση  στην  Ευρώπη  και 

καταγράφεται για πρώτη φορά αρνητική τιμή το 1993 (-0,5 %). Η οικονομική 

δραστηριότητα μειώθηκε στην ΕΕ κατά 0,5 % το 1993.

Με το ξεπέρασμα της κρίσης ακολουθεί μια αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ξεκινά από 2,9% το 1994  και εκτός μιας μικρής πτώσης το 1996, 

φθάνει το  2000 στο 3,6%. 
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Ο Δρεττάκης (2003) αναφέρει ότι διάστημα 1995-2000 σημειώθηκαν μεγάλες 

μεταβολές σε ορισμένες από τις 15 χώρες-μέλη της Ε.Ε. σε  ότι αφορά το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ. Σε 10 από τις 15 χώρες σημειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ  και σε 5 

μείωση. Η μεγαλύτερη (και θεαματική) αύξηση σημειώθηκε στην Ιρλανδία και 

ακολουθούν το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία (χώρες με μικρό πληθυσμό). Η 

μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο Βέλγιο και ακολουθούν η Γερμανία και η 

Γαλλία (χώρες με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ε.Ε.)

Στις αρχές του αιώνα η οικονομική ύφεση που παρατηρείται σε Ευρώπη και 

παγκοσμίως(κρίση στο Κόσοβο,αύξηση της τιμής του πετρελαίου), συντελούν 

σε νέα πτώση του ΑΕΠ.

Το Α.Ε.Π. στην Ελλάδα

Όπως φαίνεται  από τα στατιστικά στοιχεία για  τη δεκαετία του 1970 στην 

Ελλάδα,  εκτός  από  το  1974  που  μειώθηκε  το  Α.Ε.Π.,  τα  επόμενα  χρόνια 

παρουσίασε  αύξηση.  Η  ανάκαμψη αυτή  οφείλεται  κυρίως  στην  επεκτατική 

νομισματική και πιστωτική πολιτική εφαρμόστηκε κατά την περίοδο εκείνη. 

Για  να  μην  οδηγήσει  η  πολιτική  αυτή  στην  ενίσχυση  των  πληθωριστικών 

πιέσεων δόθηκε έμφαση στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων  και  καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  αποφευχθεί  η 

χρηματοδότηση  λιγότερων  παραγωγικών  δραστηριοτήτων.  Η  πολιτική  αυτή 

υποβοηθήθηκε  από  την  αυξημένη  εισροή  ιδιωτικών  κεφαλαίων  στους 
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πιστωτικούς  οργανισμούς.  Έτσι  η  προσφορά  χρήματος  αυξήθηκε  κατά  την 

περίοδο 1974-80. Αυτό σημαίνει  ότι η ρευστότητα της οικονομίας αυξήθηκε 

κατά την περίοδο αυτή. 

Μέχρι το 1973 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν εντυπωσιακός 

(7,3 % έναντι 6,1 % μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης στην ΕΟΚ). Το 1974 

παρουσιάζει το περισσότερο αρνητικό ποσοστό (-3,6 %) όλης της περιόδου 

των τριάντα χρόνων που εξετάζεται, λόγω της παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης, 

της πολιτικής αναταραχής και των γεγονότων της Κύπρου. 

Το Α.Ε.Π. της Ελλάδας συνέχισε να αυξάνει και με γοργότερους ρυθμούς σε 

σύγκριση με την Ευρώπη και στην επόμενη περίοδο (1975-1979), αλλά αυτή η 

πορεία ανακόπηκε και αντιστράφηκε στη δεκαετία του ’80, όπου οι ρυθμοί 

ανάπτυξης ήταν μικρότεροι σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η  μακροοικονομική  πολιτική  που  ασκήθηκε  στην  Ελλάδα   μετά  την 

αποκατάσταση  της  δημοκρατίας  υπήρξε  επεκτατική  και  συνέβαλε  στην 

ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υψηλοί δείκτες 

αύξησης του προϊόντος μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

Δηλαδή  όλες  οι  συνιστώσες  της   οικονομικής  πολιτικής  συνέβαλαν  στη 

σημαντική ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης  που οδήγησε σε υψηλούς ρυθμούς 

αύξησης του πραγματικού προϊόντος μέχρι το 1979. 
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Κύριοι  παράγοντες  της  αύξησης  του  ΑΕΠ  κατά  την   περίοδο  1975-1979 

υπήρξαν  η καταναλωτική ζήτηση, ιδιωτική και δημόσια, και οι επενδύσεις σε 

κατοικίες.

Στην Ελλάδα το ΑΕΠ  σε ποσοστό του μέσου κοινοτικού, κινείται ανοδικά από 

το  1960  έως  και  το  1978.  Από  το  1979  κινείτε  καθοδικά  και  αγγίζει  το 

ελάχιστο το 1990. Μετά το 1981 μέχρι και το 1989 ο ρυθμός  μεγέθυνσης  του 

πραγματικού προϊόντος παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση. Στο μεγαλύτερο 

διάστημα  της  περιόδου  αυτής  το  πραγματικό  ΑΕΠ  παρέμεινε  ουσιαστικά 

στάσιμο. Κατά την δεκαετία του 1980, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 

και η μείωση των επενδύσεων επιφέρουν τη μείωση του ΑΕΠ (Κορρές, 1998).

Η  δεκαετία  του  1980  ήταν  η  μόνη  περίοδος  κατά  την  οποία  ο  ρυθμός 

οικονομικής  μεγέθυνσης  στην  Ελλάδα  ήταν  χαμηλότερος  από  το  μέσο 

ευρωπαϊκό. Το 1981 βρίσκει την Ελλάδα να έχει ετήσια αύξηση στο ΑΕΠ της 

τάξεως του 0,1 %. Η αρνητική κατάσταση της  οικονομίας διεθνώς  και  η 

ύφεση της ελληνικής οικονομίας οδηγούν σε μείωση ή απουσία επενδύσεων, 

έλλειψη  ανταγωνιστικότητας,διαρθρωτικές  αδυναμίες  στο  παραγωγικό 

σύστημα με αποτέλεσμα να έχουμε μικρά ποσοστά του ΑΕΠ,το 1981 σε 0,1 % 

το 1982 σε 0,4 % . 
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Τα έτη 1984,1985 έχουμε βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας  και τα 

ποσοστά  του  ΑΕΠ  αντίστοιχα  σε  2,8  %  και  3,11%  και  οφείλεται  σε  μια 

προσπάθεια για δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης. 

Η  μεγάλη πτώση των ποσοστών μεταβολής του ΑΕΠ,το 1986 σε 1,6 % και το 

1987 να εμφανίζει την μικρότερη τιμή (-0,5%) όλης της χρονικής περιόδου της 

δεκαετίας του 1980, δείχνει ότι το μείγμα μακροοικονομικής και διαρθρωτικής 

πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ  δεν επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Το διετές πρόγραμμα οικονομικής σταθερότητας που εφάρμοσε η κυβέρνηση 

του ΠΑΣΟΚ,σε συνδυασμό με την ορθόδοξη αντίληψη που επικρατούσε στη 

οικονομική  πολιτική  της  κυβέρνησης,  η  οποία  δίνει  πεδίο  δράσης  στον 

ιδιωτικό τομέα της οικονομίας είχε θετικά αποτελέσματα  ως προς την αύξηση 

του  ΑΕΠ που  το  1988  γίνεται  4,5%.  Η επίδραση  του  πολιτικού  κύκλου,η 

πολιτική αστάθεια, οι πολιτικές ζυμώσεις του 1989, οι δυσμενείς τάσεις που 

επικράτησαν, έχουν ως αποτέλεσμα  ώστε το 1989 να πέσει στο 3,4 % και το 

1990  να  σημειώσει  το   ΑΕΠ   μηδενική  τιμή.  Η  εκλογή  αυτοδύναμης 

κυβέρνησης το 1990, οδηγεί το 1991 σε  ανάκαμψη του ΑΕΠ(3,1%).Αρχές της 

δεκαετίας  του  1990  η  οικονομία  εξακολουθούσε  να  αντιμετωπίζει 

ανισορροπίες στην παραγωγική και μακροοικονομκή δομή της. Η διετία 1992-

1993 κλείνει με αρνητική  τιμή του ΑΕΠ (-1,6%), η οικονομική δραστηριότητα 
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μειώθηκε κατά 1,6%.Η ανάκαμψη του πραγματικού προϊόντος άρχισε  από το 

1994.

Από τότε η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης για την επίτευξη των κριτηρίων 

της σύγκλισης του Μάαστριχτ,η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι πόροι 

που εισπράττει από την Ε.Ε, οδηγούν σε αύξηση του ΑΕΠ, από το 2 % το 1994 

σε 3,5 % το1997. Η Ελλάδα εισπράττει ποσά από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κατά  τους  Αλογοσκούφη  και  Προδρομίδη  (1995) αν  αυτοί  οι  πόροι 

χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, τότε μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό 

η σύγκλιση του κατά κεφαλήν προϊόντος της Ελλάδας με το αντίστοιχο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυτοδύναμη 

ανάπτυξη.

Μετά  το  1994  συντελείται  ένας  μετασχηματισμός  της  μακροοικονομικής 

δομής της ελληνικής οικονομίας σε κατεύθυνση παραγωγικότερης αξιοποίησης 

των  εγχώριων  πόρων.  Κινητήριες  δυνάμεις  της  εγχώριας  δαπάνης  είναι  η 

ιδιωτική κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις. 

Το  έτος 1997, η αύξηση των εισροών είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση  αποτελεί  ένα  μεγάλο  αιμοδότη  της  Ελληνικής  Οικονομίας  για  τα 

επόμενα έτη.  Η απορρόφηση όλο και περισσοτέρων πόρων των κοινοτικών 
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πλαισίων στήριξης και η μείωση του πληθωρισμού οδηγούν σε αύξηση του 

ΑΕΠ. Η  αύξηση του ΑΕΠ  το 1999 φτάνει το 3,5%. Ο ρυθμός ανόδου του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος φθάνει  το 2000 στο 4,5%. Στην αύξηση 

αυτή  συμβάλλουν   η  επενδυτική  και  η  ιδιωτική  καταναλωτική  ζήτηση,  οι 

επιχειρηματικές επενδύσεις, αλλά και οι επενδύσεις σε κατοικίες.

Συνοπτικά, φαίνεται από την πορεία του πραγματικού προϊόντος στην Ελλάδα, 

ότι η διαρθρωτική  μεταβολή που σημειώθηκε στην ελληνική οικονομία από το 

δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1970 είχε ως αποτέλεσμα την περίοδο της 

ανάπτυξης με χαμηλό πληθωρισμό να διαδεχθεί μια παρατεταμένη περίοδος 

(δεκαπέντε σχεδόν έτη) χαμηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και υψηλού 

πληθωρισμού. Η μεταβολή αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στην αδυναμία της 

Ελληνικής οικονομίας να απορροφήσει τις επιδράσεις των δύο πετρελαϊκών 

κρίσεων της δεκαετίας του 1970. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν η 

απόκλιση του ελληνικού βιοτικού επιπέδου από το μέσο ευρωπαϊκό. Η εξέλιξη 

αυτή ήταν φυσικό επακόλουθο της χαμηλής παραγωγικότητας και της μείωσης 

των επενδύσεων που παρατηρήθηκε από τις  αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με την πολιτική επιλογή της ένταξης 

στην ΟΝΕ, φαίνεται ότι αποκαταστάθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης όσον αφορά 

τις μακροοικονομικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μακροοικονομική 

σταθεροποίηση  που  οδήγησε  στην  ανάκαμψη  των  επενδύσεων  και  του 

προϊόντος.
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3.5 ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε

Το επιτόκιο στην Ευρώπη

Το επιτόκιο ρυθμίζει ορισμένα ουσιαστικά για την οικονομική ζωή πράγματα. 

Από αυτό εξαρτάται το κόστος του χρήματος, άρα και το κόστος μιας επένδυσης.  

Οι διαφορές στα επιτόκια είναι εκείνες που σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύουν τη 

μετακίνηση των κινητικότατων κεφαλαίων από τη μια στις άλλες κεφαλαιαγορές  

της υφηλίου. Ακόμη, το επιτόκιο είναι ένα ουσιαστικό όπλο για τον έλεγχο των  

πληθωριστικών  πιέσεων.  Στο  ύψος  του  επιτοκίου,  αντανακλώνται  άμεσα  οι  

αδυναμίες της δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως είναι η αύξηση του κρατικού  

ελλείμματος και η διεύρυνση του δημόσιου χρέους. 

Αυτό που η Ευρωπαϊκή συνθήκη σύγκλισης θέτει υπό κρίση, στην περίπτωση 

βέβαια  αυτού  του  κριτηρίου,  είναι  το  ύψος  του  μακροχρόνιου  και  όχι  του 

τρέχοντος επιτοκίου. Εκείνου δηλαδή που συνήθως προσδιορίζει την απόδοση 

των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 

Όπως  και  με  το  κριτήριο  του  πληθωρισμού,  ο  στόχος  που  πρέπει  να 

ικανοποιηθεί προσδιορίζεται από το μέσο επιτόκιο των χωρών που έχουν τις 

τρεις  καλύτερες  επιδόσεις  στον  πληθωρισμό  πλέον  ενός  περιθωρίου  δύο 

ποσοστιαίων μονάδων στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Η σημασία του κριτηρίου αυτού είναι ότι αποτελεί έναν ακόμη καλό δείκτη της 

ονομαστικής σύγκλισης. Δείκτης που διαμορφώνεται μέσα στις κεφαλαιαγορές 

και  δείχνει  την  εκτίμηση των τελευταίων αυτών για  την πορεία  των τριών 
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προσδιοριστικών παραγόντων του επιτοκίου: του πληθωρισμού, των κρατικών 

ελλειμμάτων και της συναλλαγματικής σταθερότητας.

Ο υψηλός πληθωρισμός στο τέλους της δεκαετίας του ’70 και των αρχών της 

δεκαετίας του ’80 λόγω της πετρελαικής κρίσης του 1979 έχει ως αποτέλεσμα 

το    επιτόκιο  στην   ΕΟΚ το  1981  να  είναι  υψηλό(14,9%).  Η μείωση του 

πληθωρισμού τα επόμενα έτη οδηγεί ταυτόχρονα  και σε πτώση του επιτοκίου, 

το   1984  σε  11,8%  το  1985  βρίσκεται  στο  9,2%   έναντι  του  7,31%  του 

κριτηρίου σύγκλισης. 

Η οικονομική ανάπτυξη μετά το 1984 στην ΕΟΚ, αυξάνει τον πληθωρισμό το 

1986,  και  μαζί  με  αυτόν  και  το  επιτόκιο,  το  οποίο  βρίσκεται  στο  11%, 

υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό του κριτηρίου σύγκλισης.

Το γεγονότα της ανατροπής των σοσιαλιστικών καθεστώτων, της επανένωσης 

των δύο Γερμανιών, και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου το 1990, οδηγούν 

σε νέα άνοδο του πληθωρισμού και του επιτοκίου στην ΕΕ. Η άνοδος των 

Γερμανικών επιτοκίων που προκλήθηκε από την αύξηση της καταναλωτικής 

και επενδυτικής ζήτησης, λόγω της συνένωσης των δυο Γερμανιών, έχει ως 

αποτέλεσμα να οδηγήσει  σε αύξηση και τα επιτόκια των άλλων κρατών – 

μελών της Κοινότητας. Το ποσοστό  του επιτοκίου το 1987 είναι 9,4% ενώ το 

1990 στο 11,1%.Παρουσιάζει δηλαδή αύξηση  1,5 %. 
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Από  το  1991(10,3%)  μέχρι  και  το  1999  (4,7%)   τα  επιτόκια  πέφτουν,  με 

εξαίρεση τη διετία 1994 – 1995, που παρατηρείται αύξηση 0,4. Το επιτόκιο της 

Ε.Ε.  από  το  1999  είναι  σχεδόν  το  ίδιο  σε  ποσοστό  με  το  ποσοστό  του 

κριτηρίου  του  Μάαστριχ,  όμως  η  αύξηση  του  πληθωρισμού  το  2000  το 

αυξάνει.  Η  σύγκλιση  των  ποσοστών  πληθωρισμού  και  η  σταθερότητα  των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών συνοδεύτηκαν από την προοδευτική μείωση της 

διαφοράς των επιτοκίων (Τσούκαλης,1993).

Η Σουηδία και η Ελλάδα είναι οι δύο χώρες μέλη με τα υψηλότερα επιτόκια, 

που πέτυχαν όμως να τα μειώσουν σημαντικά. Στη βελτίωση των επιδόσεων 

στο  χώρο  των  ελληνικών  επιτοκίων  συνέβαλε  η  πτωτική  τάση  του 

πληθωρισμού.  Η  Ελλάδα  σημείωσε  σημαντική  πρόοδο  στη  μείωση  των 

επιτοκίων μετά το 1996. 

Το επιτόκιο στην Ελλάδα

Στη δεκαετία του 1970 το ελληνικό επιτόκιο εμφανίζεται περίπου σταθερό και 

κινείται  παράλληλα  με  το  ευρωπαϊκό,  αποτέλεσμα  των  τότε  ασκούμενων 

πολιτικών. Κατά την περίοδο της πρώτης ενεργειακής κρίσης και τα αμέσως 

επόμενα  2-3  χρόνια  τα  επιτόκια  είναι  χαμηλά.  Όμως  μετά  τη  δεύτερη 

ενεργειακή κρίση τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα υψηλά, πράγμα που περιορίζει 

την αύξηση της παραγωγής και το ρυθμό αυξήσεως του κεφαλαίου. 
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Η αύξηση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με την 

ανεπάρκεια  της  αποταμιεύσεως  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  των 

πραγματικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.

Το 1981 το ελληνικό επιτόκιο βρίσκεται στο 17,7% που αποτελεί ένα από τα 

υψηλότερα στην ΕΟΚ. Αιτία του υψηλού επιτοκίου είναι η υπερτίμηση του 

νομίσματος. Εξαίρεση αποτελεί το 1985, λόγω της μεγάλης υποτίμησης του 

νομίσματος.

Ενώ από το 1982 το ποσοστό του επιτοκίου, ως κριτηρίου, είναι μονοψήφιο, 

στην Ελλάδα διατηρείται διψήφιο, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλές τιμές μέχρι 

και το 1996. Κατά τον Δαλαμάγκα (2003), η Ελλάδα διατηρεί υπερτιμημένη τη 

δραχμή και υψηλά τα επιτόκιά της, για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να 

προσελκύσει ξένα κεφάλαια, ώστε να καλύψει τα ελλείμματά της. Η πολιτική 

της  σκληρής  δραχμής  για  πολλά  χρόνια  διαμορφώνει  ένα  καταναλωτικό 

πρότυπο υπέρ των εισαγόμενων προϊόντων. 

Η αύξηση των επιτοκίων διεθνώς που ακολούθησε τη μονεταριστική στροφή 

της δεκαετίας του ’80, σε συνδυασμό με την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν τα 

ελλείμματα, ήταν οι δυο βασικοί παράγοντες  που ανάγκασαν την Τράπεζα της 

Ελλάδας να ανεβάσει τα επιτόκια ακολουθώντας την διεθνή τάση. Στόχος της 

πολιτικής αυτής ήταν να διατηρήσει τη ροπή προς αποταμίευση, καθώς και να 

αποθαρρύνει  την  εξαγωγή  κεφαλαίου.  Από  αυτή  την  άποψη  φαίνεται   ότι 
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υπήρχε κάποια σύγκλιση σε ότι αφορά το ύψος των ονομαστικών επιτοκίων 

ανάμεσα στην Ελληνική και στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980,  η Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθησε 

σφικτή  νομισματική πολιτική περιορίζοντας τη διολίσθηση της δραχμής. Για 

μεγάλο διάστημα η στρατηγική αποπληθωρισμού της οικονομίας στηρίχθηκε 

αποκλειστικά στην πολιτική αυτή, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των εγχώριων 

επιτοκίων σε επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών.

Η μέγιστη τιμή επιτοκίου καταγράφεται το 1990 (24% έναντι του 8,64% του 

κριτηρίου). Η πτωτική πορεία που ξεκινά το 1993 έχει μεγάλη διάρκεια.Από 

τότε μέχρι το 2000 το ελληνικό επιτόκιο μειώνεται σταδιακά. 

Η   ένταξη  της  δραχμής  στο  ΜΣΙ  καθώς  και  η  σταδιακή  πρόοδος  που 

επιτεύχθηκε στο δημοσιονομικό τομέα στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 

1990  βοήθησαν  στη  σταδιακή  αποκλιμάκωση  των  εγχώριων  επιτοκίων. 

Επίσης,  ο  περιορισμός  των  ελλειμμάτων  του  δημοσίου  τομέα  μείωσε  τις 

δανειακές ανάγκες με συνέπεια τη μείωση των επιτοκίων.

Το μείγμα οικονομικών πολιτικών (νομισματικών και  δημοσιονομικών) που 

ακολουθεί η χώρα στην προσπάθειά της να επιτύχει την ένταξή της στην ΟΝΕ 

οδηγούν  σε  πτώση  των  επιτοκίων  από  το  1996  (14,5%)  και  μετά.  Στη 
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νομισματική κρίση του 1997  το επιτόκιο είναι στο 9,9% έναντι του ποσοστού 

5,71% που καταγράφει το επιτόκιο της σύγκλισης. 

Αρχές  του  1998  η  δραχμή  υποτιμάται  και  λαμβάνονται  μέτρα  για  την 

προστασία από την άνοδο των τιμών που μπορεί να ακολουθήσει. Στόχος της η 

βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ελληνικών  προϊόντων  αλλά  και  η 

εμπρόθεσμη ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΟΝΕ, καθώς και η δημιουργία 

ενός επιπέδου ισοτιμίας της δραχμής, που να είναι διατηρήσιμο και ικανό να 

αντέξει  στο  ΜΣΙ.  Αποτέλεσμα,  η  πτώση  του  επιτοκίου  στο  8,5% το  1998 

έναντι  4,66% που καταγράφει  το επιτόκιο  του κριτηρίου της  σύγκλισης.  Η 

πτώση συνεχίζεται και το 1999  σημειώνει τιμή 6,3%(Μπαγιάτης,2004). 

Η Αξιοπιστία που απέκτησε η αντιπληθωριστική πολιτική με την ένταξη της 

δραχμής  στο  ΜΣΙ  και  με  τον  περιορισμό  της  αύξησης  των  ονομαστικών 

αποδοχών,  διεύρυνε  τα  περιθώρια  σταδιακής  χαλάρωσης  της  νομισματικής 

πολιτικής  και  της  περαιτέρω  μείωσης  των  επιτοκίων.  Κατά  την  περίοδο 

Απρίλιος 1999 – Μάρτιος 2000, το επιτόκιο του δεκαετούς κρατικού ομολόγου 

ήταν 6,2 %, χαμηλότερο δηλαδή από την τιμή αναφοράς 7,2 %, και κατ’ αυτόν 

τον  τρόπο  επιτεύχθηκε  η  προβλεπόμενη  από  την  Συνθήκη  του  Μάαστριχ 

σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Ο στόχος ένταξης που μετατέθηκε 

για την 1η Ιανουαρίου 2001  επιτυγχάνεται. 
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Το επιτόκιο όλων των χωρών της ΕΕ για την περίοδο 1981 – 2000 σημειώνει 

πτωτική πορεία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η τιμή του ελληνικού επιτοκίου 

που   βρίσκεται  το  2000  στο  6,1%.  Από  το  1989  ως  το  2000 το  ελληνικό 

επιτόκιο σημειώνει τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη. 

H έκθεση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (1996) επισημαίνει πως άμεση 

συνέπεια της νομισματικής ενοποίησης θα είναι η ολοκληρωτική εξάλειψη των 

συναλλαγματικών διακυμάνσεων και  η  περαιτέρω σύγκλιση των ελληνικών 

επιτοκίων προς τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα εξαλειφθεί 

το  ασφάλιστρο  που  προκύπτει  από  την  ύπαρξη  του  συναλλαγματικού 

κινδύνου.  Οι  διαφορές  στα  επιτόκια  αναμένεται  να  μειωθούν  και  θα 

αντανακλούν κυρίως διαφορές στον πιστοληπτικό κίνδυνο και στις συνθήκες 

ρευστότητας στις αγορές τίτλων και όχι διαφορετικές προσδοκίες των αγορών 

για την πορεία της εξωτερικής ισοτιμίας των διαφόρων νομισμάτων. Με την 

διατήρηση μικρών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τα ασφάλιστρα στα εγχώρια 

επιτόκια  έναντι  του  πιστωτικού  κινδύνου  ή  του  κινδύνου  ρευστότητας 

αναμένεται να συγκλίνουν σε σημαντικό βαθμό με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. 

Οι  θετικές  επιπτώσεις  των  χαμηλών  επιτοκίων  στην  παραγωγή  και  τις 

επενδύσεις ,θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για χώρες με σχετική μακροχρόνια 

προϊστορία υψηλών ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων, όπως η Ελλάδα.

Ο Κόλμερ (2000) σημειώνει πως με τη μείωση των επιτοκίων στην Ελλάδα θα 

σημειωθούν  ανεπιθύμητα  φαινόμενα  όπως:  α)  θα  σχηματιστούν  ουρές 
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δανειοληπτών  στις  τράπεζες  που  θα  θέλουν  χαμηλότοκες  πιστώσεις,  β)θα 

παύσουν  να  εισρέουν  ξένα κεφάλαια,  που στηρίζουν  το  Ελληνικό  ισοζύγιο 

πληρωμών.

3.6  Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε.

Ο πληθωρισμός τιμών στην Ευρώπη 

Ένας  από  τους  κυριότερους  λόγους  για  τους  οποίους  είναι  επιθυμητή  μια 

νομισματική  ένωση  είναι  γιατί  εξασφαλίζει  τη  σταθερότητα  των  τιμών. 

Αποτελεί  δηλαδή ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η εργασία,  η  κινητή και 

ακίνητη  περιουσία  δεν  απαξιώνονται  με  το  πέρασμα  του  χρόνου.  Ο 

προγραμματισμός μιας οικογένειας, του κράτους και της επιχείρησης μπορεί 

να γίνει σε μια σταθερή βάση, χωρίς τον φόβο της ξαφνικής ανατροπής και της 

απώλειας των «κόπων μιας ζωής» (Παπαδημητρίου, 1996).    

Η μακροοικονομική πολιτική έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα στη ζώνη του 

ευρώ είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με τη νομισματική σταθερότητα και τον 

αυστηρό έλεγχο του πληθωρισμού.  Η σταθερότητα των τιμών αποτελεί  τον 

κυρίαρχο στόχο της οικονομικής πολιτικής, αφού σύμφωνα με την φιλοσοφία 

του μονεταρισμού αυτό είναι αναγκαίο για την άριστη κατανομή των πόρων 

και την επίτευξη μακροχρόνιας οικονομικής ισορροπίας. Βάσει της συνθήκης 

του  Μάαστριχ  η  οικονομική  σταθερότητα  με  την  ευρύτερη  σημασία 

προσδιορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της μάχης των ευρωπαϊκών 

οικονομιών κατά του πληθωρισμού. 
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Ο Δρακάτος (1988) επισημαίνει  πως ο πληθωρισμός που προέκυψε από την 

πετρελαϊκή κρίση εκδηλώθηκε διεθνώς σε διαδοχικές περιόδους: η πρώτη έχει 

αφετηρία τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και η δεύτερη το τέλος της ίδιας 

δεκαετίας. Σε κάθε περίοδο υπάρχει φάση εντάσεως πληθωριστικών πιέσεων 

και φάση αποδυναμώσεώς τους.

Το πετρελαϊκό σοκ του 1973 βρήκε τις οικονομίες της κοινότητας σε μια εποχή 

που αυτές ήταν εξαιρετικά ευάλωτες στην επιτάχυνση του πληθωρισμού. Και 

τούτο επειδή οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης ήταν γοργοί, η απασχόληση 

του κεφαλαιακού εξοπλισμού ήταν υψηλή. Και καθώς οι τιμές των πρώτων 

υλών αυξάνονταν γοργά, ο πληθωρισμός στην Κοινότητα έφτασε το 6,4 % το 

1972  το 9,1 το 1973 και το 14,8 % το 1974.

Οι  επιδράσεις  από  την  αύξηση  της  τιμής  του  πετρελαίου  ωστόσο  δεν 

κατανεμήθηκαν ισόρροπα, δηλαδή με τρόπο συμμετρικό στις οικονομίες της 

κοινότητας,  καθώς  κάποιες  ήταν  περισσότερο  και  κάποιες  άλλες  λιγότερο 

εξαρτημένες  από  τις  εισαγωγές  πετρελαίου.  Αυτή  η  ασυμμετρία  εντάθηκε 

περισσότερο από την επιλογή διαφορετικών εργαλείων άσκησης οικονομικής 

πολιτικής ανάμεσα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτή η επιλογή οδήγησε σε 

γοργή  αύξηση  του  εργατικού  κόστους,  υποτίμηση  του  νομίσματος  και  σε 

τελικά σε ψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού(Λυμπεράκη,1993).
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Η  περίοδος  1975-78  μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  ως  περίοδος  σχετικής 

σταθεροποίησης,  καθώς  ο  πληθωρισμός   έπεσε  από  14,8  % σε  9,1  %.  Το 

δεύτερο  πετρελαϊκό  σοκ  1979  βρήκε  την  οικονομία  της  Κοινότητας  στο 

ψηλότερο σημείο του επιχειρηματικού της κύκλου. Ενώ όμως η απασχόληση 

του  επενδυμένου  κεφαλαίου  είχε  φτάσει  σχεδόν  στα  επίπεδα  του  1973,  ο 

πληθωρισμός ήταν μεγαλύτερος ( από  9,1 % το 1978, έναντι 6,4 % το 1972). 

Η ένταση των αρνητικών επιδράσεων του δεύτερου πετρελαϊκού σοκ  ήταν 

μικρότερη από αυτήν του  πρώτου. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 9,1 % το 

1978, σε 13,2 % το 1980, με χαμηλότερους δηλαδή ρυθμούς σε σύγκριση με το 

1974.  Αντιπληθωριστικές  οικονομικές  πολιτικές  μειώνουν  τον  πληθωρισμό 

από το 11,9% του 1981, στο 3,6% το 1987 στην ΕΟΚ. 

Για  την  επίτευξη  αυτών  των  αποτελεσμάτων  σημαντικό  ρόλο  έπαιξε  η 

μεταστροφή  του  κλίματος  στο  πεδίο  των  μισθών.  Καθώς  αναγνωρίστηκε 

ευρύτερα  η  συμβολή  του  εργατικού   κόστους  στον  καθορισμό  της 

ανταγωνιστικότητας  και  στον  προσδιορισμό  της  αποδοτικότητας  των 

επενδύσεων,  και  κυρίως  με  δεδομένο  ένα  υψηλό  ποσοστό  ανεργίας,  οι 

αυξήσεις περιορίστηκαν σημαντικά.

Αρκετά έντονη είναι και η πορεία που ακολουθεί ο πληθωρισμός της ΕΟΚ την 

τριετία  1989  –  1991  (4,9%  –  5,6%).  Αιτίες  αποτελούν  η  ανατροπή   των 

σοσιαλιστικών  καθεστώτων και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου λόγω του 
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πολέμου στον Περσικό Κόλπο.  Από τότε η αντιπληθωριστική πολιτική που 

ακολουθείται με μεγαλύτερη συνέπεια από τα κράτη – μέλη, οδηγεί το μέσο 

όρο της Ε.Ε. σε παραπλήσια πορεία με αυτή του κριτηρίου σύγκλισης.

Από το 1996 και έπειτα, το ποσοστό του μέσου όρου του πληθωρισμού της ΕΕ 

βρίσκεται χαμηλότερα από το ποσοστό του κριτηρίου μέχρι και το 2002 (2,1% 

για την ΕΕ έναντι 3,1% για το κριτήριο). 

                         

Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα

Ο υψηλός πληθωρισμός  από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι και τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, 

εάν  όχι  το  πιο  σημαντικό,  της  ελληνικής  οικονομίας.  Αυτό  οδήγησε  στην 

υιοθέτηση  ενός  συστήματος  μεταβαλλόμενων  ισοτιμιών,  ώστε  να 

αντισταθμιστεί η διαφορά ανάμεσα στις τιμές των εισαγομένων προϊόντων με 

τα υποκατάστατα εξαγόμενα προϊόντα. 

Μέχρι  την  κατάρρευση  του  συστήματος  σταθερών  συναλλαγματικών 

ισοτιμιών του  Bretton Woods το 1971,  οι  μακροοικονομικές εξελίξεις  στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζονταν από υψηλούς  ρυθμούς μεγέθυνσης και  χαμηλούς 

ρυθμούς πληθωρισμού. Τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ’70 σημαδεύτηκαν 

από αναταραχές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η σύνδεση της δραχμής 

με το δολάριο, μετά την κατάρρευση του συστήματος σταθερών ισοτιμιών του 

Bretton Woods, και η επεκτατική πολιτική που είχε προηγηθεί, συνέβαλαν στη 
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σημαντική  υποτίμηση  της  δραχμής  κατά  την  διετία  1972-1973.  Η  εξέλιξη 

αυτή,  σε  συνδυασμό  με  την  πρώτη  πετρελαϊκή  κρίση  του  1973-1974,  που 

οδήγησε στην κατακόρυφη άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τροφοδότησε την 

πληθωριστική διαδικασία, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός από 3,3 % το 1972, 

να εκτιναχθεί σε 15 % το 1973, και σε 23,5 % το 1974. Παράλληλα, το 1974, η 

απειλή πολέμου με την Τουρκία, τα γεγονότα στην Κύπρο και η κατάρρευση 

της δικτατορίας οδήγησαν σε απότομη πτώση της παραγωγής και στην αύξηση 

του πληθωρισμού. 

Κατά την 10ετία 1970-1980 οι πληθωριστικές πιέσεις που προκλήθηκαν από 

την αλματώδη αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου στη διεθνή αγορά είχαν 

σημαντική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Η ασυνήθης αύξηση της τιμής 

του πετρελαίου,  η  ανατίμηση των πρώτων υλών – τροφίμων και  η  διεθνής 

νομισματική  αστάθεια,  είχαν  σαν  συνέπεια  τη  διατάραξη  της  παγκόσμιας 

οικονομίας  και  ιδιαίτερα  των  πληθωριστικών  πιέσεων.  Εξαιτίας  αυτής  της 

διεθνούς  συγκυρίας  η  ελληνική  οικονομία  κατά  την  10ετία  1970-1980 

χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς αυξήσεως των τιμών, σε σύγκριση με 

την  περίοδο  1950-1970  που  σημειώθηκαν  σημαντικοί  ρυθμοί  οικονομικής 

ανάπτυξης  και  νομισματική  σταθερότητα.  Από  υψηλούς  ρυθμούς 

πληθωρισμού χαρακτηρίζεται και η δεκαετία του 1980. 

Κατά  την  περίοδο  1971-72  η  ετήσια  άνοδος  του  πληθωρισμού  ήταν  πολύ 

μικρή,  ενώ  κατά  το  1973-1974  ήταν  αυτή  πολύ  μεγάλη.  Υπήρξε  κάποια 
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καθυστέρηση εκδήλωσης των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα μας εξαιτίας 

διακριτών  κυβερνητικών  μέτρων,  αλλά  η  κατάσταση  της  οικονομίας  δεν 

άργησε  να  γίνει  εκρηκτική,  κυρίως  επειδή  ταυτόχρονα  εφαρμοζόταν 

επεκτατική  νομισματική  πολιτική.  Γι’  αυτό  το  λόγο  το  1974  παρατηρείται 

αλματώδης αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων με συνέπεια ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή να αυξηθεί  κατά πολύ,  αλλά το  τέλος  του  1974 και  το  1975, 

εξαιτίας  της  αποκατάστασης  της  πολιτικής  ομαλότητας,  με  τις  γνωστές 

συνέπειές της στην οικονομία, άρχισε να μειώνεται.

Η  τάση  αυτή  μείωσης  του  πληθωρισμού  παρατηρείται  μέχρι  το  1978  που 

διαμορφώνεται στο επίπεδο του 12,8 %. Παρατηρούμε επίσης ότι κατά την 

περίοδο  1975-1978  ο  πληθωρισμός  συγκρατήθηκε  στα  επίπεδα  του 

πληθωρισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Η συγκράτηση αυτή του πληθωρισμού, 

οφείλεται στους σωστούς κυβερνητικούς χειρισμούς και τη συνετή οικονομική 

πολιτική  που  ασκήθηκε  κατά  την  περίοδο  μετά  τη  μεταπολίτευση.  Η 

διολίσθηση της δραχμής σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1975-80, εκτός του 

1979, υπερ-αντιστάθμισε τη διαφορά πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και των 

χωρών της Ε.Ο.Κ. 

Η πορεία όμως αυτή ανακόπηκε το 1979 εξαιτίας των ανατιμήσεων των τιμών 

του  αργού  πετρελαίου  και  των  πρώτων  υλών  αλλά  και  εξαιτίας  του 

αναπροσανατολισμού της οικονομικής πολιτικής που απέβλεπε στη μεταφορά 

των  επιδοτήσεων  στον  καταναλωτή  και  στη  μείωση  των  ελλειμμάτων 
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ορισμένων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, στις υψηλές αυξήσεις των 

αποδοχών και στη διολίσθηση της δραχμής. 

Κάτω  από  την  επίδραση  δυσμενών  εξωτερικών  παραγόντων  (διαδοχικές 

ανατιμήσεις του αργού πετρελαίου και άνοδος των πρώτων υλών στη διεθνή 

αγορά)  αλλά  και  της  πολιτικής  που  εγκαινιάστηκε  για  την  εξυγίανση  της 

εσωτερικής  αγοράς  από  πλασματικά  χαμηλές  τιμές  (άρση  επιδοτήσεων και 

μεταφορά  τους  στις  τιμές  καταναλωτή,  εξάλειψη  ελλειμμάτων  ορισμένων 

οργανισμών  παροχής  υπηρεσιών),  ο  ετήσιος  ρυθμός  του  πληθωρισμού 

παρουσίασε αυξητική τάση σε όλη τη διάρκεια του 1979, και έφτασε το 21,9 % 

το 1980. 

Η δεύτερη μέσα στη δεκαετία του ’70 αύξηση του πληθωρισμού προκάλεσε τη 

δημιουργία  γενικότερων  προβλημάτων,  όπως  είναι  η  διόγκωση  του 

ελλείμματος  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  (λόγω  αύξησης  της 

συναλλαγματικής δαπάνης για προμήθεια πετρελαιοειδών)  και η υποχώρηση 

του  ρυθμού  αύξησης  του  εθνικού  εισοδήματος.  Έτσι  μετά  την  δεύτερη 

πετρελαϊκή κρίση ο πληθωρισμός αρχίζει να κινείται σε επίπεδα ψηλότερα του 

20 %, εξέλιξη που παρατηρείται μέχρι και το 1986.

Στη  δεκαετία του ’80 η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων δημιούργησε 

σημαντικές  στρεβλώσεις  όχι  απλώς  στα  οικονομικά  μεγέθη  αλλά  και  στην 

καθημερινότητα των Ελλήνων. Η πληθωριστική νοοτροπία εγκαθιδρύθηκε στις 
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συναλλαγές,  στις  διεκδικήσεις,  στις  φορολογικές  δοσοληψίες  και  στην 

τιμολόγηση, ιδιαίτερα των υπηρεσιών.

Το  1981  η  οικονομία  της  Ελλάδας  βρίσκεται  σε  κατάσταση  ύφεσης  και 

νομισματικής  αστάθειας  (Τράπεζα  της  Ελλάδας,  1982).  Η   οικονομική 

στρατηγική  που  προσπαθεί  να  εφαρμόσει  η  κυβέρνηση  του  ΠΑΣΟΚ 

χαρακτηρίζεται από στοιχεία Κεϋνσιανισμού, τη στιγμή που η Δυτική Ευρώπη 

έχει στραφεί προς το νεοφιλελευθερισμό. Το 1981 ο πληθωρισμός βρίσκεται 

σε  ιδιαίτερα  υψηλά επίπεδα (22,7%) σε  σχέση με  την αντίστοιχη  τιμή του 

ονομαστικού κριτηρίου (8,23%). 

Το μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών παρεμβάσεων που 

ακολουθείται  αποκλιμακώνει  για  τέσσερα συνεχή έτη τον  πληθωρισμό στις 

17,9 ποσοστιαίες μονάδες το 1984. Η τιμή του είναι υπερβολικά υψηλότερη 

από το 5% που αντιστοιχεί το έτος αυτό στο κριτήριο σύγκλισης. Η άνοδος του 

πληθωρισμού, που το 1986 φτάνει τις 22,1 ποσοστιαίες μονάδες, οφείλεται αφ’ 

ενός στη νομισματική πολιτική που, παρά τον  αντιπληθωριστικό χαρακτήρα 

της,  ουσιαστικά  γίνεται  επεκτατική  και  αφ’  ετέρου  στη  χαλαρότητα  της 

δημοσιονομικής πολιτικής λόγω των εκλογών του 1985. Κύριες αιτίες αυτής 

της ανόδου του πληθωρισμού  είναι  η άνοδος της τιμής του πετρελαίου το 

1979,  η  επίρριψη  των  επιδοτήσεων  στην  κατανάλωση,  η  αύξηση  των 

κατωτάτων  μισθών  και  ημερομισθίων  το  1982,  και  η  διεύρυνση  των 

ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα από το 1980 και μετά.
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Η πτώση του πληθωρισμού του κριτηρίου της σύγκλισης στις 1,34 μονάδες το 

1986, συντελεί στη μέγιστη απόκλιση μεταξύ των δυο πληθωρισμών εις βάρος 

της  Ελλάδας.  Βλέπουμε  δηλαδή  ο  πληθωρισμός  στην  Ελλάδα  να  είναι 

υπερδιπλάσιος σε σχέση με εκείνο των χωρών της Ε.Ο.Κ. με τις αρνητικές 

συνέπειες στο ισοζύγιο πληρωμών

Από το 1986 η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προσαρμοσμένη στις αρχές της 

οικονομικής ορθοδοξίας επιλέγει ένα ορθολογικότερο μείγμα δημοσιονομικής, 

νομισματικής και εισοδηματικής πολιτικής, με αποτέλεσμα μετά από συνεχή 

τριετή πτώση του πληθωρισμού, το 1989 να φτάσει τις 14,4 μονάδες έναντι 

των 3,8 του κριτηρίου (Τράπεζα της Ελλάδας, 1990). 

Ο  πληθωρισμός  σημείωσε  από  το  1987  έως  το  1989  υποχώρηση  λόγω 

εφαρμογής  του  σταθεροποιητικού  προγράμματος.  Τη  διετία  1990  –  1991 

παρατηρείται νέα επιδείνωση του πληθωρισμού, που ανερχόμενος φθάνει τις 

19,2  ποσοστιαίες  μονάδες  το  1990  και  τις  18,8  το  1991.  Η  αύξησή  του 

αποδίδεται στην αστάθεια και την εν γένει επιδείνωση όλων των δεικτών της 

οικονομίας, λόγω των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων και της πολιτικής 

αστάθειας του 1989 και 1990, κυρίως όμως οφείλεται στη λήψη φορολογικών 

μέτρων,  στην  αύξηση  των  έμμεσων  φόρων  και  των  τιμολογίων  κοινής 

ωφέλειας. Τα μέτρα αυτά είχαν κριθεί τότε κατάλληλα για την αποτροπή της 
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αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος, η οποία αύξηση θα οδηγούσε στο 

μέλλον σε πληθωριστικές πιέσεις κατά τρόπο μόνιμο.

Το  τριετές  πρόγραμμα  δημοσιονομικής  εξυγίανσης,  σταθεροποίησης  και 

προσαρμογής της οικονομίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας , μειώνει 

τον πληθωρισμό το 1993 στο 13,8 %. Παρά την πτώση όμως, ο πληθωρισμός 

είναι  υψηλότερος  από  το  αντίστοιχο  κριτήριο  και  μειώνει  την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μετά το 1995, ο πληθωρισμός αρχίζει να 

έχει πτωτική τάση και παύει να είναι διψήφιος αριθμός.

Τα  επόμενα  χρόνια  μέχρι  και  το  2000  παρατηρείται  συνεχής  και  έντονη 

αποκλιμάκωση  του  πληθωρισμού.  Η  νομισματική  και  συναλλαγματική 

πολιτική δρουν αντιπληθωριστικά,  όπως και η εισοδηματική πολιτική.  Στον 

τομέα  της  δημοσιονομικής  προσαρμογής  επιδιώκεται  ο  περιορισμός  των 

δανειακών  αναγκών.  Στο  πρόγραμμα  σύγκλισης  (1994)  που  κατατίθεται,  η 

κυβέρνηση  διευρύνει  τη  φορολογική  βάση,  αυξάνει  τους  συντελεστές  της 

υφιστάμενων φόρων και περιστέλλει τη φοροδιαφυγή. 

Μετά το 1996 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μεταθέτει την ένταξη της Ελλάδας στην 

ΟΝΕ για το 2001. Στην προσπάθεια να επιτύχει το στόχο του πληθωρισμού 

που  θέτει  το  κριτήριο  Μάαστριχ  το  1997  ψηφίζονται  δυο  νόμοι. 

«Συγκεκριμένα  με  το  Ν.  2459/97  καταργούνται  πλήθος  φορολογικών 

απαλλαγών και επιβάλλονται φόροι στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα 
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από  τόκους  τίτλων  του  Δημοσίου.  Με  το  δεύτερο  νόμο  (2469/97) 

δημιουργείται  ένα  πλαίσιο  εξορθολογισμού  και  ελέγχου  των  δημοσίων 

δαπανών»  (Αργείτης,  2002).  Η  αντιπληθωριστική  πολιτική  αποδίδει  και  το 

1997 ο πληθωρισμός βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο (5,4%) από το 1973 

και έπειτα. 

Σημαντικό  μέρος  του  βάρους  για  την  επίτευξη  της  αποκλιμάκωσης  του 

πληθωρισμού  έφερνε  η  νομισματική  πολιτική.  Με  την  ολοκλήρωση  της 

διαδικασίας  απελευθέρωσης  του  τραπεζικού  συστήματος  και  της  κίνησης 

κεφαλαίων,  η  νομισματική  πολιτική  υιοθέτησε  ως  ενδιάμεσο  στόχο  την 

προστασία της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ειδικότερα η κυβέρνηση άσκησε 

πολιτική περιορισμένης διολίσθησης της δραχμής με σκοπό να συμβάλει και η 

συναλλαγματική  ισοτιμία  στην  αποκλιμάκωση  του  πληθωρισμού  και  στην 

αποδυνάμωση των πληθωριστικών προσδοκιών. 

Στην  αποκλιμάκωση  του  πληθωρισμού   συνέβαλε  και  η  εισοδηματική 

πολιτική. Στόχος της κυβέρνησης ήταν η εναρμόνιση της πολιτικής μισθών με 

τη γενικότερη οικονομική πολιτική, ειδικότερα με την επιδιωκόμενη μείωση 

των  δημοσίων  ελλειμμάτων  και  την  ασκούμενη  νομισματική  και 

συναλλαγματική πολιτική, ώστε η μείωση του πληθωρισμού να επιτευχθεί με 

το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
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Το 1998 εκδηλώνονται κερδοσκοπικές επιθέσεις  στη δραχμή. Η κυβέρνηση 

αποφασίζει  το  Μάρτιο  του  1998  την  ένταξη  της  δραχμής  στο  ΜΣΙ  με 

ταυτόχρονη  υποτίμησή  της,  της  τάξης  του  12,3%  (Τράπεζα  της  Ελλάδας, 

1999). Η υποτίμηση προκαλεί πληθωριστικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζονται 

με ένα νέο μείγμα αντιπληθωριστικής οικονομικής πολιτικής, με αποτέλεσμα 

τη συνεχή πτώση του πληθωρισμού μέχρι το 1999 που η τιμή του είναι 2,1% 

έναντι  των  1,96  ποσοστιαίων  μονάδων  του  κριτηρίου.  Έκτοτε,  αυξάνεται 

συνέχεια  ως  το  2002,  παράλληλα  όμως  με  τις  τιμές  πληθωρισμού  του 

κριτηρίου. Η απόκλιση είναι πλέον πολύ μικρή, καθώς το 2002 το κριτήριο 

υπολείπεται κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες του πληθωρισμού της Ελλάδας, που 

βρίσκεται στις 3,9 μονάδες.  Κατά γενική ομολογία ο πληθωρισμός ήταν το 

δυσκολότερο από τα κριτήρια που κατάφερε να επιτύχει η Ελλάδα. 

Κατά  τη  διετία  1998-1999,  συνεχίστηκε  η  μείωση  του  πληθωρισμού  με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς και η απόσταση που χώριζε την Ελλάδα από το μέσο 

όρο  των  τριών  καλύτερων  σε  επίδοση  χωρών  της  ΕΕ-15  περιορίζεται 

σημαντικά (Κόλλιας, Ναξάκης, & Χλέτσος, 2005).  Το μείγμα των μέσων της 

οικονομικής  πολιτικής  που ακολουθήθηκε  εκείνη  την  περίοδο,  ιδιαίτερα το 

1999,  και  τα  μέτρα  που  λήφθηκαν,  με  τη  μείωση  της  φορολόγησης  των 

καυσίμων, των αυτοκινήτων και των τιμολογίων της ΔΕΗ και γενικότερα με τη 

συγκράτηση  των  τιμολογίων  των  δημοσίων  επιχειρήσεων,  είχαν  ευνοϊκές 

συνέπειες στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έτσι, ώστε να ικανοποιηθεί 

το κριτήριο της συνθήκης του Μάαστριχ για τον πληθωρισμό. Το έτος 2000 ο 
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πληθωρισμός επηρεάζεται αρνητικά από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου 

και του δολαρίου των ΗΠΑ, αν και γίνεται αντιστάθμιση σε ένα βαθμό από τη 

μείωση της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα. 

Βέβαια ο πληθωρισμός της από το 2000 μέχρι και  το 2002 είναι  από τους 

υψηλούς στην ΕΕ, αν και το ισχυρό ευρώ δρα προστατευτικά ως προς τον 

πληθωρισμό, διότι συντελεί στη μείωση των τιμών του πετρελαίου και εν γένει 

και των εισαγόμενων προϊόντων. 

Ο  πληθωρισμός  επηρεάζει  τόσο  τον  ιδιωτικό  όσο  και  το  δημόσιο  τομέα. 

Ιδιαίτερα,  δημοσιονομικά  μεγέθη  όπως  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  και  το 

δημόσιο  χρέος  παρουσιάζουν  μία  πολύ  μεγάλη  αλληλεξάρτηση  με  τον 

πληθωρισμό. Επηρεάζονται και τον επηρεάζουν.

 3.7 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ-Ε.Ε.

Η ανεργία στην Ευρώπη

Κατά  την  Eurostat,  ως  άνεργος  θεωρείται  ο  άνδρας  ή  η  γυναίκα  άνω των 

δεκαπέντε ετών που είναι  χωρίς εργασία, και  έχει την πρόθεση να εργαστεί 

τις  επόμενες  δυο  εβδομάδες  αλλά  και  που  έχει  επιδιώξει  να  εργαστεί  τις 

προηγούμενες τέσσερις  εβδομάδες.  Η ανεργία είναι  ένας καλός δείκτης της 

οικονομίας, διότι δείχνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 
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Κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 – της εξάπλωσης – η Ευρώπη είχε γίνει 

η πατρίδα της πλήρους απασχόλησης  και δέχτηκε εκατομμύρια μετανάστες. 

Όμως από το 1973 έως το 1983, αποτελεί την μοναδική αναπτυγμένη περιοχή 

στον  κόσμο  όπου  δε  δημιουργήθηκε  καμιά  θέση  εργασίας.  Αντίθετα  η 

απασχόληση μειώθηκε κατά 3 εκατομμύρια στην Ε.Ο.Κ. Το ποσοστό ανεργίας 

αυξήθηκε πολύ στην Ευρώπη. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτού 

του ποσοστού είναι σοβαρές στην Ευρώπη. 

Το πετρελαϊκό σοκ  του 1973 βρήκε  τις  οικονομίες  της  Κοινότητας  σε  μια 

εποχή  που  αυτές  ήταν  εξαιρετικά  ευάλωτες  στην  επιτάχυνση  του 

πληθωρισμού.  Και  τούτο  επειδή  οι  ρυθμοί  οικονομικής  μεγέθυνσης  ήταν 

γοργοί, η απασχόληση του κεφαλαιακού εξοπλισμού ήταν ψηλή και η ανεργία 

ήταν το 1973 κάτω από 3 %. Οι προσδοκίες που είχε γεννήσει η μακροχρόνια 

περίοδος σταθερής μεγέθυνσης,  προκάλεσε τριβές στην αγορά εργασίας για 

επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης των μισθών και των ημερομισθίων. 

Μετά την πρώτη  πετρελαϊκή κρίση του 1973 το ποσοστό της ανεργίας στη 

κοινότητα  άρχισε  ν’  αυξάνει.  Η  επιδείνωση συνεχίστηκε  στη  δεκαετία  του 

1970.  Το  δεύτερο  πετρελαϊκό  σοκ  το  1979  βρήκε  την  οικονομία  της 

Κοινότητας  στο  υψηλότερο  σημείο  του  επιχειρηματικού  της  κύκλου.  Ενώ 

όμως  η  απασχόληση  του  επενδυμένου  κεφαλαίου  είχε  φτάσει  σχεδόν  στα 

επίπεδα του 1973 η ανεργία αυξήθηκε.  Η επιδείνωση συνεχίστηκε και  στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 .
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Τα πέντε πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 επικρατεί η μεγαλύτερη και πιο 

παρατεταμένη  ύφεση  μετά  το  τέλος  του  Β΄  Παγκοσμίου  Πολέμου  και  η 

ανεργία στην ΕΟΚ αυξάνεται συνέχεια, από 7,0 % που καταγράφεται το 1981 

στο  9,3% το  1986.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  όπως  υποστηρίζουν  αρκετοί 

οικονομολόγοι, η ανεργία των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1980 οφείλεται 

και στο πολύ υψηλό επίπεδο των πραγματικών μισθών. 

Οι προσπάθειες για αναδιάρθρωση της παραγωγής και της βιομηχανίας, καθώς 

και η προσαρμογή στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον που γίνονται μετά το 1985 

οδηγεί στο πρόγραμμα  ESPRIT (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πρόγραμμα για την 

Έρευνα και την Ανάπτυξη στην Πληροφορική). Αυτή έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν  νέες θέσεις εργασίας. Και να μειωθεί η ανεργία. Η μείωση 

ανεργίας  ξεκινά  από  το  1986  (9,3%)  και  φθάνει  το  1990  το  7,3%.  Η 

οικονομική ανάπτυξη είναι χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου. Η οικονομική 

μεγέθυνση της πενταετίας σε συνδυασμό με το θετικό επιχειρηματικό κλίμα 

που  επικρατεί  στην  ΕΟΚ,  οδηγεί  σε  αύξηση  των  επενδύσεων  και  σε 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το  1990   έχουμε  νέα  οικονομική  κρίση.Η  ύφεση  το  1992,1993  και  οι 

περιοριστικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές που επιβάλλονται, 

σύμφωνα με τη  Συνθήκη του Μάαστριχ σε πολλές χώρες , με αποτέλεσμα τα 

βραχυπρόθεσμα πραγματικά επιτόκιά τους να είναι πολύ υψηλά, δημιουργούν 
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περιβάλλον  χαμηλών  ρυθμών  μεγέθυνσης  και  οδηγούν  σε   αύξηση  της 

ανεργίας. Έτσι η ανεργία ακολουθεί ανοδική  πορεία,  από το  10,1% το 1993 

ως  το  1997  (10,0  %)  με  τιμές  πάντα  υψηλότερες  του  10%.  Η  κρίση  που 

εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του 1997 στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας 

επηρέασε  και τις χώρες της Ευρώπης. 

Από  το  1998   οι  προσπάθειες  που  καταβάλονται  για  την  απασχόληση,  η 

βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος ,οδηγούν σταδιακά στην μείωση της 

ανεργίας,η οποία από 10 % το 1997 πέφτει το1998 στο 9,4 % και το  2000 

φθάνει  στο 8,6  %.  Μετά το 2000 που λειτουργεί  η  ΕΚΤ η δημοσιονομική 

πολιτική των κρατών – μελών είναι τόσο συσταλτική, όσο και η νομισματική 

πολιτική που ασκεί η ΕΚΤ. Οι συσταλτικές αυτές πολιτικές σε περίοδο ύφεσης 

είναι κατά τους οικονομολόγους υπεύθυνες για την αδυναμία καταπολέμησης 

της ανεργίας . 

Τα εξαιρετικά δυσμενή αυτά στοιχεία δεν αντανακλούν έλλειψη ενδιαφέροντος 

ή ανικανότητα της  κοινοτικής  πολιτικής  ν’  αντιμετωπίσει  το πρόβλημα της 

ανεργίας. Αντίθετα δείχνουν τον περιορισμένο ρόλο που έχει ανατεθεί στην 

κοινή πολιτική για τους ανέργους. Από ανάγκη η λειτουργία της κοινοτικής 

κοινωνικής πολιτικής έχει  περιοριστεί  στο συντονισμό του έργου διαφόρων 

εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης, αντί να επιλύσει κεντρικά τα προβλήματα 

της  ανεργίας.  Η  Κοινότητα  αποφάσισε  από  νωρίς  ότι  τα  προβλήματα  της 

ύφεσης  και  της  ανεργίας  απαιτούσαν  ενεργό  συμμετοχή  και  κατανομή  της 
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υπευθυνότητας  των δυο πλευρών της  βιομηχανίας,  των εργοδοτών και  των 

εργαζομένων. Δημιουργήθηκε ένα συμβουλευτικό σώμα, η Διαρκής Επιτροπή 

Απασχόλησης που κύριο έργο της είναι να υποβοηθήσει την κοινή εκτίμηση 

από τους  εκπροσώπους  εργαζομένων και  εργοδοτών και  από τα  υπουργεία 

εργασίας  των  μελών  σε  τρέχοντα  προβλήματα  που  συνδέονται  με  την 

απασχόληση και τα μέτρα που εξετάζονται από την Κοινότητα.Τα μέτρα αυτά 

αναφέρονται  στην  επαγγελματική  και  τεχνική  κατάρτιση,στην  πλήρη 

απελευθέρωση  της  αγοράς  εργασίας,καθώς  και  στην  εισαγωγή  σύγχρονων 

θεσμών στον τομέα της απασχόλησης.

Το  Μάιο  του  1982  το  συμβούλιο  υιοθέτησε  μια  διακήρυξη  για  κοινοτική 

δράση στο θέμα της ανεργίας. Σύμφωνα με το ΕΚΤ, το 1975 το συμβούλιο 

υιοθέτησε  μια  πρόταση  της  επιτροπής  να  διαθέσει  πιστώσεις  για  τη 

χρηματοδότηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας ατόμων 

κάτω από 25 ετών. 

Μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  εξαγγέλθηκαν  το 

1976  και  το  1977.  Το  1979  υιοθέτησε  μια  διακήρυξη  που  υποστήριζε  την 

ανάπτυξη  δεσμών  μεταξύ  εκπαίδευσης  και  εργασίας  και  για  πρώτη  φορά 

κατεύθυνε το ΕΚΤ να παρέχει χρηματοδοτικές ενισχύσεις για τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Το 1982 το συμβούλιο υιοθέτησε ένα νέο πρόγραμμα 

δράσης (1982-1985) για την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες. 
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Η αυξημένη ανεργία δικαιολογεί αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες, ώστε να 

δημιουργηθούν  νέες  θέσεις  εργασίας.  Η αντιμετώπισή της  αποτελεί  βασικό 

στόχο  του  κοινωνικού  ταμείου,  οι  πόροι  του  οποίου  καλύπτουν  σημαντικό 

ποσοστό του συνόλου της κοινοτικής στήριξης (Λουκής,1995).

                

Η ανεργία στην Ελλάδα

Η  ανεργία  έχει  γίνει  ένα  από  τα  σοβαρότερα  κοινωνικά  προβλήματα  που 

αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν αποτελεί 

εξαίρεση.  Αντιθέτως  τα  τελευταία  χρόνια  το  ελληνικό  ποσοστό  ανεργίας 

παρουσίασε  ανοδική  τάση.  Το  φαινόμενο  είναι  πολύπλοκο  αφού  οι  αιτίες 

εντοπίζονται τόσο στην οικονομική πολιτική που επί πολλά χρόνια παρέμεινε 

περιοριστική προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η συνθήκη του 

Μάαστριχ,  όσο και  στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και  της 

οργάνωσης της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Το  πρόβλημα  της  ανεργίας  στην  Ελλάδα  συνδέεται  με  δυο  κυρίως 

χαρακτηριστικά του οικονομικού συστήματος.  Το πρώτο αφορά τις δομικές 

αδυναμίες   στη  λειτουργία  της  αγοράς  εργασίας  και  το  δεύτερο  στην 

καθήλωση τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων επενδύσεων σε χαμηλά 

επίπεδα  την  τελευταία  δεκαπενταετία,  κυρίως  λόγω  της  έντονης 

δημοσιονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
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Το υψηλό επίπεδο ανεργίας συνιστά σημαντικό παράγοντα που προκαλεί την 

άνοδο των κρατικών ελλειμμάτων και  συντελεί στην αύξηση του δημοσίου 

χρέους. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι το μέσο ποσοστό ανεργίας την 

περίοδο 1983-1991 ήταν σταθερά άνω του 7 % και την περίοδο 1992-2000 

υπερέβαινε το 8 %. Όταν στην οικονομία υπάρχουν πολλά άνεργα άτομα, το 

κράτος όχι μόνο έχει απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω του ότι ο άνεργος δε 

συμμετέχει  στα  φορολογικά  βάρη,  αλλά  και  αυξάνει  τις  δαπάνες  του  για 

επιδόματα ανεργίας, παροχές υγείας, κτλ. Συνεπώς, η διατήρηση της ανεργίας 

σε  υψηλά  επίπεδα  συμβάλλει  στην  άνοδο  των  κρατικών  δαπανών  και  τη 

μείωση  των  φορολογικών  εσόδων,  με  επακόλουθο  την  αύξηση  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την ανύψωση του κρατικού χρέους.

Η ανεργία στην Ελλάδα κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από της Ε.Ο.Κ. 

κατά την δεκαετία του ’70. Το προϊόν, η παραγωγικότητα, και η απασχόληση 

συσχετίζονται άμεσα σε βραχυχρόνια βάση. Κατά τα έτη 1976-1978, όπου η 

αύξηση  του  προϊόντος  είναι  σχετικά  υψηλή,  το  ίδιο  υψηλή  ήταν  και  η 

μεταβολή  της  παραγωγικότητας  και  της  απασχόλησης.  Αντίθετα  όταν  το 

προϊόν μειώθηκε, οι ρυθμοί της παραγωγικότητας και της απασχόλησης ήταν 

αρνητικοί, είτε πολύ χαμηλοί.

Σε  αντίθεση  με  τις  περισσότερες  ευρωπαϊκές  χώρες  η  Ελλάδα  δεν 

αντιμετώπισε οξύ πρόβλημα ανεργίας κατά την  περίοδο 1975-1979. Παρά τη 

μείωση  του  μεταναστευτικού  ρεύματος  και  την  υπεροχή  του  αριθμού  των 
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παλιννοστούντων  ατόμων  έναντι  των  μεταναστευόντων  η  ανεργία  δεν 

ξεπέρασε το 2 % του εργατικού δυναμικού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αύξηση του Α.Ε.Π. αποδείχτηκε επαρκής για την απορρόφηση του συνόλου 

σχεδόν  της  προσφοράς νέου εργατικού  δυναμικού και  επίσης,  η  προσφορά 

αυτού δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Κατά την περίοδο 1961-1974 ένα σημαντικό τμήμα του οικονομικά  ενεργού 

πληθυσμού εγκατέλειψε τη χώρα με κατεύθυνση τη Δυτική Γερμανία, ή άλλες 

ευρωπαϊκές  και  μη  χώρες.  Από το τέλος  του 1974 η μεταναστευτική τάση 

αντιστράφηκε. Ο αριθμός των μεταναστών άρχισε να μειώνεται συνεχώς, ενώ 

ο  αριθμός  των  παλιννοστούντων  ατόμων  αυξήθηκε.  Το  ρεύμα  όμως  της 

επιστροφής δεν ήταν τόσο έντονο ώστε να δημιουργήσει πίεση στην αγορά 

εργασίας,  τουλάχιστον  βραχυχρόνια.  Εκτός  αυτού  ένα  μέρος  των 

παλιννοστησάντων  εργατών  απορροφήθηκε  σε  γεωργικές  εργασίες  και 

επομένως δεν προστέθηκε στην προσφορά εργατικού δυναμικού στον αστικό 

τομέα.

Η μικρή οικονομική ανάπτυξη που εμφανίζει  η  χώρα μας μετά τη δεύτερη 

πετρελαϊκή  κρίση  προφανώς  συνέβαλε  στην  υποχώρηση  της  ζήτησης 

εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 

(1982), η οικονομία της χώρας το 1981 βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης, ενώ 

το  παραγωγικό  της  σύστημα  εμφανίζει  πολλές  διαρθρωτικές  αδυναμίες.  Η 

μακροοικονομική πολιτική της κυβέρνησης το διάστημα 1981 – 1985, έχοντας 
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ως πρώτο στόχο την ανακατανομή των εισοδημάτων, ενισχύει σημαντικά τους 

χαμηλόμισθους με δανεικά χρήματα, γεγονός που συντελεί στην αύξηση του 

κόστους εργασίας.Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μετά την ανάληψη 

της εξουσίας την εφαρμογή ενός μείγματος μακροοικονομικής πολιτικής και 

διαρθρωτικών παρεμβάσεων στον πραγματικό  τομέα της οικονομίας με σκοπό 

και  την  μείωση  της  ανεργίας.  Η  αδυναμία  άμεσης  προσαρμογής  της 

κυβέρνησης στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και την οικονομία της αγοράς, 

καθώς και η τακτική της, που έρχεται σε αντίθεση με το νεοφιλελευθερισμό 

που  επικρατεί  στο  εξωτερικό  περιβάλλον,  δημιουργούν  ανασφάλεια  στον 

επιχειρηματικό  κόσμο  και  επενδυτική  απουσία  που  οδηγεί  σε  αύξηση  της 

ανεργίας. Έτσι έχουμε αύξηση της ανεργίας  από το 4 % το 1981  σε 8,1 % το 

1984, ενώ το 1985 είναι 7,8 %. Κατά την περίοδο 1981-1984 τόσο ο απόλυτος 

αριθμός  των  ανέργων  όσο  και  η  αναλογία  τους  στο  εργατικό  δυναμικό 

αυξήθηκε(Αργείτης,2002).

Την  περίοδο  1986 –  1989 η  πολιτική  της  κυβέρνησης  στρέφεται  προς  την 

οικονομική ορθοδοξία, δηλαδή στην πεποίθηση ότι η αύξηση των κερδών των 

επιχειρήσεων θα οδηγήσει  σε  επενδύσεις  και  στη  δημιουργία  νέων θέσεων 

εργασίας. Υποτιμάται και η δραχμή, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων,  με  αποτέλεσμα  μικρή  αποκλιμάκωση  και  σταθεροποίηση  της 

ανεργίας  κατά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο.  Η  χαμηλότερη  τιμή  της 

ανεργίας επιτυγχάνεται το 1990 (7,0%). 
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Την περίοδο 1990 – 1993 υπάρχει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως οι 

αλλεπάλληλες  εκλογικές  αναμετρήσεις  που  είχαν  προηγηθεί  άφησαν  την 

αίσθηση πολιτικής αβεβαιότητας. Τον Απρίλιο του 1990 που αναλαμβάνει η 

Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, το περιβάλλον είναι ασταθές και 

προβληματικό. Επικρατεί νέα περίοδος ύφεσης, με την ανεργία να ακολουθεί 

ανοδική πορεία όλη την τριετία. Το 1993 η ανεργία φθάνει το 9,7 %. 

Την περίοδο 1994 – 1996 υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ευνοϊκότερο διεθνές 

περιβάλλον  και  αλλαγή  οικονομικής  πολιτικής.  Ασκείται  νομισματική  και 

συναλλαγματική  πολιτική  με  αντιπληθωριστικό  χαρακτήρα.  Τη  διετία  αυτή 

αυξάνονται σημαντικά οι μέσοι πραγματικοί μισθοί και η ανεργία συνεχίζει 

την ανοδική της πορεία από το 9,6 % του 1994 φθάνει  στο 9,8% το 1996.

Ο ρυθμός  οικονομικής μεγέθυνσης συνέχιζε να αυξάνετε,με αποτέλεσμα αυτή 

η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του  ΑΕΠ να συνοδευτεί από αύξηση της 

ανεργίας.

Οι νέες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996 οδηγούν σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Η 

έντονη προσπάθεια για την επίτευξη σύγκλισης οδηγεί σε καινούργιο μείγμα 

οικονομικής πολιτικής (περίοδος 1996 – 1999) νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης 

(Αργείτης,  2002).  Παρά  τη  σταθεροποίηση  της  οικονομίας,  η  ανεργία  δεν 

περιορίζεται,  κυρίως  λόγω  φορολογικής  πολιτικής  που  δεν  ευνοεί  τις 

επενδύσεις. Αλλά και η πολιτική της «σκληρής δραχμής» που υιοθετείται μέχρι 

το 1998, ευθύνεται για την κατάσταση των εξαγωγών και της ανεργίας. Έτσι 
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αυξάνει η ανεργία όλα τα συνεχόμενα έτη μέχρι το 1999 που κορυφώνεται και 

αγγίζει το ποσοστό των 11,8 %.

Όσον  αφορά  τη  σύγκριση   της  ανεργίας  στην  Ελλάδα  σε  σχέση  με  την 

αντίστοιχη της Ε.Ε, μέχρι και το 1997 οι πορείες μοιάζουν παράλληλες ,με τα 

ποσοστά  της  ελληνικής  ανεργίας   μικρότερα  από  αυτά  της  ΕΕ.  Το  1998 

αντιστρέφεται  η  πορεία  και  η  ανεργία  στην  Ελλάδα  (10,9%)  ξεπερνά  την 

αντίστοιχη της ΕΕ (9,4%) και κορυφώνεται στο 11,8% το 1999. Το 2000 η 

εφαρμογή  προγραμμάτων  για  την  απασχόληση  συντελούν  σε  μια  συνεχή 

πτωτική πορεία της ανεργίας που διαρκεί μέχρι το 2002, που φθάνει τις 10,3 

μονάδες.  Στην  πτωτική  αυτή  πορεία  συμβάλλουν  και  τα  προγράμματα  του 

ΟΑΕΔ  για  την  υποστήριξη  της  κατάρτισης,  την  απόκτηση  εργασιακής 

εμπειρίας  STAGE.  Παρά  τη  μείωση,  η  ανεργία  στην  Ελλάδα  παρέμεινε 

υψηλότερη από εκείνη της ΕΕ και έρχεται δεύτερη σε ύψος μετά την Ισπανία 

μεταξύ των χωρών της  Ένωσης.  Η Ελληνική αγορά εργασίας  είναι  έντονα 

διαφοροποιημένη σε σχέση με την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στα πλαίσια των διαδικασιών ολοκλήρωσης ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις  για 

αναπροσαρμογή.

Κατά  τον  Χριστοδουλάκη  (2006) η  Ελλάδα  παρέμεινε  η  χώρα  με  την 

υψηλότερη  μακροχρόνια  ανεργία.  Το  γεγονός  αυτό  σημαίνει  ότι  εάν  χάσει 

κάποιος  την  δουλειά  του,  έχει  λιγότερες  πιθανότητες  από άλλους  ανέργους 
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στην  Ευρωπαϊκή  ένωση  να  επανέλθει,  και  φυσικά  δημιουργεί  αυξημένη 

ανασφάλεια.  Ίσως  αυτός  είναι  ο  λόγος  που  διάφορες  προτάσεις  για 

ελαστικότερη  αγορά  εργασίας  συναντούν  την  έντονη  αντίδραση  των 

συνδικάτων.

3.8  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΟΚ-ΕΕ

Το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη

Οι εξελίξεις στα κράτη – μέλη της Ένωσης με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 

και  1978  –  1979  (αυξήσεις  στις  τιμές  των  καυσίμων  και  μεγάλα  κρατικά 

ελλείμματα  και  χρέος)  δημιουργούν  στάσιμο  πληθωρισμό,  που  τα 

δημοσιονομικά μέτρα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν. 

Τα ελλείμματα του προϋπολογισμού επιδεινώθηκαν, και οι δανειακές ανάγκες 

των κυβερνήσεων αυξήθηκαν κατά 4 % του ΑΕΠ μεταξύ 1973 και 1975. Τα 

ελλείμματα του προϋπολογισμού στις χώρες – μέλη ήταν σημαντικά, καθώς 

ορισμένες κυβερνήσεις είχαν  δανειακές ανάγκες που ξεπερνούσαν το 10 % 

του ΑΕΠ. 

Καθώς  όμως  άρχισε  να  μειώνεται  ο  πληθωρισμός  στην  Ε.Ο.Κ.,  αυτή  η 

εξωτερική και εσωτερική σταθερότητα των τιμών επέδρασε ευεργετικά και στα 

ελλείμματα  τόσο  στο  ισοζύγιο  πληρωμών  όσο  και  στον  πληθωρισμό.  Οι 

δανειακές ανάγκες των κυβερνήσεων έτσι μειώθηκαν .
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Το  ποσοστό  του  δημόσιου  χρέους  στην  ΕΕ  μέχρι  και  το  1987  εμφανίζει 

αυξητική πορεία. Το 1981 είναι 41,9% ενώ το 1987 (56,0%) εμφανίζει μια 

αύξηση κατά 14,0 %. Την επόμενη διετία καταγράφεται μια ελαφρά πτώση του 

χρέους στο 54,2% (1989). Από τότε  ακολουθεί μια  αυξητική πορεία που έχει 

ως αποτέλεσμα το 1996 το ποσοστό του χρέους της ΕΕ να γίνεται 72,6%. 

Από  τα  στοιχεία  του  ελλείμματος  της  ΕΕ  διαπιστώνονται  σημαντικά 

ελλείμματα στην Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως και στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα των υφέσεων που επικρατούν τα 

έτη  αυτά  στην  Κοινότητα.  Οι  πολιτικές  που  ακολουθούνται  οδηγούν  στην 

αύξηση του χρέους στο 72,6% το 1996. Η υπόλοιπη περίοδος μέχρι και  το 

2000 χαρακτηρίζεται από  προσπάθειες για αναστροφή της πορείας του χρέους, 

το οποίο αποκλιμακούμενο το 2000 είναι 62,0 %. Ο πρωταρχικός σκοπός της 

δημοσιονομικής  πολιτικής  ήταν  η  δημιουργία  σημαντικού  πρωτογενούς 

πλεονάσματος,  είτε  με  την  αύξηση  των  εσόδων,  είτε  με  τη  μείωση  των 

δαπανών (Μανεσιώτης,1996).

Το Δημόσιο χρέος στην Ελλάδα

Η  συσσώρευση  ελλειμμάτων  και  η  χρηματοδότησή  τους  με  εσωτερικό  ή 

εξωτερικό  δανεισμό  αποτελεί  τη  βασική  πηγή  δημιουργίας  του  δημόσιου 

χρέους  (Κόλλιας, Ναξάκης,  & Χλέτσος, 2005).  Παράλληλα, η αποπληρωμή 

του  δημόσιου  χρέους,  και  οι  ανελαστικές  τοκοχρεολυτικές  δαπάνες  που 

απαιτεί,  αποτελεί  μια  σημαντική  πηγή  δημιουργίας  ή  διεύρυνσης  των 
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δημοσιονομικών  ελλειμμάτων.  Η  σχέση  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και 

δημόσιου χρέους είναι αμφίδρομη. Ο εξωτερικός δανεισμός στην Ελλάδα από 

τη  δεκαετία  του  1970  ήταν  πάντα  κατά  πολύ  χαμηλότερος  από  ό,τι  ο 

εσωτερικός δανεισμός. 

Το  δημόσιο  χρέος  είναι  ένα  ακόμη  μέγεθος  που  αποτελούσε  κριτήριο  του 

Μάαστριχ και παραμένει σημαντικός παράγοντας ελέγχου της δημοσιονομικής 

πολιτικής των κρατών – μελών της ΕΕ. Δεν επηρεάζεται και επηρεάζει μόνο τα 

δημοσιονομικά  ελλείμματα,  αλλά  και  όλα  τα  μακροοικονομικά  μεγέθη  και 

κυρίως  τον  πληθωρισμό.  Το  δημόσιο  χρέος  «διαβρώνεται»  από  τον 

πληθωρισμό και φαίνεται χαμηλότερο από αυτό που πραγματικά είναι όταν ο 

πληθωρισμός είναι υψηλός. Πρόκειται για την παγίδα του αντιπληθωρισμού 

χρεών  και  επισημάνθηκε  από  τον  Αμερικανό  οικονομολόγο  Irving Fisher 

(1933) στο Μεσοπόλεμο.

Αποτέλεσμα της σχετικά μεγάλης διεύρυνσης των δημοσίων δαπανών κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’70 ήταν να φτάσει το δημόσιο χρέος το 1979 στο 

29%. Μόνο τα έτη 1976 και 1977 παρουσίασε μια ελαφρά πτωτική τάση αλλά 

αυξήθηκε και το 1978 και το 1979. Τα  έτη 1975, 1978, 1979 αυξήθηκε. Κατά 

τα  έτη  αυτά  η  ανεπάρκεια  των  εγχώριων  χρηματοδοτικών  πόρων  και  η 

διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών κατέστησαν αναγκαία 

την  προσφυγή  σε  εξωτερικό  δανεισμό  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  του 

δημοσίου χρέους. 
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Μετά  το  1978  και  με  τη  δεύτερη  ενεργειακή  κρίση  άρχισε  να  ανεβαίνει 

σημαντικά. Ο συνδυασμός  των υψηλών επιτοκίων και η απουσία πρωτογενούς 

ελλείμματος προκάλεσαν την άνοδο του δημοσίου χρέους κατά την δεκαετία 

του  ’80.  Αποτέλεσμα  της  οικονομικής  πολιτικής  που  ασκήθηκε  κατά  την 

δεκαετία  του  ΄80  στην  Ελλάδα  ήταν  η  σημαντική  επιδείνωση  των 

δημοσιονομικών δεικτών. Επιδείνωση σημείωσε και το πρωτογενές έλλειμμα 

της γενικής κυβέρνησης. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν το χρέος της 

γενικής κυβέρνησης σχεδόν να τριπλασιαστεί μεταξύ του 1980 και 1990 και να 

φτάσει το 90,1 % .

Ο υψηλός δανεισμός του δημοσίου ωθεί τα επιτόκια προς τα άνω εκτοπίζοντας 

τις ιδιωτικές επενδύσεις, αφού αυξάνει  το κόστος του χρήματος. Η διόγκωση 

των πληθωριστικών προσδοκιών εν συνεχεία,  ενισχύει  την αβεβαιότητα για 

την  πραγματική  αξία  των  μελλοντικών  αποδόσεων  και  αποθαρρύνει  την 

ανάληψη  επενδυτικών  σχεδίων.  Επιπλέον,  το  μεγαλύτερο  τμήμα  των 

ελλειμμάτων  είναι  καταναλωτικής  φύσεως  και  αφορά  κυρίως  μισθούς 

συντάξεις και επιχορηγήσεις.

Από τις αρχές τις  10ετίας του 1980 ο δημόσιος τομέας άρχισε να διευρύνεται 

δραματικά σε βάρος του ιδιωτικού τομέα. Η διεύρυνση αυτή του δημόσιου 

τομέα αναπόφευκτα οδήγησε στην ελλειμματικότητα του προϋπολογισμού και 

στην αύξηση του δημόσιο χρέους. Η αύξηση του δημόσιου χρέους, εκτός των 
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πληθωριστικών του επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία, είχε σαν συνέπεια 

τη διόγκωση των δαπανών εξυπηρέτησής  του,  οι  οποίες  για  να  καλυφθούν 

οδηγούν τόσο στην αύξηση των φόρων όσο και στην αύξηση του δανεισμού.

Η τακτική των κυβερνήσεων οι οποίες χρησιμοποίησαν το δημόσιο τομέα για 

τη μείωση  της ανεργίας και όπως υποστηρίζει ο  Buchanan (1967), για την 

προσέλκυση ψηφοφόρων ώστε να διατηρηθούν στην εξουσία, οδήγησε στην 

επικίνδυνη διόγκωση του δημόσιου σε βάρος του ιδιωτικού τομέα με συνέπεια 

τη  δραματική  αύξηση  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  αναπόφευκτα 

στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Η εικόνα αυτή εμφανίστηκε κυρίως από τις 

αρχές της 10ετίας του 1980 και χειροτέρευσε συστηματικά με την εμφάνιση 

της  θεωρίας  περί  κοινωνικού κράτους,  την  επιβάρυνση του κράτους  με  τις 

ζημιές των προβληματικών επιχειρήσεων. 

Με  την  έναρξη  της  δεκαετίας  του  1980  το  δημόσιο  χρέος  της  Ελλάδας 

παρουσιάζει μια εντονότατη ανοδική πορεία, καθώς ξεκινάει το 1981 από τις 

33,2 ποσοστιαίες μονάδες, για να καταλήξει το 1993 στις 111,6, με εξαίρεση 

την  περίοδο  του  σταθεροποιητικού  προγράμματος  το  1988.  Είναι 

χαρακτηριστικό  ότι  κατά  την  περίοδο  των  συμμαχικών  κυβερνήσεων   το 

πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης  διπλασιάστηκε σε σχέση  με το 

1987 και το χρέος του δημοσίου  αυξήθηκε κατακόρυφα.
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Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι δανειακές ανάγκες του δημόσιου 

τομέα  προορίζονταν  για  τη  χρηματοδότηση  επενδύσεων.  Η  εφαρμογή  μιας 

διαφοροποιημένης,  σε  σχέση  με  τα  άλλα  κράτη  –  μέλη  της  Κοινότητας, 

οικονομικής  πολιτικής,  τα  πρώτα  έτη  της  δεκαετίας  του  1980  οδηγεί  σε 

αυξητική τάση του δημόσιου χρέους. Σε αυτή την αλματώδη δυναμική οδηγεί 

και  ο  δανειοδοτούμενος  χαρακτήρας  των  κοινωνικών  ενισχύσεων  και  της 

αύξησης  των  κατώτερων  εισοδημάτων  στην  προσπάθεια  της  δικαιότερης 

αναδιανομής του πλούτου. 

Τη δεκαετία του 1990 οι υψηλές  δανειακές ανάγκες του δημοσίου οδηγούν 

στην  ταχύτατη  συσσώρευση  του  χρέους,  με  άμεση  συνέπεια  τη  ραγδαία 

αύξηση  των  δαπανών  για  την  εξυπηρέτησή  του  και  τη  δημιουργία 

προβλημάτων  στη  δημοσιονομική  διαχείριση.  Τα  προβλήματα  που 

δημιουργούνται στην άμεση δημοσιονομική διαχείριση είναι έντονα. Οδηγούν 

σε  συμπίεση  τις  άλλες  δαπάνες  του  προϋπολογισμού  και  σε  αύξηση  της 

φορολογίας  με  αρνητικές  συνέπειες  για  την οικονομία  από την  πλευρά της 

παραγωγής. Το 1996  το δημόσιο χρέος φθάνει στο 111,3% .Η υψηλότερη τιμή 

της δεκαετίας(Μπαγιάτης,2004). 

Από τους παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ταχεία αύξηση του 

δημοσίου χρέους μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, σημειώνει ο Δρακάτος 

(2000), αποφασιστικό  ρόλο  έπαιξε  η  αύξηση  της  συμμετοχής  της 

καταναλώσεως στη συνολική δαπάνη της οικονομίας από 77,8 % το 1981 σε 
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80,8 % το 1995 και η αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής των επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου από 22,2 % σε 19,2 %. Οι μεταβολές αυτές δείχνουν πως ο 

δανεισμός  χρηματοδότησε  καταναλωτικές  παρά  επενδυτικές  ανάγκες  της 

οικονομίας.

Η  άνοδος του δημόσιου χρέους δείχνει ακραία διάσταση που πήρε ο δημόσιος 

δανεισμός της Ελλάδας. Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1990 οι προσπάθειες 

δημοσιονομικής  εξυγίανσης  περιόρισαν  βαθμιαία  την  συμβολή  των 

πρωτογενών  ελλειμμάτων  στο  δημόσιο  χρέος,  η  τροφοδότηση  του  οποίου 

συνεχίστηκε  μέσω του δανεισμού για την πληρωμή τόκων.

Από το 1994 και ύστερα οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας βελτιώνονται. 

Ειδικότερα  η  αύξηση  του  ρυθμού  οικονομικής  μεγέθυνσης,  η  δημιουργία 

πρωτογενών πλεονασμάτων και η σταδιακή μείωση των επιτοκίων συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση συνθηκών αποκλιμάκωσης του χρέους. 

Kατά τον  Λαζαρίδη (1997), η δημιουργία πρωτογενούς ελλείμματος, κυρίως 

με  φορολογικές  μεθόδους  και  καλύτερους  εισπρακτικούς  μηχανισμούς, 

βοήθησε  στην  αντιμετώπιση  του  χρέους.  Όταν  το  πρωτογενές  πλεόνασμα 

αυξάνεται ακόμα περισσότερο, ώστε να «απορροφά» το σύνολο των τόκων και 

μέρος  των  χρεολυσίων,  τότε  ο  καθαρός  νέος  δανεισμός  γίνεται  αρνητικός, 

οπότε το συνολικό χρέος μειώνεται απολύτως.
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Η προσαρμογή της Ελλάδας στις δεσμεύσεις της Ένωσης και επιδιώκοντας τη 

συμμετοχή  της  στην  ΟΝΕ,την  οδήγησε  ν’ακολουθεί  μια  πιο  προσεκτική 

δημοσιονομική εξυγίανση και μια πιο μεθοδευμένη στρατηγική για τη μείωση 

του  δημόσιου  χρέους.  Η  ανακοπή  της  τεράστιας  αυξητικής  δυναμικής  του 

χρέους  αποδεικνύεται  πολύ  δύσκολη.  Απαιτούνται  πέντε  χρόνια 

δημοσιονομικής εξυγίανσης για να μειωθεί  το δημόσιο  χρέος .Το 1995 το 

δημόσιο χρέος ήταν στο 108,70% και σταδιακά μέχρι το 1999 έχουμε μείωση 

του χρέους,που θα φθάσει το 1999 ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 

στο 105,20%  που δε θα της δώσει το διαβατήριο για την είσοδό της στην ΟΝΕ 

το 1999 με την πρώτη ομάδα των χωρών που κρίνονται κατάλληλες, αλλά θα 

της επιτραπεί η είσοδός της το 2001.

Παρατηρούμε ότι την περίοδο 1970 – 2000, οι διάφορες κατηγορίες δημόσιου 

χρέους  ως  ποσοστό  του  Α.Ε.Π.,  σημειώνουν  αισθητή  άνοδο.  Αν  και  στην 

περίοδο 1993-2000 κάποιος θα ανέμενε την ελάττωση του δημοσίου χρέους, 

λόγω  της  επίτευξης  υψηλών  αναπτυξιακών  ρυθμών,  εντούτοις  το  κρατικό 

χρέος  συνέχιζε  να  διατηρείτε  σε  πολύ  υψηλά  επίπεδα.  Οι  σημαντικότεροι 

παράγοντες αύξησης του δημοσίου χρέους είναι:

1) H διαχρονική  άνοδος  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  η 

διατήρησή τους σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
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2) Η εντυπωσιακή  άνοδος  των κρατικών δαπανών και  η  αδυναμία  των 

εκάστοτε  κυβερνήσεων  να  βρουν  τους  αναγκαίους  εισπρακτικούς 

πόρους για τη χρηματοδότησή τους.

3) Τα υπερβολικά ελλείμματα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και 

πρόνοιας  (Ι.Κ.Α.,  Ο.Γ.Α.,  κτλ.)  συνιστούν  σημαντικό  παράγοντα 

τροφοδότησης των ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4) Το  υψηλό  επίπεδο  ανεργίας  συνιστά  σημαντικό  παράγοντα  που 

προκαλεί την άνοδο των ελλειμμάτων και συντελεί στην αύξηση του 

χρέους.

Η πορεία του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα παρουσιάζει μια ελαφριά πτωτική 

τάση από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η πτωτική αυτή τάση οφείλεται 

στον  περιορισμό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  την  περίοδο  αυτή.  Η 

δημιουργία και η αύξηση δημοσιονομικού πλεονάσματος, όπως επίσης και ο 

ρυθμός  αποκλιμάκωσης  του  δημόσιου  χρέους,  δεν  είναι  σήμερα  στους 

επιθυμητούς  ρυθμούς,  με  αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να αργήσει  να 

πλησιάσει το στόχο της  για το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, 

που  είναι  το  60%  του  ΑΕΠ.  Εξαίρεση  στη  γενικότερη  προσπάθεια 

αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους αποτελεί η περίοδος 2000 – 2003. 

  3.9   ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

Ε.Ο.Κ.-Ε.Ε.
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Το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρώπη

Με το  πετρελαϊκό  σοκ  του  1973  οι  οικονομικές  επιδόσεις  της  Κοινότητας 

επιδεινώθηκαν έντονα.  Τα  ελλείμματα  του  προϋπολογισμού  επιδεινώθηκαν. 

Επιδείνωση δοκίμασε και ο τρέχων λογαριασμός του ισοζυγίου πληρωμών της 

Κοινότητας που μετατοπίστηκε από πλεόνασμα σε έλλειμμα. 

Μετά  την  κρίση  του  1974  σημειώθηκε  και  εκτροπή  των  δημοσίων 

οικονομικών  που  οφειλόταν  στην  αύξηση  των  δαπανών  για  την  κοινωνική 

ασφάλιση. Αυτό οδήγησε στην αύξηση των ελλειμμάτων και στην αύξηση του 

βάρους  της  φορολογίας  και  της  ειδικής  φορολογίας.  Τα  ελλείμματα  του 

δημόσιου τομέα εμφανίζουν άνοδο στην Κοινότητα μετά το 1974.

Προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα αυτά, πρέπει  να γίνει προσφυγή 

είτε  στο  δανεισμό  –  αλλά  αυτό  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  άνοδο  των 

επιτοκίων  παρεμποδίζοντας  τις  επενδύσεις  των  επιχειρήσεων  –  είτε  στην 

αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Οι 

υποχρεωτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και οι δαπάνες για κοινωνική 

ασφάλιση οδηγούν στην επιδείνωση των ελλειμμάτων.

Με το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ 1979 τα ελλείμματα κυμαίνονταν σε επίπεδα 

σημαντικά υψηλότερα.  Η ένταση των αρνητικών επιδράσεων του δεύτερου 

πετρελαϊκού  σοκ  ήταν  μικρότερη  από  αυτήν  του  πρώτου.  Είχαμε  μια 

μετατόπιση από πλεόνασμα σε έλλειμμα. Αυτό αποδίδεται σε μια σημαντική 
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υποχώρηση  της  ανταγωνιστικότητας  της  Κοινότητας  έναντι  των  βασικών 

εμπορικών της εταίρων.  

Κατά  τα  πρώτα  έτη  της  δεκαετίας  του  1980  η  διεθνής  και  η  ευρωπαϊκή 

αρνητική  συγκυρία  διατηρούν  το  έλλειμμα  του  δημοσιονομικού 

προϋπολογισμού των κρατών – μελών σε ιδιαίτερα αρνητικά ποσοστά (- 5,0 % 

το  1981,  -  5,1%  το  1982)  σε  σχέση   με  το  ΑΕΠ.  Η  βελτίωση  του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ξεκινά το 1983 (- 4,9%) και τελειώνει το 1989 με 

το ποσοστό του να βρίσκεται στο – 2,4%. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. 

άρχισαν  την  εφαρμογή  διαρθρωτικών  προσαρμογών  με  κεντρικό  άξονα  το 

δραστικό περιορισμό του κρατικού τομέα της οικονομίας. Επιπλέον η σύνδεση 

των ευρωπαϊκών νομισμάτων με  το  μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών 

και η διαδικασία ένταξή τους στην ΟΝΕ οριοθέτησαν ένα αυστηρό πλαίσιο 

άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής τους.

Τα   γεγονότα  του  1990  είναι  η  αιτία  για  την  αλματώδη  επιδείνωση  του 

ελλείμματος της ΕΕ. Η περισσότερο αρνητική τιμή του σημειώνεται το 1993 (- 

6,3%). Η ύφεση που ξεκινά το 1990 λόγω της περιοριστικής νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής γίνεται ισχυρότερη και παρατεταμένη. Στις αρχές 

της δεκαετίας του ’90 η λιτότητα δεν είναι δικαιολογημένη, όπως ήταν στις 

αρχές του ’80 με τις εκρηκτικές διαστάσεις του πληθωρισμού. Η λιτότητα αυτή 
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μειώνει  τα  έσοδα  του  κράτους  αφ’  ενός  και  αυξάνει  τις  δαπάνες  του  για 

εισοδήματα  ανεργίας  αφ’  ετέρου  επιδεινώνοντας  έτσι  το  δημοσιονομικό 

έλλειμμα. 

Η  επιλογή  του  κριτηρίου  σύγκλισης  του  δημόσιου  ελλείμματος  στο  3% 

στηρίχθηκε κυρίως στη διαίσθηση ότι  το ποσοστό αυτό αποτελεί  ένα καλό 

σημείο ισορροπίας. Υπάρχουν, κατά τον Παπαδημητρίου (1996), πάντως τρεις 

ουσιαστικοί λόγοι που εξηγούν τη σημασία που αποδίδεται στην τήρηση της 

αναλογίας του 3%. 

Ο πρώτος έχει να κάνει με την ανάγκη σταθεροποίησης του δημόσιου χρέους. 

Προκειμένου το δημόσιο χρέος να μην αυξάνεται κατ' αρχήν, να παραμένει 

σταθερό  ή  και,  ακόμη  καλύτερα,  να  μειώνεται,  είναι  προφανές  ότι  δεν  θα 

πρέπει να προστίθεται νέο χρέος στο ήδη υπάρχον. Αυτό εξασφαλίζεται όταν ο 

ρυθμός αύξησης των δανειακών αναγκών του κράτους είναι μικρότερος από το 

ποσοστό κατά το οποίο μεγεθύνεται το εγχώριο προϊόν. Παρατηρήθηκε λοιπόν 

ότι  στην  ευρωπαϊκή  οικονομία  για  να  εξασφαλίζεται  η  ισορροπία  αυτή  το 

κρατικό έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ. 

Ο  δεύτερος  λόγος  για  τη  συγκράτηση  του  δημόσιου  ελλείμματος  στο  3% 

συνδέεται  με  την εκτίμηση ότι  το κράτος  δεν πρέπει  να  απορροφά μεγάλο 

τμήμα των διαθέσιμων αποταμιευτικών πόρων. Δεδομένου ότι το κράτος, ως 

δανειζόμενος, βρίσκεται πάντοτε σε πλεονεκτικότερη θέση από τους ιδιώτες 
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και τις επιχειρήσεις, μια αύξηση των δανειακών του αναγκών και το κόστος 

του χρήματος αυξάνει και τις επενδυτικές δαπάνες περιορίζει. 

Ο τρίτος λόγος στηρίζεται στην εκτίμηση ότι τα κρατικά ελλείμματα οδηγούν 

στην εμφάνιση και συντήρηση των πληθωριστικών πιέσεων. Είναι προφανές 

ότι  όσο μεγαλύτερο είναι  το έλλειμμα τόσο πιο δραστική είναι  η  αρνητική 

αυτή επίδρασή του. Άρα όσο περισσότερο συγκρατείται το έλλειμμα κάτω από 

το επίπεδο του 3% τόσο μικρότερη η πληθωριστική του επίπτωση. Στο βαθμό 

όπου ο πληθωρισμός αποτελεί τη βασική αιτία απαξίωσης του νομίσματος, άρα 

και του ευρώ, το έλλειμμα που τον προκαλεί είναι ένα σαράκι στα θεμέλια του 

νομισματικού οικοδομήματος στο οποίο θα φιλοξενείται  για μακρό χρονικό 

διάστημα η ιδέα της πλήρους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πειθαρχημένη και συντονισμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης 

του Μάαστριχ δημοσιονομική πολιτική των κρατών – μελών συντελεί σε μια 

συνεχή  ανάκαμψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, τέτοια ώστε το 2000 

το  έλλειμμα  να  γίνεται  πλεόνασμα  (0,8%).  Με  τη  διατήρηση  χαμηλών 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων  αναμένεται να είναι και μικρές οι διαφορές των 

επιτοκίων μεταξύ των χωρών μελών (Ένωση Ελληνικών τραπεζών, 1996).

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 131



Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησαν ανοδική τάση, υποδηλώνοντας την ενίσχυση 

της παρουσίας του κράτους στην ελληνική οικονομία (Αλογοσκούφης, 1986). 

Η ανοδική αυτή τάση συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Οι βασικές αιτίες της δημιουργίας ελλείμματος του δημόσιου τομέα κατά την 

περίοδο  1974-80  στην  Ελλάδα  θεωρούνται  οι  εξής:  οι  ανατιμήσεις  των 

εισαγόμενων  πρώτων  υλών  συμπεριλαμβανομένου  ιδίως  του  πετρελαίου,  η 

επεκτατική  δημοσιονομική  πολιτική  και  ιδιαίτερα  η  αύξηση  αμυντικών 

δαπανών που ήταν απαραίτητη μετά τα γεγονότα του 1974 και η αύξηση των 

δαπανών για την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος μέσω του λογαριασμού 

καταναλωτικών αγαθών και διαχείρισης των γεωργικών προϊόντων.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης 

μεταξύ  1978-81  προήλθε  από  την  άσκηση  διακριτικής  επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολιτικής και ένα μικρό μόνο μέρος από τη διακύμανση της 

οικονομικής δραστηριότητας.

Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα ενώ την 10ετία του 1970 ήταν χαμηλό γύρω 

στο  2,5%  κατά  την  περίοδο  1980-1986  κινήθηκε  γύρω  στο  10%.  Το 

μεγαλύτερο  μέρος  του  ελλείμματος  προέρχεται  από  το  Γενικό  κρατικό 

προϋπολογισμό και έπονται οι δημόσιες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο Γενικός 
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Κρατικός  Προϋπολογισμός  το  1975  είχε   έλλειμμα  29  δισ.  δρχ.,  το  1986 

έφθασε σε 544 δισ. δρχ., οι δημόσιες επιχειρήσεις το 1975 είχαν έλλειμμα 7 

δισ. δρχ. και το 1986 έφθασε στα 119 δισ. δρχ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την 

επεκτατική  πολιτική  του  δημόσιου  τομέα  και  την  ενίσχυση  της  ενεργούς 

ζήτησης από τον τομέα αυτόν (Τράπεζα της Ελλάδος, 1985).

Αυτά  τα  ελλείμματα  χρηματοδοτούνταν  όλο  και  περισσότερο  με  έκδοση 

χρήματος. Επειδή η οικονομία δεν μπορούσε ν’ αναπτυχθεί τόσο γρήγορα όσο 

ανέμενε η κυβέρνηση από τη διεύρυνση της εξαγωγικής ζήτησης, η οικονομία 

έπρεπε να  αναπτυχθεί μέσω υποκίνησης της εγχώριας ζήτησης.

Η πληθωριστική επίπτωση αυτών των ελλειμμάτων,  ιδιαίτερα της περιόδου 

1980-1986 φαίνεται από τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των ελλειμμάτων. 

Συγκεκριμένα μετά το 1981 τα ελλείμματα χρηματοδοτούνται όχι με εξωτερικό 

δανεισμό  ούτε  και  με  ομολογιακά  δάνεια,  αλλά  με  έντοκα  γραμμάτια  από 

τράπεζες και ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς, με συνέπεια να αυξάνουν την 

προσφορά  χρήματος  και  να  ενισχύουν  τις  πληθωριστικές  πιέσεις  της 

οικονομίας.

Μεταξύ του 1980-2000 μπορούμε να ξεχωρίσουμε δυο διακριτές φάσεις στην 

εξέλιξη του δημόσιου ελλείμματος στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση ξεκινάει από 

το  1980  και  συνεχίζει  μέχρι  το  1993  και  χαρακτηρίζεται  από  σημαντική 

αύξηση  των  δημοσίων  ελλειμμάτων.  Στην  εξέλιξη  αυτή  ισχυρή  παρουσία 
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έπαιξε  η επίδραση του εκλογικού κύκλου. Από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980 και ειδικότερα με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα 1986-1987 είχε αρχίσει 

και στη χώρα μας μια αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών αντιλήψεων για 

τον ρόλο του κράτους στην οικονομία. Σταδιακά άρχισε αναπροσανατολισμός 

της  δημοσιονομικής  πολιτικής  με  βάση  την  προβληματική  ότι  ένας 

διογκωμένος δημόσιος τομέας δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και αφαιρεί 

πόρους από τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη.

Η  στροφή  αυτή  επισημοποιήθηκε  μετά  το  1990  με  το  νεοφιλελεύθερο 

πρόγραμμα  της  κυβέρνησης  της  ΝΔ,  και  μετά  το  1992  σύμφωνα  με  τις 

κατευθύνσεις της συνθήκης του Μάαστριχ. Ωστόσο μέχρι και το 1993 τα δυο 

προγράμματα απέτυχαν παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

Η δεύτερη φάση άρχισε από το 1994 και συνεχίζεται  μέχρι και  σήμερα. Η 

εξομάλυνση του εκλογικού κύκλου, τα πρωτογενή πλεονάσματα του κρατικού 

προϋπολογισμού  που  προέκυψαν  από  την  εφαρμογή  αυστηρών 

δημοσιονομικών πολιτικών και  τις  ιδιωτικοποιήσεις  και  η  βαθμιαία  μείωση 

των επιτοκίων που περιόρισε  τις  επιβαρύνσεις  του  χρέους  συνέβαλαν στην 

αποκλιμάκωση των δημοσίων ελλειμμάτων μετά το 1995. Το 1998 ο λόγος του 

δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ ικανοποιούσε το κριτήριο ένταξης της 

Ελλάδας στην  ΟΝΕ.
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Το  ΠΑΣΟΚ  έρχεται  στη  κυβέρνηση  της  χώρας  το  1981,  την  εποχή  που 

επικρατεί  στην  Ευρώπη  και  διεθνώς  ο  νεοφιλελευθερισμός.  Το   μείγμα 

οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει με στόχο την αναδιανομή του πλούτου 

και την αύξηση των αποδοχών των χαμηλόμισθων κάνει  διστακτικούς τους 

επιχειρηματίες  και  τους  οδηγεί  σε  επενδυτική  απραξία  και  άρα  λιγότερα 

φορολογικά έσοδα. Ως αποτέλεσμα το έλλειμμα το 1981 βρίσκεται στο 10,2% 

και,  παρά  τη  μικρή  μείωση  σε   7,7%  το  1982,  αρχίζει  και  επιδεινώνεται 

φθάνοντας  στη  μεγαλύτερη  τιμή  12,5%  το  1985.  Εκτός  όμως  από  τους 

διαρθρωτικούς παράγοντες, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα διακριτικά μέτρα 

πολιτικής. Τα σημαντικότερα από αυτά περιλαμβάνουν: 

α) Την αύξηση του δημόσιου τομέα της οικονομίας.

β) Την τιμαριθμοποίηση διαφόρων κατηγοριών δαπάνης  (π.χ.  η  κυβέρνηση 

εισήγαγε ένα νέο τρόπο καθορισμού των μισθών το 1982, την Α.Τ.Α.).

γ) Τη διεύρυνση  της  συνταξιοδοτικής  και  ασφαλιστικής  κάλυψης  μεγάλων 

ασφαλιστικών  οργανισμών  σε  πολυμελείς  κοινωνικές  ομάδες  χωρίς 

αντίστοιχες εισφορές. 

δ) Τη διατήρηση των τιμών των δημόσιων επιχειρήσεων σε χαμηλά επίπεδα 

για λόγους αντιπληθωριστικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής. 

ε) Την αύξηση των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα με σκοπό τον περιορισμό 

της ανεργίας. 
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Η  στροφή  της  πολιτικής  της  σοσιαλδημοκρατίας  (ΠΑΣΟΚ)  προς  τις  νέες 

οικονομικές θεωρήσεις ελαττώνει το έλλειμμα στο 11,5% το 1988, μειώνοντας 

τις δαπάνες για τους μισθούς και τις συντάξεις και ταυτόχρονα αυξάνοντας τις 

φορολογικές δαπάνες. 

Το  1988  και  μέχρι   το  1989  η  κυβέρνηση  εγκαταλείπει  την  πολιτική  της 

σταθεροποίησης και χαλαρώνει τη δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική 

της, λόγω της επίδρασης του εκλογικού κύκλου.

Η  αλλαγή  πολιτικής  φαίνεται  και  στο  έλλειμμα  που  αυξάνεται  συνεχώς. 

Συγκεκριμένα το 1989 η τιμή του είναι 14,4% και το 1990 φθάνει στις 16,1 %. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την περίοδο των συμμαχικών κυβερνήσεων (ή 

κυβερνήσεων  συνεργασίας)  το  σύστημα  είσπραξης  φόρων  φαίνεται  ότι 

παρουσίασε  σημαντικές  δυσλειτουργίες.  Αποτέλεσμα  αυτών  των 

δημοσιονομικών εξελίξεων ήταν η εκτίναξη του ελλείμματος στο 16,1 % του 

ΑΕΠ.

Τα  υψηλά  δημόσια  ελλείμματα  συντηρούν  τον  υψηλό  πληθωρισμό, 

υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής,  οδηγούν 

στην συσσώρευση δημοσίου  χρέους  και  δημιουργούν  κινδύνους  και  για  τη 

φερεγγυότητα της χώρας (Χαλκιάς, 1996). 
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Το  πρόγραμμα  δημοσιονομικής  εξυγίανσης   και  σταθεροποίησης  της 

οικονομίας  που  ακολούθησε  η  κυβέρνηση  της   Νέας  Δημοκρατίας  δεν 

καταφέρνει να περιορίσει αισθητά το δημόσιο έλλειμμα, το οποίο  το 1993 

είναι  13,8%.  

Η ανεπάρκεια και η αναποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται 

έχουν  ως  αποτέλεσμα  τα  ελλείμματα  να  εξακολουθούν  να  κυμαίνονται  σε 

υψηλά επίπεδα (10% το 1994 και 10,2% το 1995). 

Με  το  πρόγραμμα  σύγκλισης  της  ελληνικής  οικονομίας  1993-2000 

παρουσιάζεται  αρχικά  συγκράτηση  και  ύστερα  μείωση  των  δημοσίων 

δαπανών,  ενώ  ταυτόχρονα  παρουσιάζεται  αύξηση  των  δημοσίων  εσόδων 

(Πανταζίδης, 2002). Η μείωση των δαπανών οφείλεται κυρίως στη μείωση των 

δαπανών  για  τόκους  και  στην  συγκράτηση  των  πρωτογενών  δαπανών  του 

τακτικού προϋπολογισμού. Η αύξηση των εσόδων κατά την περίοδο αυτή είναι 

αποτέλεσμα της εισαγωγής νέων φόρων, της μείωση της φοροδιαφυγής και της 

διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Το  Συμβούλιο  κατατάσσει  την  Ελλάδα  το  1995  μεταξύ  των  χωρών  με 

υπερβολικά  ελλείμματα.  Το  1996  είναι  το  τρίτο  έτος  κατά  το  οποίο 

εφαρμόζεται  η  διαδικασία  σχετικά  με  τα  υπερβολικά  δημοσιονομικά 

ελλείμματα.  «Το  Συμβούλιο,  βάσει  συστάσεως  της  Επιτροπής,  ενέκρινε 
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συστάσεις  με  σκοπό  να  δοθεί  τέλος  στην  κατάσταση  του  υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος σε δώδεκα κράτη – μέλη».

Η κυβέρνηση ακολουθεί από το 1994 περιοριστική δημοσιονομική πολιτική 

μειώνει  τις  δημόσιες  καταναλωτικές  δαπάνες  και  αυξάνει  τις  δημόσιες 

επενδύσεις με τα έσοδα του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την 

αύξηση των φορολογικών εσόδων. Έτσι  το έλλειμμα μειώνεται και από 7,4% 

το 1996 γίνεται  4,0%  το 1997.

Η  αύξηση  των  εσόδων  και  η  μείωση  των  δαπανών  οδηγούν  το  1998  το 

έλλειμμα να είναι 2,5% μικρότερο δηλαδή του ορίου του 3%, και  το 1999 

καταλήγει  στο  1,8%.Η  Ελλάδα   καλύπτει  το  ονομαστικό  κριτήριο  του 

ελλείμματος   ήδη από το 1998.  Τον Δεκέμβριο του 1999 με απόφαση του 

συμβουλίου  Υπουργών  οικονομίας   το  καθεστώς  υπερβολικού  ελλείματος 

έπαψε να ισχύει για την Ελλάδα.

Η  μείωση  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων,  τονίζει  η  Ένωση  Ελληνικών 

Τραπεζών  (1996), θα  απελευθερώσει  σημαντικούς  χρηματοοικονομικούς 

πόρους  που  αναμένεται  να  κατευθυνθούν  στην  ενίσχυση των παραγωγικών 

επενδύσεων και των εξαγωγών.

Όπως φαίνεται σε όλα τα εκλογικά έτη το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

διευρύνθηκε, εκτός του 1996, όπου για πρώτη φορά σημειώθηκε μείωση του 
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ελλείμματος. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν του 1981 και  του 1985 

που  αιτία  της  διεύρυνσης  του  ελλείμματος  ήταν  κυρίως  η  αύξηση  των 

δαπανών,  ενώ  το  1989  η  αύξηση  προήλθε  κυρίως  από  τη  μείωση  των 

φορολογικών εσόδων.

3.10    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα από την παρουσίαση των 

στοιχείων των βασικών μεταβλητών με τη βοήθεια των παρακάτω σχημάτων 

ως εξής:

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Η συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.1  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  επιπέδου  του 

επιτοκίου είναι θετική και ισχυρή (r = 0,743).
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Σχήμα 3.1 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και επιπέδου του επιτοκίου στην ΕΕ
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Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.2  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  ποσοστού 

ανεργίας είναι αρνητική και ισχυρή (r = -0,643).
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Σχήμα 3.2 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού ανεργίας στην ΕΕ

Η συσχέτιση στο Σχήμα 3.3 μεταξύ πληθωρισμού τιμών και ρυθμού ανάπτυξης 

είναι αρνητική και ασθενής (r = -0,200).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-2

0

2

4

6

8

70 75 80 85 90 95 00

PEE QEE

Σχήμα 3.3 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ρυθμού ανάπτυξης στην ΕΕ
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Η συσχέτιση στο Σχήμα 3.4 μεταξύ ποσοστού ανεργίας και ρυθμού ανάπτυξης 

είναι αρνητική και σχετικά ισχυρή (r = -0,359).
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Σχήμα 3.4 Συσχέτιση ποσοστού ανεργίας και ρυθμού ανάπτυξης στην ΕΕ

Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.5  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  ποσοστού 

δημοσιονομικού ελλείμματος είναι αρνητική και ασθενής (r = -0,140).
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Σχήμα 3.5 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού δημοσιονομικού 
ελλείμματος στην ΕΕ
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Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.6  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  ποσοστού 

δημοσίου χρέους είναι αρνητική και ισχυρή (r = -0,847).
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Σχήμα 3.6 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού δημοσίου χρέους 
στην ΕΕ

Για την Ελλάδα:

Η συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.7  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  επιπέδου  του 

επιτοκίου είναι θετική και ισχυρή (r = 0,624).
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Σχήμα 3.7 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και επιπέδου του επιτοκίου στην 
Ελλάδα
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Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.8  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  ποσοστού 

ανεργίας είναι αρνητική και σχετικά ισχυρή (r = -0,273).
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Σχήμα 3.8 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού ανεργίας στην 
Ελλάδα

Η συσχέτιση στο Σχήμα 3.9 μεταξύ πληθωρισμού τιμών και ρυθμού ανάπτυξης 

είναι αρνητική και ισχυρή (r = -0,600).
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Σχήμα 3.9 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ρυθμού ανάπτυξης στην Ελλάδα
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Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.10  μεταξύ  ρυθμού  ανάπτυξης  και  ποσοστού 

ανεργίας είναι αρνητική και σχετικά ισχυρή (r = -0,342).
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Σχήμα 3.10 Συσχέτιση ποσοστού ανεργίας και ρυθμού ανάπτυξης στην 
Ελλάδα

Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.11  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  ποσοστού 

δημοσιονομικού ελλείμματος είναι αρνητική και ισχυρή (r = -0,481).
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Σχήμα 3.11 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού δημοσιονομικού 
ελλείμματος στην Ελλάδα
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Η  συσχέτιση  στο  Σχήμα  3.12  μεταξύ  πληθωρισμού  τιμών  και  ποσοστού 

δημοσίου χρέους είναι αρνητική και σχετικά ισχυρή (r = -0,331).
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Σχήμα 3.12 Συσχέτιση πληθωρισμού τιμών και ποσοστού δημοσίου χρέους 
στην Ελλάδα

Πριν  κλείσουμε  το  κεφάλαιο  αυτό  θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  εδώ  ότι  οι 

παραπάνω  συσχετίσεις  δεν  αναφέρονται  σε  σχέσεις  μεταξύ  των  δύο 

μεταβλητών.  Αυτό  γιατί  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  δύο  μεταβλητών  θα  είναι 

πιθανόν  λαθεμένες,  αφού  στις  σχέσεις  αυτές  θα  μπορούσαν  να  έχουν 

υπεισέλθει  και άλλες μεταβλητές, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται στις 

παραπάνω συσχετίσεις (Pekos, Katsouli & Pallis, 2003).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΕ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  περισσότερο  συνηθισμένη  μέθοδος  για  τον  έλεγχο  της  σύγκλισης 

οικονομικών μεταβλητών μεταξύ διαφόρων χωρών είναι αυτή που προτάθηκε 

από τους  Baumol (1986),  Barro and Sala-i-Martin (1991, 1992) και  Durlauf 

and Johnson (1992). Η μέθοδος αυτή, βασιζόμενη στη νεοκλασική οικονομική 

θεωρία, καταλήγει στην προς εκτίμηση εξίσωση:

ΔΧit = α + βΧit-j + DiΓ + εi                                           (4.1)

όπου: Χ = η προς έλεγχο σύγκλισης οικονομική μεταβλητή

Δ = πρώτη διαφορά

t = χρόνος

i = χώρα

j = χρονική υστέρηση

D = μήτρα πιθανών ερμηνευτικών μεταβλητών (συνήθως περιλαμβάνει 

       ψευδομεταβλητές που απεικονίζουν οικονομική ετερογένεια μεταξύ

       των χωρών)

Γ = διάνυσμα παραμέτρων
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α = σταθερή

β = κλίση

ε = σφάλμα

Για  να  υπάρχει  σύγκλιση  της  μεταβλητής  Χ  μεταξύ  των  i χωρών  κατά 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η παράμετρος β στο υπόδειγμα (4.1) πρέπει να 

έχει  αρνητική τιμή.  Πρέπει  δηλαδή να ισχύει  ότι  β < 0.  Αυτό σημαίνει  ότι 

δοθέντος ενός επιπέδου Χit-j (ή περισσότερων) της μεταβλητής Χ, η διαφορά 

ΔΧit θα πρέπει να είναι ολοένα και μικρότερη. 

Εκτός από τις πρωτογενείς προς έλεγχο οικονομικές μεταβλητές Χ, οι  Button 

and Pentecost (1995), πρότειναν στη θέση της μεταβλητής Χ στο υπόδειγμα 

(4.1) να καταλάβει ο ‘συντελεστής μεταβολής’ (V_X), ο οποίος προκύπτει από 

τις αντίστοιχες μεταβλητές Χ κάθε χώρας i. Υπενθυμίζουμε ότι ο συντελεστής 

μεταβολής ενός συνόλου στοιχείων με μέσο X  και τυπική απόκλιση S είναι ο 

λόγος X/S . Ο συντελεστής αυτός είναι χρήσιμος διότι είναι ανεξάρτητος από 

τις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών και έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε τη 

διασπορά των στοιχείων της μεταβλητής Χ στις αντίστοιχες κατανομές των 

διαφόρων χωρών (Κάτος, 1986). Εάν κατά την εκτίμηση της εξίσωσης (4.1) 

προκύψει  αρνητική  τιμή  στην  παράμετρο  β,  έπεται  ότι  η  διασπορά  της 

μεταβλητής μικραίνει διαχρονικά για δοσμένο επίπεδο Χit-j (ή περισσότερων), 

με αποτέλεσμα να συμπεραίνουμε σύγκλιση της μεταβλητής Χ. Σημειώνουμε 
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εδώ,  ότι  ο  συντελεστής  μεταβολής  αποτυγχάνει  στο  σκοπό  του  όταν  ο 

αντίστοιχος μέσος των στοιχείων είναι κοντά στο μηδέν (Κάτος, 1986).

Στο  τμήμα  αυτό  θα  ασχοληθούμε  με  τον  έλεγχο  βασικών  οικονομικών 

μεταβλητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι παρακάτω:

Q = Ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας

U = Ποσοστό ανεργίας

P = Πληθωρισμός τιμών

E = Δημοσιονομικό έλλειμμα

D = Δημόσιο χρέος

r = Επίπεδο επιτοκίων

4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΥΘΜΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στον  Πίνακα  4.1  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ελαχίστων  τετραγώνων  (OLS)  στην  εξίσωση  (4.1),  όπου  η 

σχετική  μεταβλητή  αναφέρεται  στο  συντελεστή  μεταβολής  του  ρυθμού 

οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (V_QEE). Η ονοματολογία 

στον πίνακα αυτό είναι η εξής:

R2 = συντελεστής προσδιορισμού

Adj R2 = συντελεστής προσδιορισμού διορθωμένος ως προς τους βαθμούς

 ελευθερίας
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F = στατιστικό του F [και ακριβές επίπεδο σημαντικότητας]

LL = Λογάριθμος πιθανοφάνειας

DW = Στατιστικό των Durbin and Watson

JB = Ακριβές επίπεδο σημαντικότητας για έλεγχο κανονικής κατανομής

AR = Ακριβές επίπεδο σημαντικότητας για έλεγχο αυτοσυσχέτισης

White = Ακριβές επίπεδο σημαντικότητας για έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας

Ramsey = Ακριβές επίπεδο σημαντικότητας για έλεγχο εξειδίκευσης

Πίνακας 4.1 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης με τη 

μέθοδο  του  συντελεστή  μεταβολής:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(V_QEEt)

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή -1,684448

[0,4837]*
1,065138
[0,0828]

1,351006
[0,2058]

0,356729
[0,6513]

V_QEEt-1 -1,136290
[0,0120]

-0,934177
[0,0225]

-0,941670
[0,0434]

-0,998053
[0,0000]

R2 0,5666 0,4566 0,4640 0,4990
Adj R2 0,5124 0,3962 0,3825 0,4811
F 10,4582

[0,000]
7,5616

[0,0225]
6,0595

[0,0434]
27,8907
[0,000]

LL -32,6046 -17,9891 -18,9193 -85,0210
DW 2,0282 1,0783 1,9888 2,0000
JB** 0,0003 0,0007 0,0024 0,0000
AR 0,5562 0,1214 0,7600 0,9372
White 0,0357 0,2728 0,1562 0,9693
Ramsey 0,0009 0,0510 0,0027 0,8632
*   Οι τιμές στις αγκύλες σημειώνουν ακριβή επίπεδα σημαντικότητας
** Οι τιμές των διαγνωστικών ελέγχων σημειώνουν ακριβή επίπεδα σημαντικότητας

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.1 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β  =  -0,998  είναι  σημαντική  και  αρνητική,  έπεται  ότι  ο  ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.
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• Για τις περιόδους 1981-1991 και 1992-2000, επειδή οι εκτιμήσεις των 

συντελεστών β = -0,934 και β = -0,942 αντίστοιχα, είναι σημαντικές και 

αρνητικές, έπεται ότι οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνουν για 

τις 15 χώρες της ΕΕ, και μάλιστα οι συγκλίσεις αυτές έχουν σχετικά την 

ίδια ταχύτητα για τις δύο αυτές περιόδους.

• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  του  ρυθμού  οικονομικής  ανάπτυξης  είναι 

μεγαλύτερη για την περίοδο 1970 – 1980, σε σχέση με τις περιόδους 

1981-1991  και  1992-2000,  αφού  σε  απόλυτες  τιμές  ισχύει  ότι  β  = 

|-1,136| > β = |-0,934| ≈ β = |-0,942|.

• Ορισμένα από τα διαγνωστικά είναι προβληματικά (π.χ.  JB,  Ramsey), 

πράγμα που περιορίζουν τα παραπάνω συμπεράσματα.

Στον  Πίνακα  4.2  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (Pooled OLS) (Κάτος, 

2004) για το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), όπου:

i = AT (Αυστρία), ΒΕ (Βέλγιο), FR (Γαλλία), DE (Γερμανία), EL (Ελλάδα), IE 

(Ιρλανδία),  ES (Ισπανία),  IT (Ιταλία),  NL (Ολλανδία),  LU (Λουξεμβούργο), 

PT (Πορτογαλία),  FI (Φιλανδία),  DK (Δανία),  UK (Ηνωμένο Βασίλειο)  SE 

(Σουηδία).

Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε τρεις περιπτώσεις:

Μη σταθμισμένες εξισώσεις: Non-Weighted equations
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Σταθμισμένες εξισώσεις: Weighted equations

Φαινομενικά ασυσχέτιστες εξισώσεις: Seemingly Unrelated Regression 

Equations (SURE)

Πίνακας 4.2 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit)

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 1,666726

[0,0000]
1,605236
[0,0000]

1,551376
[0,0000]

Qit-1 -0,575310
[0,0000]

-0,607741
[0,0000]

-0,566602
[0,0000]

R2 0,291203 0,315461 0,290026
Adj R2 0,289621 0,313933 0,288441

F 184,0570
[0,0000]

206,4555
[0,0000]

LL -1007,166 -972,4255 -794,7902
DW 2,027128 2,015789 2,041796

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.2 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,575, -0,608, -0,567 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.3  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους 

χωριστά.
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Πίνακας 4.3 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Weighted

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 2,734805

[0,0000]
1,086418
[0,0000]

1,134642
[0,0000]

1,605236
[0,0000]

Qit-1 -0,871750
[0,0000]

-0,478636
[0,0000]

-0,374319
[0,0000]

-0,607741
[0,0000]

R2 0,445674 0,234515 0,207536 0,315461
Adj R2 0,441929 0,229819 0,201577 0,313933

F 118,9909
[0,0000]

49,93693
[0,0000]

34,83088
[0,0000]

206,4555
[0,0000]

LL -972,4255
DW 2,093506 1,659680 2,159727 2,015789

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.3 προκύπτουν τα εξής:

• Για  την  υπό  διερεύνηση  χρονική  περίοδο,  επειδή  η  εκτίμηση  του 

συντελεστή β = (-0,872, -0,479, -0,374 για τις τρεις χρονικές περιόδους 

αντίστοιχα)  είναι  σημαντική  και  αρνητική,  έπεται  ότι  ο  ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Η σύγκλιση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης είναι ισχυρότερη την 

περίοδο 1970-1980, σε σχέση με τις δύο επόμενες χρονικές περιόδους, 

επειδή σε απόλυτες τιμές ισχύει ότι β = |-0,872| > β = |-0,479| > β = 

|-0,374|.

Στον  Πίνακα  4.4  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο Fixed Effects.
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Πίνακας 4.4 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Qit-1 -0,650275

[0,0000]
-0,661187
[0,0000]

-0,656604
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 1,723448 1,754438 1,741422
BE--C 1,514175 1,540983 1,529723
FR--C 1,618711 1,646937 1,635082
DE--C 1,484157 1,510237 1,499283
EL--C 1,847164 1,880118 1,866277
IE--C 3,608424 3,664949 3,641208
ES--C 1,985670 2,018879 2,004931
IT--C 1,605378 1,633604 1,621749
LU--C 2,961483 3,007095 2,987937
NL--C 1,684577 1,714076 1,701686
PT--C 2,170644 2,209418 2,193132
FI--C 1,868657 1,901357 1,887623

DK--C 1,446434 1,470258 1,460252
UK--C 1,546798 1,571860 1,561334
SE--C 1,235887 1,257857 1,248629

R2 0,336422 0,346699 0,336390
Adj R2 0,313487 0,324119 0,313455

F 14,66868
[0,0000]

15,35455
[0,0000]

LL -992,3337 -961,9933 -782,0535
DW 2,008914 2,007250 1,996415

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.4 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,650, -0,661, -0,657 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.
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Στον  Πίνακα  4.5  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών 

κλίσεων. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης για κάθε μια από τις 15 

χώρες-μέλη τις ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.5 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη του  μέσου σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Σουηδία.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Ελλάδα,  Ιρλανδία, 

Ισπανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Φιλανδία.

Στον  Πίνακα  4.6  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των  Fixed Effects 

και διαφορετικών κλίσεων. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα 

εξής: 

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 154



Κεφάλαιο 4: Έλεγχοι Σύγκλισης Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών στην ΕΕ

Πίνακας 4.5 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Διαφορετικές κλίσεις

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 1,896241

[0,0000]
1,768266
[0,0000]

1,735750
[0,0000]

AT--QAT(-1)* -0,714925
[0,0000]

-0,683435
[0,0000]

-0,714741
[0,0000]

BE--QBE(-1) -0,866866
[0,0000]

-0,835720
[0,0000]

-0,874902
[0,0000]

FR--QFR(-1) -0,718268
[0,0000]

-0,682628
[0,0000]

-0,744643
[0,0000]

DE--QDE(-1) -0,792101
[0,0000]

-0,758907
[0,0000]

-0,797768
[0,0000]

EL--QEL(-1) -0,692805
[0,0000]

-0,670763
[0,0000]

-0,675696
[0,0000]

IE--QIE(-1) -0,365488
[0,0000]

-0,347133
[0,0000]

-0,305141
[0,0000]

ES--QES(-1) -0,526581
[0,0000]

-0,498581
[0,0000]

-0,595574
[0,0000]

IT--QIT(-1) -0,835793
[0,0000]

-0,806305
[0,0000]

-0,762246
[0,0000]

LU--QLU(-1) -0,505174
[0,0000]

-0,487041
[0,0000]

-0,512280
[0,0000]

NL--QNL(-1) -0,701479
[0,0000]

-0,667075
[0,0000]

-0,690554
[0,0000]

PT--QPT(-1) -0,603046
[0,0000]

-0,582260
[0,0000]

-0,653403
[0,0000]

FI--QFI(-1) -0,560059
[0,0000]

-0,540173
[0,0000]

-0,612403
[0,0000]

DK--QDK(-1) -0,864781
[0,0000]

-0,829922
[0,0000]

-0,887119
[0,0000]

UK--QUK(-1) -0,747797
[0,0000]

-0,717521
[0,0000]

-0,745431
[0,0000]

SE--QSE(-1) -0,833433
[0,0000]

-0,800014
[0,0000]

-0,754706
[0,0000]

R2 0,340258 0,355718 0,332795
Adj R2 0,317456 0,333450 0,309735

F 14,92221
[0,0000]

15,97451
[0,0000]

LL -991,0292 -959,1588 -777,9055
DW 2,037152 2,022551 2,027536

* Q(-1) αντιστοιχεί σε Qit-1
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Πίνακας 4.6 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Qit),  Μέθοδος  =  Fixed Effects και 

Διαφορετικές κλίσεις
Variable Μη Σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE

AT--QAT(-1) -0,723756
[0,0011]

-0,723756
[0,0000]

-0,741078
[0,0000]

BE--QBE(-1) -0,957665
[0,0000]

-0,957665
[0,0000]

-1,008926
[0,0000]

FR--QFR(-1) -0,617025
[0,0155]

-0,617025
[0,0002]

-0,724069
[0,0000]

DE--QDE(-1) -0,742203
[0,0007]

-0,742203
[0,0000]

-0,763380
[0,0000]

EL--QEL(-1) -0,721293
[0,0000]

-0,721293
[0,0000]

-0,751246
[0,0000]

IE--QIE(-1) -0,497709
[0,0002]

-0,497709
[0,0034]

-0,494276
[0,0000]

ES--QES(-1) -0,338646
[0,0750]

-0,338646
[0,0177]

-0,446957
[0,0000]

IT--QIT(-1) -0,943596
[0,0000]

-0,943596
[0,0000]

-0,858960
[0,0000]

LU--QLU(-1) -0,664585
[0,0000]

-0,664585
[0,0003]

-0,681348
[0,0000]

NL--QNL(-1) -0,629417
[0,0111]

-0,629417
[0,0002]

-0,641819
[0,0000]

PT--QPT(-1) -0,643988
[0,0000]

-0,643988
[0,0002]

-0,713320
[0,0000]

FI--QFI(-1) -0,473421
[0,0002]

-0,473421
[0,0024]

-0,594881
[0,0000]

DK--QDK(-1) -0,877234
[0,0001]

-0,877234
[0,0000]

-1,004377
[0,0000]

UK--QUK(-1) -0,682795
[0,0005

-0,682795
[0,0002]

-0,713892
[0,0000]

SE--QSE(-1) -0,672874
[0,0018]

-0,672874
[0,0001]

-0,616684
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 1,932135 1,932135 1,981329
BE--C 2,269329 2,269329 2,395260
FR--C 1,532706 1,532706 1,809592
DE--C 1,703864 1,703864 1,754479
EL--C 2,061637 2,061637 2,152096
IE--C 2,818135 2,818135 2,800351
ES--C 1,037280 1,037280 1,366907
IT--C 2,364102 2,364102 2,145176
LU--C 3,021297 3,021297 3,091367
NL--C 1,628192 1,628192 1,661718
PT--C 2,148303 2,148303 2,394662
FI--C 1,338685 1,338685 1,702659

DK--C 1,941960 1,941960 2,219557
UK--C 1,621486 1,621486 1,692905
SE--C 1,281386 1,281386 1,168258

R2 0,355106 0,367649 0,351375
Adj R2 0,310577 0,323987 0,306589

F 7,974809
[0,0000]

8,420295
[0,0000]

LL -985,9077 -954,5410 -770,7515
DW 1,991260 1,986518 1,925282
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• Οι κλίσεις β του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης για κάθε μια από τις 15 

χώρες-μέλη τις ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.6 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη του  μέσου σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Ιρλανδία,  Ισπανία, 

Λουξεμβούργο,  Ολλανδία,  Πορτογαλία,  Φιλανδία,  Δανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία.

o Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα  αυτά  με  τα  αντίστοιχα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον Πίνακα 4.5, θα λέγαμε 

ότι  τα  τελευταία  αποτελέσματα  είναι  ίσως  πλησιέστερα  στην 

πραγματικότητα, αφού για τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.6 δεν 

εφαρμόστηκαν κάποιοι περιορισμοί, όπως αυτοί της ισότητας του 

σταθερού όρου που εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 

4.5.

Στους Πίνακες 4.2 – 4.6 τα αποτελέσματα αναφέρονται και στις 15 χώρες-μέλη 

της  ΕΕ.  Στους  παρακάτω Πίνακες  4.7-4.11,  τα  αποτελέσματα  αναφέρονται 

στην Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τη μέση κατάσταση στην ΕΕ. Έτσι, 

στον  Πίνακα  4.7  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και της ΕΕ στην εξίσωση (4.1).
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Πίνακας 4.7 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 1,899135

[0,0000]
1,813728
[0,0000]

1,998832
[0,00000]

Qit-1 -0,712173
[0,0000]

-0,709366
[0,0000]

-0,797560
[0,00000]

R2 0,379233 0,375341 0,371161
Adj R2 0,368530 0,364571 0,360319

F 35,43276
[0,0000]

34,85060
[0,0000]

LL -130,0729 -124,1691 -120,9379
DW 2,096495 2,039808 1,904162

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.7 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,712, -0,709, -0,796 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.8  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους 

χωριστά,  και  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  από  την  Ελλάδα  και  την  ΕΕ  ως 

σύνολο.
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Πίνακας 4.8 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Qit),  Μέθοδος  =  SURE,  Χώρες: 

Ελλάδα και ΕΕ

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 3,135932

[0,0066]
1,398007
[0,0176]

1,410396
[0,0138]

1,998832
[0,00000]

Qit-1 -0,949247
[0,0005]

-0,621018
[0,0066]

-0,649292
[0,0056]

-0,797560
[0,00000]

R2 0,455000 0,365189 0,214724 0,371161
Adj R2 0,424723 0,333448 0,165644 0,360319

F
LL -46,98390 -35,46439 -22,95408 -120,9379
DW 2,022668 2,084441 1,505385 1,904162

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.8 προκύπτουν τα εξής:

• Για  την  υπό  διερεύνηση  χρονική  περίοδο,  επειδή  η  εκτίμηση  του 

συντελεστή β = (-0,949, -0,621, -0,649 για τις τρεις χρονικές περιόδους 

αντίστοιχα)  είναι  σημαντική  και  αρνητική,  έπεται  ότι  ο  ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

• Η σύγκλιση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης είναι ισχυρότερη την περίοδο 

1970-1980,  σε  σχέση  με  τις  δύο  επόμενες  χρονικές  περιόδους,  αφού  σε 

απόλυτες τιμές ισχύει ότι β = |-0,949| > β = |-0,621| ≈ β =          |-0,649|.

Στον  Πίνακα  4.9  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη 

μέθοδο Fixed Effects.
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Πίνακας 4.9 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Qit),  Μέθοδος  =  Fixed  Effects, 

Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Qit-1 -0,718534

[0,00000]
-0,715743
[0,00000]

-0,812970
[0,0000]

Fixed Effects
EL--C 2,055701 2,047264 2,341214
EE--C 1,777891 1,770831 2,016815

R2 0,381881 0,377960 0,375288
Adj R2 0,360192 0,356134 0,353368

F 17,60760
[0,0000]

17,31700
[0,0000]

LL -129,9447 -124,0423 -120,6501
DW 2,092115 2,035558 1,889211

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.9 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,719, -0,716, -0,813 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.10  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών 

κλίσεων,  για την Ελλάδα και  την ΕΕ.  Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν 

προκύπτουν τα εξής: 
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Πίνακας 4.10 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Qit),  Μέθοδος  =  Διαφορετικές 

κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 1,955441

[0,0001]
1,860630
[0,0000]

1,989374
[0,0000]

EL--QEL(-1) -0,702262
[0,0000]

-0,685936
[0,0000]

-0,797695
[0,0000]

EE--QEE(-1) -0,768528
[0,0002]

-0,740754
[0,0000]

-0,793179
[0,0000]

R2 0,380816 0,376686 0,370847
Adj R2 0,359090 0,354816 0,348772

F 17,52832
[0,0000]

17,22336
[0,0000]

LL -129,9963 -124,1043 -120,9367
DW 2,099626 2,044557 1,904347

• Οι κλίσεις β του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα 

όσο και για την ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.10 θα λέγαμε ότι οι κλίσεις αυτές είναι σχετικά ίδιες (β = 

-0,798 για την Ελλάδα και β = -0,793 για την ΕΕ).

Στον  Πίνακα  4.11  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των  Fixed Effects 

και διαφορετικών κλίσεων, για την Ελλάδα και την ΕΕ. Από τα στοιχεία στον 

πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα 

όσο και για την ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές. 
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• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.11 θα λέγαμε ότι η κλίση για την Ελλάδα (β = -0,904) 

είναι μεγαλύτερη από την κλίση για την ΕΕ (β = -0,719).

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

που  προέκυψαν  από  τον  Πίνακα  4.10,  θα  λέγαμε  ότι  τα  τελευταία 

αποτελέσματα είναι ίσως πλησιέστερα στην πραγματικότητα, αφού για 

τις  εκτιμήσεις  στον  Πίνακα  4.11  δεν  εφαρμόστηκαν  κάποιοι 

περιορισμοί,  όπως  αυτοί  της  ισότητας  του  σταθερού  όρου  που 

εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.10.

Πίνακας 4.11 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects και 

Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ.

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
EL--QEL(-1) -0,720606

[0,0000]
-0,720606
[0,0001]

-0,904453
[0,0000]

EE--QEE(-1) -0,710735
[0,0001]

-0,710735
[0,0001]

-0,718964
[0,0000]

Fixed Effects
EL--C 2,061964 2,061964 2,617795
EE--C 1,758159 1,758159 1,778980

R2 0,381893 0,377978 0,362139
Adj R2 0,348780 0,344655 0,327968

F 11,53305
[0,0000]

11,34299
[0,0000]

LL -129,9441 -124,0414 -120,0254
DW 2,091440 2,034545 1,759519

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα στο τμήμα αυτό προκύπτει ότι:

• Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνουν στις χώρες-μέλη της ΕΕ.
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• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  των  ρυμών  οικονομικής  ανάπτυξης  είναι 

ισχυρότερη τη χρονική περίοδο 1970-1980 σε σχέση με τις  χρονικές 

περιόδους 1981-1991 και 1992 – 2000.

• Η  σύγκλιση  του  ρυθμού  οικονομικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδος  είναι 

ταχύτερη σε σχέση με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

4.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Στον  Πίνακα  4.12  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ελαχίστων  τετραγώνων  στην  εξίσωση  (4.1),  όπου  η  σχετική 

μεταβλητή  αναφέρεται  στο  συντελεστή  μεταβολής  του  ποσοστού  ανεργίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (V_UEE).

Πίνακας 4.12 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας με 

τη  μέθοδο  του  συντελεστή  μεταβολής:  Εξαρτημένη 

μεταβλητή: Δ(V_UEEt)

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,164142

[0,1731]
0,113398
[0,2930]

0,199111
[0,0979]

0,131755
[0,0118]

V_UEEt-1 -0,319854
[0,1183]

-0,203241
[0,3039]

-0,422725
[0,0879]

-0,260233
[0,0069]

R2 0,2767 0,1167 0,3595 0,2331
Adj R2 0,1863 0,0185 0,2680 0,2057

F 3,0604
[0,1183]

1,1886
[0,3039]

3,9293
[0,0879]

8,5123
[0,0069]

LL 16,1030 22,2051 24,7808 56,5116
DW 1,9485 1,0461 2,7545 1,6945
JB 0,7781 0,6595 0,0722 0,9269
AR 0,9953 0,0847 0,1394 0,4202

White 0,1094 0,3032 0,5336 0,0088
Ramsey 0,4366 0,6550 0,2766 0,2736
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Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.12 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β  =  -0,260  είναι  σημαντική  και  αρνητική,  έπεται  ότι  το  ποσοστό 

ανεργίας συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Για τις περιόδους 1970-1980 και 1981-1991, επειδή οι εκτιμήσεις των 

συντελεστών β = -0,320 και β = -0,203 αντίστοιχα, είναι μη σημαντικές 

μολονότι  αυτές  είναι  αρνητικές,  έπεται  ότι  τα  ποσοστά  ανεργίας  δε 

συγκλίνουν για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Το ποσοστό όμως ανεργίας συγκλίνει στις 15 χώρες-μέλη της ΕΕ στην 

περίοδο 1992-2000, επειδή ο αντίστοιχος συντελεστής β = -0,423 είναι 

αρνητικός και σχετικά σημαντικός.

Στον  Πίνακα  4.13  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας  στην εξίσωση (4.1).  Σημειώνουμε εδώ ότι  τα  αποτελέσματα αυτά 

είναι  διαφοροποιημένα  ως  προς  την  εξίσωση  (4.1),  επειδή  έχουμε  εδώ 

συμπεριλάβει (καθώς και σε επόμενους πίνακες που αναφέρονται στο ποσοστό 

της ανεργίας) και υστέρηση δεύτερης τάξης ως ερμηνευτική μεταβλητή.  Από 

τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.13 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (0,418-0,475=-0,057, 0,484-0,528=-0,044, 0,415-0,458=-0,043 για 
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τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι σημαντική και αρνητική, έπεται 

ότι το ποσοστό ανεργίας συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Πίνακας  4.13   Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit)

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 0,448919

[0,0000]
0,308514
[0,0000]

0,319919
[0,0000]

Uit-1 0,418470
[0,0000]

0,483870
[0,0000]

0,414625
[0,0000]

Uit-2 -0,475070
[0,0000]

-0,528016
[0,0000]

-0,458125
[0,0000]

R2 0,249397 0,286252 0,245396
Adj R2 0,245922 0,282947 0,241903

F 71,76846
[0,0000]

86,62770
[0,0000]

LL -613,6159 -526,6198 -386,2104
DW 2,025485 1,903988 2,007507

Στον  Πίνακα  4.14  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους χωριστά. Από τα 

αποτελέσματα στον Πίνακα 4.14 προκύπτουν τα εξής:

• Για  την  υπό  διερεύνηση  χρονική  περίοδο,  επειδή  η  εκτίμηση  του 

συντελεστή  β  =  (0,251-0,263=-0,012,  0,516-0,557=-0,053,  0,629-

0,689=-0,060=  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους  αντίστοιχα)  είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό ανεργίας συγκλίνει για 

τις 15 χώρες της ΕΕ.
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• Η σύγκλιση του ποσοστού ανεργίας είναι ισχυρότερη την περίοδο 1992-

2000, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονικές περιόδους, επειδή σε 

απόλυτες τιμές ισχύει ότι β = |-0,060| > β = |-0,053| > β =  |-0,012|.

Πίνακας 4.14 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Weighted 

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,230792

[0,0175]
0,345060
[0,0033]

0,319519
[0,0104]

0,319919
[0,0000]

Uit-1 0,251326
[0,0035]

0,515646
[0,0000]

0,629037
[0,0000]

0,414625
[0,0000]

Uit-2 -0,263153
[0,0036]

-0,556689
[0,0000]

-0,689052
[0,0000]

-0,458125
[0,0000]

R2 0,051908 0,294317 0,520390 0,245396
Adj R2 0,037543 0,285605 0,513123 0,241903

F 3,613503
[0,0297]

33,78246
[0,0000]

71,61170
[0,0000]

LL -386,2104
DW 2,015213 1,747456 2,046376 2,007507

Στον  Πίνακα  4.15  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  Fixed Effects.  Από  τα 

αποτελέσματα στον πίνακα αυτό προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (0,375-0,480=-0,105, 0,427-0,521=-0,094, 0,353-0,461=-0,108 για 

τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι σημαντική και αρνητική, έπεται 

ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.
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Πίνακας 4.15 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Fixed Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Uit-1 0,375421

[0,0000]
0,426610
[0,0000]

0,353230
[0,0000]

Uit-2 -0,479615
[0,0000]

-0,521320
[0,0000]

-0,460818
[0,0000]

Fixed Effects
AT—C 0,353711 0,322274 0,365264
BE—C 0,863399 0,781104 0,893745
FR—C 0,930631 0,841567 0,963599
DE—C 0,646005 0,583716 0,669343
EL—C 0,804510 0,734639 0,830520
IE—C 1,142931 1,035606 1,181227
ES—C 1,584004 1,434575 1,638820
IT—C 0,937925 0,849984 0,970210
LU—C 0,235434 0,214137 0,243360
NL—C 0,659405 0,597921 0,681692
PT—C 0,642809 0,583719 0,664200
FI—C 0,893829 0,811569 0,924364

DK—C 0,703702 0,638263 0,727672
UK—C 0,790376 0,716007 0,817473
SE—C 0,453125 0,406298 0,470570

R2 0,291733 0,326252 0,291266
Adj R2 0,264622 0,300462 0,264138

F 10,76080
[0,0000]

12,65060
[0,0000]

LL -600,9887 -510,8665 -370,2826
DW 2,057317 1,950454 2,010961

Στον  Πίνακα  4.16  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για ποσοστό ανεργίας 

στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών κλίσεων. Από τα στοιχεία 

στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β (αθροίσματα συντελεστών των δύο χρονικών υστερήσεων) 

του ποσοστού ανεργίας για κάθε μια από τις 15 χώρες-μέλη τις ΕΕ είναι 

σε γενικές γραμμές σημαντικές και αρνητικές.
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• Η συμπεριφορά των χωρών-μελών της ΕΕ ως προς τη σημαντικότητα 

των  συντελεστών  στις  δύο  χρονικές  υστερήσεις  της  ερμηνευτικής 

μεταβλητής είναι σε γενικές γραμμές η ίδια. Ειδικότερα:

o Μη σημαντικότητα συντελεστών της Uit-1: AT, FR, LU, NL, DK

o Σημαντικότητα συντελεστών της  Uit-1:  BE,  DE,  EL,  IE,  ES,  IT, 

PT, FI, UK, SE

o Μη σημαντικότητα συντελεστών της Uit-2: AT, FR, LU, DK

o Σημαντικότητα συντελεστών της  Uit-2:  BE,  DE,  EL,  IE,  ES,  IT, 

NL, PT, FI, UK, SE

Πίνακας  4.16  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Uit),  Μέθοδος  =  Διαφορετικές 

κλίσεις

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 0,784892

[0,0000]
0,570364
[0,0000]

0,730140
[0,0000]

AT--UAT(-1) -0,005520
[0,9900]

0,046186
[0,8081]

-0,162480
[0,1534]

BE--UBE(-1) 0,529157
[0,0065]

0,566625
[0,0001]

0,381810
[0,0000]

FR--UFR(-1) 0,321138
[0,2404]

0,378409
[0,0381]

-0,013791
[0,8937]

DE--UDE(-1) 0,396569
[0,0831]

0,446136
[0,0057]

0,300293
[0,0010]

EL--UEL(-1) 0,534230
[0,0226]

0,544672
[0,0005]

0,497106
[0,0000]

IE--UIE(-1) 0,594165
[0,0000]

0,601161
[0,0000]

0,434060
[0,0000]

ES--UES(-1) 0,623534
[0,0000]

0,640828
[0,0000]

0,446738
[0,0000]

IT--UIT(-1) 0,240129
[0,4546]

0,262575
[0,1745]

0,285626
[0,0136]

LU--ULU(-1) -0,033923
[0,9321]

0,053801
[0,7931]

-0,110330
[0,3740]

NL--UNL(-1) 0,179809
[0,2431]

0,204040
[0,2365]

0,098441
[0,3539]
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PT--UPT(-1) 0,432020
[0,0169]

0,455367
[0,0020]

0,374454
[0,0008]

FI--UFI(-1) 0,608658
[0,0000]

0,627004
[0,0000]

0,561300
[0,0000]

DK--UDK(-1) -0,304802
[0,0022]

-0,283335
[0,1074]

-0,235600
[0,0979]

UK--UUK(-1) 0,489828
[0,0018]

0,514113
[0,0004]

0,329057
[0,0000]

SE--USE(-1) 0,513979
[0,0020]

0,543116
[0,0002]

0,341634
[0,0001]

AT--UAT(-2) -0,220613
[0,6241]

-0,208382
[0,2818]

-0,043728
[0,7016]

BE--UBE(-2) -0,630336
[0,0014]

-0,643396
[0,0000]

-0,490039
[0,0000]

FR--UFR(-2) -0,402120
[0,1504]

-0,437524
[0,0189]

-0,061780
[0,5553]

DE--UDE(-2) -0,520700
[0,0274]

-0,538870
[0,0012]

-0,415169
[0,0000]

EL--UEL(-2) -0,628245
[0,0104]

-0,610849
[0,0002]

-0,589142
[0,0000]

IE--UIE(-2) -0,668284
[0,0000]

-0,658288
[0,0000]

-0,516670
[0,0000]

ES--UES(-2) -0,680081
[0,0000]

-0,685344
[0,0000]

-0,500841
[0,0000]

IT--UIT(-2) -0,321819
[0,3279]

-0,320015
[0,1061]

-0,368834
[0,0017]

LU--ULU(-2) -0,285535
[0,4798]

-0,289461
[0,1617]

-0,203081
[0,1034]

NL--UNL(-2) -0,308340
[0,0458]

-0,302123
[0,0807]

-0,249222
[0,0213]

PT--UPT(-2) -0,568095
[0,0018]

-0,558784
[0,0002]

-0,514645
[0,0000]

FI--UFI(-2) -0,716763
[0,0000]

-0,714114
[0,0000]

-0,672496
[0,0000]

DK--UDK(-2) 0,173606
[0,0805]

0,182845
[0,3023]

0,091689
[0,5229]

UK--UUK(-2) -0,597016
[0,0002]

-0,596021
[0,0000]

-0,441475
[0,0000]

SE--USE(-2) -0,679702
[0,0001]

-0,673801
[0,0000]

-0,505272
[0,0000]

R2 0,389640 0,363390 0,364602
Adj R2 0,344317 0,316117 0,317419

F 8,596825
[0,0000]

7,687042
[0,0000]

LL -568,6306 -498,6166 -337,7083
DW 1,848469 1,837006 1,675387
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Στον  Πίνακα  4.17  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των  Fixed Effects και 

διαφορετικών κλίσεων. 

Πίνακας  4.17  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Μέθοδος = Fixed Effects και 

Διαφορετικές κλίσεις

Variable Μη Σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
AT--UAT(-1) 0,092389

[0,8387]
0,092389
[0,6220]

-0,065123
[0,5738]

BE--UBE(-1) 0,498856
[0,0183]

0,498856
[0,0021]

0,277132
[0,0003]

FR--UFR(-1) 0,365991
[0,2229]

0,365991
[0,0745]

-0,051513
[0,6515]

DE--UDE(-1) 0,448594
[0,0659]

0,448594
[0,0104]

0,347538
[0,0005]

EL--UEL(-1) 0,552932
[0,0181]

0,552932
[0,0003]

0,471861
[0,0000]

IE--UIE(-1) 0,587547
[0,0000]

0,587547
[0,0001]

0,440561
[0,0000]

ES--UES(-1) 0,602134
[0,0000]

0,602134
[0,0000]

0,403214
[0,0000]

IT--UIT(-1) 0,241385
[0,4612]

0,241385
[0,2353]

0,286396
[0,0200]

LU--ULU(-1) 0,165685
[0,6912]

0,165685
[0,3722]

0,037430
[0,7675]

NL--UNL(-1) 0,147439
[0,3625]

0,147439
[0,4286]

0,032520
[0,7698]

PT--UPT(-1) 0,386060
[0,0412]

0,386060
[0,0135]

0,315893
[0,0052]

FI--UFI(-1) 0,587108
[0,0000]

0,587108
[0,0000]

0,500353
[0,0000]

DK--UDK(-1) -0,470908
[0,0000]

-0,470908
[0,0144]

-0,514880
[0,0005]

UK--UUK(-1) 0,480079
[0,0034]

0,480079
[0,0021]

0,322672
[0,0002]

SE--USE(-1) 0,560609
[0,0010]

0,560609
[0,0002]

0,357727
[0,0001]

AT--UAT(-2) -0,197453
[0,6599]

-0,197453
[0,2868]

-0,035464
[0,7568]
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BE--UBE(-2) -0,619775
[0,0018]

-0,619775
[0,0001]

-0,446049
[0,0000]

FR--UFR(-2) -0,429847
[0,1370]

-0,429847
[0,0296]

-0,035063
[0,7507]

DE--UDE(-2) -0,539771
[0,0228]

-0,539771
[0,0015]

-0,437050
[0,0000]

EL--UEL(-2) -0,597087
[0,0151]

-0,597087
[0,0002]

-0,534236
[0,0000]

IE--UIE(-2) -0,677740
[0,0000]

-0,677740
[0,0000]

-0,548741
[0,0000]

ES--UES(-2) -0,673569
[0,0000]

-0,673569
[0,0000]

-0,492643
[0,0000]

IT--UIT(-2) -0,321718
[0,3256]

-0,321718
[0,1135]

-0,351711
[0,0040]

LU--ULU(-2) -0,294468
[0,4639]

-0,294468
[0,1002]

-0,223020
[0,0680]

NL--UNL(-2) -0,316644
[0,0401]

-0,316644
[0,0741]

-0,292589
[0,0081]

PT--UPT(-2) -0,586424
[0,0013]

-0,586424
[0,0001]

-0,567192
[0,0000]

FI--UFI(-2) -0,719875
[0,0000]

-0,719875
[0,0000]

-0,648599
[0,0000]

DK--UDK(-2) 0,102115
[0,3123]

0,102115
[0,5600]

-0,043146
[0,7513]

UK--UUK(-2) -0,597415
[0,0001]

-0,597415
[0,0001]

-0,456795
[0,0000]

SE--USE(-2) -0,670259
[0,0001]

-0,670259
[0,0000]

-0,484884
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 0,378667 0,378667 0,378239
BE--C 0,958390 0,958390 1,366055
FR--C 0,616882 0,616882 0,914603
DE--C 0,559726 0,559726 0,578770
EL--C 0,400647 0,400647 0,530339
IE--C 0,987801 0,987801 1,190118
ES--C 1,050362 1,050362 1,369640
IT--C 0,772894 0,772894 0,641364
LU--C 0,296752 0,296752 0,410155
NL--C 1,071473 1,071473 1,631956
PT--C 1,207192 1,207192 1,511071
FI--C 1,036896 1,036896 1,172048

DK--C 2,444886 2,444886 3,608840
UK--C 0,871007 0,871007 1,011152
SE--C 0,441568 0,441568 0,547433

R2 0,416901 0,382303 0,384454
Adj R2 0,351116 0,312615 0,315007

F 6,337283
[0,0000]

5,485862
[0,0000]

LL -558,6926 -490,0478 -321,3241
DW 1,852200 1,859963 1,577796
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Από τα στοιχεία στον Πίνακα 4.17 προκύπτουν τα εξής:

• Οι κλίσεις β (αθροίσματα συντελεστών των δύο χρονικών υστερήσεων) 

του ποσοστού ανεργίας για κάθε μια από τις 15 χώρες-μέλη τις ΕΕ είναι 

σε γενικές γραμμές σημαντικές και αρνητικές.

• Η συμπεριφορά των χωρών-μελών της ΕΕ ως προς τη σημαντικότητα 

των  συντελεστών  στις  δύο  χρονικές  υστερήσεις  της  ερμηνευτικής 

μεταβλητής είναι σε γενικές γραμμές η ίδια. Ειδικότερα:

o Μη σημαντικότητα συντελεστών της Uit-1: AT, FR, LU, NL

o Σημαντικότητα συντελεστών της  Uit-1:  BE,  DE,  EL,  IE,  ES,  IT, 

PT, DK, FI, UK, SE

o Μη σημαντικότητα συντελεστών της Uit-2: AT, FR, LU, DK

o Σημαντικότητα συντελεστών της  Uit-2:  BE,  DE,  EL,  IE,  ES,  IT, 

NL, PT, FI, UK, SE

o Τα αποτελέσματα  των  Πινάκων  4.16  και  4.17  συμπίπτουν  σε 

γενικές γραμμές.

Στους Πίνακες 4.13 – 4.17 τα αποτελέσματα αναφέρονται και στις 15 χώρες-

μέλη  της  ΕΕ.  Στους  παρακάτω  Πίνακες  4.18-4.22,  τα  αποτελέσματα 

αναφέρονται στην Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τη μέση κατάσταση 

στην ΕΕ.  Έτσι,  στον Πίνακα 4.18 σημειώνονται  τα  αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για το 

ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας και της ΕΕ στην εξίσωση (4.1).
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Πίνακας 4.18 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Uit), Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 0,456229

[0,0117]
0,467885
[0,0106]

0,477755
[0,0097]

Uit-1 0,525459
[0,0000]

0,519332
[0,0000]

0,504384
[0,0000]

Uit-2 -0,577589
[0,0000]

-0,572999
[0,0000]

-0,559005
[0,0000]

R2 0,365232 0,366889 0,364686
Adj R2 0,342149 0,343867 0,341584

F 15,82291
[0,0000]

15,93632
[0,0000]

LL -46,09971 -45,78590 -45,66560
DW 1,730224 1,734681 1,698696

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.18 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β  =  (0,525-0,578=-0,053,  0,519-0,-0,573=-0,054,  0,504-0,559=-0,055 

για  τις  τρεις  περιπτώσεις  αντίστοιχα)  είναι  σημαντική  και  αρνητική, 

έπεται ότι το ποσοστό ανεργίας συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.19  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους χωριστά, και 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ελλάδα και την ΕΕ ως σύνολο.
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Πίνακας 4.19 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Uit),  Μέθοδος  =  SURE,  Χώρες: 

Ελλάδα και ΕΕ

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,250585

[0,3215]
2,400992
[0,0000]

5,356512
[0,0000]

0,477755
[0,0097]

Uit-1 0,527578
[0,0065]

0,209875
[0,1188]

-0,234959
[0,1350]

0,504384
[0,0000]

Uit-2 -0,572448
[0,0060]

-0,506844
[0,0001]

-0,305509
[0,0141]

-0,559005
[0,0000]

R2 0,324102 0,718676 0,448770 0,364686
Adj R2 0,233983 0,689063 0,375273 0,341584

F
LL -7,831568 -10,04302 -4,549052 -45,66560
DW 2,024341 1,720696 1,120756 1,698696

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.19 προκύπτουν τα εξής:

• Για  την  υπό  διερεύνηση  χρονική  περίοδο,  επειδή  η  εκτίμηση  του 

συντελεστή  β  =  (0,528-0,572=-0,044,  0,210-0,507=-0,297,  0,235-

0,305=-0,070=  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους  αντίστοιχα)  είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό ανεργίας συγκλίνει για 

τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Η σύγκλιση του ποσοστού ανεργίας είναι ισχυρότερη την περίοδο 1981-

1991,  σε  σχέση  με  τις  δύο  περιόδους  1992-2000  και  1970-1980 

αντίστοιχα,  επειδή  σε  απόλυτες  τιμές  ισχύει  ότι  β  =  |-0,297|  >  β  = 

|-0,070| > β =  |-0,044|.
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Στον  Πίνακα  4.20  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη μέθοδο Fixed 

Effects.

Πίνακας 4.20 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Uit),  Μέθοδος  =  Fixed Effects, 

Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Uit-1 0,525473

[0,0000]
0,519343
[0,0000]

0,504394
[0,0000]

Uit-2 -0,577655
[0,0000]

-0,573100
[0,0000]

-0,559134
[0,0000]

Fixed Effects
EL—C 0,455621 0,466602 0,476371
EE—C 0,457497 0,469858 0,480105

R2 0,365234 0,366895 0,364684
Adj R2 0,329969 0,331723 0,329389

F 10,35690
[0,0000]

10,43132
[0,0000]

LL -46,09962 -45,78564 -45,66520
DW 1,730213 1,734655 1,698618

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.20 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (0,525-0,578=-0,053, 0,519-0,573=-0,054, 0,504-0,559=-0,055 για 

τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι σημαντική και αρνητική, έπεται 

ότι το ποσοστό ανεργίας συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.21  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 
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ανεργίας στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών κλίσεων, για την 

Ελλάδα και την ΕΕ. 

Πίνακας 4.21 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Qit),  Μέθοδος  =  Διαφορετικές 

κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ.

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 0,463339

[0,0132]
0,475829
[0,0119]

0,482268
[0,0099]

EL--UEL(-1) 0,549881
[0,0003]

0,549273
[0,0006]

0,527839
[0,0006]

EE--UEE(-1) 0,488332
[0,0045]

0,485321
[0,0025]

0,477083
[0,0018]

EL--UEL(-2) -0,602170
[0,0002]

-0,603183
[0,0004]

-0,581561
[0,0003]

EE--UEE(-2) -0,542075
[0,0017]

-0,540551
[0,0008]

-0,533126
[0,0005]

R2 0,366490 0,368260 0,366065
Adj R2 0,318678 0,320582 0,318221

F 7,665209
[0,0000]

7,723824
[0,0000]

LL -46,04219 -45,72390 -45,61513
DW 1,725982 1,730244 1,700863

Από τα στοιχεία στον Πίνακα 4.21 προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ποσοστού ανεργίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για 

την ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές. 

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.21 θα λέγαμε ότι η κλίση για την Ελλάδα (β = 0,528-

0,582=-0,054) είναι περίπου ίση με την κλίση για την ΕΕ (β = 0,477-

0,533=-0,056).
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Στον  Πίνακα  4.22  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό 

ανεργίας  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των  Fixed Effects και 

διαφορετικών κλίσεων, για την Ελλάδα και την ΕΕ. 

Πίνακας 4.22 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Qit), Μέθοδος = Fixed Effects και 

Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ.

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
EL--UEL(-1) 0,552932

[0,0003]
0,552932
[0,0007]

0,524828
[0,0006]

EE--UEE(-1) 0,460379
[0,0117]

0,460379
[0,0065]

0,443633
[0,0055]

EL--UEL(-2) -0,597087
[0,0002]

-0,597087
[0,0005]

-0,567405
[0,0004]

EE--UEE(-2) -0,527926
[0,0027]

-0,527926
[0,0012]

-0,514254
[0,0009]

Fixed Effects
EL--C 0,400647 0,400647 0,398623
EE--C 0,579282 0,579282 0,604495

R2 0,369152 0,371067 0,368529
Adj R2 0,308493 0,310593 0,307811

F 6,085736
[0,0002]

6,135942
[0,0002]

LL -45,92008 -45,59615 -45,42532
DW 1,718322 1,722334 1,686689

Από τα στοιχεία στον Πίνακα 4.22 προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ποσοστού ανεργίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για 

την ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές. 

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.21 θα λέγαμε ότι η κλίση για την Ελλάδα (β = 0,525-
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0,567=-0,052) είναι μάλλον μικρότερη από την κλίση για την ΕΕ (β = 

0,444-0,514=-0,070).

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

που  προέκυψαν  από  τον  Πίνακα  4.21,  θα  λέγαμε  ότι  τα  τελευταία 

αποτελέσματα είναι ίσως πλησιέστερα στην πραγματικότητα, αφού για 

τις  εκτιμήσεις  στον  Πίνακα  4.22  δεν  εφαρμόστηκαν  κάποιοι 

περιορισμοί,  όπως  αυτοί  της  ισότητας  του  σταθερού  όρου  που 

εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.21.

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα στο τμήμα αυτό προκύπτει ότι:

• Τα ποσοστά ανεργίας συγκλίνουν στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας  είναι  ισχυρότερη  τη 

χρονική περίοδο 1981-1991 σε σχέση με τις χρονικές περιόδους 1970-

1980 και 1992 – 2000.

• Η σύγκλιση του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδος είναι ασθενέστερη σε 

σχέση με το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ.

4.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 

ΤΙΜΩΝ

Στον  Πίνακα  4.23  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ελαχίστων  τετραγώνων  στην  εξίσωση  (4.1),  όπου  η  σχετική 
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μεταβλητή αναφέρεται στο συντελεστή μεταβολής του πληθωρισμού τιμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (V_ΡEE).

Πίνακας 4.23 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών με 

τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: Εξαρτημένη μεταβλητή: 

Δ(V_PEEt)

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,156487

[0,2159]
0,316432
[0,1037]

0,010644
[0,9564]

0,116698
[0,1214]

V_PEEt-1 -0,393175
[0,1820]

-0,407496
[0,1191]

-0,071565
[0,8068]

-0,200542
[0,0950]

R2 0,210777 0,2479 0,009129 0,0964
Adj R2 0,112124 0,1644 0,0000 0,0641

F 2,1365
[0,1820]

2,9671
[9,1191]

0,0645
[0,8068]

2,9860
[0,0950]

LL 9,1820 5,0974 11,3083 19,7401
DW 0,7793 2,1619 2,5904 1,8643
JB 0,9473 0,1097 0,6890 0,0002
AR 0,0427 0,5037 0,1610 0,9578

White 0,2247 0,7473 0,1627 0,6352
Ramsey 0,9015 0,1629 0,8462 0,2528

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.23 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = -0,201 είναι σημαντική σε ευρύτερο επίπεδο (μεταξύ 0,05 και 0,10) 

και αρνητική, έπεται ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνει για 

τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Για  τις  τρεις  επιμέρους  περιόδους  1970-1980,  1981-1991  και  1992-

2000, επειδή οι εκτιμήσεις των συντελεστών β = -0,393, β = -0,407 και 

β = -0,072 αντίστοιχα, δεν είναι σημαντικές, μολονότι αυτές έχουν το 
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αρνητικό πρόσημο της σύγκλισης, έπεται ότι ο πληθωρισμός τιμών δε 

συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Σε αρκετά ευρύ επίπεδο σημαντικότητας (0,12) θα μπορούσαμε ίσως να 

πούμε ότι την περίοδο 1981-1991 σημειώνεται κάποια σύγκλιση στον 

πληθωρισμό τιμών μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ.

• Ορισμένα  από  τα  διαγνωστικά  είναι  προβληματικά,  πράγμα  που 

περιορίζουν τα παραπάνω συμπεράσματα.

Στον  Πίνακα  4.24  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για πληθωρισμό τιμών 

στην εξίσωση (4.1). 

Πίνακας 4.24 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Ρit)

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 0,654492

[0,0009]
0,459331
[0,0018]

0,609832
[0,0007]

Pit-1 -0,100715
[0,0000]

-0,097678
[0,0000]

-0,161894
[0,0000]

R2 0,047639 0,046272 0,000000
Adj R2 0,045513 0,044143 0,000000

F 22,40978
[0,0000]

21,73551
[0,0000]

LL -1063,337 -996,3771 -785,1965
DW 1,854820 1,767219 1,654836

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.24 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,101, -0,098, -0,162 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 
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σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει για 

τις 15 χώρες της ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.25  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 

τιμών στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους χωριστά.

 

Πίνακας 4.25 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Ρit), Μέθοδος = Weighted

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 2,451257

[0,0000]
0,324925
[0,0855]

0,495906
[0,0000]

0,459331
[0,0018]

Pit-1 -0,220124
[0,0000]

-0,145130
[0,0000]

-0,283412
[0,0000]

-0,097678
[0,0000]

R2 0,098755 0,190579 0,365052 0,046272
Adj R2 0,092665 0,185613 0,360278 0,044143

F 16,21721
[0,0001]

0,190579
[0,0000]

76,46583
[0,0000]

21,73551
[0,0000]

LL -996,3771
DW 1,857266 1,767699 2,075735 1,767219

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.25 προκύπτουν τα εξής:

• Για  την  υπό  διερεύνηση  χρονική  περίοδο,  επειδή  η  εκτίμηση  του 

συντελεστή β = (-0,220, -0,145, -0,283 για τις τρεις χρονικές περιόδους 

αντίστοιχα) είναι  σημαντική και αρνητική, έπεται ότι  ο πληθωρισμός 

τιμών συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Η  σύγκλιση  του  πληθωρισμού  τιμών  είναι  ισχυρότερη  την  περίοδο 

1992-2000,  σε  σχέση  με  τις  δύο  χρονικές  περιόδους  1970-1980  και 
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1981-1991,  επειδή  σε  απόλυτες  τιμές  ισχύει  ότι  β  =  |-0,283|  >  β  = 

|-0,220| > β = |-0,145|.

Στον  Πίνακα  4.26  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 

τιμών στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο Fixed Effects.

Πίνακας 4.26 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Ρit), Μέθοδος = Fixed Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Pit-1 -0,142173

[0,0000]
-0,132113
[0,0000]

-0,241697
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 0,521473 0,480090 0,930847
BE--C 0,665403 0,618789 1,126529
FR--C 0,755378 0,694377 1,358823
DE--C 0,405269 0,370694 0,747299
EL--C 1,924996 1,788305 3,277190
IE--C 0,907829 0,826841 1,708994
ES--C 1,280567 1,183818 2,237653
IT--C 1,298134 1,200613 2,262850
LU--C 0,643018 0,596337 1,104807
NL--C 0,511015 0,469901 0,917735
PT--C 1,883733 1,749491 3,211710
FI--C 1,003004 0,935094 1,674788

DK--C 0,743418 0,681613 1,354825
UK--C 0,910518 0,834057 1,666897
SE--C 0,872828 0,802337 1,570157

R2 0,068335 0,062796 0,035200
Adj R2 0,036134 0,030404 0,001854

F 2,122171
[0,0083]

1,938645
[0,0183]

LL -1058,393 -992,4798 -773,7478
DW 1,819119 1,733424 1,593252

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.26 προκύπτουν τα εξής:
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• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,142, -0,132, -0,242 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει για 

τις 15 χώρες της ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.27  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 

τιμών στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών κλίσεων.  Από τα 

στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του πληθωρισμού τιμών για κάθε μια από τις 15 χώρες-

μέλη τις ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.5 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη του  μέσου σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία,  Γερμανία,  Λουξεμβούργο,  Ολλανδία,  Φινλανδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Ελλάδα,  Ιρλανδία, 

Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Δανία, Σουηδία.

Στον  Πίνακα  4.28  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για πληθωρισμό τιμών 
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στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των  Fixed Effects και  διαφορετικών 

κλίσεων. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

Πίνακας 4.27 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Ρit),  Μέθοδος  =  Διαφορετικές 

κλίσεις

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 0,919665

[0,0001]
0,658181
[0,0001]

1,008691
[0,0000]

AT--PAT(-1) -0,224705
[0,0397]

-0,176575
[0,0054]

-0,344462
[0,0000]

BE--PBE(-1) -0,211368
[0,0216]

-0,172415
[0,0171]

-0,324826
[0,0000]

FR--PFR(-1) -0,141249
[0,0415]

-0,112233
[0,0274]

-0,257969
[0,0000]

DE--PDE(-1) -0,253527
[0,0513]

-0,196426
[0,0021]

-0,377797
[0,0000]

EL--PEL(-1) -0,093760
[0,0070]

-0,077913
[0,1233]

-0,139567
[0,0004]

IE--PIE(-1) -0,132692
[0,0079]

-0,112504
[0,0358]

-0,208361
[0,0000]

ES--PES(-1) -0,101327
[0,0283]

-0,081151
[0,0674]

-0,171495
[0,0000]

IT--PIT(-1) -0,103491
[0,0225]

-0,083859
[0,0790]

-0,194274
[0,0000]

LU--PLU(-1) -0,201574
[0,0315]

-0,161273
[0,0139]

-0,299642
[0,0000]

NL--PNL(-1) -0,192032
[0,0593]

-0,149652
[0,0080]

-0,295951
[0,0000]

PT--PPT(-1) -0,094114
[0,0042]

-0,079912
[0,1406]

-0,158547
[0,0003]

FI--PFI(-1) -0,133453
[0,0315]

-0,107529
[0,0531]

-0,257518
[0,0000]

DK--PDK(-1) -0,144287
[0,0395]

-0,114384
[0,0170]

-0,241669
[0,0000]

UK--PUK(-1) -0,147792
[0,0074]

-0,124783
[0,0515]

-0,257806
[0,0000]

SE--PSE(-1) -0,156186
[0,0176]

-0,126693
[0,0281]

-0,192135
[0,0002]

R2 0,060422 0,059006 0,000000

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 184



Κεφάλαιο 4: Έλεγχοι Σύγκλισης Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών στην ΕΕ

Adj R2 0,027948 0,026483 0,000000
F 1,860639

[0,0253]
1,814279
[0,0305]

LL -1060,296 -993,4355 -770,9917
DW 1,835779 1,747162 1,587799

Πίνακας 4.28 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Ρit), Μέθοδος = Fixed Effects και 

Διαφορετικές κλίσεις
Variable Μη Σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE

AT--PAT(-1) -0,180211
[0,3810]

-0,180211
[0,1099]

-0,394111
[0,0000]

BE--PBE(-1) -0,243271
[0,1155]

-0,243271
[0,0488]

-0,425246
[0,0000]

FR--PFR(-1) -0,083625
[0,4606]

-0,083625
[0,3124]

-0,271451
[0,0000]

DE--PDE(-1) -0,138260
[0,5674]

-0,138260
[0,1743]

-0,349797
[0,0000]

EL--PEL(-1) -0,213024
[0,0053]

-0,213024
[0,0697]

-0,214378
[0,0056]

IE--PIE(-1) -0,114709
[0,1330]

-0,114709
[0,1810]

-0,226005
[0,0004]

ES--PES(-1) -0,091785
[0,2776]

-0,091785
[0,2791]

-0,224507
[0,0002]

IT--PIT(-1) -0,104460
[0,1966]

-0,104460
[0,2442]

-0,257761
[0,0000]

LU--PLU(-1) -0,201017
[0,2195]

-0,201017
[0,0786]

-0,372255
[0,0000]

NL--PNL(-1) -0,093683
[0,5683]

-0,093683
[0,2562]

-0,245607
[0,0000]

PT--PPT(-1) -0,157790
[0,0070]

-0,157790
[0,1248]

-0,251817
[0,0003]

FI--PFI(-1) -0,140789
[0,1636]

-0,140789
[0,1328]

-0,355448
[0,0000]

DK--PDK(-1) -0,081522
[0,4964]

-0,081522
[0,3094]

-0,236253
[0,0000]

UK--PUK(-1) -0,156705
[0,0807]

-0,156705
[0,1547]

-0,362269
[0,0000]

SE--PSE(-1) -0,183798
[0,1666]

-0,183798
[0,1275]

-0,206900
[0,0256]

Fixed Effects
AT--C 0,677936 0,677936 1,557775
BE--C 1,133822 1,133822 1,976972
FR--C 0,400381 0,400381 1,539231
DE--C 0,391819 0,391819 1,118801
EL--C 2,887615 2,887615 2,906015
IE--C 0,686742 0,686742 1,582672
ES--C 0,795996 0,795996 2,072341
IT--C 0,932568 0,932568 2,418560
LU--C 0,916051 0,916051 1,710598
NL--C 0,312851 0,312851 0,933713
PT--C 2,092110 2,092110 3,346743
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FI--C 0,993661 0,993661 2,442610
DK--C 0,370815 0,370815 1,321378
UK--C 1,020959 1,020959 2,583243
SE--C 1,164477 1,164477 1,326348

R2 0,074884 0,070443 0,008215
Adj R2 0,011007 0,006259 0,000000

F 1,172312
[0,2493]

1,097523
[0,3353]

LL -1056,806 -990,6332 -763,4202
DW 1,808646 1,722149 1,515947

• Οι κλίσεις β του πληθωρισμού τιμών για κάθε μια από τις 15 χώρες-

μέλη τις ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.28 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη του  μέσου σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γερμανία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Γαλλία,  Ελλάδα, 

Ιρλανδία,  Ισπανία,  Ιταλία,  Ολλανδία,  Πορτογαλία,  Δανία, 

Σουηδία.

o Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα  αυτά  με  τα  αντίστοιχα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον Πίνακα 4.27, θα λέγαμε 

ότι  τα  τελευταία  αποτελέσματα  είναι  ίσως  πλησιέστερα  στην 

πραγματικότητα, αφού για τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.28 δεν 

εφαρμόστηκαν κάποιοι περιορισμοί, όπως αυτοί της ισότητας του 

σταθερού όρου που εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 

4.27.
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Στους Πίνακες 4.23 – 4.28 τα αποτελέσματα αναφέρονται και στις 15 χώρες-

μέλη  της  ΕΕ.  Στους  παρακάτω  Πίνακες  4.29-4.34,  τα  αποτελέσματα 

αναφέρονται στην Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τη μέση κατάσταση 

στην ΕΕ.  Έτσι,  στον Πίνακα 4.29 σημειώνονται  τα  αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για τον 

πληθωρισμό τιμών της Ελλάδας και της ΕΕ στην εξίσωση (4.1).

Πίνακας 4.29 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Pit),  Μέθοδος  =  SURE,  Χώρες: 

Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 1,183192

[0,1305]
0,638480
[0,2445]

0,416134
[0,3768]

Pit-1 -0,120411
[0,0671]

-0,089876
[0,1271]

-0,077864
[0,1508]

R2 0,056619 0,040033 0,038384
Adj R2 0,040354 0,023482 0,021804

F 3,481008
[0,0671]

2,418743
[0,1253]

LL -152,2701 -142,2030 -136,4335
DW 1,712283 1,620567 1,751510

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.29 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,067, -0,090, -0,078 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική σε ευρύ επίπεδο σημαντικότητας και αρνητική, έπεται ότι ο 

πληθωρισμός τιμών μάλλον συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.
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Στον  Πίνακα  4.30  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 

τιμών  στην  εξίσωση  (4.1),  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους  χωριστά,  και 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ελλάδα και την ΕΕ ως σύνολο.

Πίνακας 4.30 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Ρit),  Μέθοδος  =  SURE,  Χώρες: 

Ελλάδα και ΕΕ

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 4,810196

[0,0254]
0,248401
[0,6888]

0,268633
[0,1791]

0,416134
[0,3768]

Pit-1 -0,419612
[0,0411]

-0,097420
[0,1239]

-0,203291
[0,0001]

-0,077864
[0,1508]

R2 0,138315 0,000000 0,580202 0,038384
Adj R2 0,090444 0,000000 0,553965 0,021804

F
LL -49,55030 -41,69963 -18,03286 -136,4335
DW 1,609585 1,847986 2,665706 1,751510

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.30 προκύπτουν τα εξής:

• Για  τις  χρονικές  περιόδους  1970-1980  και  1992-2000,  επειδή  οι 

εκτιμήσεις  του  συντελεστή  β  =  (-0,420  και  -0,203  αντίστοιχα)  είναι 

σημαντικές και αρνητικές, έπεται ότι ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει 

για την Ελλάδα και την ΕΕ.

• Για τη χρονική περίοδο 1981-1991, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή β 

=  -0,097  είναι  αρνητική  και  σημαντική  σε  πολύ  ευρύ  επίπεδο 

σημαντικότητας,   έπεται  ότι  ο  πληθωρισμός τιμών συγκλίνει  μάλλον 

σχετικά για την Ελλάδα και την ΕΕ.
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Στον  Πίνακα  4.31  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 

τιμών στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη μέθοδο  Fixed 

Effects.

Πίνακας 4.31 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Pit),  Μέθοδος  =  Fixed  Effects, 

Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Pit-1 -0,175698

[0,0251]
-0,122806
[0,0714]

-0,124156
[0,0552]

Fixed Effects
EL--C 2,380477 1,661856 1,680194
EE--C 1,113752 0,753384 0,762580

R2 0,085060 0,056396 0,077752
Adj R2 0,052956 0,023287 0,045393

F 2,649570
[0,0794]

1,703354
[0,1912]

LL -151,3518 -141,7143 -135,7077
DW 1,673584 1,596834 1,745131

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.31 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,176, -0,123, -0,124 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει για 

την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.32  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 
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τιμών στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών κλίσεων, για την 

Ελλάδα και την ΕΕ. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

Πίνακας 4.32 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ρυθμού  ανάπτυξης: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Ρit),  Μέθοδος  =  Διαφορετικές 

κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 1,468376

[0,1005]
0,745158
[0,2260]

0,695994
[0,2336]

EL--PEL(-1) -0,127014
[0,0576]

-0,083184
[0,1791]

-0,071996
[0,1788]

EE--PEE(-1) -0,190958
[0,1221]

-0,110815
[0,1659]

-0,117194
[0,1034]

R2 0,064325 0,042724 0,050474
Adj R2 0,031494 0,009135 0,017158

F 1,959290
[0,1503]

1,271963
[0,2881]

LL -152,0240 -142,1315 -136,1001
DW 1,703434 1,619911 1,774979

• Οι κλίσεις β του πληθωρισμού τιμών τόσο για την Ελλάδα όσο και για 

την  ΕΕ  είναι  αρνητικές  αλλά  σημαντικές  σε  πολύ  ευρεία  επίπεδα 

σημαντικότητας.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.32 θα λέγαμε ότι η σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών 

μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ είναι αρκετά σχετική.

Στον  Πίνακα  4.33  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  τον  πληθωρισμό 

τιμών στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των Fixed Effects και διαφορετικών 
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κλίσεων,  για την Ελλάδα και  την ΕΕ.  Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν 

προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα 

όσο  και  για  την  ΕΕ είναι  αρνητικές  και  σημαντικές  σε  ευρύ γενικά 

επίπεδο σημαντικότητας. 

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.33 θα λέγαμε ότι η κλίση για την Ελλάδα (β = -0,155) 

είναι μεγαλύτερη από την κλίση για την ΕΕ (β = -0,110).

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

που  προέκυψαν  από  τον  Πίνακα  4.32,  θα  λέγαμε  ότι  τα  τελευταία 

αποτελέσματα είναι ίσως πλησιέστερα στην πραγματικότητα, αφού για 

τις  εκτιμήσεις  στον  Πίνακα  4.33  δεν  εφαρμόστηκαν  κάποιοι 

περιορισμοί,  όπως  αυτοί  της  ισότητας  του  σταθερού  όρου  που 

εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.32.

Πίνακας 4.33 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης του πληθωρισμού τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Ρit), Μέθοδος = Fixed Effects και 

Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ.

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
EL--PEL(-1) -0,213024

[0,0215]
-0,213024
[0,0743]

-0,155471
[0,1230]

EE--PEE(-1) -0,077581
[0,5973]

-0,077581
[0,3423]

-0,110414
[0,1134]

Fixed Effects
EL--C 2,887615 2,887615 2,105670
EE--C 0,445249 0,445249 0,668956

R2 0,095133 0,070650 0,087716
Adj R2 0,046658 0,020863 0,038844
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F 1,962525
[0,1301

1,419049
[0,2468]

LL -151,0196 -141,2338 -135,6254
DW 1,659919 1,570991 1,720345

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα στο τμήμα αυτό προκύπτει ότι:

• Ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα  σύγκλισης  του  πληθωρισμού  τιμών είναι  ισχυρότερη  τη 

χρονική περίοδο 1992-2000 σε σχέση με τις χρονικές περιόδους 1970-

1981 και 1981 – 1991.

• Η σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών της Ελλάδος  είναι  ταχύτερη σε 

σχέση με τον πληθωρισμό τιμών της ΕΕ.

4.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Στον  Πίνακα  4.34  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ελαχίστων  τετραγώνων  στην  εξίσωση  (4.1),  όπου  η  σχετική 

μεταβλητή  αναφέρεται  στο  συντελεστή  μεταβολής  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (V_ΕEE). Από  τα 

αποτελέσματα στον Πίνακα 4.34 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = -1,002 είναι σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.
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• Για την περίοδο 1992-2000 η εκτίμηση του συντελεστή β = -1,265 είναι 

μεγαλύτερη από την εκτίμηση του συντελεστή β = -1,081 της περιόδου 

1970-1981,  ενώ  δε  φαίνεται  να  υπάρχει  σύγκλιση  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  κατά  την  περίοδο  1981-1991,  αφού  ο 

αντίστοιχος συντελεστής μολονότι αυτός είναι αρνητικός, εντούτοις δεν 

είναι στατιστικά σημαντικός.  

• Ορισμένα  από  τα  διαγνωστικά  είναι  προβληματικά,  πράγμα  που 

περιορίζουν τα παραπάνω συμπεράσματα.

Πίνακας  4.34  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  των  δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων  με  τη  μέθοδο  του  συντελεστή  μεταβολής: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(V_EEEt)

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 51,38915

[0,3627]
-0,452673
[0,2529]

-2,302544
[0,1805]

14,85817
[0,3749]

V_EEEt-1 -1,080623
[0,0155]

-0,348701
[0,2078]

-1,264633
[0,0147]

-1,001534
[0,0000]

R2 0,539878 0,169864 0,596478 0,500748
Adj R2 0,482363 0,077627 0,538832 0,482917

F 9,386685
[0,0155]

1,841601
[0,2078]

10,34724
[0,0147]

28,08386
[0,0000]

LL -63,80502 -6,680460 -23,97567 -176,1694
DW 2,018386 1,074353 1,992899 1,999994
JB 0,0002 0,7396 0,0009 0,0000
AR 0,5857 0,0474 0,7006 0,9053

White 0,2749 0,0711 0,0167 0,0685
Ramsey 0,0933 0,2206 0,0000 0,0167

Στον  Πίνακα  4.35  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην εξίσωση (4.1). Από τα αποτελέσματα στον 

Πίνακα 4.34 προκύπτουν τα εξής:
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• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,081, -0,086, -0,085 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Πίνακας  4.35 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Εit)

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή -0,221895

[0,0238]
-0,250386
[0,0053]

-0,165029
[0,1869]

Eit-1 -0,080869
[0,0000]

-0,085555
[0,0000]

-0,084701
[0,0000]

R2 0,038601 0,041588 0,036988
Adj R2 0,036455 0,039448 0,034838

F 17,98770
[0,0000]

19,43979
[0,0000]

LL -879,0111 -841,3521 -714,6801
DW 1,587291 1,656857 1,578878

Στον  Πίνακα  4.36  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  στην  εξίσωση  (4.1),  για  τις  τρεις  χρονικές 

περιόδους χωριστά.  Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.36 προκύπτουν τα 

εξής:

• Τη χρονική περίοδο 1970-1980 σημειώνεται σύγκλιση (β = -0,053) στο 

ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων,  η  οποία  είναι  ασθενώς 

σημαντική.
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• Τη χρονική περίοδο 1981-1991 σημειώνεται σύγκλιση (β = -0,093) στο 

ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων,  η  οποία  είναι  ισχυρώς 

σημαντική.

• Τη χρονική περίοδο 1970-1980 σημειώνεται σύγκλιση (β = -0,030) στο 

ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων,  η  οποία  δεν  είναι 

σημαντική.

Πίνακας  4.36 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Εit), Μέθοδος = Weighted

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή -0,489438

[0,0000]
-0,376155
[0,0101]

0,414797
[0,0050]

-0,250386
[0,0053]

Eit-1 -0,053405
[0,1111]

-0,092504
[0,0017]

-0,029704
[0,4081]

-0,085555
[0,0000]

R2 0,014379 0,059799 0,004950 0,041588
Adj R2 0,007720 0,054031 0,000000 0,039448

F 2,159195
[0,1438]

10,36713
[0,0015]

0,661625
[0,4174]

19,43979
[0,0000]

LL -841,3521
DW 2,180245 1,607765 1,653711 1,656857

Στον  Πίνακα  4.37  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο Fixed Effects. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.37 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,154, -0,154, -0,193 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 
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σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Πίνακας 4.37 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Εit), Μέθοδος = Fixed Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Eit-1 -0,153537

[0,0000]
-0,153608
[0,0000]

-0,192652
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C -0,419566 -0,419724 -0,506923
BE--C -0,836367 -0,836787 -1,068971
FR--C -0,378623 -0,378762 -0,455549
DE--C -0,301377 -0,301532 -0,386648
EL--C -1,053384 -1,053842 -1,306459
IE--C -0,854778 -0,855210 -1,093771
ES--C -0,492146 -0,492359 -0,609883
IT--C -1,184593 -1,185185 -1,511856
LU--C 0,472085 0,472253 0,565179
NL--C -0,340887 -0,341095 -0,455755
PT--C -0,828371 -0,828685 -1,002042
FI--C 0,365855 0,365982 0,436132

DK--C -0,142122 -0,142165 -0,165591
UK--C -0,362004 -0,362191 -0,465268
SE--C -0,139732 -0,139793 -0,173632

R2 0,075931 0,075598 0,071139
Adj R2 0,043993 0,043649 0,039035

F 2,377462
[0,0026]

2,366195
[0,0028]

LL -870,1006 -833,3952 -703,1243
DW 1,543012 1,614408 1,481635

Στον  Πίνακα  4.38  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των 

διαφορετικών κλίσεων.  Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα 

εξής: 
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• Οι κλίσεις β του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων για κάθε 

μια  από  τις  15  χώρες-μέλη  τις  ΕΕ  είναι  για  τη  συντριπτική  τους 

πλειοψηφία σημαντικές και αρνητικές.

Πίνακας  4.38  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Eit), Μέθοδος = Διαφορετικές κλίσεις

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C -0,252488

[0,0380]
-0,354213
[0,0012]

-0,255718
[0,1040]

AT--EAT(-1) -0,146821
[0,1963]

-0,173964
[0,0211]

-0,127378
[0,0411]

BE--EBE(-1) -0,056185
[0,2629]

-0,069902
[0,0801]

-0,051101
[0,0732]

FR--EFR(-1) -0,139673
[0,2638]

-0,168742
[0,0205]

-0,116463
[0,0257]

DE--EDE(-1) -0,227693
[0,0772]

-0,261138
[0,0098]

-0,183174
[0,0058]

EL--EEL(-1) -0,061659
[0,1308]

-0,071730
[0,1557]

-0,066887
[0,0888]

IE--EIE(-1) -0,064101
[0,1665]

-0,076225
[0,1006]

-0,093901
[0,0107]

ES--EES(-1) -0,093218
[0,2804]

-0,114283
[0,0415]

-0,118916
[0,0062]

IT--EIT(-1) -0,045019
[0,2346]

-0,055880
[0,1079]

-0,063887
[0,0075]

LU--ELU(-1) -0,059754
[0,5871]

-0,032717
[0,7787]

-0,112093
[0,1512]

NL--ENL(-1) -0,111179
[0,2365]

-0,135244
[0,0433]

-0,117855
[0,0175]

PT--EPT(-1) -0,108464
[0,0615]

-0,122469
[0,0739]

-0,137242
[0,0122]

FI--EFI(-1) -0,098017
[0,1925]

-0,087875
[0,3895]

-0,158421
[0,0079]

DK--EDK(-1) -0,181562
[0,0509]

-0,186839
[0,0580]

-0,242968
[0,0008]

UK--EUK(-1) -0,136667
[0,1316]

-0,157238
[0,0573]

-0,165848
[0,0021]

SE--ESE(-1) -0,165677
[0,0120]

-0,169496
[0,0884]

-0,210941
[0,0002]

R2 0,054594 0,062651 0,047469
Adj R2 0,021919 0,030254 0,014548

F 1,670816
[0,0537]

1,933858
[0,0187]
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LL -875,2367 -836,4222 -707,3052
DW 1,579888 1,638055 1,535402

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.38 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Γερμανία, 

Πορτογαλία, Φινλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία,  Ελλάδα,  Ιρλανδία,  Ισπανία,  Ιταλία,  Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία.

Στον  Πίνακα  4.39  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην εξίσωση (4.1),  με τη μέθοδο των  Fixed 

Effects και  διαφορετικών  κλίσεων.  Από  τα  στοιχεία  στον  πίνακα  αυτόν 

προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων για κάθε 

μια  από  τις  15  χώρες-μέλη  τις  ΕΕ  είναι  για  τη  συντριπτική  τους 

πλειοψηφία σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.39 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες με μεγαλύτερη του μέσου σύγκλιση: Αυστρία, Γερμανία, 

Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Δανία, Σουηδία.
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o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Βέλγιο,  Γαλλία, 

Ελλάδα,  Ιρλανδία,  Ισπανία,  Ιταλία,  Ολλανδία,  Ηνωμένο 

Βασίλειο.

Πίνακας  4.39  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Eit), Μέθοδος = Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις
Variable Μη Σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE

AT--EAT(-1) -0,247240
[0,1471]

-0,247240
[0,0229]

-0,265612
[0,0010]

BE--EBE(-1) -0,059560
[0,5742]

-0,059560
[0,4823]

-0,104161
[0,0514]

FR--EFR(-1) -0,204180
[0,2582]

-0,204180
[0,0409]

-0,176320
[0,0078]

DE--EDE(-1) -0,472066
[0,0394]

-0,472066
[0,0061]

-0,530001
[0,0000]

EL--EEL(-1) -0,118516
[0,0672]

-0,118516
[0,1518]

-0,098310
[0,0872]

IE--EIE(-1) -0,088588
[0,2915]

-0,088588
[0,3072]

-0,161599
[0,0084]

ES--EES(-1) -0,125156
[0,3501]

-0,125156
[0,1393]

-0,144765
[0,0138]

IT--EIT(-1) -0,069200
[0,5230]

-0,069200
[0,4965]

-0,107833
[0,0809]

LU--ELU(-1) -0,422418
[0,0148]

-0,422418
[0,0125]

-0,528422
[0,0000]

NL--ENL(-1) -0,083288
[0,6048]

-0,083288
[0,4623]

-0,106522
[0,1686]

PT--EPT(-1) -0,241540
[0,0066]

-0,241540
[0,0207]

-0,266489
[0,0005]

FI--EFI(-1) -0,161002
[0,0486]

-0,161002
[0,1455]

-0,285013
[0,0000]

DK--EDK(-1) -0,176553
[0,0597]

-0,176553
[0,0821]

-0,266246
[0,0002]

UK--EUK(-1) -0,164856
[0,1946]

-0,164856
[0,1642]

-0,232772
[0,0023]

SE--ESE(-1) -0,161710
[0,0151]

-0,161710
[0,1155]

-0,251277
[0,0001]

Fixed Effects
AT--C -0,628837 -0,628837 -0,669867
BE--C -0,277515 -0,277515 -0,542746
FR--C -0,478221 -0,478221 -0,423428
DE--C -0,995772 -0,995772 -1,122070
EL--C -0,826801 -0,826801 -0,696069
IE--C -0,457938 -0,457938 -0,904037
ES--C -0,406720 -0,406720 -0,465741
IT--C -0,478974 -0,478974 -0,802202
LU--C 1,112021 1,112021 1,364311
NL--C -0,134589 -0,134589 -0,202819
PT--C -1,219103 -1,219103 -1,329879
FI--C 0,379267 0,379267 0,602074

DK--C -0,155932 -0,155932 -0,209748
UK--C -0,391885 -0,391885 -0,571185
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SE--C -0,146815 -0,146815 -0,224440
R2 0,093965 0,099437 0,078617

Adj R2 0,031405 0,037255 0,014998
F 1,502005

[0,0479]
1,599127
[0,0270]

LL -865,6661 -827,7235 -690,3554
DW 1,532770 1,607389 1,449554

o Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα  αυτά  με  τα  αντίστοιχα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον Πίνακα 4.38, θα λέγαμε 

ότι  τα  τελευταία  αποτελέσματα  είναι  ίσως  πλησιέστερα  στην 

πραγματικότητα, αφού για τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.39 δεν 

εφαρμόστηκαν κάποιοι περιορισμοί, όπως αυτοί της ισότητας του 

σταθερού όρου που εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 

4.38.

Στους Πίνακες 4.34 – 4.39 τα αποτελέσματα αναφέρονται και στις 15 χώρες-

μέλη  της  ΕΕ.  Στους  παρακάτω  Πίνακες  4.40-4.45,  τα  αποτελέσματα 

αναφέρονται στην Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τη μέση κατάσταση 

στην ΕΕ.  Έτσι,  στον Πίνακα 4.40 σημειώνονται  τα  αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για το 

ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  της  Ελλάδας  και  της  ΕΕ  στην 

εξίσωση (4.1).

Πίνακας 4.40 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Εit), 

Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή -0,604912

[0,1013]
-0,428164
[0,01483]

-0,334689
[0,2450]
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Eit-1 -0,103498
[0,0619]

-0,103407
[0,0825]

-0,093405
[0,1179]

R2 0,058819 0,050545 0,043709
Adj R2 0,042592 0,034175 0,027221

F 3,624727
[0,0619]

3,087647
[0,0842]

LL -118,8409 -109,8352 -107,8788
DW 2,003212 1,784912 1,991179

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.40 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,103, -0,103, -0,093 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική σε ευρύ επίπεδο σημαντικότητας και αρνητική, έπεται ότι το 

ποσοστό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων μάλλον συγκλίνει για την 

Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.41  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  στην  εξίσωση  (4.1),  για  τις  τρεις  χρονικές 

περιόδους χωριστά, και χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ελλάδα και την ΕΕ 

ως σύνολο. Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.41 προκύπτουν τα εξής:

• Για  την  περίοδο 1970-1980,  επειδή  η  εκτίμηση του συντελεστή β  = 

-0,257  είναι  σημαντική  και  αρνητική,  έπεται  ότι  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

• Για τις περιόδους 1981-1991 και 1992-2000 επειδή οι εκτιμήσεις του 

συντελεστή  β  =  -0,123  και  β=-0,032   είναι  αρνητικές  μεν  αλλά  μη 
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σημαντικές, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

δε συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Πίνακας 4.41 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Εit), Μέθοδος = SURE, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή -0,703270

[0,0242]
-0,831514
[0,2390]

0,437222
[0,4052]

-0,334689
[0,2450]

Eit-1 -0,257084
[0,0703]

-0,123207
[0,3115]

-0,032262
[0,7479]

-0,093405
[0,1179]

R2 0,200672 0,035120 0,017409 0,043709
Adj R2 0,156265 0,000000 0,000000 0,027221

F
LL -21,54051 -39,90320 -30,40382 -107,8788
DW 2,507935 1,638787 1,515208 1,991179

Στον  Πίνακα  4.42  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, 

με τη μέθοδο Fixed Effects. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν 

τα εξής:

Πίνακας 4.42 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Εit), Μέθοδος = Fixed Effects, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Eit-1 -0,134569

[0,0268]
-0,141786
[0,0337]

-0,147896
[0,0327]

Fixed Effects
EL--C -1,088079 -1,137851 -1,179986
EE--C -0,442918 -0,467744 -0,488761

R2 0,085362 0,078483 0,084549
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Adj R2 0,053269 0,046149 0,052428
F 2,659869

[0,0786]
2,427272
[0,0974]

LL -117,9827 -108,9435 -106,7101
DW 1,999561 1,763535 1,971943

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,135, -0,142, -0,148 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.33  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των 

διαφορετικών κλίσεων,  για την  Ελλάδα και  την  ΕΕ.  Από τα στοιχεία στον 

πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

Πίνακας 4.43 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Εit),  Μέθοδος  =  Διαφορετικών  κλίσεων,  Χώρες:  Ελλάδα 

και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C -0,885494

[0,0473]
-0,681332
[0,0669]

-0,640666
[0,0993]

EL--EEL(-1) -0,114896
[0,0416]

-0,096048
[0,1088]

-0,098388
[0,0959]

EE--EEE(-1) -0,243776
[0,0729]

-0,195690
[0,0526]

-0,188998
[0,0611]

R2 0,080188 0,072247 0,074672
Adj R2 0,047914 0,039694 0,042205

F 2,484595
[0,0923]

2,219372
[0,1180]

LL -118,1519 -109,1477 -107,1811
DW 2,001667 1,770713 2,029026
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• Οι κλίσεις β του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τόσο για 

την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον  Πίνακα  4.43  θα  λέγαμε  ότι  η  κλίση  της  ΕΕ  β  =  -0,189  είναι 

διπλάσια από την κλίση της Ελλάδας β = -0,098.

Στον  Πίνακα  4.44  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην εξίσωση (4.1),  με τη μέθοδο των  Fixed 

Effects και  διαφορετικών  κλίσεων,  για  την  Ελλάδα  και  την  ΕΕ.  Από  τα 

στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

Πίνακας 4.44 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Εit),  Μέθοδος  =  Fixed  Effects  και  Διαφορετικές  κλίσεις, 

Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ.

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
EL--EEL(-1) -0,131896

[0,0399]
-0,131896
[0,1095]

-0,145699
[0,0578]

EE--EEE(-1) -0,160742
[0,4161]

-0,160742
[0,1574]

-0,153025
[0,1469]

Fixed Effects
EL--C -1,069646 -1,069646 -1,164837
EE--C -0,532952 -0,532952 -0,506405

R2 0,085682 0,079188 0,084866
Adj R2 0,036701 0,029858 0,035841

F 1,749283
[0,1674]

1,605285
[0,1984]

LL -117,9722 -108,9202 -106,7080
DW 1,999482 1,762875 1,975341
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• Οι κλίσεις β του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τόσο για 

την  Ελλάδα  όσο  και  για  την  ΕΕ  είναι  σημαντικές  σε  ευρύ  επίπεδο 

σημαντικότητας και αρνητικές. 

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.44 θα λέγαμε ότι η κλίση για την Ελλάδα (β = -0,146) 

είναι λίγο μικρότερη από την κλίση για την ΕΕ (β = -0,153), μολονότι η 

τελευταία είναι  μη σημαντική ακόμη και  σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,10.

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

που  προέκυψαν  από  τον  Πίνακα  4.43,  θα  λέγαμε  ότι  τα  τελευταία 

αποτελέσματα είναι ίσως πλησιέστερα στην πραγματικότητα, αφού για 

τις  εκτιμήσεις  στον  Πίνακα  4.44  δεν  εφαρμόστηκαν  κάποιοι 

περιορισμοί,  όπως  αυτοί  της  ισότητας  του  σταθερού  όρου  που 

εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.43.

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα στο τμήμα αυτό προκύπτει ότι:

• Το ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  συγκλίνει  σε  γενικές 

γραμμές στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

είναι της ίδιας ένταση στις χρονικές περιόδους 1970-1980, 1981-1991 

και 1992-2000.
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• Η  σύγκλιση  του  ποσοστού  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  της 

Ελλάδος  είναι  ασθενέστερη  σε  σχέση  με  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων της ΕΕ.

4.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Στον  Πίνακα  4.45  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ελαχίστων  τετραγώνων  στην  εξίσωση  (4.1),  όπου  η  σχετική 

μεταβλητή  αναφέρεται  στο  συντελεστή  μεταβολής  του  ποσοστού  του 

δημοσίου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (V_ΕEE). Από τα αποτελέσματα 

στον Πίνακα 4.45 προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας  4.45  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  δημόσιου 

χρέους με τη μέθοδο του συντελεστή μεταβολής: Εξαρτημένη 

μεταβλητή: Δ(V_DEEt)

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,013658

[0,7082]
0,089777
[0,0913]

0,100847
[0,0424]

0,040155
[0,0505]

V_DEEt-1 -0,196998
[0,3862]

-0,619856
[0,0719]

-1,174383
[0,0509]

-0,342233
[0,0205]

R2 0,095021 0,315902 0,441643 0,177263
Adj R2 0,000000 0,239892 0,361878 0,147880

F 0,839985
[0,3862]

4,156019
[0,0719]

5,536789
[0,0509]

6,032746
[0,0205]

LL 14,52637 16,24436 18,14317 45,37462
DW 1,784042 1,108452 1,693815 1,526819
JB 0,1809 0,6913 0,7305 0,6341
AR 0,9020 0,0372 0,7330 0,1182

White 0,3548 0,2986 0,5597 0,3564
Ramsey 0,9714 0,4740 0,9892 0,6250
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• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = -0,342 είναι σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό του 

δημοσίου χρέους συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Για την περίοδο 1992-2000 η εκτίμηση του συντελεστή β = -1,174 είναι 

πολύ  μεγαλύτερη  από την  εκτίμηση του  συντελεστή  β  =  -0,620  της 

περιόδου 1981-1991,  πράγμα που σημειώνει  ότι  στην  περίοδο 1992-

2000 η ταχύτητα σύγκλισης στο ποσοστό του δημοσίου χρέους ήταν 

πολύ μεγαλύτερη από ότι αυτή ήταν στην περίοδο 1981-1991.

• Στην περίοδο 1970-1981 δε φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση στο ποσοστό 

του δημοσίου χρέους, αφού ο αντίστοιχος συντελεστής μολονότι αυτός 

είναι αρνητικός, εντούτοις δεν είναι στατιστικά σημαντικός.  

Στον  Πίνακα  4.46  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  του 

δημοσίου χρέους στην εξίσωση (4.1). Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.46 

προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.46 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  του 

δημοσίου χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit)

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 1,508216

[0,0002]
0,979086
[0,0006]

1,294661
[0,0000]

Dit-1 -0,009270
[0,1713]

-0,000194
[0,9734]

-0,010362
[0,0014]

R2 0,004174 0,008296 0,000371
Adj R2 0,001951 0,006082 0,000000

F 1,877778
[0,1713]

3,747689
[0,0535]

LL -1304,291 -1235,677 -1036,170
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DW 1,077051 1,066690 1,071841

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,010 για την περίπτωση SURE) είναι σημαντικός και αρνητικός, 

έπεται ότι το ποσοστό του δημοσίου χρέους συγκλίνει για τις 15 χώρες 

της ΕΕ. 

• Σημειώνουμε  όμως  εδώ ότι  επειδή  ο  εκτιμημένος  συντελεστής  είναι 

πολύ μικρός έπεται ότι η σύγκλιση είναι πολύ ασθενής.

Στον  Πίνακα  4.47  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  του 

δημοσίου  χρέους  στην  εξίσωση  (4.1),  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους 

χωριστά. Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.47 προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας  4.47 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  δημοσίου 

χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος = Weighted

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,285582

[0,3787]
0,839898
[0,0487]

0,872078
[0,0977]

0,979086
[0,0006]

Dit-1 0,007757
[0,4880]

0,022419
[0,0111]

-0,013784
[0,1147]

-0,000194
[0,9734]

R2 0,000000 0,085520 0,021239 0,008296
Adj R2 0,000000 0,079909 0,013880 0,006082

F 15,24332
[0,0001]

2,886061
[0,0917]

3,747689
[0,0535]

LL -1235,677
DW 1,159220 0,940048 1,178472 1,066690
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• Τη χρονική περίοδο 1970-1980 δε σημειώνεται σύγκλιση στο ποσοστό 

των δημοσίων χρεών των χωρών-μελών της  ΕΕ,  αφού ο αντίστοιχος 

συντελεστής κλίσης είναι θετικός και σημαντικός.

• Τη χρονική περίοδο 1970-1980 δε σημειώνεται σύγκλιση στο ποσοστό 

των δημοσίων χρεών των χωρών-μελών της  ΕΕ,  αφού ο αντίστοιχος 

συντελεστής κλίσης είναι μη σημαντικός.

• Τη χρονική περίοδο 1992-2000 σημειώνεται κάποια μικρή σύγκλιση (β 

= -0,014) στο ποσοστό των δημοσίων χρεών των χωρών-μελών της ΕΕ, 

αφού ο αντίστοιχος συντελεστής κλίσης είναι αρνητικός και σημαντικός 

σε αρκετά ευρύ επίπεδο σημαντικότητας.

Στον  Πίνακα  4.48  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων δαπανών στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο Fixed Effects. 

Πίνακας 4.48 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσίων δαπανών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος 

= Fixed Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Dit-1 -0,031076

[0,0016]
-0,030472
[0,0006]

-0,038894
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 2,972927 2,945526 3,327557
BE--C 4,634129 4,572620 5,430168
FR--C 2,251233 2,231316 2,508996
DE--C 2,594269 2,570794 2,898080
EL--C 4,926981 4,890882 5,394165
IE--C 1,989602 1,942373 2,600848
ES--C 2,644808 2,623202 2,924435
IT--C 4,975881 4,926586 5,613865
LU--C -0,145336 -0,151194 -0,069526
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NL--C 2,375504 2,338981 2,848187
PT--C 2,705238 2,676820 3,073028
FI--C 1,816343 1,802223 1,999078

DK--C 2,774370 2,746551 3,134393
UK--C 0,387063 0,354138 0,813176
SE--C 2,405706 2,375658 2,794578

R2 0,080960 0,127268 0,079608
Adj R2 0,049196 0,097104 0,047797

F 2,548780
[0,0012]

4,219255
[0,0000]

LL -1286,236 -1203,099 -997,0756
DW 1,143394 1,153595 1,133511

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.48 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,031, -0,030, -0,039 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσίων δαπανών 

συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.49  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων  δαπανών  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των  διαφορετικών 

κλίσεων. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 

• Οι κλίσεις β του ποσοστού των δημοσίων δαπανών για κάθε μια από τις 

15  χώρες-μέλη  τις  ΕΕ  είναι  για  τη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία 

σημαντικές και αρνητικές. 
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• Ειδικότερα, για την Ελλάδα (καθώς και για Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία) η 

κλίση  είναι  μη  σημαντική  και  θετική,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  το 

ποσοστό του δημοσίου χρέους παραμένει σταθερό.

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.49 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Ιρλανδία, 

Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία,  Ελλάδα,  Γερμανία,  Ισπανία,  Ιταλία,  Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Δανία, Σουηδία.

Πίνακας  4.49  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Dit), Μέθοδος = Διαφορετικές κλίσεις

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 2,733419

[0,0000]
1,927056
[0,0000]

2,196507
[0,0000]

AT--DAT(-1) -0,026109
[0,1689]

-0,010725
[0,3559]

-0,016097
[0,1125]

BE--DBE(-1) -0,014588
[0,0975]

-0,007296
[0,4335]

-0,014337
[0,0532]

FR--DFR(-1) -0,036018
[0,1647]

-0,015083
[0,3046]

-0,023360
[0,0525]

DE--DDE(-1) -0,032227
[0,1533]

-0,013744
[0,2739]

-0,021643
[0,0531]

EL--DEL(-1) 0,004912
[0,7078]

0,014984
[0,3580]

0,010736
[0,4533]

IE--DIE(-1) -0,039275
[0,0007]

-0,029714
[0,0776]

-0,048937
[0,0004]

ES--DES(-1) -0,027177
[0,2213]

-0,009967
[0,5456]

-0,018264
[0,1248]

IT--DIT(-1) -0,006771
[0,5306]

0,002108
[0,8044]

-0,000991
[0,8829]

LU--DLU(-1) -0,300394
[0,0007]

-0,228799
[0,0000]

-0,279426
[0,0000]

NL--DNL(-1) -0,037497 -0,025009 -0,033859
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[0,0125] [0,0214] [0,0002]
PT--DPT(-1) -0,036907

[0,0443]
-0,022040
[0,1566]

-0,031461
[0,0286]

FI--DFI(-1) -0,052615
[0,0797]

-0,031108
[0,3438]

-0,049094
[0,0201]

DK--DDK(-1) -0,036881
[0,0347]

-0,023301
[0,2717]

-0,042454
[0,0141]

UK--DUK(-1) -0,076054
[0,0000]

-0,061839
[0,0000]

-0,065572
[0,0000]

SE--DSE(-1) -0,041631
[0,0177]

-0,027329
[0,1649]

-0,041521
[0,0019]

R2 0,081773 0,123915 0,068866
Adj R2 0,050037 0,093636 0,036684

F 2,576671
[0,0010]

4,092396
[0,0000]

LL -1286,037 -1203,679 -997,1582
DW 1,147779 1,155539 1,133227

Στον  Πίνακα  4.50  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων  δαπανών  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  Fixed Effects και 

διαφορετικών κλίσεων.  Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα 

εξής: 

• Οι κλίσεις β του ποσοστού των δημοσίων δαπανών για κάθε μια από τις 

15  χώρες-μέλη  τις  ΕΕ  είναι  για  τη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία 

σημαντικές και αρνητικές. 

• Ειδικότερα,  για την Ελλάδα η κλίση είναι  μη σημαντική και θετική, 

πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό του δημοσίου χρέους παραμένει 

σταθερό.

• Πέραν από την Ελλάδα η κλίση είναι μη σημαντική και θετική και για 

τις χώρες-μέλη της ΕΕ, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία.
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• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.49 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Ιρλανδία, 

Λουξεμβούργο,  Πορτογαλία,  Δανία,  Φινλανδία,  Ηνωμένο 

Βασίλειο, Σουηδία.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία,  Γερμανία,  Ελλάδα,  Ισπανία,  Ιταλία,  Ολλανδία, 

Φινλανδία.

Πίνακας 4.50 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών  ελλειμμάτων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή: 

Δ(Dit), Μέθοδος = Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις
Variable Μη Σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE

AT--DAT(-1) -0,028127
[0,5242]

-0,028127
[0,2734]

-0,024625
[0,2317]

BE--DBE(-1) -0,039913
[0,1318]

-0,039913
[0,2005]

-0,040197
[0,0448]

FR--DFR(-1) 0,021522
[0,7125]

0,021522
[0,4334]

0,008841
[0,6191]

DE--DDE(-1) -0,012421
[0,8305]

-0,012421
[0,6607]

-0,031634
[0,1301]

EL--DEL(-1) 0,002792
[0,9020]

0,002792
[0,9298]

0,010384
[0,6800]

IE--DIE(-1) -0,022569
[0,5310]

-0,022569
[0,7128]

-0,096306
[0,0098]

ES--DES(-1) -0,006606
[0,8677]

-0,006606
[0,8261]

-0,006919
[0,7056]

IT--DIT(-1) -0,034878
[0,2263]

-0,034878
[0,1350]

-0,051679
[0,0033]

LU--DLU(-1) -0,129748
[0,5222]

-0,129748
[0,0171]

-0,140191
[0,0001]

NL--DNL(-1) -0,044882
[0,3708]

-0,044882
[0,2281]

-0,046278
[0,0608]

PT--DPT(-1) -0,071121
[0,0982]

-0,071121
[0,0656]

-0,083567
[0,0093]

FI--DFI(-1) -0,023320
[0,5918]

-0,023320
[0,6519]

-0,050772
[0,0691]

DK--DDK(-1) -0,060002
[0,0603]

-0,060002
[0,1671]

-0,094431
[0,0012]

UK--DUK(-1) -0,123279
[0,0862]

-0,123279
[0,0105]

-0,078112
[0,0023]

SE--DSE(-1) -0,071327
[0,1012]

-0,071327
[0,1938]

-0,105024
[0,0004]
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Fixed Effects
AT--C 2,839169 2,839169 2,680318
BE--C 5,533981 5,533981 5,562906
FR--C 0,517093 0,517093 0,935180
DE--C 1,869332 1,869332 2,615945
EL--C 2,903162 2,903162 2,449477
IE--C 1,324529 1,324529 7,089485
ES--C 1,769625 1,769625 1,780806
IT--C 5,286195 5,286195 6,657141
LU--C 0,811461 0,811461 0,912719
NL--C 3,210220 3,210220 3,294626
PT--C 4,589101 4,589101 5,174596
FI--C 1,635069 1,635069 2,276700

DK--C 4,106421 4,106421 5,691858
UK--C 5,412451 5,412451 2,950697
SE--C 4,407817 4,407817 6,083903

R2 0,098715 0,159733 0,082694
Adj R2 0,036483 0,101714 0,019357

F 1,586254
[0,0292]

2,753136
[0,0000]

LL -1281,847 -1195,281 -980,9822
DW 1,165776 1,186862 1,123615

• Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα  αυτά  με  τα  αντίστοιχα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον Πίνακα 4.49, θα λέγαμε ότι 

τα  τελευταία  αποτελέσματα  είναι  ίσως  πλησιέστερα  στην 

πραγματικότητα,  αφού  για  τις  εκτιμήσεις  στον  Πίνακα  4.50  δεν 

εφαρμόστηκαν κάποιοι  περιορισμοί,  όπως αυτοί της ισότητας του 

σταθερού όρου που εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.49.

Στους Πίνακες 4.45 – 4.50 τα αποτελέσματα αναφέρονται και στις 15 χώρες-

μέλη  της  ΕΕ.  Στους  παρακάτω  Πίνακες  4.51-4.55,  τα  αποτελέσματα 

αναφέρονται στην Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τη μέση κατάσταση 

στην ΕΕ.  Έτσι,  στον Πίνακα 4.51 σημειώνονται  τα  αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για το 

ποσοστό του δημοσίου χρέους της Ελλάδας και της ΕΕ στην εξίσωση (4.1).
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Πίνακας 4.51 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης στο ποσοστό του δημοσίου 

χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 1,345771

[0,3452]
1,015643
[0,4557]

0,731725
[0,6192]

Dit-1 0,009539
[0,6813]

0,002712
[0,9116]

0,005182
[0,8466]

R2 0,002928 0,000000 0,000000
Adj R2 0,000000 0,000000 0,000000

F 0,170335
[0,6813]

LL -177,6183 -168,1063 -166,8166
DW 1,531301 1,339954 1,474709

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.51 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (0,010, 0,003, 0,005 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι μη 

σημαντική και θετική, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσίων δαπανών δε 

συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.52  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων  δαπανών  στην  εξίσωση  (4.1),  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους 

χωριστά,  και  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  από  την  Ελλάδα  και  την  ΕΕ  ως 

σύνολο. Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.52 προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.52 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσίων δαπανών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος 

= SURE, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
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Σταθερή 2,269549
[0,4368]

6,645749
[0,0918]

-0,731841
[0,8370]

0,731725
[0,6192]

Dit-1 -0,070510
[0,4061]

-0,079821
[0,2855]

0,021838
[0,6361]

0,005182
[0,8466]

R2 0,041084 0,000000 0,000000 0,000000
Adj R2 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

F
LL -47,33753 -58,00346 -50,90201 -166,8166
DW 2,141924 1,500260 1,349746 1,474709

• Για όλες τις περιόδους (1970-1980, 1981-1991 και 1992-2000) επειδή οι 

εκτιμήσεις  του  συντελεστή  β  =  -0.071,  β  =  -0,080  και  β  =  -0,022 

μολονότι είναι αρνητικές αντίστοιχα, αλλά δεν είναι σημαντικές, έπεται 

ότι το ποσοστό των δημοσίων δαπανών δε συγκλίνει για την Ελλάδα και 

την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.53  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων δαπανών στην εξίσωση (4.1),  για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη 

μέθοδο Fixed Effects. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.53 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσίων δαπανών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος 

= Fixed Effects, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Dit-1 0,002895

[0,9002]
-0,006172
[0,8004]

-0,008618
[0,7512]

Fixed Effects
EL--C 2,801264 3,340120 3,485466
EE--C 0,622803 1,083768 1,208105

R2 0,055727 0,011174 0,051573
Adj R2 0,022595 0,000000 0,018295

F 1,681948
[0,1951]

0,322055
[0,7260]
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LL -175,9861 -166,3698 -164,5683
DW 1,606691 1,391477 1,582242

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (0,003, -0,006, -0,009 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι μη 

σημαντική, έπεται ότι το ποσοστό των δημοσίων δαπανών δε συγκλίνει 

για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.54  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων δαπανών στην εξίσωση (4.1),  για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη 

μέθοδο  των  διαφορετικών  κλίσεων.  Από  τα  στοιχεία  στον  πίνακα  αυτόν 

προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.54 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσίων δαπανών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος 

= Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 2,480986

[0,1078]
2,261336
[0,1275]

2,454301
[0,1374]

EL--DEL(-1) 0,007811
[0,7318]

0,010562
[0,6661]

0,006822
[0,7970]

EE--DEE(-1) -0,033102
[0,3126]

-0,029032
[0,3137]

-0,033037
[0,2902]

R2 0,058331 0,016842 0,058125
Adj R2 0,025290 0,000000 0,025076

F 1,765409
[0,1803]

0,488231
[0,6163]

LL -175,9032 -166,1893 -164,3060
DW 1,612363 1,399904 1,610650

• Οι  κλίσεις  β  του  ποσοστού  των  δημοσίων  δαπανών  τόσο  για  την 

Ελλάδα όσο και για την ΕΕ δεν είναι σημαντικές.
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• Οι κλίσεις για την Ελλάδα έχουν θετικό πρόσημο, ενώ οι κλίσεις για την 

ΕΕ έχουν αρνητικό πρόσημο. Αυτό ίσως σημαίνει ότι ενώ για την ΕΕ 

σημειώνεται  κάποια  τάση  μείωσης  του  ποσοστού  των  δημοσίων 

δαπανών,  για  την  Ελλάδα  σημειώνεται  κάποια  τάση  αύξησης  του 

ποσοστού των δημοσίων δαπανών.

Στον  Πίνακα  4.55  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  ποσοστό  των 

δημοσίων δαπανών στην εξίσωση (4.1),  για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη 

μέθοδο Fixed Effects και διαφορετικές κλίσεις. Από τα στοιχεία στον πίνακα 

αυτόν προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.55 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  ποσοστού  των 

δημοσίων δαπανών: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Dit), Μέθοδος 

= Fixed Effects και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και 

ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
EL--DEL(-1) 0,006430

[0,7950]
0,006430
[0,8416]

0,002527
[0,9349]

EE--DEE(-1) -0,024084
[0,7247]

-0,024084
[0,5271]

-0,027826
[0,4478]

Fixed Effects
EL--C 2,591230 2,591230 2,823148
EE--C 1,994367 1,994367 2,184576

R2 0,058715 0,017520 0,058242
Adj R2 0,008289 0,000000 0,007791

F 1,164385
[0,3315]

0,332863
[0,8016]

LL -175,8910 -166,1676 -164,2693
DW 1,612462 1,399612 1,605705
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• Οι  κλίσεις  β  του  ποσοστού  των  δημοσίων  δαπανών  τόσο  για  την 

Ελλάδα όσο και για την ΕΕ δεν είναι σημαντικές.

• Οι κλίσεις για την Ελλάδα έχουν θετικό πρόσημο, ενώ οι κλίσεις για την 

ΕΕ έχουν αρνητικό πρόσημο. Αυτό ίσως σημαίνει ότι ενώ για την ΕΕ 

σημειώνεται  κάποια  τάση  μείωσης  του  ποσοστού  των  δημοσίων 

δαπανών,  για  την  Ελλάδα  σημειώνεται  κάποια  τάση  αύξησης  του 

ποσοστού των δημοσίων δαπανών.

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα στο τμήμα αυτό προκύπτει ότι:

• Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών συγκλίνει σε γενικές γραμμές στις 

χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του ποσοστού των δημοσίων δαπανών είναι της 

ίδιας περίπου έντασης στις χρονικές περιόδους 1970-1980, 1981-1991 

και 1992-2000.

• Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών της Ελλάδος δε συγκλίνει με αυτό 

της ΕΕ.

4.7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Στον  Πίνακα  4.56  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ελαχίστων  τετραγώνων  στην  εξίσωση  (4.1),  όπου  η  σχετική 

μεταβλητή αναφέρεται στο συντελεστή μεταβολής του επιπέδου του επιτοκίου 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης (V_REE).  Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.56 

προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = -0,064 δεν είναι σημαντική, μολονότι αυτή είναι αρνητική, έπεται 

ότι το επίπεδο του επιτοκίου δε συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

• Παρόμοια,  και  επειδή  σε  καμία  χρονική  περίοδο  η  εκτίμηση  του 

συντελεστή κλίσης δεν είναι σημαντική, μολονότι αυτή είναι αρνητική, 

έπεται  ότι  το  επίπεδο  του  επιτοκίου  δε  συγκλίνει  σε  καμία  χρονική 

περίοδο για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Πίνακας 4.56 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  επιπέδου  του 

επιτοκίου  με  τη  μέθοδο  του  συντελεστή  μεταβολής: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(V_REEt)

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,053369

[0,2627]
0,125125
[0,1163]

-0,067138
[0,2595]

0,012373
[0,6757]

V_REEt-1 -0,238539
[0,3046]

-0,382250
[0,1403]

0,115138
[0,5456]

-0,064325
[0,5516]

R2 0,130760 0,225105 0,054473 0,012802
Adj R2 0,022105 0,139005 0,000000 0,000000

F 1,203439
[0,3046]

2,614472
[0,1403]

0,403276
[0,5456]

0,363097
[0,5516]

LL 22,32196 19,13799 14,12040 48,66706
DW 1,553309 2,262294 2,385290 1,775471
JB 0,7128 0,0776 0,7252 0,2866
AR 0,8971 0,2856 0,2722 0,6325

White 0,3051 0,4789 0,1957 0,6752
Ramsey 0,5612 0,1916 0,6481 0,2292

Στον  Πίνακα  4.57  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  του 
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επιτοκίου  στην  εξίσωση  (4.1).  Από  τα  αποτελέσματα  στον  Πίνακα  4.57 

προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,076, -0,075, -0,085 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική και αρνητική, έπεται ότι το επίπεδο του επιτοκίου συγκλίνει 

για τις 15 χώρες της ΕΕ.

 Στον  Πίνακα 4.58  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από την  εφαρμογή της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο 

επιτοκίου στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους χωριστά. Από 

τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.58 προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.57 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  επίπεδο  των 

επιτοκίων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit)

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 0,709509

[0,0010]
0,636662
[0,0010]

0,529445
[0,0039]

Rit-1 -0,075500
[0,0001]

-0,074534
[0,0002]

-0,085203
[0,0000]

R2 0,031669 0,030999 0,000480
Adj R2 0,029508 0,028836 0,000000

F 14,65180
[0,0001]

14,33161
[0,0000]

LL -840,9932 -787,2188 -487,5469
DW 1,779923 1,646528 1,707797

Πίνακας 4.58 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  επίπεδο  των 

επιτοκίων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Rit),  Μέθοδος  = 

Weighted 

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 0,825963 0,942763 1,025435 0,636662
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[0,0299] [0,0112] [0,0000] [0,0010]
Rit-1 -0,030310

[0,4622]
-0,103683
[0,0016]

-0,210012
[0,000]

-0,074534
[0,0002]

R2 0,041855 0,059450 0,206386 0,030999
Adj R2 0,035381 0,053680 0,200419 0,028836

F 6,465128
[0,0120]

10,30285
[0,0016]

34,58777
[0,0000]

14,33161
[0,0000]

LL -787,2188
DW 1,767054 1,870040 2,046358 1,646528

• Τη χρονική περίοδο 1970-1980 δε σημειώνεται σύγκλιση (β = -0,030) 

στο επίπεδο του επιτοκίου, επειδή ο συντελεστής δεν είναι σημαντικός, 

μολονότι αυτός είναι αρνητικός.

• Τη χρονική περίοδο 1981-1991 σημειώνεται σύγκλιση (β = -0,104) στο 

επίπεδο του επιτοκίου, η οποία είναι ισχυρώς σημαντική.

• Τη χρονική περίοδο 1992-2000 σημειώνεται σημαντική σύγκλιση (β = 

-0,210) στο επίπεδο του επιτοκίου, η οποία είναι πολύ ταχύτερη από ότι 

είναι η σύγκλιση στην περίοδο 1981-1991.

Στον  Πίνακα  4.59  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  του 

επιτοκίου στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο Fixed Effects. 

Πίνακας 4.59 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  επίπεδο  των 

επιτοκίων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = Fixed 

Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Rit-1 -0,101802

[0,0000]
-0,101416
[0,0000]

-0,176983
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 0,723035 0,720030 1,308701
BE--C 0,859287 0,855943 1,511113
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FR--C 0,925359 0,921714 1,635827
DE--C 0,696206 0,693379 1,247289
EL--C 1,436863 1,431255 2,530006
IE--C 0,994109 0,989876 1,819355
ES--C 1,025728 1,021362 1,876786
IT--C 1,182578 1,177959 2,083005
LU--C 0,783653 0,780659 1,367315
NL--C 0,847131 0,843820 1,492441
PT--C 1,190247 1,185271 2,160343
FI--C 0,932248 0,928413 1,679805

DK--C 1,117028 1,112455 2,008434
UK--C 0,978656 0,974734 1,743255
SE--C 0,976299 0,972524 1,712078

R2 0,041937 0,041545 0,019383
Adj R2 0,008825 0,008418 0,000000

F 1,266502
[0,2197]

1,254129
[0,2281]

LL -838,5945 -784,7863 -475,1865
DW 1,752563 1,619448 1,590560

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.59 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,102, -0,101, -0,177 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

σημαντική  και  αρνητική,  έπεται  ότι  το  ποσοστό  του  επιπέδου  των 

επιτοκίων συγκλίνει για τις 15 χώρες της ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.60  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων στην εξίσωση (4.1), με τη μέθοδο των διαφορετικών κλίσεων. Από 

τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής: 
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• Οι κλίσεις β του επιπέδου των επιτοκίων για κάθε μια από τις 15 χώρες-

μέλη τις ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές. 

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.60 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες  με  μεγαλύτερη του  μέσου σύγκλιση:  Αυστρία,  Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία.

o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Ελλάδα,  Ιρλανδία, 

Ισπανία,  Ιταλία,  Πορτογαλία,  Δανία,  Ηνωμένο  Βασίλειο, 

Σουηδία.

Πίνακας 4.60 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  επίπεδο  των 

επιτοκίων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος =  Fixed 

Effects

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C 1,059467

[0,0001]
0,984623
[0,0001]

1,992068
[0,0000]

AT--RAT(-1) -0,144598
[0,0040]

-0,135281
[0,0002]

-0,261245
[0,0000]

BE--RBE(-1) -0,123618
[0,0050]

-0,115528
[0,0008]

-0,226114
[0,0000]

FR--RFR(-1) -0,113495
[0,0044]

-0,106215
[0,0015]

-0,207004
[0,0000]

DE--RDE(-1) -0,154573
[0,0035]

-0,144762
[0,0004]

-0,276108
[0,0000]

EL--REL(-1) -0,076351
[0,0025]

-0,071785
[0,0184]

-0,142652
[0,0000]

IE--RIE(-1) -0,102543
[0,0027]

-0,096317
[0,0017]

-0,182334
[0,0000]

ES--RES(-1) -0,102280
[0,0022]

-0,096146
[0,0023]

-0,185831
[0,0000]

IT--RIT(-1) -0,091379
[0,0032]

-0,085746
[0,0074]

-0,161343
[0,0000]

NL--RNL(-1) -0,140924
[0,0045]

-0,131784
[0,0010]

-0,256142
[0,0000]

LU--RLU(-1) -0,124646 -0,116511 -0,227559
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[0,0049] [0,0008] [0,0000]
PT--RPT(-1) -0,100301

[0,0003]
-0,095267
[0,0271]

-0,161144
[0,0001]

FI--RFI(-1) -0,112008
[0,0037]

-0,104902
[0,0008]

-0,207794
[0,0000]

DK--RDK(-1) -0,094952
[0,0022]

-0,089319
[0,0071]

-0,175358
[0,0000]

UK--RUK(-1) -0,111048
[0,0029]

-0,104223
[0,0032]

-0,192849
[0,0000]

SE--RSE(-1) -0,111031
[0,0045]

-0,103839
[0,0017]

-0,196700
[0,0000]

R2 0,042768 0,043878 0,015490
Adj R2 0,009684 0,010833 0,000000

F 1,292697
[0,2025]

1,327809
[0,1812]

LL -838,3994 -784,2657 -468,1521
DW 1,752489 1,617070 1,580903

Στον  Πίνακα  4.61  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων  στην  εξίσωση  (4.1),  με  τη  μέθοδο  των  Fixed Effects και 

διαφορετικών κλίσεων.  Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα 

εξής: 

• Οι κλίσεις β του επιπέδου των επιτοκίων για κάθε μια από τις 15 χώρες-

μέλη τις ΕΕ είναι σημαντικές και αρνητικές. 

• Από τις εκτιμημένες κλίσεις (με τη μέθοδο  SURE) που σημειώνονται 

στον Πίνακα 4.60 κατατάσσονται οι χώρες ως εξής:

o Χώρες με μεγαλύτερη του μέσου σύγκλιση: Αυστρία, Γερμανία, 

Ολλανδία, Δανία.
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o Χώρες  με  μικρότερη  του  μέσου  σύγκλιση:  Βέλγιο,  Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, 

Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία.

o Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα  αυτά  με  τα  αντίστοιχα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τον Πίνακα 4.60, θα λέγαμε 

ότι  τα  τελευταία  αποτελέσματα  είναι  ίσως  πλησιέστερα  στην 

πραγματικότητα, αφού για τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.61 δεν 

εφαρμόστηκαν κάποιοι περιορισμοί, όπως αυτοί της ισότητας του 

σταθερού όρου που εφαρμόστηκε στις εκτιμήσεις στον Πίνακα 

4.60.

Πίνακας 4.61 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  στο  επίπεδο  των 

επιτοκίων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος =  Fixed 

Effects και Διαφορετικές κλίσεις
Variable Μη Σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE

AT--RAT(-1) -0,132054
[0,5369]

-0,132054
[0,2235]

-0,285358
[0,0000]

BE--RBE(-1) -0,104645
[0,4243]

-0,104645
[0,2421]

-0,211506
[0,0000]

FR--RFR(-1) -0,085116
[0,4171]

-0,085116
[0,3089]

-0,183724
[0,0000]

DE--RDE(-1) -0,233399
[0,2404]

-0,233399
[0,0722]

-0,358643
[0,0000]

EL--REL(-1) -0,080312
[0,1568]

-0,080312
[0,3160]

-0,163457
[0,0005]

IE--RIE(-1) -0,047745
[0,5825]

-0,047745
[0,5403]

-0,105603
[0,0075]

ES--RES(-1) -0,070127
[0,4515]

-0,070127
[0,4428]

-0,193898
[0,0008]

IT--RIT(-1) -0,090067
[0,2252]

-0,090067
[0,2862]

-0,143480
[0,0059]

NL--RNL(-1) -0,206446
[0,2021]

-0,206446
[0,0076]

-0,355153
[0,0000]

LU--RLU(-1) -0,098295
[0,4419]

-0,098295
[0,2613]

-0,201014
[0,0000]

PT--RPT(-1) -0,156988
[0,0074]

-0,156988
[0,1561]

-0,196891
[0,0199]
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FI--RFI(-1) -0,068345
[0,5737]

-0,068345
[0,4406]

-0,209205
[0,0000]

DK--RDK(-1) -0,078418
[0,2724]

-0,078418
[0,3567]

-0,218687
[0,0001]

UK--RUK(-1) -0,127634
[0,2169]

-0,127634
[0,2142]

-0,198682
[0,0003]

SE--RSE(-1) -0,122551
[0,3045]

-0,122551
[0,2015]

-0,167931
[0,0040]

Fixed Effects
AT--C 0,958697 0,958697 2,152940
BE--C 0,883938 0,883938 1,810422
FR--C 0,767678 0,767678 1,699527
DE--C 1,660813 1,660813 2,578852
EL--C 1,124405 1,124405 2,333337
IE--C 0,400747 0,400747 1,035841
ES--C 0,667166 0,667166 2,068253
IT--C 1,042038 1,042038 1,681747
NL--C 1,596044 1,596044 2,750507
LU--C 0,817032 0,817032 1,698705
PT--C 1,902330 1,902330 2,417221
FI--C 0,599578 0,599578 2,000193

DK--C 0,839776 0,839776 2,502903
UK--C 1,241372 1,241372 1,963926
SE--C 1,179369 1,179369 1,623480

R-squared 0,048168 0,048956 0,013842
Adjusted R-squared 0,000000 0,000000 0,000000

F 0,732902
[0,8444]

0,745514
[0,8303]

LL -837,1266 -783,0739 -454,5572
DW 1,740996 1,613861 1,553687

Στους Πίνακες 4.56 – 4.61 τα αποτελέσματα αναφέρονται και στις 15 χώρες-

μέλη  της  ΕΕ.  Στους  παρακάτω  Πίνακες  4.62-4.67,  τα  αποτελέσματα 

αναφέρονται στην Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τη μέση κατάσταση 

στην ΕΕ.  Έτσι,  στον Πίνακα 4.62 σημειώνονται  τα  αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων για το 

επίπεδο του επιτοκίου της Ελλάδας και της ΕΕ στην εξίσωση (4.1).

Πίνακας 4.62 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης στο επίπεδο των επιτοκίων: 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Σταθερή 0,622517

[0,3451]
0,530049
[0,3833]

0,377499
[0,4453]

Rit-1 -0,057272
[0,2590]

-0,056820
[0,2815]

-0,048916
[0,2761]
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R2 0,021917 0,020692 0,015143
Adj R2 0,005054 0,003808 0,000000

F 1,299683
[0,2590]

1,225507
[0,2729]

LL -119,9658 -115,0362 -109,5895
DW 1,694073 1,729223 1,696366

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.62 προκύπτουν τα εξής:

• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,057, -0,057, -0,049 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

μη  σημαντική  και  μολονότι  αρνητική,  έπεται  ότι  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων δε συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.63  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων στην εξίσωση (4.1), για τις τρεις χρονικές περιόδους χωριστά, και 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ελλάδα και την ΕΕ ως σύνολο. Από τα 

αποτελέσματα στον Πίνακα 4.63 προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.63 Αποτελέσματα ελέγχου σύγκλισης στο επίπεδο των επιτοκίων: 

Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Rit),  Μέθοδος  =  SURE,  Χώρες: 

Ελλάδα και ΕΕ

1970-1980 1981-1991 1992-2000 1970-2000
Σταθερή 2,999381

[0,2268]
-0,548902
[0,6096]

0,327044
[0,5661]

0,377499
[0,4453]

Rit-1 -0,262361
[0,2916]

0,037934
[0,6183]

-0,119762
[0,0420]

-0,048916
[0,2761]

R2 0,000000 0,000000 0,097873 0,015143
Adj R2 0,000000 0,000000 0,041491 0,000000

F
LL -33,14088 -42,03282 -28,53246 -109,5895
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DW 1,182159 2,637090 1,746270 1,696366

• Για τις περιόδους 1970-1980 και 1981-1991 επειδή οι εκτιμήσεις του 

συντελεστή β = -0,262 και β = 0,038  δεν είναι σημαντικές, έπεται ότι το 

επίπεδο των επιτοκίων δε συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

• Για περίοδο 1991-2000 επειδή η εκτίμηση του συντελεστή β = -0,120 

είναι σημαντικός, έπεται ότι το επίπεδο των επιτοκίων συγκλίνει για την 

Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.64  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη μέθοδο Fixed 

Effects. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα εξής:

Πίνακας 4.64 Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  επιπέδου  των 

επιτοκίων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = Fixed 

Effects, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
Rit-1 -0,023722

[0,7612]
-0,052361
[0,5518]

-0,050224
[0,5745]

Fixed Effects
EL--C -1,447414 -0,994925 -1,028686
EE--C -0,363893 -0,145922 -0,162185

R2 0,197838 0,088791 0,191443
Adj R2 0,090883 0,000000 0,083635

F 1,849736
[0,1914]

0,730822
[0,4979]

LL -30,31137 -28,86242 -28,15836
DW 2,143740 2,046876 2,073571
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• Για τη συνολική περίοδο 1970-2000, επειδή η εκτίμηση του συντελεστή 

β = (-0,024, -0,052, -0,050 για τις τρεις περιπτώσεις αντίστοιχα) είναι 

μη  σημαντική  και  μολονότι  αρνητική,  έπεται  ότι  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων δε συγκλίνει για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Στον  Πίνακα  4.65  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη μέθοδο των 

διαφορετικών κλίσεων.  Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν προκύπτουν τα 

εξής:

• Οι κλίσεις β του επιπέδου των επιτοκίων τόσο για την Ελλάδα όσο και 

για την ΕΕ δεν είναι σημαντικές.

Πίνακας 4.65  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  επιπέδου  των 

επιτοκίων:  Εξαρτημένη  μεταβλητή:  Δ(Rit),  Μέθοδος  = 

Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
C -0,867143

[0,4616]
-0,168514
[0,8792]

0,047492
[0,9674]

EL--REL(-1) -0,053734
[0,4543]

-0,092506
[0,2048]

-0,105418
[0,1621]

EE--REE(-1) 0,028461
[0,8569]

-0,058076
[0,6884]

-0,082821
[0,5799]

R2 0,158600 0,053669 0,122864
Adj R2 0,046414 0,000000 0,005913

F 1,413720
[0,2738]

0,425349
[0,6612]

-28,57345

LL -30,74118 -29,22110
DW 2,023383 1,918224 1,826942
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Στον  Πίνακα  4.66  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  της 

μεθόδου  των  ομαδοποιημένων  ελαχίστων  τετραγώνων  για  το  επίπεδο  των 

επιτοκίων στην εξίσωση (4.1), για την Ελλάδα και την ΕΕ, με τη μέθοδο των 

Fixed Effects και διαφορετικών κλίσεων. Από τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν 

προκύπτουν τα εξής:

• Οι κλίσεις β του επιπέδου των επιτοκίων τόσο για την Ελλάδα όσο και 

για την ΕΕ δεν είναι σημαντικές.

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα στον Πίνακα 4.66 με τα αποτελέσματα 

στον  Πίνακα  4.65  προκύπτουν  τα  ίδια  συμπεράσματα.  Δηλαδή 

προκύπτει ότι το επίπεδο των επιτοκίων δε συγκλίνει μεταξύ Ελλάδος 

και ΕΕ.

Πίνακας 4.66  Αποτελέσματα  ελέγχου  σύγκλισης  του  επιπέδου  των 

επιτοκίων: Εξαρτημένη μεταβλητή: Δ(Rit), Μέθοδος = Fixed 

Effects και Διαφορετικές κλίσεις, Χώρες: Ελλάδα και ΕΕ

Μη σταθμισμένο Σταθμισμένο SURE
EL--REL(-1) -0,005927

[0,9432]
-0,005927
[0,9546]

-0,032207
[0,7231]

EE--REE(-1) -0,201130
[0,4486]

-0,201130
[0,2579]

-0,209953
[0,1799]

Fixed Effects
EL--C -1,728580 -1,728580 -1,313346
EE--C 0,986382 0,986382 1,053529

R2 0,226587 0,138623 0,220806
Adj R2 0,060855 0,000000 0,053836

F 1,367191
[0,2934]

0,751016
[0,5397]

LL -29,98291 -28,26701 -27,39976

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 231



Κεφάλαιο 4: Έλεγχοι Σύγκλισης Βασικών Οικονομικών Μεταβλητών στην ΕΕ

DW 2,178791 2,094053 2,115402

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα στο τμήμα αυτό προκύπτει ότι:

• Το επίπεδο των επιτοκίων συγκλίνει  σε γενικές γραμμές στις  χώρες-

μέλη της ΕΕ.

• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  του  επιπέδου  των  επιτοκίων  είναι  αύξουσας 

έντασης αναφορικά με τις  χρονικές περιόδους 1970-1980,  1981-1991 

και 1992-2000.

• Το επίπεδο των επιτοκίων της Ελλάδος δε συγκλίνει με αυτό της ΕΕ.

4.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ανακεφαλαιώνοντας τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα 

τμήματα καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

Ως προς τη μέθοδο διερεύνησης:

• Τα αποτελέσματα επηρεάζονται σημαντικά από τη μέθοδο διερεύνησης 

που χρησιμοποιείται. 

• Η μέθοδος του συντελεστή μεταβολής έδωσε φτωχότερα αποτελέσματα 

από ότι έδωσε η μέθοδος των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων.

 

Ως προς τη σύγκλιση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης:

• Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνουν στις χώρες-μέλη της ΕΕ.
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• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  των  ρυμών  οικονομικής  ανάπτυξης  είναι 

ισχυρότερη τη χρονική περίοδο 1970-1980 σε σχέση με τις  χρονικές 

περιόδους 1981-1991 και 1992 – 2000.

• Η  σύγκλιση  του  ρυθμού  οικονομικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδος  είναι 

ταχύτερη σε σχέση με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Ως προς τη σύγκλιση των ποσοστών ανεργίας:

• Τα ποσοστά ανεργίας συγκλίνουν στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  του  ποσοστού  ανεργίας  είναι  ισχυρότερη  τη 

χρονική περίοδο 1981-1991 σε σχέση με τις χρονικές περιόδους 1970-

1980 και 1992 – 2000.

• Η σύγκλιση του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδος είναι ασθενέστερη σε 

σχέση με το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ.

Ως προς τη σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών:

• Ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα  σύγκλισης  του  πληθωρισμού  τιμών είναι  ισχυρότερη  τη 

χρονική περίοδο 1992-2000 σε σχέση με τις χρονικές περιόδους 1970-

1981 και 1981 – 1991.

• Η σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών της Ελλάδος  είναι  ταχύτερη σε 

σχέση με τον πληθωρισμό τιμών της ΕΕ.
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Ως προς τη σύγκλιση του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων:

• Το ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  συγκλίνει  σε  γενικές 

γραμμές στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

είναι της ίδιας ένταση στις χρονικές περιόδους 1970-1980, 1981-1991 

και 1992-2000.

• Η  σύγκλιση  του  ποσοστού  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  της 

Ελλάδος  είναι  ασθενέστερη  σε  σχέση  με  το  ποσοστό  των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων της ΕΕ.

Ως προς τη σύγκλιση του ποσοστού των δημοσίων δαπανών:

• Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών συγκλίνει σε γενικές γραμμές στις 

χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του ποσοστού των δημοσίων δαπανών είναι της 

ίδιας περίπου έντασης στις χρονικές περιόδους 1970-1980, 1981-1991 

και 1992-2000.

• Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών της Ελλάδος δε συγκλίνει με αυτό 

της ΕΕ.

Ως προς τη σύγκλιση του επιπέδου των επιτοκίων:

• Το επίπεδο των επιτοκίων συγκλίνει  σε γενικές γραμμές στις  χώρες-

μέλη της ΕΕ.
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• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  του  επιπέδου  των  επιτοκίων  είναι  αύξουσας 

έντασης αναφορικά με τις  χρονικές περιόδους 1970-1980,  1981-1991 

και 1992-2000.

• Το επίπεδο των επιτοκίων της Ελλάδος δε συγκλίνει με αυτό της ΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο  κεφάλαιο  4  ασχοληθήκαμε  με  τον  έλεγχο  της  σύγκλισης  βασικών 

οικονομικών μεταβλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Ο έλεγχος 

αυτός  έγινε  για  κάθε  μια  μεταβλητή  χωριστά.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  θα 

προσπαθήσουμε  να  κάνουμε  μια  συγκριτική  διερεύνηση  της  συμπεριφοράς 

βασικών οικονομικών μεταβλητών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

χρησιμοποιώντας ένα απλό οικονομετρικό υπόδειγμα που απεικονίζει τις δύο 

αυτές οικονομίες. Ειδικότερα, στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η συγκριτική 

μελέτη της ευαισθησίας του πληθωρισμού τιμών, του ρυθμού της ανεργίας, του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, και του δημοσίου χρέους των δύο οικονομιών, 

σε μεταβολές στο επίπεδο των επιτοκίων και στο επίπεδο ανάπτυξης των δύο 

οικονομιών.

Η διάρθρωση του κεφαλαίου αυτού είναι η εξής:

• Στο  επόμενο  τμήμα  παρουσιάζουμε  το  υπόδειγμα  που  πρόκειται  να 

εκτιμήσουμε και τις υποθέσεις που πρόκειται να ελέγξουμε. 
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• Στο τρίτο τμήμα παρουσιάζουμε τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε στις 

εκτιμήσεις μας.

• Οι εκτιμήσεις του υποδείγματος που παρουσιάσαμε στο δεύτερο τμήμα 

αποτελούν το περιεχόμενο του τέταρτου τμήματος.

• Στο πέμπτο τμήμα παρουσιάζουμε το προσομοιωμένο υπόδειγμα.

• Οι  δυναμικοί  πολλαπλασιαστές  των  βασικών  μεταβλητών  του 

υποδείγματος ως προς διαταράξεις στο επίπεδο των επιτοκίων και στο 

ρυθμό ανάπτυξης υπολογίζονται στο έκτο τμήμα.

• Τέλος,  στο  τελευταίο  τμήμα  συνοψίζουμε  τα  αποτελέσματα  που 

προέκυψαν από τη σύγκριση των υποδειγμάτων της ελληνικής και της 

ευρωπαϊκής οικονομίας.

5.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με  το  στόχο του κεφαλαίου αυτού,  ο  οποίος  επικεντρώνεται  στη 

μελέτη της ευαισθησίας των τεσσάρων μεταβλητών, δηλαδή του πληθωρισμού 

τιμών (P), του ρυθμού της ανεργίας (U), του δημοσιονομικού ελλείμματος (Ε), 

και του δημοσίου χρέους (D), ως προς το επίπεδο του μακροχρόνιου επιτοκίου 

(R)  και  του  ρυθμού  αναπτύξεως  της  οικονομίας  (Q),  το  υπόδειγμά  μας 

περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις διαρθρωτικές συναρτήσεις:

Συνάρτηση πληθωρισμού τιμών

Η συνάρτηση αυτή βασίζεται  στη γνωστή συνάρτηση  Phillips (1958),  όπως 

διαμορφώθηκε από άλλους συγγραφείς (Pallis,  Katsouli, &  Stefanides, 2004, 
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Katsouli & Pallis, 2006). Συγκεκριμένα, η συνάρτηση αυτή έχει τη μορφή:

t1jt4jt3jt2jt10t PQURP ε+α+α+α+α+α= −−−−                                           (5.1)

όπου οι δείκτες t-j (για t = έτος και j = υστέρηση = 0, 1, 2, ...) σημειώνουν τη 

δυναμικότητα  της  κάθε  μεταβλητής  που  περιλαμβάνεται  στη  συνάρτηση,  η 

οποία  προφανώς  δεν  είναι  δυνατό  να  προσδιορισθεί  αρχικά,  αλλά 

προσδιορίζεται  ανάλογα  με  τα  αποτελέσματα  που  θα  προκύψουν  από  τις 

εκτιμήσεις. 

Οι  υποθέσεις  (αναμενόμενα  πρόσημα  των  συντελεστών  των  αντίστοιχων 

μεταβλητών) που συνοδεύουν τη συνάρτηση (5.1) σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία είναι οι εξής (Pekos, Katsouli, & Pallis, 2004):

Υπόθεση 1.1: Όταν αυξάνεται το επίπεδο του επιτοκίου αυξάνεται και το 

επίπεδο του πληθωρισμού τιμών (α1 > 0).

Με άλλα λόγια, η υπόθεση αυτή σημειώνει ότι το κόστος του χρήματος 

μετακυλύετε στις τιμές. 

Υπόθεση 1.2: Όταν αυξάνεται το επίπεδο της ανεργίας μειώνεται το επίπεδο 

του πληθωρισμού τιμών (α2 < 0). 
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Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη γνωστή σχέση ανταλλαγής πληθωρισμού – 

ανεργίας του Phillips.

Υπόθεση 1.3: Όταν αυξάνεται το επίπεδο προσφοράς του προϊόντος 

(ανάπτυξη) μειώνεται το επίπεδο του πληθωρισμού τιμών (α3 < 

0). 

Η υπόθεση αυτή αναφέρεται στους γνωστούς νόμους της αγοράς. Βέβαια, στην 

περίπτωση που η αύξηση του προϊόντος απεικονίζει ‘αύξηση ζήτησης’, τότε ο 

συντελεστής α3 είναι θετικός.

Υπόθεση 1.4: Το τρέχον επίπεδο του πληθωρισμού τιμών εξαρτάται θετικά 

από παρελθόντα επίπεδα του πληθωρισμού τιμών (0 < α4 < 1).  

Η  υπόθεση  αυτή  σημειώνει  τη  δυναμικότητα  του  φαινομένου,  υπό  τον 

περιορισμό όμως ότι ο θετικός συντελεστής α4 πρέπει να είναι μικρότερος της 

μονάδος για λόγους συγκλίσεως.

Συνάρτηση ρυθμού ανεργίας

Η  συνάρτηση  αυτή  αποτελεί  τον  αντίποδα  της  συνάρτησης  πληθωρισμού 

τιμών και έχει τη μορφή:

t2jt3jt2jt10t UQPU ε+β+β+β+β= −−−                                                     (5.2)

Διδακτορική Διατριβή Νίκου Καπούλα 238



Κεφάλαιο 5: Συγκριτική Διερεύνηση Βασικών Μεταβλητών της Ελλάδας και της ΕΕ 

όπου και  εδώ οι  δείκτες  t-j (για  t =  έτος  και  j =  υστέρηση =  0,  1,  2,  ...) 

σημειώνουν τη δυναμικότητα της κάθε μεταβλητής που περιλαμβάνεται στη 

συνάρτηση,  η  οποία  προφανώς  δεν  είναι  δυνατό  να  προσδιορισθεί  αρχικά, 

αλλά προσδιορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις 

εκτιμήσεις.

Οι  υποθέσεις  (αναμενόμενα  πρόσημα  των  συντελεστών  των  αντίστοιχων 

μεταβλητών) που συνοδεύουν τη συνάρτηση (5.2) σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία είναι οι εξής:

Υπόθεση 2.1: Όταν αυξάνεται το επίπεδο του πληθωρισμού τιμών αυξάνεται  

και το επίπεδο της ανεργίας (β1 > 0).

Με άλλα λόγια, η υπόθεση αυτή σημειώνει ότι ο πληθωρισμός προκαλεί ύφεση 

στην οικονομία, η οποία τελικά προκαλεί αύξηση της ανεργίας.

Υπόθεση 2.2: Όταν αναπτύσσεται η οικονομία μειώνεται το επίπεδο ανεργίας 

(β2 < 0). 

Η υπόθεση αυτή είναι προφανής, αφού η ανάπτυξη συνοδεύεται από αύξηση 

της απασχόλησης, με αποτέλεσμα να μειώνεται τελικά η ανεργία.
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Υπόθεση 2.3: Το τρέχον επίπεδο της ανεργίας εξαρτάται θετικά από 

παρελθόντα επίπεδα ανεργίας (0 < β3 < 1). 

Η  υπόθεση  αυτή  σημειώνει  τη  δυναμικότητα  του  φαινομένου,  υπό  τον 

περιορισμό όμως ότι ο θετικός συντελεστής β3 πρέπει να είναι μικρότερος της 

μονάδος για λόγους συγκλίσεως.

Συνάρτηση Δημοσιονομικού Ελλείμματος

Η σχέση μεταξύ του επιπέδου του επιτοκίου, οπότε και επιπέδου των τιμών, 

και  του  επιπέδου  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  δεν  είναι  σαφής. 

Υποστηρίζεται ότι (Arnold, 2007) όταν υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα θα 

αυξηθούν τα επιτόκια επειδή η κυβέρνηση θα χρειαστεί να δανεισθεί κεφάλαια 

από  την  αγορά  δανειακών  κεφαλαίων.  Αντίθετα,  αν  υπάρχει  εκτεταμένο 

δημοσιονομικό έλλειμμα, τότε πιθανόν να παρατηρηθεί αυξημένη προσφορά 

δανειακών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα η μεταβολή στα επιτόκια να εξαρτάται 

τελικά από τη ζήτηση και προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Σύμφωνα με αυτά, 

η συνάρτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος έχει τη μορφή:

t3jt2jt10t EPE ε+γ+γ+γ= −−                                                               (5.3)

όπου και  εδώ οι  δείκτες  t-j (για  t =  έτος  και  j =  υστέρηση =  0,  1,  2,  ...) 

σημειώνουν τη δυναμικότητα της κάθε μεταβλητής που περιλαμβάνεται στη 

συνάρτηση,  η  οποία  προφανώς  δεν  είναι  δυνατό  να  προσδιορισθεί  αρχικά, 
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αλλά προσδιορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις 

εκτιμήσεις.

Οι  υποθέσεις  (αναμενόμενα  πρόσημα  των  συντελεστών  των  αντίστοιχων 

μεταβλητών) που συνοδεύουν τη συνάρτηση (5.3) σύμφωνα με όσα είπαμε 

παραπάνω είναι οι εξής:

Υπόθεση 3.1: Όταν αυξάνεται το επίπεδο του πληθωρισμού τιμών δεν είναι 

γνωστό εκ των προτέρων αν αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει  

σταθερό το επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος (γ1 > ή < 

ή = 0).

Με άλλα λόγια, η υπόθεση αυτή σημειώνει ότι δεν είναι γνωστό προς ποια 

κατεύθυνση κινείται το επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος όταν 

αυξάνεται το επίπεδο του πληθωρισμού. 

Υπόθεση 3.2: Το τρέχον επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος εξαρτάται 

θετικά από παρελθόντα επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος 

(0 < γ2 < 1). 

Η  υπόθεση  αυτή  σημειώνει  τη  δυναμικότητα  του  φαινομένου,  υπό  τον 

περιορισμό όμως ότι ο θετικός συντελεστής γ2 πρέπει να είναι μικρότερος της 

μονάδος για λόγους συγκλίσεως.
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Συνάρτηση Δημοσίου Χρέους

Παρόμοια με τη συνάρτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος ορίζεται και η 

συνάρτηση του δημόσιου χρέους ως εξής:

t4jt2jt10t DPD ε+δ+δ+δ= −−                                                                (5.4)

όπου και  εδώ οι  δείκτες  t-j (για  t =  έτος  και  j =  υστέρηση =  0,  1,  2,  ...) 

σημειώνουν τη δυναμικότητα της κάθε μεταβλητής που περιλαμβάνεται στη 

συνάρτηση,  η  οποία  προφανώς  δεν  είναι  δυνατό  να  προσδιορισθεί  αρχικά, 

αλλά προσδιορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις 

εκτιμήσεις.

Οι  υποθέσεις  (αναμενόμενα  πρόσημα  των  συντελεστών  των  αντίστοιχων 

μεταβλητών) που συνοδεύουν τη συνάρτηση (5.3) σύμφωνα με όσα είπαμε 

παραπάνω είναι οι εξής:

Υπόθεση 4.1: Όταν αυξάνεται το επίπεδο του πληθωρισμού τιμών δεν είναι 

γνωστό εκ των προτέρων αν αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει  

σταθερό το επίπεδο του δημόσιου χρέους (δ1 > ή < ή = 0).
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Με άλλα λόγια, η υπόθεση αυτή σημειώνει ότι δεν είναι γνωστό προς ποια 

κατεύθυνση κινείται το επίπεδο του δημόσιου χρέους όταν αυξάνεται το 

επίπεδο του πληθωρισμού. 

Υπόθεση 4.2: Το τρέχον επίπεδο του δημόσιου χρέους εξαρτάται θετικά από 

παρελθόντα επίπεδα δημόσιου χρέους (0 <δ2 < 1). 

Η  υπόθεση  αυτή  σημειώνει  τη  δυναμικότητα  του  φαινομένου,  υπό  τον 

περιορισμό όμως ότι ο θετικός συντελεστής δ2 πρέπει να είναι μικρότερος της 

μονάδος για λόγους συγκλίσεως.

5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο τμήμα αυτό θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις μεταβλητές που 

περιλαμβάνονται στις τέσσερις συναρτήσεις του υποδείγματος που 

περιγράψαμε παραπάνω. Στην περιγραφή μας αυτή θα χωρίσουμε το δείγμα 

στις εξής τρεις περιόδους, όπως κάναμε και σε προηγούμενα κεφάλαια:

Περίοδος 1970 – 1980: Περίοδος πριν την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

Περίοδος 1981 – 1991: Περίοδος μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και 

πριν τη Συνθήκη του Μάαστριχ.

Περίοδος 1992 – 2000: Περίοδος μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχ.
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Ειδικότερα,  για  την  περιγραφή  των  στοιχείων  χρησιμοποιούμε  την  ίδια 

ονοματολογία των μεταβλητών που σημειώσαμε παραπάνω, επεκτείνοντάς την 

με τα σύμβολα GR όταν αναφερόμαστε στην Ελλάδα, και με τα σύμβολα ΕΕ 

όταν αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα ο πληθωρισμός 

τιμών για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβολίζεται ως  PGR 

και PEE αντίστοιχα.

Πληθωρισμός τιμών

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού τιμών 

στην  Ελλάδα (PGR)  και  στην  Ευρώπη (PEE),  για  την  περίοδο  1970-2000. 

Επιπλέον,  στον  Πίνακα  5.1  σημειώνουμε  τους  μέσους  ετήσιους  ρυθμούς 

μεταβολής  του  πληθωρισμού  τιμών  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους  που 

αναφέραμε παραπάνω.
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Σχήμα 5.1 Πληθωρισμός τιμών
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Πίνακας 5.1 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής πληθωρισμού τιμών*

Περίοδοι PGR PEE
1970 – 1980 0,180

[0,007]**
0,074

[0,019]
1981 – 1991 -0,023

[0,126]
-0,094
[0,007]

1992 – 2000 -0,241
[0,000]

-0,146
[0,006]

*   υπολογίσθηκαν με παλινδρόμηση: log(Yt) = α + β t 
**  ακριβές επίπεδο σημαντικότητας

Τόσο από το Σχήμα 5.1 όσο και από τον Πίνακα 5.1 προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά  την  περίοδο  1970-1980,  παρατηρείται  σημαντική  αύξηση  του 

πληθωρισμού τιμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και μάλιστα 

η  αύξηση αυτή κινείται  με  υπερδιπλάσιο ετήσιο  ρυθμό μεταβολής  στην 

Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη.

2. Κατά την περίοδο 1981-1991, παρατηρείται στασιμότητα στον πληθωρισμό 

τιμών  στην  Ελλάδα,  ενώ  σημειώνεται  μια  σημαντική  μείωση  του 

πληθωρισμού τιμών στην Ευρώπη.

3. Κατά  την  περίοδο  1992-2000,  παρατηρείται  σημαντική  μείωση  του 

πληθωρισμού τιμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και μάλιστα 

η μείωση αυτή κινείται με σχεδόν διπλάσιο ετήσιο ρυθμό μεταβολής στην 

Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη.

4. Κατά το έτος 2000, παρατηρείται σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών μεταξύ 

Ελλάδος και Ευρώπης, ως αποτέλεσμα της Συνθήκης του Μάαστριχ.
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Μακροχρόνια επιτόκια

Στο  Σχήμα  5.2  παρουσιάζουμε  τη  διαχρονική  εξέλιξη  του  μακροχρόνιου 

επιτοκίου στην Ελλάδα (RGR) και στην Ευρώπη (REE), για την περίοδο 1970-

2000. Επιπλέον, στον Πίνακα 5.2 σημειώνουμε τους μέσους ετήσιους ρυθμούς 

μεταβολής του μακροχρόνιου επιτοκίου για τις τρεις χρονικές περιόδους που 

αναφέραμε παραπάνω.
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Σχήμα 5.2 Μακροχρόνια επιτόκια

Πίνακας 5.2 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των μακροχρόνιων επιτοκίων*

Περίοδοι RGR REE
1970 – 1980 0,057

[0,003]**
0,037

[0,002]
1981 - 1991 0,031

[0,010]
-0,036
[0,012]

1992 - 2000 -0,184
[0,000]

-0,089
[0,001]

*   υπολογίσθηκαν με παλινδρόμηση: log(Yt) = α + β t 
**  ακριβές επίπεδο σημαντικότητας
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Τόσο από το Σχήμα 5.2 όσο και από τον Πίνακα 5.2 προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά  την  περίοδο  1970-1980,  παρατηρείται  σημαντική  αύξηση  του 

μακροχρόνιου  επιτοκίου  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  στην  Ευρώπη,  και 

μάλιστα  η  αύξηση  αυτή  κινείται  με  σχεδόν  διπλάσιο  ετήσιο  ρυθμό 

μεταβολής στην Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη.

2. Κατά την περίοδο 1981-1991,  ενώ παρατηρείται  σημαντική αύξηση στο 

μακροχρόνιο επιτόκιο στην Ελλάδα, εντούτοις, στην Ευρώπη σημειώνεται 

μια σημαντική μείωση στο μακροχρόνιο επιτόκιο.

3. Κατά  την  περίοδο  1992-2000,  παρατηρείται  σημαντική  μείωση  του 

μακροχρόνιου  επιτοκίου  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  στην  Ευρώπη,  και 

μάλιστα η μείωση αυτή κινείται με διπλάσιο ετήσιο ρυθμό μεταβολής στην 

Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη.

4. Κατά το έτος 2000, παρατηρείται σύγκλιση του μακροχρόνιου επιτοκίου 

μεταξύ  Ελλάδος  και  Ευρώπης,  ως  αποτέλεσμα  της  Συνθήκης  του 

Μάαστριχ.

Ρυθμός ανεργίας

Στο Σχήμα 5.3  παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανεργίας 

στην Ελλάδα (UGR) και  στην Ευρώπη (UEE), για την περίοδο 1970-2000. 

Επιπλέον,  στον  Πίνακα  5.3  σημειώνουμε  τους  μέσους  ετήσιους  ρυθμούς 

μεταβολής  του  ρυθμού  ανεργίας  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους  που 

αναφέραμε παραπάνω.
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Σχήμα 5.3 Ρυθμός (ποσοστό) ανεργίας

Τόσο από το Σχήμα 5.3 όσο και από τον Πίνακα 5.3 προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά την περίοδο 1970-1980, παρατηρείται μια σχετικά μικρή μείωση του 

ρυθμού  ανεργίας  στην  Ελλάδα,  ενώ  στην  Ευρώπη  σημειώνεται  μια 

σημαντική αύξηση του ρυθμού ανεργίας.

2. Κατά την περίοδο 1981-1991, ενώ παρατηρείται μια σχετικά μικρή αύξηση 

στο ρυθμό ανεργίας στην Ελλάδα, εντούτοις,  στην Ευρώπη σημειώνεται 

μια στασιμότητα στο ρυθμό ανεργίας.

3. Κατά την περίοδο 1992-2000, παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ρυθμό 

ανεργίας  στην  Ελλάδα,  ενώ  στην  Ευρώπη  παρατηρείται  μια  σημαντική 

μείωση στο ρυθμό ανεργίας.
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4. Κατά  το  έτος  2000,  ο  ρυθμός  ανεργίας  στην  Ελλάδα  (11,3%)  είναι 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθμό ανεργίας στην Ευρώπη (8,6%) κατά 

2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Πίνακας 5.3 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του ρυθμού της ανεργίας*

Περίοδοι UGR UEE
1970 – 1980 -0,046

[0,072]**
0,104

[0,000]
1981 – 1991 0,034

[0,084]
-0,005
[0,670]

1992 – 2000 0,031
[0,008]

-0,017
[0,053]

*   υπολογίσθηκαν με παλινδρόμηση: log(Yt) = α + β t 
**  ακριβές επίπεδο σημαντικότητας

Δημοσιονομικό έλλειμμα

Στο  Σχήμα  5.4  παρουσιάζουμε  τη  διαχρονική  εξέλιξη  του  δημοσιονομικού 

ελλείμματος στην Ελλάδα (ΕGR) και στην Ευρώπη (ΕEE), για την περίοδο 

1970-2000.  Επιπλέον,  στον  Πίνακα  5.4  σημειώνουμε  τα  μέσα  επίπεδα  του 

δημοσιονομικού ελλείμματος για τις τρεις χρονικές περιόδους που αναφέραμε 

παραπάνω.

Τόσο από το Σχήμα 5.4 όσο και από τον Πίνακα 5.4 προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά  την  περίοδο  1970-1980,  το  μέσο  επίπεδο  του  δημοσιονομικού 

ελλείμματος στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το αντίστοιχο επίπεδο της 

Ευρώπης.
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2. Κατά  την  περίοδο  1981-1991,  τα  πράγματα  αντιστράφηκαν.  Το  μέσο 

επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος  στην Ελλάδα είναι  κατά πολύ 

μεγαλύτερο από το μέσο επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος στην 

Ευρώπη.
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Σχήμα 5.4 Δημοσιονομικό έλλειμμα

Πίνακας 5.4 Μέσα επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος*

Περίοδοι ΕGR ΕEE
1970 – 1980 -1,464 -2,364
1981 - 1991 -11,664 -4,145
1992 - 2000 -7,400 -3,422
* Μέσοι όροι περιόδου

3. Κατά  την  περίοδο  1992-2000,  παρατηρείται  η  ίδια  εικόνα  που 

παρατηρήθηκε στην περίοδο 1981-2000, μολονότι τόσο στην Ελλάδα όσο 
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και στην Ευρώπη μειώθηκαν σχετικά τα μέσα επίπεδα του δημοσιονομικού 

ελλείμματος.

4. Κατά  το  έτος  2000,  το  επίπεδο  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  στην 

Ελλάδα (-4,1%) βρίσκεται ακόμα σε αρνητικά επίπεδα, ενώ το  επίπεδο του 

δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ευρώπη (0,80%) βρίσκεται σε θετικά 

επίπεδα.

Δημόσιο χρέος

Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη του δημόσιου χρέους 

στην Ελλάδα (DGR) και  στην Ευρώπη (DEE), για την περίοδο 1970-2000. 

Επιπλέον,  στον  Πίνακα  5.5  σημειώνουμε  τους  μέσους  ετήσιους  ρυθμούς 

μεταβολής  του  δημόσιου  χρέους  για  τις  τρεις  χρονικές  περιόδους  που 

αναφέραμε παραπάνω.
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Σχήμα 5.5 Δημόσιο χρέος
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Πίνακας 5.5 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του δημοσίου χρέους*

Περίοδοι DGR DEE
1970 – 1980 0,011

[0,270]**
-0,002
[0,625]

1981 - 1991 0,119
[0,000]

0,025
[0,001]

1992 - 2000 0,005
[0,348]

0,002
[0,830]

*   υπολογίσθηκαν με παλινδρόμηση: log(Yt) = α + β t 
**  ακριβές επίπεδο σημαντικότητας

Τόσο από το Σχήμα 5.5 όσο και από τον Πίνακα 5.5 προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά  την  περίοδο  1970-1980,  παρατηρείται  στασιμότητα  του  δημόσιου 

χρέους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

2. Κατά  την  περίοδο  1981-1991,  παρατηρείται  σημαντική  αύξηση  του 

δημόσιου χρέους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και μάλιστα η 

αύξηση  αυτή  κινείται  με  σχεδόν  πενταπλάσιο  ετήσιο  ρυθμό  μεταβολής 

στην Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη.

3. Κατά  την  περίοδο  1992-2000,  παρατηρείται  στασιμότητα  του  δημόσιου 

χρέους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

4. Κατά το έτος 2000, το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα (114,0%) είναι σχεδόν 

διπλάσιο από το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη (62,0%).

Οικονομική ανάπτυξη

Στο  Σχήμα  5.6  παρουσιάζουμε  τη  διαχρονική  εξέλιξη  της  ποσοστιαίας 

μεταβολής του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στην Ελλάδα (QGR) 

και στην Ευρώπη (QEE), για την περίοδο 1970-2000. Επιπλέον, στον Πίνακα 
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5.6  σημειώνουμε  τα  μέσα  επίπεδα  της  αναπτύξεως  για  τις  τρεις  χρονικές 

περιόδους που αναφέραμε παραπάνω.
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Σχήμα 5.6 Οικονομική ανάπτυξη (ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ)

Πίνακας 5.6 Μέσα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης*

Περίοδοι QGR QEE
1970 – 1980  5,073  3,191
1981 - 1991  1,718  2,309
1992 - 2000  2,278  2,111
* Μέσοι όροι περιόδου

Τόσο από το Σχήμα 5.6 όσο και από τον Πίνακα 5.6 προκύπτουν τα εξής:

1. Κατά την περίοδο 1970-1980, το μέσο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης 

στην  Ελλάδα  είναι  μεγαλύτερο  από  το  αντίστοιχο  μέσο  επίπεδο  της 

Ευρώπης.
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2. Κατά  την  περίοδο  1981-1991,  τα  πράγματα  αντιστράφηκαν.  Το  μέσο 

επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το 

μέσο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

3. Κατά την περίοδο 1992-2000, το μέσο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης 

είναι περίπου το ίδιο μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. 

4. Κατά  το  έτος  2000,  το  επίπεδο  οικονομικής  ανάπτυξης  στην  Ελλάδα 

(4,50%)  είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο  ανάπτυξης   στην  Ευρώπη 

(3,60%) κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα.

5.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Πριν παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για την Ελλάδα και 

την  ΕΕ  ως  δύο  μεμονωμένες  οικονομίες,  θεωρούμε  σκόπιμο  να 

παρουσιάσουμε εδώ τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην ΕΕ ως μια ενιαία 

οικονομία,  χρησιμοποιώντας  όμως  στοιχεία  από  τις  15  χώρες-μέλη  της  ΕΕ 

χωριστά. Για το σκοπό αυτό η μέθοδος εκτιμήσεως που θα χρησιμοποιήσουμε 

είναι η ομαδοποιημένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων με φαινομενικά 

ασυσχέτιστες εξισώσεις (SURE). 

Οι  μεταβλητές  που έλαβαν μέρος  στις  εκτιμήσεις  είναι  οι  παρακάτω,  όπου 

όπως είπαμε παραπάνω σε κάθε μεταβλητή προσθέσαμε το GR που σημειώνει 

Ελλάδα και το ΕΕ που σημειώνει Ευρωπαϊκή Ένωση:
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Pt = πληθωρισμός τιμών (σε μεταβολές %)

Rt = μακροχρόνιο επιτόκιο (σε %)

Ut = ρυθμός ανεργίας (σε % του οικονομικά ενεργού πληθυσμού)

Qt = οικονομική ανάπτυξη (σε μεταβολές % του ΑΕΠ)

Et = δημοσιονομικό έλλειμμα (σε % του προϋπολογισμού)

Dt = δημόσιο χρέος (σε % του ΑΕΠ)

t = χρόνος

Πέραν  των  διαρθρωτικών  αυτών  μεταβλητών  χρησιμοποιήσαμε  στις 

εκτιμήσεις και τις παρακάτω τρεις ψευδομεταβλητές για να διερευνήσουμε αν 

οι τρεις χρονικές περίοδοι, δηλαδή οι 1970-1980, 1981-1991, 1992-2000, είχαν 

σημαντικές επιπτώσεις στα φαινόμενα που μελετάμε:





=
         αλλού οπουδήποτεβρίσκεται  παρατήρηση  ηόταν  0
1980-1970 περίοδο στηνβρίσκεται  παρατήρηση  ηόταν  1

1D t                                (5.5)





=
         αλλού οπουδήποτεβρίσκεται  παρατήρηση  ηόταν  0
1991-1981 περίοδο στηνβρίσκεται  παρατήρηση  ηόταν  1

2D t                                (5.6)





=
         αλλού οπουδήποτεβρίσκεται  παρατήρηση  ηόταν  0
2000-1992 περίοδο στηνβρίσκεται  παρατήρηση  ηόταν  1

3D t                               (5.7)

Στους Πίνακες 5.7 – 5.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις 

των συναρτήσεων του πληθωρισμού τιμών, της ανεργίας, του δημοσιονομικού 
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ελλείμματος και του δημοσίου χρέους αντίστοιχα, με τη μέθοδο των 

ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων. 

Πίνακας 5.7 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης τιμών: 

Εξαρτημένη μεταβλητή = Pit

Μεταβλητές SURE: Κοινή Σταθερή SURE: Fixed effects
Σταθερή 0,354985

[0,0000]
Rit 0,257751

[0,0000]
0,298070
[0,0000]

Uit-1 -0,041871
[0,0000]

-0,164513
[0,0000]

Qit-1 0,223276
[0,0000]

0,169728
[0,0000]

Pit-1 0,681688
[0,0000]

0,582417
[0,0000]

D2t -1,776190
[0,0000]

-1,719510
[0,0000]

D3t -1,726012
[0,0000]

-1,637987
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 0,473461
BE--C 1,294701
FR--C 1,608539
DE--C 0,754612
EL--C 2,966391
IE--C 1,983295
ES--C 3,471617
IT--C 2,444521
LU--C 0,085011
NL--C 0,970788
PT--C 3,227182
FI--C 1,724755
DK--C 0,678519
UK--C 1,890917
SE--C 1,339472
R2 0,849957 0,860767
Adj R2 0,847925 0,854276
LL -766,6251 -744,5339
DW 1,763390 1,745972
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Πίνακας 5.8 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης ανεργίας: 

Εξαρτημένη μεταβλητή = Uit

Μεταβλητές SURE: Κοινή Σταθερή SURE: Fixed effects
Σταθερή 0,419947

[0,0000]
Pit-1 0,032811

[0,0000]
0,020064
[0,0000]

Qit-1 -0,085345
[0,0000]

-0,130730
[0,0000]

Uit-1 1,251488
[0,0000]

1,182388
[0,0000]

Uit-2 -0,303337
[0,0000]

-0,301280
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 0,680835
BE--C 1,226524
FR--C 1,302912
DE--C 1,005546
EL--C 1,035079
IE--C 1,836344
ES--C 2,052802
IT--C 1,226693
LU--C 0,741754
NL--C 1,021422
PT--C 0,913371
FI--C 1,286367
DK--C 0,984881
UK--C 1,066688
SE--C 0,647083
R2 0,953457 0,956550
Adj R2 0,953024 0,954669
LL -385,9900 -360,9776
DW 1,925500 1,998482

Αναφορικά με τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε τα εξής:

• Οι συντελεστές παλινδρομήσεως είναι γενικά σημαντικοί.

• Οι  διορθωμένοι  ως  προς  τους  βαθμούς  ελευθερίας  συντελεστές 

προσδιορισμού  είναι  σε  υψηλά  επίπεδα,  σημειώνοντας  έτσι  αποδεκτή 

προσαρμογή.
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• Οι  συντελεστές  DW σημειώνουν  ότι  δεν  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση  στα 

σφάλματα.

• Οι συντελεστές παλινδρομήσεως έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα,  οπότε 

επιβεβαιώνονται έτσι οι υποθέσεις προς έλεγχο που θέσαμε στο Τμήμα 5.2.

Πίνακας 5.9 Αποτελέσματα  εκτίμησης  της  συνάρτησης  του 

δημοσιονομικού ελλείμματος: Εξαρτημένη μεταβλητή = Εit

Μεταβλητές SURE: Κοινή Σταθερή SURE: Fixed effects
Σταθερή 0,020726

[0,8779]
Pit-1 -0,038743

[0,0029]
-0,042142
[0,0056]

Eit-1 1,042021
[0,0000]

0,991126
[0,0000]

Eit-2 -0,147418
[0,0018]

-0,195342
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C -0,374269
BE--C -0,943192
FR--C -0,222973
DE--C -0,263498
EL--C -0,808496
IE--C -0,869091
ES--C -0,217489
IT--C -1,188114
LU--C 0,803449
NL--C -0,348779
PT--C -0,477910
FI--C 0,737960
DK--C 0,056405
UK--C -0,151329
SE--C 0,058728
R2 0,848173 0,856090
Adj R2 0,847116 0,850223
LL -694,7616 -681,3010
DW 1,933332 1,938177
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Πίνακας 5.10 Αποτελέσματα εκτίμησης της συνάρτησης του δημοσίου 

χρέους: Εξαρτημένη μεταβλητή = Dit

Μεταβλητές SURE: Κοινή Σταθερή SURE: Fixed effects
Σταθερή -0,455144

[0,0971]
Pit-1 0,118408

[0,0000]
0,144870
[0,0000]

Dit-1 1,427850
[0,0000]

1,336024
[0,0000]

Dit-2 -0,441238
[0,0000]

-0,389117
[0,0000]

D2t 1,063273
[0,0004]

1,588051
[0,0000]

D3t 0,581071
[0,0770]

1,632322
[0,0000]

Fixed Effects
AT--C 1,753884
BE--C 4,552198
FR--C 0,533939
DE--C 1,358656
EL--C 2,153238
IE--C 1,606000
ES--C 0,335121
IT--C 3,197895
LU--C -1,577295
NL--C 1,763455
PT--C 0,234134
FI--C -0,152086
DK--C 1,350133
UK--C -0,105111
SE--C 0,947391
R2 0,984473 0,985447
Adj R2 0,984292 0,984781
LL -975,3526 -949,5600
DW 2,162764 2,100739

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ

Το υπόδειγμα των τεσσάρων συναρτήσεων (5.1)-(5.4) που παρουσιάσαμε στο 

Τμήμα 5.2 το εκτιμήσαμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 
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στάδια  (2SLS),  επειδή  αυτό  αποτελεί  ένα  υπερταυτοποιημένο  σύστημα 

ταυτόχρονων εξισώσεων (Κάτος, 2004). Τα  αποτελέσματα  των  εκτιμήσεων 

που πήραμε με το Eviews σημειώνονται αμέσως παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάρτηση Πληθωρισμού Τιμών

510,1    DW797,0R             

[0,015]                 [0,002]               [0,000]               [0,005]     [0,000]              
PGR3182,0QGR8320,0UGR9768,0RGR4185,08442,11PGR

2

1t1t1ttt

==

+−−+= −−−

       (5.7)

Συνάρτηση Ανεργίας

806,1    DW978,0R             

[0,000]              [0,000]               [0,000]               [0,156]     [0,294]              
3D2700,32D0473,2UGR6400,0PGR0174,04809,0UGR

2

tt1t1tt

==

++++= −−

                (5.8)

Συνάρτηση Δημοσιονομικού Ελλείμματος

387,2    DW816,0R             

[0,000]             [0,021]      [0,444]              
EGR8030,0PGR1704,07954,0EGR

2

1ttt

==

+−= −

                                                          (5.9)

Συνάρτηση Δημοσίου Χρέους

923,1    DW974,0R             

[0,000]             [0,035]      [0,197]                
DGR9443,0PGR4497,07643,5DGR

2

1ttt

==

++−= −

                                                    (5.10)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάρτηση Πληθωρισμού Τιμών

887,1    DW928,0R             

[0,001]              [0,030]             [0,000]             [0,003]    [0,000]             
PEE3805,0QEE3928,0UEE7934,0REE4251,08427,6PEE

2

1ttttt

==

+−−+= −

           (5.11)

Συνάρτηση Ανεργίας

445,1    DW979,0R             

[0,000]          [0,002]               [0,000]              [0,001]              [0,000]     [0,701]              
3D7651,12D1216,1UEE8469,0QEE1828,0PEE1579,02738,0UEE

2

tt1t1ttt

==

+++−+−= −−

(5.12)

Συνάρτηση Δημοσιονομικού Ελλείμματος

818,1    DW678,0R             

[0,000]             [0,004]    [0,292]             
EEE9072,0PEE1360,06245,0EEE

2

1ttt

==

+−= −

                                                           (5.13)

Συνάρτηση Δημοσίου Χρέους

498,1    DW975,0R             

[0,010]            [0,002]            [0,000]              [0,080]    [0,869]             
3D8860,72D0648,5DEE8548,0PEE3982,01352,1DEE

2

tt1t1tt

==

++++= −−

                    (5.14)

Αναφορικά με τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε τα εξής:

• Οι συντελεστές παλινδρομήσεως είναι γενικά σημαντικοί.

• Οι  διορθωμένοι  ως  προς  τους  βαθμούς  ελευθερίας  συντελεστές 

προσδιορισμού  είναι  σε  υψηλά  επίπεδα,  σημειώνοντας  έτσι  αποδεκτή 

προσαρμογή.
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• Οι  συντελεστές  DW σημειώνουν  ότι  δεν  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση  στα 

σφάλματα.

• Οι συντελεστές παλινδρομήσεως έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα,  οπότε 

επιβεβαιώνονται έτσι οι υποθέσεις προς έλεγχο που θέσαμε στο Τμήμα 5.2. 

Ειδικότερα:

o Η ανεργία στην Ελλάδα δε μειώνεται με την ανάπτυξη, οπότε δεν 

επιβεβαιώνεται έτσι η υπόθεση 2.2, ενώ αντίθετα, στην Ευρώπη η 

ανάπτυξη επηρεάζει αρνητικά την ανεργία.

o Ο  συντελεστής  παλινδρομήσεως  του  πληθωρισμού  τιμών  στις 

συναρτήσεις  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  είναι  και  στις  δύο 

οικονομίες  αρνητικός,  υποδεικνύοντας  έτσι  ότι  όσο  αυξάνεται  ο 

πληθωρισμός τόσο αυξάνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα.

o Ο  συντελεστής  παλινδρομήσεως  του  πληθωρισμού  τιμών  στις 

συναρτήσεις  του  δημοσίου  χρέους  είναι  και  στις  δύο  οικονομίες 

θετικός,  υποδεικνύοντας  έτσι  ότι  όσο  αυξάνεται  ο  πληθωρισμός 

τόσο αυξάνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα.

• Αναφορικά με τους συντελεστές παλινδρομήσεως των ψευδομεταβλητών 

παρατηρούμε τα εξής:

o Ως προς τη συνάρτηση του πληθωρισμού τιμών:

 Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των τριών περιόδων τόσο 

στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

o Ως προς τη συνάρτηση της ανεργίας:
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 Η ανεργία αυξήθηκε στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο σε 

σχέση  με  την  πρώτη  περίοδο,  στην  ελληνική  οικονομία. 

Μάλιστα στην τρίτη περίοδο αυξήθηκε περισσότερο από ότι 

στη δεύτερη περίοδο.

 Η ανεργία αυξήθηκε στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο σε 

σχέση  με  την  πρώτη  περίοδο,  στην  ευρωπαϊκή  οικονομία, 

αλλά λιγότερο από ότι  αυξήθηκε στην ελληνική οικονομία. 

Επιπλέον, στην τρίτη περίοδο αυξήθηκε περισσότερο από ότι 

στη δεύτερη περίοδο.

o Ως προς τη συνάρτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος:

 Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των τριών περιόδων τόσο 

στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

o Ως προς τη συνάρτηση του δημόσιου χρέους:

 Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των τριών περιόδων στην 

ελληνική οικονομία.

 Το  δημόσιο  χρέος  αυξήθηκε  στη  δεύτερη  και  στην  τρίτη 

περίοδο σε  σχέση με  την  πρώτη περίοδο,  στην  ευρωπαϊκή 

οικονομία.  Μάλιστα  στην  τρίτη  περίοδο  αυξήθηκε 

περισσότερο από ότι στη δεύτερη περίοδο.

• Τέλος,  η  δυναμικότητα  των  συναρτήσεων  των  δύο  υποδειγμάτων  είναι 

περίπου η ίδια για τις δύο οικονομίες, αφού οι υστερήσεις στις διάφορες 

μεταβλητές εκτείνονται μέχρι ένα έτος (δηλαδή είναι t-j = t-1).
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5.6 ΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας  υπόψη τα  αποτελέσματα  των  εκτιμήσεων  που  παρουσιάσαμε 

στο  προηγούμενο  τμήμα,  παραθέτουμε  παρακάτω  τα  υποδείγματα 

προσομοιώσεως της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας:

TO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PGRt = 11,84421684 + 0,4184671671*RGRt - 0,9767859999*UGRt - 

0,8320133656*QGRt + 0,3181751923*PGRt-1

UGRt = 0,4808995017 +  0,01743728548*PGRt-1 + 0,6399988495*UGRt-1 + 

2,047278075*D2t  + 3,269970078*D3t

EGRt = 0,7953995553 - 0,1703786966*PGRt + 0,8030435267*EGRt-1

DGRt = -5,764304492 + 0,4497021898*PGRt + 0,944267704*DGRt-1

Από  τη  δυναμική  λύση  του  υποδείγματος  αυτού  προκύπτουν  οι  δυναμικές 

προβλέψεις  των  τεσσάρων  ενδογενών  μεταβλητών  του,  οι  οποίες 

παρουσιάζονται  διαγραμματικά στα σχήματα 5.7 -  5.10 αντίστοιχα.  Από τα 

σχήματα αυτά προκύπτει ότι:
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• Η  προβλεπτική  ικανότητα  του  υποδείγματος  αναφορικά  με  τον 

πληθωρισμό τιμών είναι αρκετά ικανοποιητική (Σχήμα 5.7).

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος αναφορικά με  το ρυθμό 

ανεργίας είναι αρκετά ικανοποιητική (Σχήμα 5.8).

• Η  προβλεπτική  ικανότητα  του  υποδείγματος  αναφορικά  με  το 

δημοσιονομικό έλλειμμα είναι σχετικά ικανοποιητική (Σχήμα 5.9).

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος αναφορικά με τις δημόσιες 

δαπάνες είναι σχετικά ικανοποιητική (Σχήμα 5.10).
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Σχήμα 5.7 Πληθωρισμός τιμών (GR)
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Σχήμα 5.8 Ρυθμός ανεργίας (GR)
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Σχήμα 5.9 Δημοσιονομικό έλλειμμα (GR)
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Σχήμα 5.10 Δημόσιο χρέος (GR)

TO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PEEt = 6,842748732 + 0,4240544063*REEt -0,793386215*UEEt - 

0,3927674573*QEEt + 0,3805106013*PEEt-1

UEEt = -0,273842574+ 0,1579323516*PEEt - 0,182792445*QEEt-1 + 

0,8468597665*UEEt-1 + 1,121586226*D2t + 1,765119936*D3t

EEEt = 0,6244578146 -0,1356906047*PEEt + 0,9072427613*EEEt-1

DEEt = 1,13515848 + 0,398174945*PEEt-1 + 0,8547688631*DEEt-1 + 

5,064810144*D2t + 7,886011848*D3t
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Από  τη  δυναμική  λύση  του  υποδείγματος  αυτού  προκύπτουν  οι  δυναμικές 

προβλέψεις  των  τεσσάρων  ενδογενών  μεταβλητών  του,  οι  οποίες 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στα σχήματα 5.11 - 5.14 αντίστοιχα. Από τα 

σχήματα αυτά προκύπτει ότι:

• Η  προβλεπτική  ικανότητα  του  υποδείγματος  αναφορικά  με  τον 

πληθωρισμό τιμών είναι αρκετά ικανοποιητική (Σχήμα 5.11).

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος αναφορικά με  το ρυθμό 

ανεργίας είναι αρκετά ικανοποιητική (Σχήμα 5.12).

• Η  προβλεπτική  ικανότητα  του  υποδείγματος  αναφορικά  με  το 

δημοσιονομικό έλλειμμα είναι σχετικά ικανοποιητική (Σχήμα 5.13).

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος αναφορικά με τις δημόσιες 

δαπάνες είναι ακετά ικανοποιητική (Σχήμα 5.14).
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Σχήμα 5.11 Πληθωρισμός τιμών (ΕΕ)
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Σχήμα 5.12 Ρυθμός ανεργίας (ΕΕ)
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Σχήμα 5.13 Δημοσιονομικό έλλειμμα (ΕΕ)
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Σχήμα 5.14 Δημόσιο χρέος (ΕΕ)

5.7 ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ

Στο τμήμα αυτό θα ασχοληθούμε με τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών 

για  όλες  τις  ενδογενείς  μεταβλητές  του  κάθε  υποδείγματος  αναφορικά  με 

διαταράξεις σε δύο προκαθορισμένες μεταβλητές: το επίπεδο του επιτοκίου και 

το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης. Από τις δύο αυτές προκαθορισμένες 

μεταβλητές,  το  επίπεδο  του  επιτοκίου  αποτελεί  μια  μεταβλητή  καθαρά 

οικονομικής πολιτικής, και το επίπεδο της οικονομικής αναπτύξεως αποτελεί 

μια μεταβλητή αναφοράς.

Η διατάραξη που αναφέρεται στο επίπεδο του επιτοκίου ισούται με μείωση του 

μακροχρόνιου επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα, και η διατάραξη που 

αναφέρεται στο επίπεδο της ανάπτυξης ισούται με αύξηση της ανάπτυξης κατά 
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μία  ποσοστιαία  μονάδα,  κάποια  χρονική  στιγμή.  Οι  πολλαπλασιαστές 

υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

100
X

X
m

f

fp ⋅
Χ−

=                                                         (5.15)

όπου:

m = πολλαπλασιαστής

Χf = προβλέψεις  της  μεταβλητής  Χ  από  το  δυναμικά  προσομοιωμένο 

υπόδειγμα

Xp = προβλέψεις  της  μεταβλητής  Χ  από  το  δυναμικά  προσομοιωμένο 

υπόδειγμα  ύστερα  από  τη  διατάραξη  σε  μια  προκαθορισμένη 

μεταβλητή του υποδείγματος

Με λόγια, οι πολλαπλασιαστές του επιτοκίου σημειώνουν την επί τοις εκατό 

μεταβολή  στα  επίπεδα  του  πληθωρισμού  τιμών,  του  ρυθμού  ανεργίας,  του 

δημοσιονομικού ελλείμματος,  και  του δημόσιου χρέους,  που προήλθαν από 

μείωση  του  μακροχρόνιου  επιτοκίου  κατά  μία  ποσοστιαία  μονάδα  κάποια 

χρονική στιγμή.  Παρόμοια,  οι  πολλαπλασιαστές της ανάπτυξης σημειώνουν 

την επί τοις εκατό μεταβολή στα επίπεδα του πληθωρισμού τιμών, του ρυθμού 

ανεργίας,  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος,  και  του  δημόσιου  χρέους,  που 

προήλθαν  από  αύξηση  του  επιπέδου  οικονομικής  ανάπτυξης  κατά  μία 

ποσοστιαία μονάδα κάποια χρονική στιγμή.
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Στα σχήματα 5.15-5.18 παρουσιάζονται  διαγραμματικά οι  πολλαπλασιαστές 

του  πληθωρισμού  τιμών,  του  ρυθμού  ανεργίας,  του  δημοσιονομικού 

ελλείμματος, και του δημόσιου χρέους, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την 

Ευρώπη,  που προήλθαν  από μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου  κατά μία 

ποσοστιαία μονάδα το έτος 1973. Σημειώνουμε εδώ ότι το έτος 1973 δεν παίζει 

κάποια σημασία. Συνήθως αναφερόμαστε σε αρκετά απομεμακρυσμένο έτος 

για  να  δούμε  πως  εξελίσσεται  διαχρονικά  ο  πολλαπλασιαστής.  Βέβαια, 

πρακτικά η σημασία του πολλαπλασιαστή μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε 

από το έτος της διατάραξης. 

Από τα σχήματα 5.15-5.18 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Μείωση  του  μακροχρόνιου  επιτοκίου  προκαλεί  άμεση  μείωση  στον 

πληθωρισμό τιμών, ο οποίος επανέρχεται σταδιακά στο αρχικό του επίπεδο 

ισορροπίας. Η ένταση του φαινομένου είναι ισοδύναμη μεταξύ Ελλάδος και 

Ευρώπης, όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.15.

• Μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου προκαλεί άμεση μείωση στο ρυθμό 

ανεργίας  στην  Ευρώπη και  καθυστερημένη μείωση  στο  ρυθμό ανεργίας 

στην Ελλάδα, οι οποίοι επανέρχονται σταδιακά στα αρχικά τους επίπεδα 

ισορροπίας. Η ένταση του φαινομένου είναι διαφορετική μεταξύ Ελλάδος 

και Ευρώπης, όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.16. Ειδικότερα, η μείωση 
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του επιτοκίου προκαλεί έντονη μείωση στην ανεργία στην Ευρώπη, ενώ 

αντίθετα,  η  μείωση  του  επιτοκίου  προκαλεί  πολύ  μικρή  μείωση  στην 

ανεργία στην Ελλάδα.

• Μείωση  του  μακροχρόνιου  επιτοκίου  προκαλεί  άμεση  μείωση  στο 

δημοσιονομικό  έλλειμμα  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη,  τα  οποία 

επανέρχονται σταδιακά στα αρχικά τους επίπεδα ισορροπίας. Η ένταση του 

φαινομένου  είναι  διαφορετική  μεταξύ  Ελλάδος  και  Ευρώπης,  όπως 

προκύπτει  από  το  Σχήμα  5.17.  Ειδικότερα,  η  μείωση  του  επιτοκίου 

προκαλεί έντονη μείωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα, ενώ 

αντίθετα, η μείωση του επιτοκίου προκαλεί σχετικά μικρότερη μείωση στο 

δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρώπη.

• Μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου προκαλεί άμεση μείωση στο δημόσιο 

χρέος  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη.  Μετά  το  ελάχιστο  σημείο  του 

πολλαπλασιαστή, το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη επανέρχεται στην αρχική 

του θέση ισορροπίας,  ενώ στην Ελλάδα η  επαναφορά είναι  πολύ  αργή, 

τείνοντας σε ένα νέο χαμηλότερο επίπεδο ισορροπίας. Επομένως, η ένταση 

του  φαινομένου  είναι  πολύ  διαφορετική  μεταξύ  Ελλάδος  και  Ευρώπης, 

όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.18. Ειδικότερα, η μείωση του επιτοκίου 

προκαλεί έντονη μείωση στο δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, η 

μείωση του επιτοκίου  προκαλεί  σχετικά μικρότερη μείωση στο  δημόσιο 

χρέος στην Ευρώπη.
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Σχήμα 5.15 Πολλαπλασιαστές πληθωρισμού τιμών ως προς επιτόκιο
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Σχήμα 5.16 Πολλαπλασιαστές ρυθμού ανεργίας ως προς επιτόκιο
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Σχήμα 5.17 Πολλαπλασιαστές δημόσιου ελλείμματος ως προς επιτόκιο
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Σχήμα 5.18 Πολλαπλασιαστές δημόσιου χρέους ως προς επιτόκιο
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στα σχήματα 5.19-5.22 παρουσιάζονται  διαγραμματικά οι  πολλαπλασιαστές 

του  πληθωρισμού  τιμών,  του  ρυθμού  ανεργίας,  του  δημοσιονομικού 

ελλείμματος, και του δημόσιου χρέους, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την 

Ευρώπη,  που  προήλθαν  από  αύξηση  του  επιπέδου  οικονομικής  ανάπτυξης 

κατά μία ποσοστιαία μονάδα το έτος 1973. Σημειώνουμε και εδώ ότι το έτος 

1973  δεν  παίζει  κάποια  σημασία.  Συνήθως  αναφερόμαστε  σε  αρκετά 

απομεμακρυσμένο  έτος  για  να  δούμε  πως  εξελίσσεται  διαχρονικά  ο 

πολλαπλασιαστής.  Βέβαια,  πρακτικά  η  σημασία  του  πολλαπλασιαστή 

μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το έτος της διατάραξης. 
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Σχήμα 5.19 Πολλαπλασιαστές πληθωρισμού τιμών ως προς οικονομική 
ανάπτυξη
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Σχήμα 5.20 Πολλαπλασιαστές ρυθμού ανεργίας ως προς οικονομική ανάπτυξη
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Σχήμα 5.21 Πολλαπλασιαστές δημόσιου ελλείμματος ως προς οικονομική 
ανάπτυξη
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Σχήμα 5.22 Πολλαπλασιαστές δημόσιου χρέους ως προς οικονομική ανάπτυξη

Από τα σχήματα 5.19-5.22 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Αύξηση του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης προκαλεί άμεση μείωση στον 

πληθωρισμό τιμών, ο οποίος επανέρχεται σταδιακά στο αρχικό του επίπεδο 

ισορροπίας. Η ένταση του φαινομένου είναι διαφορετική μεταξύ Ελλάδος 

και Ευρώπης, όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.19. Ειδικότερα, η αύξηση 

της ανάπτυξης προκαλεί  έντονη μείωση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, 

ενώ αντίθετα, η αύξηση της ανάπτυξης προκαλεί μια σχετικά μικρή μείωση 

στον  πληθωρισμό  στην  Ευρώπη,  ο  οποίος  επανέρχεται  στο  αρχικό  του 

επίπεδο ισορροπίας ύστερα από δυναμικές ταλαντώσεις.

• Αύξηση του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης προκαλεί άμεση μείωση στο 

ρυθμό  ανεργίας  στην  Ευρώπη  και  καθυστερημένη  μείωση  στο  ρυθμό 
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ανεργίας στην Ελλάδα, οι οποίοι επανέρχονται σταδιακά στα αρχικά τους 

επίπεδα ισορροπίας. Η ένταση του φαινομένου είναι διαφορετική μεταξύ 

Ελλάδος και Ευρώπης, όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.20. Ειδικότερα, η 

αύξηση  του  επιπέδου  οικονομικής  ανάπτυξης  προκαλεί  έντονη  μείωση 

στην  ανεργία  στην  Ευρώπη,  ενώ  αντίθετα,  η  αύξηση  του  επιπέδου 

οικονομικής ανάπτυξης προκαλεί  πολύ μικρή μείωση στην ανεργία στην 

Ελλάδα.

• Αύξηση του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης προκαλεί άμεση μείωση στο 

δημοσιονομικό  έλλειμμα  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη,  τα  οποία 

επανέρχονται σταδιακά στα αρχικά τους επίπεδα ισορροπίας. Η ένταση του 

φαινομένου  είναι  διαφορετική  μεταξύ  Ελλάδος  και  Ευρώπης,  όπως 

προκύπτει  από  το  Σχήμα  5.21.  Ειδικότερα,  η  αύξηση  του  επιπέδου 

οικονομικής  ανάπτυξης  προκαλεί  έντονη  μείωση  στο  δημοσιονομικό 

έλλειμμα στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, η αύξηση του επιπέδου οικονομικής 

ανάπτυξης  προκαλεί  σχετικά  μικρότερη  μείωση  στο  δημοσιονομικό 

έλλειμμα στην Ευρώπη.

• Αύξηση του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης προκαλεί άμεση μείωση στο 

δημόσιο χρέος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μετά το ελάχιστο σημείο 

του πολλαπλασιαστή, το δημόσιο χρέος στην Ευρώπη επανέρχεται ύστερα 

από ταλαντώσεις στην αρχική του θέση ισορροπίας, ενώ στην Ελλάδα η 

επαναφορά  είναι  πολύ  αργή,  τείνοντας  σε  ένα  νέο  χαμηλότερο  επίπεδο 

ισορροπίας. Επομένως, η ένταση του φαινομένου είναι πολύ διαφορετική 

μεταξύ  Ελλάδος  και  Ευρώπης,  όπως  προκύπτει  από  το  Σχήμα  5.22. 
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Ειδικότερα,  η  αύξηση  του  επιπέδου  οικονομικής  ανάπτυξης  προκαλεί 

έντονη μείωση στο δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, η αύξηση 

του  επιπέδου  οικονομικής  ανάπτυξης  προκαλεί  μια  σχετικά  μικρότερη 

μείωση στο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη.

5.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σκοπός  του  κεφαλαίου  αυτού  ήταν  να  διερευνήσουμε  ποσοτικά  βασικές 

μεταβλητές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού κατασκευάσαμε για καθεμιά οικονομία ένα οικονομετρικό 

υπόδειγμα, το οποίο περιελάμβανε τον πληθωρισμό τιμών, το ρυθμό ανεργίας, 

το δημοσιονομικό έλλειμμα, και το δημόσιο χρέος, ως ενδογενείς μεταβλητές. 

Επιπλέον,  το  κάθε  υπόδειγμα,  πέραν  από  τις  ενδογενείς  με  υστέρηση 

μεταβλητές, περιελάμβανε το επίπεδο του μακροοικονομικού επιτοκίου και το 

επίπεδο  της  οικονομικής  ανάπτυξης  ως  εξωγενείς  μεταβλητές.  Η  καθεμιά 

συνάρτηση του υποδείγματος συνοδεύτηκε από μια σειρά υποθέσεων, δηλαδή 

υποθέσεων  που  έθεταν  εκ  των  προτέρων  περιορισμούς  στα  πρόσημα  των 

παραμέτρων, σύμφωνα βέβαια με την οικονομική επιστήμη.

Τα  στοιχεία  που  χρησιμοποιήθηκαν  στις  εκτιμήσεις  ήταν  ετήσια  και 

εκτείνονταν από το 1970 μέχρι και το 2000. Η χρονική περίοδος 1970-2000 

χωρίστηκε σε τρεις υπο-περιόδους. Την περίοδο 1970 – 1980, πριν την ένταξη 

της  Ελλάδας  στην  ΕΟΚ,  την  περίοδο  1981  –  1991,  μετά  την  ένταξη  της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ και πριν τη Συνθήκη του Μάαστριχ, και την περίοδο 1992 
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–  2000,  μετά  τη  Συνθήκη  του  Μάαστριχ.  Η  μέθοδος  εκτιμήσεως  που 

εφαρμόστηκε ήταν η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, και 

το πακέτο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Eviews.

Τα  αποτελέσματα  από  την  εκτίμηση  των  δύο  υποδειγμάτων  ήταν  αρκετά 

αποδεκτά  από  στατιστικής  απόψεως,  και  από  οικονομικής  απόψεως 

επιβεβαίωσαν  τις  υποθέσεις  που  τέθηκαν  προς  διερεύνηση.  Επιπλέον,  η 

προγνωστική  δύναμη  των  δύο  υποδειγμάτων  ήταν  αρκετά  ικανοποιητική, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενδογενών μεταβλητών που προέκυψαν από 

τη δυναμική προσομοίωση στα δύο εκτιμημένα υποδείγματα.

Για τη διερεύνηση της ευαισθησίας των ενδογενών μεταβλητών, εφαρμόσθηκε 

η  μεθοδολογία  των  δυναμικών  πολλαπλασιαστών.  Ως  βασική  εξωγενής 

μεταβλητή οικονομικής πολιτικής για τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών 

χρησιμοποιήθηκε  το  μακροχρόνιο  επιτόκιο.  Ως  δευτερεύουσα  μεταβλητή 

αναφοράς,  για  τον  υπολογισμό  αντίστοιχων  πολλαπλασιαστών 

χρησιμοποιήθηκε η οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη ότι η 

μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου  προκαλεί  βελτίωση της  ανάπτυξης,  θα 

μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  οι  πολλαπλασιαστές  ως  προς  την  αύξηση  της 

οικονομικής  ανάπτυξης  θα  έδιναν  παρόμοια  αποτελέσματα  με  τους 

πολλαπλασιαστές ως προς τη μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου.   
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Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τον έλεγχο των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών (δηλαδή από τη μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου και 

από την αύξηση της οικονομικής αναπτύξεως) θα μπορούσαν να συνοψισθούν 

ως εξής:

• Μολονότι  η  ελληνική  και  η  ευρωπαϊκή  οικονομία  συμπεριφέρονται 

παρόμοια  όταν  επιβάλλονται  οικονομικές  πολιτικές,  εντούτοις  η  ένταση 

των διαφόρων φαινομένων είναι διαφορετική μεταξύ των δύο οικονομιών.

• Η επίδραση  των  οικονομικών  πολιτικών  στο  επίπεδο  του  πληθωρισμού 

είναι μάλλον της ίδιας εντάσεως μεταξύ των δύο οικονομιών, αν όχι λίγο 

πιο έντονη στην ελληνική οικονομία.

• Η  επίδραση  των  οικονομικών  πολιτικών  προκαλεί  έντονη  μείωση  στην 

ανεργία στην Ευρώπη, ενώ αντίθετα, σημειώνεται πολύ μικρή μείωση στην 

ανεργία στην Ελλάδα.

• Η  επίδραση  των  οικονομικών  πολιτικών  προκαλεί  έντονη  μείωση  στο 

δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, σημειώνεται σχετικά 

μικρότερη μείωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρώπη.

• Η  επίδραση  των  οικονομικών  πολιτικών  προκαλεί  έντονη  μείωση  στο 

δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, σημειώνεται σχετικά μικρότερη 

μείωση στο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1 ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

Η οικονομική σύγκλιση ή η μη-σύγκλιση μεταξύ χωρών και περιοχών συνεχίζει 

να αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην Ευρώπη (Cuadrado-Roura, 2001). 

Εντούτοις,  τα  συμπεράσματα  αναφορικά  με  τη  σύγκλιση  στα  κράτη-μέλη  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων ερευνών. Για παράδειγμα, 

οι Button and Pentecost (1995) υποστηρίζουν ότι η ανάλυση της σύγκλισης είναι 

πολύ ευαίσθητη σε μεταβολές στα διάφορα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται, 

και  τα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  διαφέρουν  αρκετά  συγκρίνοντας  τα 

ευρήματα των διαφόρων ερευνών με αυτά των Barro and Sala-i-Martin (1991). O 

Armstrong (1995),  υποστηρίζει  ότι  προηγούμενες  έρευνες  υπερεκτίμησαν  το 

ρυθμό της σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ο  Fingleton (1999), 

υποστηρίζει  ότι  η  σύγκλιση  των  κρατών-μελών  της  ΕΕ,  στο  πλαίσιο  της 

νεοκλασικής  θεωρίας,  είναι  μάλλον  ασθενής,  και  ειδικότερα,  χρειάζονται 

περισσότερο  από  δύο  αιώνες  για  να  επιτευχθεί  σύγκλιση  του  κατά  κεφαλή 

προϊόντος των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στη διδακτορική αυτή διατριβή προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την ύπαρξη ή 

μη της σύγκλισης σε έξη βασικές οικονομικές μεταβλητές της ονομαστικής και 
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της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ 15 κρατών-μελών της ΕΕ, δίνοντας κάποια 

έμφαση στην ελληνική οικονομία. Στα παρακάτω συνοψίζουμε τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήξαμε σε προηγούμενα κεφάλαια.

6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας τα κλασικά υποδείγματα σύγκλισης οικονομικών μεταβλητών 

μεταξύ διαφόρων χωρών που προτάθηκαν από τους  Baumol (1986),  Barro and 

Sala-i-Martin (1991,  1992)  και  Durlauf and Johnson (1992),  καταλήξαμε  στο 

Κεφάλαιο 4 στα εξής συμπεράσματα:

Ως προς τη μέθοδο διερεύνησης:

• Τα αποτελέσματα  επηρεάζονται  σημαντικά  από  τη  μέθοδο  διερεύνησης 

που χρησιμοποιείται. 

• Η μέθοδος  του  συντελεστή μεταβολής  έδωσε  φτωχότερα  αποτελέσματα 

από ότι έδωσε η μέθοδος των ομαδοποιημένων ελαχίστων τετραγώνων.

• Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με τα συμπεράσματα των Button and 

Pentecost (1995).

 

Ως προς τη σύγκλιση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης:

• Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης συγκλίνουν στις χώρες-μέλη της ΕΕ.
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• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  των  ρυμών  οικονομικής  ανάπτυξης  είναι 

ισχυρότερη  τη  χρονική  περίοδο  1970-1980  σε  σχέση  με  τις  χρονικές 

περιόδους 1981-1991 και 1992 – 2000.

• Η  σύγκλιση  του  ρυθμού  οικονομικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδος  είναι 

ταχύτερη σε σχέση με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Ως προς τη σύγκλιση των ποσοστών ανεργίας:

• Τα ποσοστά ανεργίας συγκλίνουν στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας είναι ισχυρότερη τη χρονική 

περίοδο  1981-1991  σε  σχέση  με  τις  χρονικές  περιόδους  1970-1980  και 

1992 – 2000.

• Η σύγκλιση του ποσοστού ανεργίας  της  Ελλάδος  είναι  ασθενέστερη σε 

σχέση με το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ.

Ως προς τη σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών:

• Ο πληθωρισμός τιμών συγκλίνει στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η  ταχύτητα  σύγκλισης  του  πληθωρισμού  τιμών  είναι  ισχυρότερη  τη 

χρονική περίοδο 1992-2000 σε σχέση με τις χρονικές περιόδους 1970-1981 

και 1981 – 1991.  Αυτό ίσως οφείλεται στις  επιταγές της Συνθήκης του 

Μάαστριχ.
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• Η σύγκλιση του πληθωρισμού τιμών της Ελλάδος είναι ταχύτερη σε σχέση 

με τον πληθωρισμό τιμών της ΕΕ. Αυτό ίσως οφείλεται στις επιταγές της 

Συνθήκης του Μάαστριχ, έτσι ώστε να κατορθώσει η Ελλάδα να ενταχθεί 

στην ΟΝΕ.

Ως προς τη σύγκλιση του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων:

• Το  ποσοστό  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  συγκλίνει  σε  γενικές 

γραμμές στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

είναι της ίδιας έντασης στις χρονικές περιόδους 1970-1980, 1981-1991 και 

1992-2000.

• Η σύγκλιση του ποσοστού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της Ελλάδος 

είναι  ασθενέστερη  σε  σχέση  με  το  ποσοστό  των  δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων της ΕΕ. Αυτό έρχεται σε σχετική αντίθεση με τις επιταγές της 

Συνθήκης του Μάαστριχ.

Ως προς τη σύγκλιση του ποσοστού των δημοσίων δαπανών:

• Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών συγκλίνει  σε  γενικές  γραμμές  στις 

χώρες-μέλη της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης  του ποσοστού των δημοσίων δαπανών είναι  της 

ίδιας περίπου έντασης στις χρονικές περιόδους 1970-1980, 1981-1991 και 

1992-2000.
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• Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών της Ελλάδος δε συγκλίνει με αυτό της 

ΕΕ. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιταγές της Συνθήκης του 

Μάαστριχ.

Ως προς τη σύγκλιση του επιπέδου των επιτοκίων:

• Το επίπεδο των επιτοκίων συγκλίνει σε γενικές γραμμές στις χώρες-μέλη 

της ΕΕ.

• Η ταχύτητα σύγκλισης του επιπέδου των επιτοκίων είναι αύξουσας έντασης 

αναφορικά  με  τις  χρονικές  περιόδους  1970-1980,  1981-1991  και  1992-

2000. Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις επιταγές της Συνθήκης του 

Μάαστριχ.

• Το επίπεδο των επιτοκίων της Ελλάδος δε συγκλίνει με αυτό της ΕΕ. Αυτό 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιταγές της Συνθήκης του Μάαστριχ.

6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τον έλεγχο των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών (δηλαδή από τη μείωση του μακροχρόνιου επιτοκίου και από 

την αύξηση της οικονομικής αναπτύξεως) θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως 

εξής:
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• Μολονότι η ελληνική και η ευρωπαϊκή οικονομία συμπεριφέρονται παρόμοια 

όταν επιβάλλονται οικονομικές πολιτικές, εντούτοις η ένταση των διαφόρων 

φαινομένων είναι διαφορετική μεταξύ των δύο οικονομιών.

• Η επίδραση των οικονομικών πολιτικών στο επίπεδο του πληθωρισμού είναι 

μάλλον της ίδιας εντάσεως μεταξύ των δύο οικονομιών, αν όχι λίγο πιο έντονη 

στην ελληνική οικονομία.

• Η  επίδραση  των  οικονομικών  πολιτικών  προκαλεί  έντονη  μείωση  στην 

ανεργία στην Ευρώπη, ενώ αντίθετα, σημειώνεται πολύ μικρή μείωση στην 

ανεργία στην Ελλάδα.

• Η  επίδραση  των  οικονομικών  πολιτικών  προκαλεί  έντονη  μείωση  στο 

δημοσιονομικό  έλλειμμα  στην  Ελλάδα,  ενώ  αντίθετα,  σημειώνεται  σχετικά 

μικρότερη μείωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρώπη.

• Η επίδραση των οικονομικών πολιτικών προκαλεί έντονη μείωση στο δημόσιο 

χρέος στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα, σημειώνεται σχετικά μικρότερη μείωση στο 

δημόσιο χρέος στην Ευρώπη.

Από τα παραπάνω προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι κατά την εφαρμογή των 

διαφόρων οικονομικών πολιτικών από τις  εκάστοτε κυβερνήσεις,  θα πρέπει  να 

λαμβάνεται  υπόψη  η  ευαισθησία  της  συγκεκριμένης  οικονομίας  σε  υιοθέτηση 

μιας οικονομικής πολιτικής.

6.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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Σε  κάθε  έρευνα  αναφέρονται  ίσως  κάποιοι  περιορισμοί.  Η  διδακτορική  αυτή 

διατριβή δεν αποτελεί εξαίρεση. Συνεπώς, τα συμπεράσματα παραπάνω θα πρέπει 

να εκτιμηθούν με προσοχή στο πλαίσιο των περιορισμών της έρευνας. Έτσι, οι 

περιορισμοί που περιβάλλουν την έρευνα αυτή είναι οι εξής:

1. Η «σύγκλιση» είναι μια ευαίσθητη έννοια, και θα λέγαμε ότι οι διάφοροι 

ερευνητές της αποδίδουν ίσως διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, 

ενώ  η  ονομαστική  σύγκλιση  είναι  περισσότερο  δεδομένη,  εντούτοις,  η 

πραγματική σύγκλιση έχει περισσότερο ευρεία έννοια.

2. Τα  στοιχεία  που  χρησιμοποιούνται  στους  ελέγχους  σύγκλισης, 

παρουσιάζουν  ευαισθησία  περιεχομένου  από  χώρα  σε  χώρα.  Μολονότι 

γίνεται προσπάθεια από την ΕΕ να υπάρχουν κοινές διαδικασίες συλλογής 

στατιστικών στοιχείων, εντούτοις οι διαδικασίες αυτές καταστρατηγούνται 

διαμέσου ίσως της «δημιουργικής λογιστικής».

3. Η  όλη  διαδικασία  ελέγχου  της  σύγκλισης  εξαρτάται,  όπως  είπαμε 

παραπάνω,  από  τα  στατιστικά  και  οικονομετρικά  υποδείγματα  που 

χρησιμοποιούνται.

6.5 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Είπαμε παραπάνω ότι η οικονομική σύγκλιση ή η μη-σύγκλιση μεταξύ χωρών και 

περιοχών συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην Ευρώπη. Ως εκ 

τούτου, η συμβολή της διατριβής αυτής θα πρέπει να αναζητηθεί στα ερευνητικά 
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ερωτήματα και στις προς έλεγχο υποθέσεις που θέτει η διατριβή. Ως εκ τούτου, η 

συμβολή της διατριβής αυτής αναφέρεται στα εξής:

1. Προσθέτει  ευρήματα  στο  επιστημονικό  πεδίο  της  οικονομικής  της 

σύγκλισης μεταξύ χωρών.

2. Καλύπτει  από  εμπειρικής  πλευράς  κενά  της  βιβλιογραφίας  που 

αναφέρονται  στη  σύγκλιση  μεταβλητών  της  ονομαστικής  και  της 

πραγματικής οικονομίας των κρατών-μελών της ΕΕ.

3. Εφαρμόζει στατιστικά και οικονομετρικά υποδείγματα, τα οποία βοηθούν 

στη διερεύνηση της  ευαισθησίας των μεθόδων ανάλυσης της  σύγκλισης 

οικονομικών μεταβλητών. 

6.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ

Στη  διδακτορική  αυτή  διατριβή  διερευνήθηκε  το  ερώτημα  του  κατά  πόσον 

υπάρχει  σύγκλιση  μεταξύ  των  διαφόρων  οικονομικών  μεταβλητών  που 

χρησιμοποιήθηκαν.  Το  συμπέρασμα  ήταν  ότι  στις  περισσότερες  οικονομικές 

μεταβλητές παρατηρούνταν σύγκλιση των μεγεθών των μεταβλητών αυτών. Δε 

διερευνήθηκε όμως ο χρονικός ορίζοντας σύμφωνα με τον οποίο θα επερχόταν η 

σύγκλιση  αυτή.  Ως  εκ  τούτου,  μια  πρώτη  πρόταση  για  παραπέρα  έρευνα  θα 

μπορούσε  να  είναι  η  διερεύνηση  του  χρονικού  ορίζοντα  σύγκλισης  των 

οικονομικών μεταβλητών.
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Επιπλέον,  με τη βοήθεια των δυναμικών πολλαπλασιαστών,  διερευνήσαμε στη 

διατριβή  αυτή  την  ευαισθησία  διαφόρων  οικονομικών  πολιτικών  σε  βασικές 

οικονομικές  μεταβλητές  σύγκλισης.  Δε  διερευνήθηκε  όμως  το  ακριβές  εύρος 

μεταβολής των οικονομικών αυτών πολιτικών ανά κράτος-μέλος της ΕΕ, η οποία 

πολιτική  θα  επέφερε  σύγκλιση  των  βασικών  οικονομικών  μεταβλητών.  Ως  εκ 

τούτου,  μια  δεύτερη  πρόταση  για  παραπέρα  έρευνα  θα  μπορούσε  να  είναι  η 

διερεύνηση του εύρους μεταβολής οικονομικών πολιτικών ανά κράτος-μέλος της 

ΕΕ, η οποία πολιτική θα επέφερε σύγκλιση βασικών οικονομικών μεταβλητών.

Τέλος,  από τη στιγμή που είπαμε παραπάνω ότι  τα συμπεράσματα εξαρτώνται 

ίσως  σημαντικά  από  το  στατιστικό  ή  οικονομετρικό  υπόδειγμα  που 

χρησιμοποιείται  στην  ανάλυση,  μια  άλλη  πρόταση  για  παραπέρα  έρευνα  θα 

μπορούσε  ίσως  να  είναι  η  διερεύνηση  της  ευαισθησίας  των  αποτελεσμάτων 

σύγκλισης σε διάφορα υποδείγματα.
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