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Περίληψη 

 

Η αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομιών, ως κύριο αποτέλεσμα της 

κατάρρευσης των εμποδίων διακίνησης αγαθών και κεφαλαίων μεταξύ των 

οικονομικών παραγόντων ανά την υφήλιο, δημιουργεί εύλογη ανάγκη τόσο ερμηνείας 

των αποκλίσεων στις οικονομικές καταστάσεις που καταγράφουν τις ανωτέρω ροές, 

όσο και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων μελλοντικών προβλημάτων που μπορούν να 

ενσκήψουν εξαιτίας αδυναμίας διατήρησης των ανισορροπιών. 

 

Στην μελέτη που ακολουθεί, αρχικά αναλύεται το Ισοζύγιο Πληρωμών, μιας και 

αποτελεί τη βασική λογιστική κατάσταση που καταγράφει τις συναλλαγές μιας χώρας 

με το εξωτερικό, εστιάζοντας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, το επιμέρους 

ισοζύγιο που καταγράφει την καθαρή επενδυτική θέση της χώρας σε ετήσια βάση. 

Μέσα από το παράδειγμα της Ελλάδας, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από 

την εμφάνιση έντονων και επίμονων αποκλίσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, 

δίνοντας έμφαση στα ιδιαιτέρως υψηλά ελλείμματα της τελευταίας δεκαετίας. 

Διαμέσου της βιβλιογραφικής επισκόπησης, καταγράφονται οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ), όπως αυτοί έχουν προκύψει 

από τη θεώρηση του Ισοζυγίου ως τη διαφορά της εθνικής αποταμίευσης από την 

εθνική επένδυση. Στοχεύοντας στους μακροοικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς και 

διαρθρωτικούς παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως την ιδιωτική αποταμίευση, γίνεται 

διαγραμματική ανάλυση της επίδρασης των εν λόγω παραγόντων στο ΙΤΣ της Ελλάδας. 

 

Τέλος, επιχειρείται η εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης επιλεγμένων οικονομικών 

μεταβλητών στο ΙΤΣ. Χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα από το 1974 έως το 2011, 

τεκμηριώνονται οικονομετρικά διαμέσου του ελέγχου συνολοκλήρωσης, τόσο 

μακροχρόνιες, όσο και βραχυχρόνιες γραμμικές σχέσεις, αξιολογώντας παράλληλα την 

προβλεπτική ικανότητα των προτεινόμενων υποδειγμάτων.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή 

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, καμιά οικονομία δεν μπορεί 

να πορευτεί μοναχικά. Όλες οι χώρες εισάγουν προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ 

εξάγουν αυτά που συγκριτικά παράγουν αποδοτικότερα. Ταυτόχρονα, επιζητούν 

επιπλέον επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις αναπτυξιακές 

δράσεις τους και αν δεν ανεβρεθούν από την εγχώρια αποταμίευση, τότε απευθύνονται 

στις πρόθυμες αγορές κεφαλαίου του εξωτερικού. Επιπλέον, πολλές χώρες ανήκουν σε 

νομισματικές ενώσεις, ευνοώντας την εμπορική και χρηματοοικονομική απελευθέρωση 

και συνακόλουθα τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν, δημιουργώντας από τη μια 

πλευρά ευνοϊκές συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης και από την άλλη θεμελιώνοντας 

συνθήκες αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των οικονομιών. Η οικονομική 

κατάσταση που αποτυπώνει όλα τα παραπάνω και ποσοτικοποιεί τις εξωτερικές 

οικονομικές σχέσεις μια χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι το Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών.  

 

Ένα επί χρόνια ελλειμματικό ΙΤΣ καταδεικνύει μια χώρα δανειζόμενη από το 

εξωτερικό, επειδή τις εσωτερικές ανάγκες σε αγαθά και κεφάλαια τις καλύπτει σε 

μεγάλο ποσοστό από εισαγωγές και εξωτερικό δανεισμό. Αντίθετα, ένα πλεονασματικό 

ΙΤΣ, αντιστοιχεί σε χώρα δανειστή, με περίσσευμα αποταμιεύσεων που δεν μπορεί να 

απορροφηθεί από τις εσωτερικές επενδύσεις. Κατά τεκμήριο, το παγκόσμιο ΙΤΣ ως 

λογιστική κατάσταση είναι ισοσκελισμένο και οι διαφοροποιήσεις εμφανίζονται σε 

επίπεδο χωρών. Συνήθως οι πλούσιες χώρες που έχουν κατακτήσει ένα ικανό επίπεδο 

ευημερίας, παρουσιάζουν πλεόνασμα στο ΙΤΣ και δανείζουν το πλεονάζον κεφάλαιο 

στις χώρες του εξωτερικού που το χρειάζονται. Αυτές οι δανειζόμενες χώρες, ζητούν 

επενδυτικά κεφάλαια ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος σε παραγωγικές και 

αναπτυξιακές υποδομές και να επιτύχουν την επιδιωκόμενη σύγκλιση με τις υπόλοιπες 

ανεπτυγμένες χώρες. Όπως αναφέρει ο Διοικητής της ΤτΕ κ. Προβόπουλος (ΤτΕ, 

2010), «καθώς προχωράει η διαδικασία της πραγματικής σύγκλισης, οι ροές αυτές 

τείνουν να μειώνονται και οι επενδύσεις που στηρίζουν τη διαδικασία πραγματικής 

σύγκλισης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς». Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να αρχίζει 

να αποπληρώνεται το συσσωρευμένο εξωτερικό χρέος και στο τέλος να εξοφληθεί. 

Είναι δηλαδή εκ των προτέρων δεδομένο ότι τα χρέη πρέπει να πληρωθούν και 

εμπειρικά διαπιστωμένο ότι τα ελλείμματα στο ΙΤΣ έχουν πεπερασμένη διάρκεια. 
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Μέχρι πριν λίγα χρόνια, τα ελλείμματα του ΙΤΣ, ιδίως στα πλαίσια μιας νομισματικής 

ένωσης, δεν προκαλούσαν ιδιαίτερες ανησυχίες, επειδή η βασική ερμηνεία τους 

εδραζόταν στις συνέπειες της διαδικασίας της σύγκλισης. Η επιμονή όμως των 

ελλειμμάτων σε ορισμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και μάλιστα σε πολύ υψηλά 

επίπεδα, έγειρε ζητήματα διατηρησιμότητας τους και οδήγησε στην ανάγκη ανεύρεσης 

πιθανών μέτρων αντιμετώπισής τους. 

 

Αυτή ακριβώς η εξέλιξη ενισχύει την ανάγκη διακρίβωσης των πραγματικών αιτιών 

των αποκλίσεων του ΙΤΣ, ώστε να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική μακροχρόνια 

αντιμετώπισή τους και η ευκταία αποτροπή επανεμφάνισής τους. Στην εργασία που 

ακολουθεί, μέσα από το παράδειγμα της Ελλάδας, επιχειρείται να προσδιοριστούν 

οικονομετρικά, οι ερμηνευτικές μεταβλητές των μεταβολών του ΙΤΣ τόσο σε 

μακροχρόνιο όσο και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται το 

Ισοζύγιο Πληρωμών ως λογιστική κατάσταση, επικεντρώνοντας στο σημαντικότερο 

επιμέρους ισοζύγιο, το ΙΤΣ. Στο Κεφάλαιο 3, καταγράφονται οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες του ΙΤΣ, όπως έχουν τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά. Στο Κεφάλαιο 4, 

παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του ΙΤΣ της 

Ελλάδας, ενώ απεικονίζονται γραφικά επιλεγμένες μακροοικονομικές και ποιοτικές 

μεταβλητές στην προσπάθεια ανεύρεσης αιτιότητας. Τέλος, στα Κεφάλαια 5 και 6, 

καταγράφονται το οικονομετρικό μοντέλο και οι μέθοδοι οικονομετρικής διερεύνησης, 

ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

 

2.1 Ισοζύγιο Πληρωμών 

 

Το Ισοζύγιο Πληρωμών είναι ο στατιστικός πίνακας που καταγράφει τις διεθνείς 

δοσοληψίες μιας χώρας με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, με τις οποίες βέβαια 

υφίστανται οικονομικές σχέσεις. Οι εξωτερικές συναλλαγές καταγράφονται σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά κανόνα ένα ημερολογιακό έτος και καταγράφουν 

τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των άλλων χωρών. Είναι συνεπώς 

μια απεικόνιση της διεθνούς οικονομικής θέσης της χώρας, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα 

την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της οικονομίας. Αν μια οικονομία κατά την 

αλληλεπίδρασή της με τις άλλες οικονομίες του κόσμου, ανταποκρίνεται 

ικανοποιητικά, διατηρώντας ή ενισχύοντας τη θέσης της στον διεθνή ανταγωνισμό, 

κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των κεφαλαιούχων, τότε οι 

επιμέρους λογαριασμοί που συναποτελούν το ισοζύγιο πληρωμών θα το καταγράψουν 

και θα το αναδείξουν. 

   

Ως ισοζύγιο είναι λογιστικά πάντα ισοσκελισμένο. Ο λογαριασμός τηρείται με το 

διπλογραφικό σύστημα, με τις πιστώσεις να καταγράφονται με θετικό πρόσημο και τις 

χρεώσεις με αρνητικό. Πρέπει να τονισθεί ότι αντίθετα με τις αρχές της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής, κάθε πίστωση ή χρέωση δεν ακολουθείται αυτόματα 

από μια αντίστοιχη αντίστροφη εγγραφή (Λιανός & Κυρίκος, 2008). Οι συναλλαγές 

που καταγράφονται είναι αρκετά πολλές, χρονοβόρες και πολύπλοκες, καθιστώντας το 

λογιστικό ισοσκελισμό δυνατό μόνο στο σύνολο των χρεώσεων και των πιστώσεων που 

καταγράφονται σε ετήσια βάση. Την ευθύνη της παρακολούθησης και της καταγραφής 

των συναλλαγών την έχει η εκάστοτε εγχώρια Κεντρική Τράπεζα
1
, η οποία και 

δημοσιεύει τα στοιχεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

  

2.2 Διάρθρωση του Ισοζυγίου Πληρωμών 

 

Όπως αναφέρει και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι βασικές κατηγορίες συναλλαγών που 

περιέχει το ισοζύγιο πληρωμών είναι αυτές των αγαθών, των υπηρεσιών, των 

εισοδημάτων, των τρεχουσών μεταβιβάσεων, των μεταβιβάσεων κεφαλαίου και των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το άθροισμα των ισοζυγίων (εισπράξεις μείον 
                                                           
1
 Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, την ευθύνη τήρησης και σύνταξης των ισοζυγίων  την έχει 

αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδας, ως εκπρόσωπος της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος . 
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πληρωμές) των αγαθών, των υπηρεσιών, των εισοδημάτων και των τρεχουσών 

μεταβιβάσεων είναι ο λογαριασμός του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Το 

απόλυτο μέγεθος του υπολοίπου του ΙΤΣ μαζί με τις μεταβιβάσεις κεφαλαίου πρέπει να 

ισούται με το απόλυτο μέγεθος του υπολοίπου του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών. Όταν το ΙΤΣ μαζί με τις μεταβιβάσεις κεφαλαίου είναι ελλειμματικό ή 

πλεονασματικό, αυτό αντισταθμίζεται πάντοτε από ένα θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών και, επομένως, το ισοζύγιο πληρωμών είναι πάντοτε 

λογιστικά ισοσκελισμένο. Στην πραγματικότητα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 

συναλλαγών, προκύπτουν παραλείψεις και σφάλματα κατά την εγγραφή τους, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αποκλίσεων μεταξύ των συνολικών πιστώσεων και 

χρεώσεων. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του λογαριασμού των «Τακτοποιητέων 

στοιχείων», ο οποίος χρεώνεται ή πιστώνεται με την απόκλιση που προαναφέρθηκε, 

ώστε να είναι εφικτός ο ισοσκελισμός του συνολικού λογαριασμού. Ακολουθεί 

αναλυτική παρουσίαση του ΙΠ όπως το καταγράφει η ΤτΕ
2
: 

 

Πίνακας 1: Δομή του ΙΠ (ΤτΕ) 

I ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ) 

   Ι.A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ( I.Α.1 -  I.Α.2) 

         I.A.1 Εξαγωγές  αγαθών 

Καύσιμα, Πλοία (πωλήσεις), Λοιπά αγαθά 

         I.A.2 Εισαγωγές  αγαθών 

Καύσιμα, Πλοία (πωλήσεις), Λοιπά αγαθά 

    Ι.Β ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2) 

         I.B.1 Εισπράξεις  

 Ταξιδιωτικό, Μεταφορές, Λοιπές υπηρεσίες 

         I.B.2 Πληρωμές  

 Ταξιδιωτικό, Μεταφορές, Λοιπές υπηρεσίες 

    Ι.Γ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2) 

         I.Γ.1 Εισπράξεις  

 Αμοιβές, Μισθοί, Τόκοι, Μερίσματα, Κέρδη 

         I.Γ.2 Πληρωμές  

 Αμοιβές, Μισθοί, Τόκοι, Μερίσματα, Κέρδη 

    Ι.Δ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2) 

         I.Δ.1 Εισπράξεις  

 Γενική Κυβέρνηση και Λοιποί τομείς 

         I.Δ.2 Πληρωμές  

 Γενική Κυβέρνηση και Λοιποί τομείς 

ΙΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (II.1 - II.2) 

    II.1 Εισπράξεις  

 Γενική Κυβέρνηση και Λοιποί τομείς 

    II.2 Πληρωμές  

 Γενική Κυβέρνηση και Λοιποί τομείς 

III ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ( Ι + ΙΙ) 

ΙV ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ  ( ΙV.Α+IV.Β+ΙV.Γ+IV.Δ ) 

    ΙV.Α ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 

 Κατοίκων στο εξωτερικό και Μη κατοίκων στην Ελλάδα 

    ΙV.Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ * 

 Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

    ΙV.Γ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 

 Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, (Δάνεια Γενικής Κυβέρνησης) 

    IV.Δ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * 

V ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ + IV + V= 0) 

*           (+)   καθαρή εισροή     (-) καθαρή εκροή 

* *         (+)   μείωση   (-) αύξηση 

                                                           
2
 Όπως δίνεται από την ΤτΕ στο Προσωρινό Ισοζύγιο Πληρωμών. 
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2.2.1 Εμπορικό Ισοζύγιο
3
 

 

Τα αγαθά που παράγονται σε μια χώρα και εξάγονται στον εξωτερικό αποτελούν τις 

εξαγωγές. Τα αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και καταναλώνονται στην εγχώρια 

αγορά αποτελούν τις εισαγωγές. Αν αφαιρεθεί από την αξία των εξαγωγών η αξία των 

εισαγωγών, προκύπτει το εμπορικό ισοζύγιο ή αλλιώς οι καθαρές εξαγωγές. Μια χώρα 

που έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο, εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα. Αντίθετα το 

αρνητικό πρόσημο καταδεικνύει εμπορικό έλλειμμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΤτΕ 

καταγράφει ξεχωριστά την αξία των καυσίμων και των πωλήσεων των πλοίων, μιας και 

η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας καθώς επίσης και η σημαντική συνεισφορά του 

ναυτιλιακού τομέα στην εγχώρια οικονομία, επηρεάζουν καθοριστικά το εμπορικό 

ισοζύγιο. 

 

2.2.2 Ισοζύγιο Υπηρεσιών
4
 

 

Περιλαμβάνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, με 

κυριότερες τις ταξιδιωτικές (τουρισμός), των μεταφορών (κυρίως θαλάσσιες εμπορικές 

μεταφορές) και των λοιπών υπηρεσιών.  

 

2.2.3 Ισοζύγιο Εισοδημάτων
5
 

 

Όπως αναφέρει και η ΤτΕ, το ισοζύγιο εισοδημάτων περιλαμβάνει τις χρηματικές ροές 

που προκύπτουν από συναλλαγές (εισπράξεις και πληρωμές) μεταξύ κατοίκων και μη 

κατοίκων και αφορούν σε εισοδήματα από εργασία, από άμεσες επενδύσεις, από 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από λοιπές επενδύσεις (τόκοι δανείων και καταθέσεων). 

                                                           
3
 Η ΤτΕ τονίζει ότι το εμπορικό ισοζύγιο, καταρτίζεται με βάση τις στατιστικές πληροφορίες (στοιχεία 

συναλλασσόμενου, αξία αγαθών, χώρα προέλευσης και προορισμού, είδος εμπορεύματος και νόμισμα 

συναλλαγής) που αναγγέλλονται από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, η ΤτΕ, για λόγους 

διασταύρωσης των στοιχείων, αντλεί απευθείας πληροφόρηση από τα διυλιστήρια για τις πληρωμές και 

εισπράξεις που αφορούν σε εισαγωγές και εξαγωγές καυσίμων, αντιστοίχως. 
4
 Το ισοζύγιο υπηρεσιών καταγράφει όλες τις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται 

στο εγχειρίδιο “Manual on statistics of international trade in services”, 2002, του ΟΟΣΑ. Οι στατιστικές 

πληροφορίες για όλες κατηγορίες υπηρεσιών, εκτός από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αναγγέλλονται στην 

ΤτΕ από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα που μεσολαβούν στον διακανονισμό αυτών των συναλλαγών. 
5
 Η ΤτΕ τονίζει ότι οι στατιστικές πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, εκτός αυτών που 

αφορούν στα ομόλογα, αναγγέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 

που διαμεσολαβούν στον διακανονισμό αυτών των συναλλαγών. Επιπλέον, από το Κεντρικό Αποθετήριο 

Αξιών παρέχονται στοιχεία για τις συναλλαγές (αγορές-πωλήσεις) μη κατοίκων σε μετοχές που 

διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ. Στο εισόδημα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, από το έτος 2003, οι τόκοι 

ομολόγων υπολογίζονται όχι με βάση τους καταβληθέντες αλλά με βάση τους δεδουλευμένους τόκους. 

Στο εισόδημα από άμεσες επενδύσεις, από το 2003, καταγράφονται και τα επανεπενδυθέντα κέρδη από 

τις άμεσες επενδύσεις τα οποία εκτιμώνται με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η ΤτΕ απευθείας από τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν σχέση άμεσης επένδυσης 
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2.2.4 Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων 

 

Πρόκειται για τις τρέχουσες μεταβιβαστικές χρηματικές ροές οι οποίες εντάσσονται στο 

ΙΤΣ και περιλαμβάνουν τις απολήψεις από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) στο πλαίσιο της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και τις 

αποδόσεις της Ελλάδος προς τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό (ΤτΕ, Ενδιάμεση Έκθεση 

2005). 

 

2.2.5 Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων
6
 

 

Ως μεταβιβάσεις κεφαλαίου χαρακτηρίζονται οι μονομερείς εισπράξεις και πληρωμές 

μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων που συνδέονται με επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Οι 

μεταβιβάσεις κεφαλαίου περιλαμβάνουν κυρίως ένα μέρος των μεταβιβάσεων 

(εισπράξεων) από τον κοινοτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γενική 

Κυβέρνηση (απολήψεις από τα διαρθρωτικά ταμεία – πλην του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου – και από το Ταμείο Συνοχής βάσει των ΚΠΣ). Η διάκριση των 

μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται με βάση την 

πληροφόρηση που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

 

2.2.6 Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών 

 

Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι ο λογαριασμός που καταγράφει 

όλες τις συναλλαγές που αφορούν αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

Περιουσιακό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί κάθε τι που μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον 

κατεχόμενο πλούτο, όπως χρήμα, μετοχές, παραγωγικές υποδομές και ομόλογα 

(Krugman & Obstfeld, Τόμος Β, 2011). Ουσιαστικά καταγράφονται σε καθαρή βάση, οι 

χρηματικές ροές από συναλλαγές που δημιουργούν μεταβολή στις απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις των κατοίκων μιας χώρας έναντι μη κατοίκων. Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι 

υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις αυτές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

                                                           
6

 Από το 2005, το Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων, έσπασε σε δύο τμήματα, στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Μεταβιβάσεων (το οποίο περιλαμβάνεται στο ΙΤΣ) και στο Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, το 

οποίο αποτελεί αυτόνομο τμήμα του Ισοζυγίου Πληρωμών (βλ. Δελτίο Τύπου της ΤτΕ, 16/09/2005).     
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 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Στην κατηγορία των αμέσων επενδύσεων 

καταγράφονται οι χρηματικές ροές μεταξύ επιχειρήσεων κατοίκων και μη 

κατοίκων οι οποίες έχουν σχέση άμεσης επένδυσης. Μια σχέση άμεσης 

επένδυσης δημιουργείται όταν εγχώρια εταιρεία (άμεσος επενδυτής) κατέχει 

τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου μη κατοίκου εταιρείας 

(επιχείρηση άμεσης επένδυσης) ή, αντιστρόφως, όταν εταιρεία μη κάτοικος 

(άμεσος επενδυτής) κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου 

εγχώριας εταιρείας (επιχείρηση άμεσης επένδυσης). Στην κατηγορία των 

άμεσων επενδύσεων περιλαμβάνεται και η ίδρυση υποκαταστήματος καθώς και 

οι επενδύσεις ακινήτων (ΤτΕ, ΙΧΣ, 2013)
7
. 

 

 Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου: Στην κατηγορία «επενδύσεις χαρτοφυλακίου» 

καταγράφονται οι χρηματικές ροές που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ 

κατοίκων και μη κατοίκων που επηρεάζουν τις μεταξύ τους απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε τίτλους. Οι τίτλοι διακρίνονται σε μετοχικούς τίτλους και 

χρεόγραφα (ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) (ΤτΕ, ΙΧΣ, 2013)
8
. 

 

 Λοιπές Επενδύσεις: Χρηματικές ροές από συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη 

κατοίκων που αφορούν κυρίως δάνεια και καταθέσεις (ΤτΕ, ΙΧΣ, 2013)
9
. 

 

 Μεταβολή Συναλλαγματικών Διαθεσίμων
10

 

                                                           
7
 Ο τρόπος καταγραφής των αμέσων επενδύσεων ακολουθεί το κριτήριο της  κατεύθυνσης  της 

επένδυσης. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, όλες οι χρηματικές ροές μεταξύ κατοίκου άμεσου επενδυτή 

και μη κατοίκου επιχείρησης άμεσης επένδυσης καταγράφονται στην κατηγορία άμεσες επενδύσεις στο 

εξωτερικό, ενώ όλες οι χρηματικές ροές μεταξύ μη κατοίκου άμεσου επενδυτή και κατοίκου επιχείρησης 

άμεσης επένδυσης καταγράφονται στην κατηγορία εγχώριες άμεσες επενδύσεις. 
8
 Οι καθαρές επενδύσεις κατοίκων σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους καταγράφονται στην 

κατηγορία «Απαιτήσεις» (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει αύξηση ενώ το θετικό μείωση), ενώ οι καθαρές 

επενδύσεις μη κατοίκων σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από κατοίκους καταγράφονται στις 

«Υποχρεώσεις» (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωση ενώ το θετικό αύξηση). Το υπόλοιπο του 

λογαριασμού «επενδύσεις χαρτοφυλακίου»  προκύπτει από το άθροισμα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 
9
 Οι χρηματικές ροές που αφορούν σε δάνεια που χορηγούνται από κατοίκους σε μη κατοίκους και η 

χρεολυτική εξυπηρέτηση τους, καθώς και καταθέσεις κατοίκων σε πιστωτικά ιδρύματα μη κατοίκους 

καταγράφονται στην κατηγορία «Απαιτήσεις». Οι χρηματικές ροές που αφορούν σε δάνεια που 

χορηγούνται από μη κατοίκους σε κατοίκους και η χρεολυτική εξυπηρέτηση τους, καθώς και καταθέσεις 

μη κατοίκων σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα καταγράφονται στην κατηγορία «Υποχρεώσεις». 
10

 Από την είσοδο της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον 

ορισμό της ΕΚΤ, περιλαμβάνουν μόνο τον νομισματικό χρυσό, τη ‘συναλλαγματική θέση’ στο ΔΝΤ, τα 

ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα και τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμισμα έναντι 

κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ 

έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα και σε ευρώ έναντι 

κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ (ΤτΕ, ΣΔ, 2013). 
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2.3 Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών από Μακροοικονομική σκοπιά 

 

2.3.1 Συμβολισμοί 

 

Ακολουθούν συμβολισμοί των επιμέρους λογαριασμών του Ισοζυγίου Πληρωμών: 

 

CA = Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών - ΙΤΣ (Current Account) 

GSB = Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών - ΙΑΥ (Trade and Services Balance) 

IB = Ισοζύγιο Εισοδημάτων - ΙΕ (Income Balance) 

CUT = Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων - ΙΤΜ (Current Transfers) 

CAT = Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων - ΙΚΜ (Capital Transfers) 

FA = Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών - ΙΧΣ (Financial Account) 

 

Η θεμελιώδης ταυτότητα του ισοζυγίου πληρωμών ορίζει ότι: 

 

Εξίσωση 1 

0 FACATCA  

 

Δηλαδή, το άθροισμα του ΙΤΣ και του ΙΚΜ ισούται με ανάλογη αντισταθμιστική 

μεταβολή του ΙΧΣ
11

. 

 

Το ΙΤΣ αποτελεί το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους ισοζυγίων: 

 

Εξίσωση 2 

CUTIBGSBCA   

 

Το άθροισμα του ΙΤΣ και του ΙΚΜ αντιπροσωπεύει τη συνολική μεταβολή των 

καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας (Krugman & Obstfeld, Τόμος Β', 

2011)
12

: 

 

Εξίσωση 3 

CATCACACT   

                                                           
11

 Ο λογαριασμός των Τακτοποιητέων στοιχείων παραλείπεται. 
12

 Συμπεριλαμβάνονται μέσω του ΙΚΜ και περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται έξω από το πλαίσιο 

της αγοράς. 
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Το άθροισμα του ΙΕ, του ΙΤΜ και του ΙΚΜ αντιστοιχούν στο σύνολο των καθαρών 

εισοδηματικών και μεταβιβαστικών εισπράξεων (NFR – Net Foreign Receipts). Το 

αντίθετο των ΚΕΜΕ είναι οι καθαρές εισοδηματικές και μεταβιβαστικές πληρωμές στο 

εξωτερικό (NFP – Net Foreign Payments) (Λιανός & Κυρίκος, 2008): 

 

Εξίσωση 4 

NFPCATCUTIBNFR     

 

2.3.2 ΑΕΠ και Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα 

 

Σε μια κλειστή οικονομία, το παραγόμενο προϊόν προορίζεται για τις καταναλωτικές 

ανάγκες των πολιτών, για δημόσιες δαπάνες και για επενδύσεις. Έστω Υ το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν, C η καταναλωτική δαπάνη, G οι δημόσιες δαπάνες και I οι αξία των 

επενδύσεων. Η ταυτότητα του εθνικού προϊόντος από την πλευρά της δαπάνης σε μια 

κλειστή οικονομία είναι: 

 

Εξίσωση 5 

GICY   

 

Στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχουν κλειστές οικονομίες. Λίγο ή πολύ, όλες οι 

οικονομίες συναλλάσσονται με οικονομίες του εξωτερικού, είτε εξάγοντας προϊόντα 

που παράγουν οι ίδιες, είτε εισάγοντας προϊόντα που ο υπόλοιπος κόσμος παράγει και 

οι ίδιες ζητούν να καταναλώσουν. Αν συμβολίσουμε με ΕΧ τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών και με ΙΜ τις αντίστοιχες εισαγωγές, τότε η εξίσωση 5 για μια ανοικτή 

οικονομία είναι: 

 

Εξίσωση 6 

GSBGICIMEXGICY    

 

Επειδή τα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό δεν αποτελούν μέρος του 

εγχώριου παραγόμενου προϊόντος πρέπει να αφαιρεθούν από την εξίσωση. 

Επιπρόσθετα, τα εξαγόμενα προϊόντα, αν και καταναλώνονται στο εξωτερικό, έχουν 

παραχθεί από εγχώριες παραγωγικές μονάδες και πρέπει να προστεθούν στο συνολικό 

εγχώριο προϊόν. 
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Το ΑΕΠ μπορεί να χαρακτηριστεί και ως το εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι από 

την ετήσια παραγωγή. Όμως το ακαθάριστο εθνικό διαθέσιμο εισόδημα (ΑΕΔΕ) 

ενισχύεται και από τις καθαρές εισπράξεις από το εξωτερικό NFR: 

 

Εξίσωση 7 

NFR Y   

 

Οι πολίτες με το διαθέσιμο εισόδημά τους, είτε καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες, 

είτε πληρώνουν φόρους και υποχρεώσεις στο κράτος, είτε το αποταμιεύουν. Αν 

συμβολίσουμε με Sp την αποταμίευση των ιδιωτών και Τ το σύνολο των φόρων τότε το 

ΑΕΔΕ μπορεί να γραφτεί: 

 

Εξίσωση 8 

T pSC  

 

Σε συνδυασμό με την εξίσωση 7 έχουμε: 

 

Εξίσωση 9 

NFPTSCNFRTY P  PSC  

 

Από την παραπάνω εξίσωση συνάγεται ότι το εγχώριο εισόδημα χρησιμοποιείται για 

κατανάλωση, αποταμίευση, πληρωμή φόρων και πληρωμών στο εξωτερικό με τη 

μορφή εισοδημάτων και μεταβιβάσεων. Αν οι εισπράξεις είναι περισσότερες από τις 

πληρωμές, τότε το υπερβάλλον ποσό προστίθεται στο εγχώριο εισόδημα, 

συναποτελώντας το ΑΕΔΕ (Λιανός & Κυρίκος, 2008). 

 

2.3.3 ΙΤΣ και Εθνικολογιστική ταυτότητα 

 

Η εξίσωση 6 με τη χρήση της εξίσωσης 2 γίνεται: 

 

Εξίσωση 10 

CUTIBCAGICY   

 

Με χρήση της εξίσωσης 4 η εξίσωση 10 παίρνει την παρακάτω μορφή: 

 

Εξίσωση 11 

NFRCATCAGICY   
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Συνδυάζοντας την εξίσωση 9 και την εξίσωση 11 προκύπτει: 

 

Εξίσωση 12 

)()( CATCAGTSI

NFRCATCAGICNFRTSC

P

P





 

 

Η εξίσωση 12 αποτελεί τη βασική εθνικολογιστική ταυτότητα και δείχνει ότι οι 

επενδύσεις μιας χώρας χρηματοδοτούνται από την ιδιωτική αποταμίευση, από την 

αποταμίευση του κυβερνητικού τομέα (πλεόνασμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου) και 

από το έλλειμμα του αθροίσματος του ΙΤΣ και του ΙΚΜ (ξένη αποταμίευση). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι επειδή το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του ΙΚΜ εμφανίζεται στους 

λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης (εισπράξεις ή πληρωμές στο προϋπολογισμό) 

και συνεπώς η συνεισφορά του συμπεριλαμβάνεται στη δημόσια αποταμίευση, μπορεί 

χωρίς να επηρεάζει την ορθότητα των επόμενων σχέσεων, να παραληφθεί. 

 

Αν Sg είναι η δημόσια αποταμίευση, Sf η ξένη αποταμίευση και Sn η εθνική 

αποταμίευση, τότε η εξίσωση 12 παίρνει τις παρακάτω μορφές: 

 

Εξίσωση 13 

fgp SSSI   

 

Εξίσωση 14 

fnfn SISSSI   

 

Εξίσωση 15 

ISCA n   

 

Εξίσωση 16 

ICASn   

 

Η εξίσωση 15 δείχνει ότι η απόκλιση μεταξύ της εθνικής αποταμίευσης και της 

επένδυσης σε μια χώρα, ισούται με τη συνολική μεταβολή των καθαρών ξένων 

περιουσιακών στοιχείων της. Αν δηλαδή, η εθνική αποταμίευση είναι μεγαλύτερη της 

ζήτησης επενδύσεων, τότε η υπερπροσφορά αποταμιευτικών πόρων κατευθύνεται στο 



12 

εξωτερικό, με το ΙΤΣ να εμφανίζεται θετικό και πλεονασματικό. Αν η ζήτηση 

επενδυτικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη των εγχώριων αποταμιεύσεων, τότε το ΙΤΣ 

γίνεται αρνητικό και ελλειμματικό, καταδεικνύοντας ως πηγή των επιπλέον 

αποταμιεύσεων το εξωτερικό. Από μια άλλη οπτική, η ίδια σχέση καταδεικνύει την 

εθνική αποταμίευση και επένδυση ως τους παράγοντες που καθορίζουν το ΙΤΣ μιας 

χώρας. 

 

Η εξίσωση 16 σύμφωνα με τους Krugman και Obstfeld (Τόμος Β', 2011) δείχνει ότι 

«μια ανοικτή οικονομία μπορεί να αποταμιεύει, είτε αυξάνοντας το απόθεμα κεφαλαίου 

της, είτε αποκτώντας πλούτο στο εξωτερικό, ενώ μια κλειστή οικονομία μπορεί να 

αποταμιεύει μόνο αυξάνοντας το απόθεμα κεφαλαίου της». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  Προσδιοριστικοί παράγοντες του ΙΤΣ - Βιβλιογραφική 

επισκόπηση 

 

3.1 Θεωρητικές κατευθύνσεις 

 

Το μεγάλο ζητούμενο των ερευνητικών αναζητήσεων είναι ο προσδιορισμός των 

ερμηνευτικών μεταβλητών του ΙΤΣ. Ο λόγος είναι απλός: η διαρκώς εντεινόμενη 

ανησυχία σχετικά με τη διατηρησιμότητα ή μη του εξωτερικού χρέους που 

συσσωρεύεται. Με άλλα λόγια, είναι συνετό να συνεχίζει μια χώρα να προσθέτει 

εξωτερικό χρέος με το ρυθμό που καταδεικνύει το ΙΤΣ, ή πρέπει αυτή η τάση να 

ανατραπεί, αφού όλα δείχνουν ότι το συσσωρευμένο χρέος υπό φυσιολογικές συνθήκες 

δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί μελλοντικά; Αυτή ακριβώς η σημαντικότητα της 

κατεύθυνσης σε μέσο-μακροπρόθεσμο χρόνο του ΙΤΣ, εξηγεί τους λόγους που ένα 

μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αφιερώνεται, τόσο στη διερεύνηση των παραγόντων 

που καθορίζουν την μελλοντική του πορεία, όσο και στη δυνατότητα διατήρηση της. Το 

τελευταίο είναι κρίσιμο για την άσκηση πολιτικής, μιας και η δυνατότητα πληρωμής ή 

μη των χρεών από τις μελλοντικές γενιές, δεν αφήνει ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να 

αφήνει αδιάφορους τους φορείς άσκησης εξουσίας. 

 

Η προσέγγιση που έχει κυριαρχήσει ερευνητικά όσον αφορά τη μελέτη και την 

κατανόηση των μεταβολών και των προσαρμογών του ΙΤΣ, είναι η λεγόμενη 

διαχρονική (intertemporal approach), η οποία προτάθηκε αρχικά από τους Buiter (1979) 

και Sachs (1981) και εξελίχθηκε μετέπειτα από πλήθος ερευνητών. Ενδεικτικά μεταξύ 

άλλων μπορούν να αναφερθούν οι Frenkel και Razin (1988), Sheffrin και Woo (1990), 

Obstfeld και Rogoff (1994), Debelle και Faruqee (1996), Blanchard (2002). Σύμφωνα 

με τη διαχρονική προσέγγιση, οι μεταβολές του ΙΤΣ μπορούν να θεωρηθούν ως το 

αποτέλεσμα της ορθολογικής αξιολόγησης των μελλοντικών οικονομικών εξελίξεων. 

Οι οικονομικές μονάδες δρώντας ορθολογικά, εκτιμούν τις προσδοκώμενες μεταβολές 

και αναλόγως κατανέμουν χρονικά την κατανάλωσή τους (smooth consumption). Αν 

δηλ. κάποιος αναμένει μελλοντικά χαμηλότερο εισόδημα, είναι ορθολογικό να 

εξοικονομήσει πόρους σήμερα για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν, οδηγώντας σε 

μείωση της κατανάλωσης και συνεπώς σε βελτίωση του ΙΤΣ. Από την άλλη, θεωρώντας 

μια μικρή ανοικτή οικονομία που ζει μέρες ύφεσης και μείωσης της παραγωγής, είναι 

λογικό να αναμένει κάποιος να δανειστεί από τις αγορές κεφαλαίου και να ενισχύσει 

την παρούσα κατανάλωση έναντι της μελλοντικής (smoothing), οδηγώντας σε 
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πρόσκαιρη επιδείνωση του ΙΤΣ, μιας και οι μελλοντικές ευνοϊκότερες εξελίξεις θα 

επιτρέψουν την αποπληρωμή των σημερινών δανείων (Bergin & Sheffrin, 1999). 

Συνοπτικά, οι αποφάσεις σχετικά με την αποταμίευση και την επένδυση, είναι 

αποτέλεσμα των προσδοκιών της μελλοντικής εξέλιξης των μακροοικονομικών 

μεταβλητών (Herrmann & Jochem, 2005).  

 

Η έρευνα στράφηκε προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη θεωρεί το ΙΤΣ ως την παρούσα 

αξία των μεταβολών της μελλοντικής καθαρής παραγωγής
13

. Αναπτύχθηκε κυρίως από 

τους Campbell (1987) και Campbell και Shiller (1987), ενώ η ανάλυση επεκτάθηκε και 

εδραιώθηκε από μεγάλο αριθμό ερευνητικών μελετών όπως αυτές των Sheffrin και 

Woo (1990), Otto (1992), Ghosh (1995), Bergin και Sheffrin (1999), Gruber και Kamin 

(2005) και Nason και Rogers (2006). Οι Sheffrin και Woo (1990) την εξηγούν κάνοντας 

μια αντιστοίχιση. Το ΙΤΣ είναι το ανάλογο της αποταμίευσης και η μελλοντική 

παραγωγή παίζει το ρόλο του εισοδήματος της εργασίας. Αν προσδοκούμε πτώση του 

μελλοντικού εισοδήματος, τότε αυξάνουμε την τωρινή αποταμίευση ώστε να 

ανταπεξέλθουμε στο δυσοίωνο μέλλον. Ομοίως, μια αναμενόμενη πτώση της 

μελλοντικής παραγωγής, πρέπει να αντισταθμιστεί με αντίστοιχη θετική μεταβολή του 

ΙΤΣ σε όρους παρούσας αξίας. Τα προβλήματα αυτής της μεθόδου είναι αρκετά και 

αποκαλύπτονται σε κάθε προσπάθεια επαλήθευσης των θεωρήσεων της με χρήση 

ιστορικών δεδομένων. Η εξεύρεση του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου και η 

αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των μελλοντικών παραγωγικών δυνατοτήτων, είναι 

μόνο μερικά από τα ποικίλα προβλήματα του μοντέλου, τα οποία δεν μπόρεσαν να 

ξεπεραστούν με χρήση διάφορων επεκτάσεων του, όπως με τη πρόσθεση ενός 

εξωγενούς σοκ του πραγματικού επιτοκίου (Nason & Rogers, 2006), της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (Bergin & Sheffrin, 2000), ή συμπεριλαμβάνοντας τις 

καταναλωτικές προτιμήσεις (Gruber & Kamin, 2005). Οι Ca' Zorzi και Rubaszek 

(2008) επισημαίνουν τη συχνή απόρριψη της μεθόδου της παρούσας αξίας κυρίως λόγω 

της μεγαλύτερης μεταβλητότητας των πραγματικών δεδομένων σε σύγκριση με τις 

προβλέψεις του μοντέλου (Mercereau &Miniane, 2004), ενώ αναφέρουν και το εύρημα 

της καλύτερης προσαρμογής του μοντέλου στις χώρες της Ευρωζώνης σε σχέση με τις 

υπόλοιπες (Campa & Gavilan, 2006). 

                                                           

13
 Από τους Sheffrin και Woo (1990): 
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CA , όπου ΔΝΟ η μεταβολή της 

καθαρής παραγωγής (net output) οριζόμενης ως το ΑΕΠ μείον τις δαπάνες για επένδυση και δημόσια 

κατανάλωση και r το προεξοφλητικό επιτόκιο. 
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Η δυσκολία επιτυχημένης εφαρμογής του προαναφερόμενου μοντέλου, οδήγησε τους 

περισσότερους οικονομολόγους στη δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση. Ενδεικτικά 

μπορούν να αναφερθούν οι έρευνες των Debelle και Faruguee (1996), Chinn και Prasad 

(2000), Bussiere et al (2004 και 2005), Gruber και Kamin (2005 και 2009), Arghyrou 

και Chortareas (2006), Ca’ Zorzi και Rubaszek (2008), Barnes et al (2010), Brissimis et 

al (2010), Lane και Milesi-Ferretti (2011). Όλες οι παραπάνω έρευνες και ακόμη 

περισσότερες, επιδιώκουν τη δημιουργία μακροχρόνιων-διαχρονικών μοντέλων που 

συνδέουν τη μεταβολή σημαντικών μακροοικονομικών μεταβλητών με την εξέλιξη του 

ΙΤΣ. Με χρήση οικονομετρικών μεθόδων, επιχειρείται η εμπειρική επαλήθευση της 

ύπαρξης μακροχρόνιας ισορροπίας, με το ΙΤΣ να έχει το ρόλο της εξαρτημένης 

μεταβλητής και πλήθος άλλων μεταβλητών να εμφανίζονται ως ανεξάρτητες. Οι 

έρευνες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τους ασκούντες πολιτική εξουσία, μιας και η 

γνώση των κυριότερων μακροχρόνιων προσδιοριστικών παραγόντων του ΙΤΣ, δύναται 

να δράσει επιβοηθητικά στην επιλογή των κατάλληλων πολιτικών που θα επιτρέψουν 

τη διατηρησιμότητα του συσσωρευμένου εξωτερικού χρέους μιας χώρας (Debelle & 

Faruguee, 1996). Βασιζόμενοι στη γνωστή εθνικολογιστική ταυτότητα που θέλει το ΙΤΣ 

να είναι η διαφορά της αποταμίευσης από την επένδυση, οι ερευνητές προσπαθούν να 

προσδιορίσουν παράγοντες που την επηρεάζουν όπως οι δημογραφικοί, το επίπεδο 

ανάπτυξης, η ύπαρξη εξωγενών εξαρτήσεων και σοκ, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κ.α.  

 

3.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες του ΙΤΣ 

 

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των σημαντικότερων προσδιοριστικών παραγόντων 

του ΙΤΣ όπως έχει προταθεί από μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και 

των οικονομικών ή μη μεγεθών που τις αντιπροσωπεύουν στις οικονομετρικές 

αναλύσεις. 

 

3.2.1 Ανταγωνιστικότητα 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι αποκλίσεις των ΙΤΣ μεταξύ χωρών που ανήκουν σε 

νομισματική ένωση, αποδίδονται εν μέρει σε αποκλίσεις της ανταγωνιστικότητας 

(βλέπε μεταξύ άλλων Arghyrou & Chortareas, 2006). Μια χώρα της οποίας τα προϊόντα 

δεν είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τους εμπορικούς της εταίρους, θα χάνει συνεχώς 

μερίδια αγοράς, θα επιδεινώνει το εμπορικό της ισοζύγιο και συνακόλουθα θα 

εμφανίζει ελλείμματα στο ΙΤΣ. Η τιμή των προϊόντων είναι ο καθοριστικότερος ίσως 
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παράγοντας επιτυχίας τους στον διεθνή ανταγωνισμό, κρίνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό 

την ανταγωνιστικότητά τους. Τι καθορίζει όμως το ύψος των τιμών; Έχει διαπιστωθεί, 

ότι σημαντικότερος παράγων είναι το εργατικό κόστος, ιδίως για χώρες ο παραγωγικός 

τομέας των οποίων είναι εντάσεως εργασίας.  Μια χώρα που αυξάνει τους 

πραγματικούς μισθούς πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και πέρα από 

το επίπεδο μισθών των ανταγωνιστών της, θα χάνει συνεχώς σε όρους 

ανταγωνιστικότητας, αυξάνοντας τις εισαγωγές των σχετικά φθηνότερων 

ανταγωνιστικών προϊόντων και μειώνοντας τις εξαγωγές των σχετικά ακριβότερων 

δικών της. 

 

Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει μια χώρα σε μια τέτοια δυσμενή εξέλιξη; Αν η χώρα 

μπορούσε να υποτιμήσει το νόμισμά της, ώστε προσωρινά να καταστήσει σχετικά 

φθηνά τα προϊόντα της και να αντιμετωπίσει τη μείωση της ζήτησης, θα είχε τη 

δυνατότητα ενδεχομένως να αποφύγει την εμφάνιση ανεπιθύμητων ελλειμμάτων στο 

ΙΤΣ και να κερδίσει χρόνο, ώστε να εφαρμόσει μέσο-μακροχρόνιες πολιτικές βελτίωσης 

της ανταγωνιστικότητας. Όμως σε μια ενιαία νομισματική περιοχή, όπως αυτή που 

συναποτελούν οι χώρες του Ευρώ, η δυνατότητα υποτίμησης δεν υπάρχει. Σύμφωνα με 

τη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών που ανέπτυξε ο Mundell (1961), μια 

τέτοια διαταραχή της ζήτησης εξαιτίας πτώσης της ανταγωνιστικότητας, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μόνο αν επικρατούν συνθήκες υψηλής κινητικότητας της εργασίας και 

ευελιξίας των μισθών. Το σκεπτικό σύμφωνα με το De Grauwe (2008) είναι απλό. Η  

χώρα που εμφανίζει μείωση της ζήτησης θα μειώσει την παραγωγή και θα εμφανίσει 

αύξηση της ανεργίας. Από την άλλη, η χώρα ή οι χώρες που εμφανίζονται πιο 

ανταγωνιστικές, θα αυξήσουν την παραγωγή, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης 

και θα αυξήσουν την ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Λόγω αύξησης της ανεργίας και 

μείωσης της ζήτησης εργασίας, οι εργάτες στην υπό δοκιμασία χώρα, είτε θα δεχθούν 

να μειωθούν οι μισθοί (ευελιξία μισθών), είτε θα μεταναστεύσουν προς ανεύρεση 

εργασίας (αυξημένη κινητικότητα) στις ευημερούσες χώρες. Η μείωση του εργατικού 

κόστους, συνεπάγεται μείωση των τιμών των παραγόμενων προϊόντων, δηλ. 

αποπληθωρισμό, οδηγώντας σε επανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας, ενώ 

ταυτόχρονα η φυγή εργατών θα μειώσει την αυξημένη ανεργία. Αντίθετα, στην χώρα ή 

στις χώρες που αυξάνεται η παραγωγή, θα εμφανισθεί υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας, 

ωθώντας τους μισθούς προς τα πάνω, μη αποφεύγοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και 

τη συνακόλουθη μείωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα το κύμα το εργατών 

που θα υποδεχθούν, θα αμβλύνει τον ανεπιθύμητο πληθωρισμό, διαμέσου της 
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μικρότερης του αναμενομένου αύξησης του εργατικού κόστους (λόγω αύξησης της 

προσφερόμενης εργασίας). Συνοψίζοντας, ο Mundell υποστήριξε ότι σε μια περιοχή 

αυξημένης κινητικότητας της εργασίας και ευελιξίας των μισθών, ο εξισορροπητικός 

μηχανισμός που μόλις πριν περιγράφηκε θα οδηγούσε σε ισορροπία και τα ΙΤΣ των 

χωρών, μη επιτρέποντας επίμονες αποκλίσεις. Στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχουν 

ακόμα άριστες νομισματικές περιοχές. Οι ακαμψίες και οι στρεβλώσεις, δεν επιτρέπουν 

τις αυτόματες προσαρμογές, ενώ το κόστος των αποκλίσεων είναι πολύ μεγάλο σε 

όρους ανεργίας και πεισματικών ελλειμμάτων στο ΙΤΣ (Blanchard, 2007). 

 

Είναι εύλογο, η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία μιας χώρας ως 

μέτρο σύγκρισης των σχετικών τιμών των αγαθών που παράγει σε σχέση με αυτά των 

ανταγωνιστριών της, να χρησιμοποιείται ευρέως ως η πιο κοινή μεταβλητή μέτρησης 

του κόστους και της ανταγωνιστικότητας (Arghyrou & Chortareas, 2006; Belke & 

Dreger, 2011). Μια ανατίμηση της ΠΣΣΙ επιδεινώνει το εμπορικό ισοζύγιο, αφού 

αυξάνει την αγοραστική δύναμη των εγχώριων καταναλωτών σε όρους εισαγόμενων 

προϊόντων, οδηγώντας σε αύξηση των εισαγωγών, ενώ ταυτόχρονα φθείρει την 

ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων μειώνοντας τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, 

ανατιμά τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία (χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακίνητα κ.α.) 

αυξάνοντας τη ροπή προς κατανάλωση και μειώνοντας την ιδιωτική αποταμίευση, 

ενισχύοντας την αρνητική επίδραση στο ΙΤΣ (Monokroussos & Thomakos, 2012). 

Συνεπώς, η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών εμφανίζεται αρνητική, με την 

ανατίμηση της ΠΣΣΙ να οδηγεί σε ελλείμματα του ΙΤΣ και την υποτίμηση σε 

πλεονάσματα. 

 

3.2.2 Δομικές μεταρρυθμίσεις 

 

Πολλές διαμάχες έχουν προκύψει σχετικά με το πρόσημο της επίδρασης της εφαρμογής 

δομικών μεταρρυθμίσεων στο ΙΤΣ. Η συζήτηση είναι σχετικά πρόσφατη και έχει 

πυροδοτηθεί από τις αποκλίσεις των ΙΤΣ των χωρών της Ευρωζώνης, σε μια 

προσπάθεια να αποδοθούν στην ετερογένεια των χωρών-μελών, κυρίως όσον αφορά τη 

βούλησή τους για υιοθέτηση δομικών αλλαγών, αλλά και στη ταχύτητα εφαρμογής των 

ήδη θεσμοθετημένων. Με τον όρο δομικές μεταρρυθμίσεις, εννοούνται εκείνες οι 

αλλαγές που μειώνουν την ετερογένεια μεταξύ των συναλλασσόμενων χωρών σε 

διάφορους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής μιας χώρας, όπως η απελευθέρωση 

της αγοράς εργασίας, η αύξηση της μισθολογικής ευελιξίας, ο περιορισμός των 
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στρεβλώσεων σε διάφορα επαγγέλματα, κυρίως όσον αφορά το άνοιγμα ορισμένων 

κλειστών επαγγελμάτων, η ενδυνάμωση του εμπορίου μέσω της μείωσης των κάθε 

είδους υφιστάμενων περιορισμών (δασμοί, ποσοστώσεις), η απελευθέρωση των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου, στοχεύοντας για παράδειγμα στην προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων (Kennedy & Slok, 2005) κ.α. Ο κατάλογος είναι μακρύς, όμως το μόνο 

βέβαιο είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επιδράσεις όλων των παραπάνω παραγόντων 

είναι διφορούμενες. 

 

Υπάρχουν δύο θεωρητικές κατευθύνσεις όσον αφορά την επίδραση των δομικών 

μεταρρυθμίσεων στο ΙΤΣ (Zemanek et al, 2010). Η πρώτη είναι συνεπής με τη 

διαχρονική προσέγγιση του ΙΤΣ και διατείνεται ότι τα βραχυχρόνια ελλείμματα των 

ΙΤΣ, αποτελούν αντιστάθμισμα στις επίπονες δομικές μεταρρυθμίσεις που 

υιοθετούνται. Όταν πια θα έχουν αποφέρει καρπούς σε μέσο-μακροπρόθεσμο χρόνο, θα 

είναι δυνατή η αποπληρωμή των χρεών και η αποκλιμάκωση των ελλειμμάτων. Η 

δεύτερη έχει τις ρίζες της στην προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας που αναλύθηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο. Διατείνεται ότι η ταχύτητα εφαρμογής των δομικών 

αλλαγών είναι αυτή που καθορίζει την εξέλιξη του ΙΤΣ. Μια αύξηση της ευελιξίας των 

μισθών και μια χαλάρωση των όρων προστασίας των εργαζομένων, θα επιφέρουν 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (μέσω μείωσης της ΠΣΣΙ) και άμεση βελτίωση του 

ΙΤΣ βραχυχρόνια. Η ελκυστικότητα του νέου οικονομικού περιβάλλοντος ως 

αποτέλεσμα των δομικών αλλαγών θα αυξηθεί, με αύξηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων λόγω της μεγαλύτερης κερδοφορίας και του αυξανόμενου εσωτερικού 

επιτοκίου, το οποίο με τη σειρά του θα περιορίσει τις κεφαλαιακές απώλειες στο 

εξωτερικό και συνεπώς τις εξαγωγές. Δηλαδή μακροπρόθεσμα θα επέλθει μείωση του 

πλεονάσματος στο ΙΤΣ (Zemanek et al, 2010). Από την παραπάνω ανάλυση έχει 

καταδειχθεί ότι δεν είναι βέβαιη η επίδραση των δομικών αλλαγών. Για παράδειγμα, η 

απελευθέρωση της αγοράς προϊόντος, ενώ θα επιφέρει μεν αύξηση του ανταγωνισμού 

και βελτίωση των προοπτικών του εξαγωγικού τομέα, ταυτόχρονα θα καταστήσει 

ελκυστικές τις τοπικές αγορές και για τις ανταγωνίστριες χώρες του εξωτερικού, 

επιδεινώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ΙΤΣ (Kenedy & Slok, 2005). Επιπρόσθετα, ενώ η 

απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου εμφανίζεται ως αποτέλεσμα 

δομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, επιδρά μάλλον αρνητικά ως επί των πλείστον 

στο ΙΤΣ των αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως λόγω αύξησης των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και της εύκολης πρόσβασης σε φθηνά δανειακά κεφάλαια που ενισχύουν 
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τη ζήτηση και την κατανάλωση, μειώνουν την αποταμίευση και αυξάνουν τις 

εισαγωγές.  

 

Στην παρούσα εργασία δίνεται περισσότερη έμφαση στις επιπτώσεις που μπορεί να 

επέλθουν στο ΙΤΣ από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η ευελιξία των μισθών οδηγεί σε βελτίωση του ΙΤΣ μέσω της μείωσης του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας και της πτώσης των τιμών που επακολουθεί. Υπάρχουν 

και άλλα μέτρα που συντείνουν προς την ίδια κατεύθυνση, όπως η μείωση του 

κατώτερου μισθού, ο περιορισμός της διαπραγματευτικής δύναμης των συνδικάτων, η 

χαλάρωση της προστατευτικής πολιτικής της εργασίας και η συστολή της επιδοματικής 

πολιτικής για την ανεργία. Αν δηλαδή υπάρξει κάποιου είδους απελευθέρωση στις 

απολύσεις (κινητικότητα), συνεπικουρούμενη με περιορισμό της διαπραγματευτικής 

δύναμης των συνδικάτων, πτώση του κατώτατου μισθού και μείωση των επιδομάτων 

ανεργίας, είναι πιθανό να υπάρξει μείωση του μισθολογικού κόστους, μιας και οι 

άνεργοι θα αποδέχονται ευκολότερα μικρότερους μισθούς και θα εκλείψει το κίνητρο 

της εθελοντικής ανεργίας. Όλα τα προηγούμενα θα μειώσουν τις τιμές των προϊόντων, 

ιδίως σε χώρες εντάσεως εργασίας, βελτιώνοντας δραστικά το εμπορικό ισοζύγιο 

(Zemanek et al, 2010). Τα παραπάνω ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, όπως το 

ενδεχόμενο αύξησης της δομικής ανεργίας λόγω της αυξημένης κινητικότητας και 

ευελιξίας, ή την πιθανότητα πτώσης της παραγωγικότητας, λόγω ενθάρρυνσης των 

εργοδοτών να προσλαμβάνουν χαμηλού κόστους και δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό 

(Acemoglu & Shimer, 2000). Αυτό καταδεικνύει δύο προαπαιτούμενα: α) σε μια καλώς 

λειτουργούσα νομισματική ένωση που τείνει να καταστεί άριστη νομισματική περιοχή, 

ο χρόνος προσαρμογής από την υιοθέτηση των αλλαγών μικραίνει και η ανεργία μπορεί 

να αποφευχθεί (Blanchard, 2007) και β) η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων πρέπει να 

διασφαλίζει την κοινωνικοοικονομική ειρήνη, την προστασία δικαιωμάτων και να 

συνοδεύεται από πολιτικές επανεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και βελτίωσης των 

δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (EC, 2007). 

 

Η μέχρι τώρα εμπειρία από τις ερευνητικές μελέτες, έχει καταδείξει τη δυσκολία 

ανεύρεσης κοινά αποδεκτών αντιπροσωπευτικών μεταβλητών της υιοθέτησης και 

εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων. Κάποιοι προτείνουν τόσο το μέγεθος της 

δομικής ανεργίας, μια μείωση της οποίας θα σημαίνει επιτυχημένη εφαρμογή των 

δομικών μεταρρυθμίσεων, όσο και τη μείωση των κοινωνικών μεταβιβάσεων ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, λειτουργώντας ως δείκτης ευελιξίας των αγορών εργασίας (μέσω 
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της μείωσης των επιδομάτων ανεργίας) και δικλείδα ασφαλείας προκειμένου να 

αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard)
14

 της μη δίκαιης και παραγωγικής 

κατανομής των δημόσιων μεταβιβάσεων (Zemanek et al, 2010). Μια μείωση των δύο 

προαναφερόμενων μεταβλητών συνεπάγεται βελτίωση του ΙΤΣ. Ως μέτρο εφαρμογής 

των δομικών μεταρρυθμίσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης το μοναδιαίο 

κόστος εργασίας, η πραγματική  σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, η αύξηση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, διάφοροι δείκτες
15

 διεθνών οργανισμών που μετρούν το 

βαθμό υιοθέτησης αυτών των πολιτικών, η κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηριακών 

αγορών
16

 (Kenedy & Slok, 2005) κ.α. 

 

3.2.3 Διαδικασία σύγκλισης 

 

Έχει παρατηρηθεί, ότι οι σχετικά φτωχότερες χώρες που αναπτύσσονται δυναμικά, 

παρουσιάζουν αρνητικές αποκλίσεις στο εξωτερικό ισοζύγιο. Τα φαινόμενα 

εμφανίζονται πιο έντονα σε χώρες-μέλη νομισματικών ενώσεων, με τις φτωχές χώρες 

να εμφανίζουν ασυνήθιστα υψηλά και επίμονα ελλείμματα στο ΙΤΣ. Η εξήγηση που 

έχει δοθεί είναι απλή. Στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης, όπου η απελευθέρωση 

των χρηματοοικονομικών αγορών διευκολύνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και τη 

χρηματοοικονομική ενοποίηση, τα κεφάλαια κινούνται από τις ανεπτυγμένες και 

πλούσιες χώρες, στις πιο φτωχές και αναπτυσσόμενες. Αυτό συμβαίνει λόγω των 

αυξημένων προσδοκιών των κεφαλαιούχων, οι οποίοι λόγω της πορείας σύγκλισης των 

οικονομιών, αναμένουν αύξηση του μελλοντικού επιπέδου παραγωγικότητας και 

ανάπτυξης και συνακόλουθα μεγιστοποίηση των κεφαλαιακών κερδών. Όλα τα 

παραπάνω διευκολύνονται, από το κοινό νόμισμα που εξαλείφει τους 

συναλλαγματικούς κινδύνους και τη σύγκλιση των επιτοκίων. Οι Blanchard και 

Giavazzi (2002) ισχυρίστηκαν ότι το ιδεατό (επιθυμητό) επίπεδο εξωτερικού χρέους 

(σχετίζεται με το ΙΤΣ μιας και δημιουργείται από τα συσσωρευμένα ελλείμματα του) 

αυξάνει, όσο υψηλότερη είναι η αναμενόμενη ανάπτυξη, όσο μικρότερη είναι η 

απόκλιση του εγχωρίου από το ξένο επιτόκιο και όσο η ελαστικότητα της 

υποκατάστασης μεταξύ των εγχωρίων και των ξένων προϊόντων αυξάνεται (Giavazzi & 

                                                           
14

 Moral hazard: Σχετίζεται με την ύπαρξη δημοσίων συστημάτων διασφάλισης κυρίως σε εθνικό 

επίπεδο, όπως η καταβολή επιδομάτων στους ανέργους. Σε πολλές χώρες η αυτόματη μεταβίβαση 

εισοδήματος από το κράτος στους έχοντες ανάγκη, είτε πρόκειται για πολίτες, είτε για ολόκληρες 

περιοχές χαμηλού εισοδήματος, προκαλεί χαλάρωση, περιορίζοντας τις πιέσεις οικονομικής 

προσαρμογής και μετατρέποντάς τες σε μόνιμες, χωρίς να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (De 

Grauwe, 2008) 
15

 Ενδεικτικά: Strictness of employment (OECD), Fraser Index Economic Freedom of the World  
16

 Stock market capitalisation as a share of GDP (World Bank Financial Structure Database) 
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Spaventa, 2010). Το πρώτο έχει ήδη αναλυθεί και σχετίζεται με τις προσδοκίες των 

επενδυτών και την αέναη αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών. Το δεύτερο αναφέρεται 

στην χρηματοοικονομική απελευθέρωση και στη βασική συνέπειά της που είναι η 

μείωση των επιτοκίων. Αυτή επιφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε φθηνά δανειακά 

κεφάλαια και συνεπώς ενισχύει τη ζήτηση της οικονομίας, αυξάνοντας την 

κατανάλωση και μειώνοντας την αποταμίευση, αυξάνοντας όχι μόνο τα ελλείμματα του 

ΙΤΣ, αλλά και τις προσδοκίες ενός καλύτερου μελλοντικού εισοδήματος, χαλαρώνοντας 

τον εισοδηματικό περιορισμό αποπληρωμής του συσσωρευμένου εξωτερικού χρέους. 

Το τρίτο αναφέρεται στην απελευθέρωση των αγορών προϊόντος, η οποία έχει επιφέρει 

αύξηση του ανταγωνισμού και της ελαστικότητας υποκατάστασης, με την έννοια ότι 

μια μικρή μεταβολή της τιμής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με μεγαλύτερη ευκολία 

τα μερίδια αγοράς. Αυτό οδηγεί σε εφησυχασμό και σε μεγαλύτερο δανεισμό, μιας και 

οι οικονομικοί παράγοντες υποθέτουν ότι θα χρειαστεί μικρότερη μελλοντική πτώση 

των τιμών και συνεπώς μικρότερη απώλεια μελλοντικής κερδοφορίας, προκειμένου να 

ανακτηθεί η χαμένη ανταγωνιστικότητα και να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή των 

χρεών. 

 

Μπορεί να συναχθεί από τα παραπάνω, ότι η εμφάνιση ελλειμμάτων στο ΙΤΣ δεν είναι 

κατ’ ανάγκη ένα απευκταίο οικονομικό φαινόμενο και ίσως να αποτελεί το φυσικό 

αποτέλεσμα της διαδικασίας πραγματικής σύγκλισης μεταξύ αποκλινουσών οικονομιών 

(Ahearne et al, 2007). Έχει ένα καλό και ένα κακό πρόσωπο (Eichengreen, 2010). Είναι 

αναπόφευκτο μια χώρα που χρειάζεται κεφάλαια προκειμένου να αναπτύξει την 

οικονομία της ώστε να φθάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας και ανάπτυξης, να 

στραφεί στις αγορές κεφαλαίου του εξωτερικού. Από τη στιγμή που επενδυθεί το 

πλεονάζον κεφάλαιο των χωρών που δανείζουν, είναι ευνόητο να αναμένει κάποιος ότι 

η αποπληρωμή των δανείων θα είναι εφικτή, όταν λόγω της υψηλότερης 

παραγωγικότητας και του υψηλότερου επιπέδου αναπτύξεως, οι επενδύσεις αρχίζουν να 

αποδίδουν, κυρίως μέσω των αυξανόμενων εξαγωγών. Συμβαίνει αυτό στην 

πραγματικότητα; Η πρόσφατη εμπειρία της Ευρωζώνης μας απαντά όχι πάντα. Η 

Ελλάδα, μια χώρα με αυξημένα και επίμονα ελλείμματα στο ΙΤΣ τη δεκαετία 2000-

2010, ακολούθησε ανάλογη πορεία σύγκλισης και συσσώρευσης υπέρογκου 

εξωτερικού χρέους. Η εμπειρία έδειξε ότι το χρέος ήταν μη βιώσιμο και η θεωρία της 

αποπληρωμής των χρεών όταν πια το επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης έχει προσεγγισθεί 

δεν βρήκε εφαρμογή. Όπως επιβεβαίωσε η πρόσφατη μακροοικονομική κατάρρευση 

της Ελλάδας, μια χώρα με επίμονα ελλείμματα στο ΙΤΣ και ταυτόχρονη αυξημένη 
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δανειακή εξάρτηση από το εξωτερικό, είναι ευάλωτη σε μια ξαφνική διακοπή στη ροή 

εξωτερικής χρηματοδότησης, η οποία οδηγεί σε απότομη προσαρμογή του ΙΤΣ με 

απρόβλεπτες συνέπειες στη μακροοικονομική και μικροοικονομική κατάσταση της 

χώρας (Obstfeld, 2012). Στην αδυναμία πρόβλεψης και προστασίας από τις δυσμενείς 

αυτές εξελίξεις, συνέτεινε και η συμπεριφορά των αρχών της Ευρωζώνης, η οποία 

εφαρμόζοντας το δόγμα της καλοπροαίρετης αδράνειας (benign neglect), άφησε τις 

εξελίξεις να κυλήσουν χωρίς παρέμβαση, συνεπικουρούμενη από τη σύμφωνη γνώμη 

πλήθους οικονομολόγων. Χαρακτηριστικό είναι το ερώτημα των Blanchard και 

Giavazzi (2002) περί της ανάγκης δράσης ή μη, μπροστά στα υψηλά ελλείμματα του 

ΙΤΣ των χωρών του Νότου της Ευρωζώνης, θεωρώντας τα ως αναπόφευκτη 

πραγματικότητα της διαδικασίας σύγκλισης. Και οι Belke και Dreger (2011) τονίζουν 

ότι βραχυχρόνια, ένα ισορροπημένο ΙΤΣ μπορεί να μην είναι η άριστη λύση και οι 

πολιτικοοικονομικές παρεμβάσεις που το οδηγούν προς την ισορροπία μπορεί τελικά να 

αποδειχθούν επιβλαβείς. Δυστυχώς, η καλοπροαίρετη αδράνεια, δεν εμπόδισε σε 

αρκετές χώρες, την μετατροπή των καλών στοιχείων σε παθογόνα, οδηγούμενα κυρίως 

από εγχώριες στρεβλώσεις όπως τη «φούσκα» των ακινήτων και των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, το δημοσιονομικό εκτροχιασμό και υπεραισιόδοξες 

εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των μελλοντικών εισοδημάτων (Monokroussos & 

Thomakos, 2012).  

 

Στις εμπειρικές μελέτες η διαδικασία της σύγκλισης αντιπροσωπεύεται από πολύ 

γνωστές μακροοικονομικές μεταβλητές όπως: α) την ποσοστιαία αύξηση του 

πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος, β) το σχετικό κατά κεφαλήν 

εισόδημα μιας χώρας ως προς μια χώρα αναφοράς. Η σχέση των δύο μεταβλητών με το 

ΙΤΣ είναι αρνητική, με την αύξηση τους να αντιπροσωπεύει τη διαδικασία σύγκλισης 

και συνεπώς να επιδεινώνει το ΙΤΣ. 

 

3.2.4 Χρηματοοικονομική απελευθέρωση και ενοποίηση 

 

Η παγκοσμιοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών και η ενοποίηση που συνέβη για 

τις χώρες της Ευρωζώνης, επέτρεψε τη ραγδαία πτώση του κόστους δανεισμού και την 

χωρίς προηγούμενο ευκολία ανεύρεσης κάθε λογής κεφαλαίων. Ο ανεμπόδιστος 

φθηνός δανεισμός, οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης λόγω υπερκατανάλωσης και 

αναπόφευκτα σε πτώση της αποταμίευσης, κυρίως λόγω της ψευδαίσθησης του μόνιμου 

εισοδήματος. Η ατέλειωτη πίστωση, προκάλεσε αλλαγή της συμπεριφοράς των 
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πιστωτών, με πλήθος δανείων να χορηγούνται ανέλεγκτα, μεγάλο μέρος των οποίων για 

καταναλωτικούς σκοπούς, ενισχύοντας τις εισαγωγές, δημιουργώντας φαινόμενα τύπου 

«φούσκας» και αναίτιου πλουτισμού, προκαλώντας αύξηση των τιμών, πληθωρισμό και 

ακόρεστη ανάγκη για νέο δανεισμό. Όλα τα παραπάνω περιγράφουν ένα μόνο μέρος 

της πραγματικότητας που οδήγησε στη κρίση του 2008 και η οποία συνοδεύτηκε από 

διαφοροποιημένες επιπτώσεις σε κάθε χώρα. 

 

Οι παραπάνω συνθήκες ευνόησαν τις χώρες που επιθυμούσαν δανειακά κεφάλαια, με 

αποτέλεσμα να ενισχύσουν την τάση αρνητικής απόκλισης των ΙΤΣ. Ως συχνό μέτρο 

αντιπροσώπευσης της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης και ενοποίησης, 

χρησιμοποιείται ο λόγος της ιδιωτικής πίστωσης προς το ΑΕΠ (Brissimis et al, 2008; 

Gruber & Kamin, 2009; Monokroussos & Thomakos, 2012). Αρκετοί ερευνητές 

χρησιμοποιούν τον λόγο της ποσότητας προσφοράς χρήματος Μ2
17

 ή Μ3
18

 προς το 

ΑΕΠ, ως μέτρο της χρηματοοικονομικής εμβάθυνσης (Herrmann & Jochem, 2005; 

Blanchard & Giavazzi, 2002). Μια ανοδική κίνηση των παραπάνω μεταβλητών που 

καταδεικνύει ένα μεγαλύτερο βαθμό χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης και 

εμβάθυνσης, θα επιφέρει μια αντίθετη, αρνητική επίπτωση στο ΙΤΣ. 

 

3.2.5 Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

 

Σύμφωνα με την εθνικολογιστική ταυτότητα, το ΙΤΣ είναι άμεσα εξαρτημένο από την 

εθνική αποταμίευση δηλ. με το άθροισμα της δημόσιας αποταμίευσης και της 

αποταμίευσης των ιδιωτών. Δημόσια αποταμίευση είναι το πλεόνασμα ή το έλλειμμα 

που εμφανίζει ο δημόσιος τομέας μιας χώρας στη διάρκεια ενός οριοθετημένου 

χρονικού διαστήματος, συνήθως ενός έτους. Εύλογα συνεπώς θα μπορούσε να υποθέσει 

κάποιος, ότι είναι εκ των προτέρων δεδομένο, λόγω ακριβώς του ορισμού της 

ταυτότητας, ότι η δημόσια αποταμίευση επηρεάζει σημαντικά το ΙΤΣ. Στην πράξη όμως 

αυτό αμφισβητείται και προβάλλονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 

                                                           
17

 Χρήμα και Οιονεί Χρήμα (M2) ως ποσοστό του ΑΕΠ: Νόμισμα και καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα 

(Μ0), καταθέσεις όψεως, ταξιδιωτικές επιταγές και άλλοι λογαριασμοί που κινούνται με επιταγές (Μ1), 

καταθέσεις χρηματαγοράς (διαχείρισης διαθεσίμων), μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, καταθέσεις 

ταμιευτηρίου και βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις (Mankiw N., 2002). 
18

 Χρήμα με την ευρεία έννοια (M3) ως ποσοστό του ΑΕΠ: M2 και ευρωδολάρια, προθεσμιακές 

καταθέσεις μεγάλης διάρκειας, συμφωνίες επαναγοράς μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας (ρέπος) και 

καταθέσεις χρηματαγοράς (Mankiw N., 2002).  
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Η πρώτη προσέγγιση, η λεγόμενη Ρικαρδιανή, θεωρεί ότι μια εμφάνιση 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων μπορεί να συνοδευτεί από μια ανάλογη αύξηση της 

ιδιωτικής αποταμίευσης, τέτοιου μάλιστα μεγέθους, ώστε να είναι ικανή να 

αντισταθμίσει τη μείωση της δημόσιας αποταμίευσης και να διατηρήσει το ΙΤΣ 

ανεπηρέαστο. Για να συμβούν όλα τα παραπάνω, η θεωρία υποθέτει ότι τα άτομα 

κινούνται και πράττουν ορθολογικά και συνεπώς μια επιδείνωση του δημοσιονομικού 

ισοζυγίου, θα την εκλάβουν ως βεβαιότητα ύπαρξης υψηλότερης φορολογικής 

επιβάρυνσης στο μέλλον, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του σημερινού 

ελλείμματος. Αυτό θα τους ωθήσει στην αύξηση των αποταμιεύσεων τους, για να 

μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να ανταπεξέλθουν στο μελλοντικό φορολογικό 

βάρος. Από την άλλη, μια αύξηση της δημόσιας αποταμίευσης λόγω επιβολής 

υψηλότερων φόρων, ωθεί τα νοικοκυριά σε ανάλογη μείωση των αποταμιεύσεων τους. 

Αυτού του είδους η οικονομική συμπεριφορά, παρατηρήθηκε εμπειρικά στα τέλη της 

δεκαετίας του ’90, όταν οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούσαν να 

μειώσουν τα ελλείμματά τους ώστε να πληρούν τους δημοσιονομικούς όρους 

συμμετοχής στη ζώνη του Ευρώ. Τα στοιχεία του ΙΤΣ των χωρών αυτών, έδειξαν ότι το 

ΙΤΣ έμεινε ανεπηρέαστο από την αύξηση της δημόσιας αποταμίευσης και σίγουρα δεν 

αυξήθηκε, με κυριότερη αιτία την ανάλογη μείωση της ιδιωτικής αποταμίευσης 

(Krugman & Obstfeld, 2011:59). 

 

Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στη λεγόμενη υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων
19

. 

Σύμφωνα με αυτή, μια μείωση της δημόσιας αποταμίευσης λόγω αυξημένων 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση των ιδιωτικών 

αποταμιεύσεων. Δεν είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπός δρα πάντα ορθολογικά και κυρίως 

στις οικονομικής φύσεως αποφάσεις. Και αν υπάρχουν κάποια άτομα που ορθολογικά 

δρώντες φυλάξουν περισσότερα για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν, υπάρχουν άλλα 

τόσα και ακόμα περισσότερα που θα εκλάβουν τη δημοσιονομική επέκταση ως σημάδι 

της ευημερίας που ακολουθεί και όχι μόνο δεν θα περιορίσουν την κατανάλωσή τους, 

αλλά θα την ενισχύσουν και θα την επιταχύνουν, ανταποκρινόμενοι στη σημερινή 

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Με την ψευδαίσθηση της αύξησης του 

μόνιμου εισοδήματός τους, ενδεχομένως να περιορίσουν περαιτέρω την αποταμίευσή 

τους, διογκώνοντας το πρόβλημα (Monokroussos & Thomakos, 2012). Αυτή η 

ενδεχόμενη παράλληλη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του ελλείμματος 

του ΙΤΣ χαρακτηρίστηκε ως υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων. Τα δίδυμα ελλείμματα 
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 Σύμφωνα με άλλους ονομάζεται Κεϋνσιανή. 
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εμπειρικά εμφανίστηκαν σε πολλές χώρες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις 

μακροοικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ στη δεκαετία του ’80, όπου η κυβέρνηση 

Reagan αύξησε το δημοσιονομικό έλλειμμα μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων 

δαπανών, ενώ παρατηρήθηκε ταυτόχρονα σημαντική αύξηση του ελλείμματος του ΙΤΣ. 

Μια εξήγηση που έχει δοθεί, είναι ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν συνοδεύτηκε από 

αξιόλογη μεταβολή της ιδιωτικής αποταμίευσης και επένδυσης (Krugman & Obstfeld, 

2011:58).  

 

Συνοψίζοντας, θεωρώντας ότι η ορθολογική συμπεριφορά δεν είναι εκ των προτέρων 

δεδομένη και βασιζόμενοι σε πλήθος μελετών
20

 που τείνουν στη διαπίστωση μιας 

μάλλον ανορθολογικής συμπεριφοράς των ιδιωτών απέναντι στα δημοσιονομικά 

ελλείμματα,  αναμένεται η δημοσιονομική επέκταση να ασκήσει αρνητική επίδραση 

στο ΙΤΣ.  

 

3.2.6 Δημογραφικοί παράγοντες 

 

Η ηλικιακή δομή μιας χώρας είναι πιθανό να επηρεάσει την εγχώρια αποταμίευση. Με 

τον όρο ηλιακή δομή (προφίλ) εννοείται το μερίδιο των οικονομικά εξαρτημένων 

κατοίκων μιας χώρας σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Χρησιμοποιούνται δύο 

δείκτες, οι επονομαζόμενοι δείκτες εξάρτησης. Ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει το 

ποσοστό των νέων κάτω των 15 ετών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό (Young 

Dependency ratio) και ένας που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 

65 ετών (Old Dependency ratio). Μια αύξηση του ποσοστού των οικονομικά 

εξαρτημένων πολιτών, συνεπάγεται μια αντίστροφή τάση στο ποσοστό του ενεργού 

παραγωγικού δυναμικού και δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά την αποταμίευση της 

οικονομίας.  

 

Η θεώρηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση του κύκλου ζωής  (Mankiw N., 2002) που 

ανέπτυξε ο Franco Modigliani
21

 σύμφωνα με την οποία, τα άτομα εξομαλύνουν την 

κατανάλωσή τους (την διατηρούν σε ένα σχετικά σταθερό επίπεδο) σε όλη τη διάρκεια 

                                                           
20

 (Blanchard & Giavazzi, 2002), (Monokroussos & Thomakos D., 2012), (Chinn D. & Prasad S., 2000), 

(Ca' Zorzi, Chudik, & Dieppe, Current Account Benchmarks for Central and Eastern Europe. A Desperate 

search?, 2009), (Bussiere, Fratzscher, & Muller, Current Account dynamics in OECD and EU acceding 

countries - An Intertemporal approach, 2004; Arghyrou & Chortareas, 2006) 
21

 Franco Modigliani (1918 –2003): Ιταλός οικονομολόγος, δίδαξε στο τμήμα Οικονομικών του 

Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, ενώ του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ στα 

Οικονομικά το 1985. 
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της ζωής τους, ενώ παράλληλα λόγω των μεταβολών του εισοδήματός τους την ίδια 

περίοδο, χρησιμοποιούν την αποταμίευση ως εξισορροπητικό παράγοντα της 

διατήρησης ενός επιθυμητού επιπέδου διαβίωσης. Με απλά λόγια, ένα άτομο 

αποταμιεύει όταν το εισόδημά του είναι υψηλό και το μεταφέρει χρονικά διαμέσου της 

αποταμίευσης, σε μια περίοδο που το εισόδημα του αναμένεται να είναι χαμηλό, 

συνήθως όταν συνταξιοδοτηθεί. Όπως αναφέρει ο Mankiw (2002, σελ. 662) «η 

ερμηνεία αυτή της καταναλωτικής συμπεριφοράς αποτελεί τη βάση της υπόθεσης του 

κύκλου ζωής (life-cycle hypothesis)». Ομοίως, η ύπαρξη αυξητικής τάσης στο δείκτη 

εξάρτησης νέων, συνεπάγεται μείωση του εργατικού δυναμικού με συνακόλουθη 

μείωση της αποταμίευσης. 

 

Πρέπει να αναφερθούν οι αντιρρήσεις στην προαναφερόμενη θεωρία, με τις κυριότερες 

ενστάσεις να εστιάζονται στην παρατηρούμενη μη αναμενόμενη από την υπόθεση του 

κύκλου ζωής συμπεριφορά των ηλικιωμένων, τόσο όσον αφορά την κατανάλωση, όσο 

και την αποταμίευσή τους. Πολλές μελέτες στοιχειοθετούν μια μικρότερη του 

αναμενομένου μείωση της αποταμίευσης των ηλικιωμένων, με τις δύο επικρατέστερες 

ερμηνείες να αναφέρονται αφενός στην αυξημένη αβεβαιότητα των γερόντων σχετικά 

με απρόβλεπτες ιατρικές δαπάνες, κυρίως λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής, και 

αφετέρου στην τάση τους να αποταμιεύουν επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία 

προκειμένου να τα κληροδοτήσουν στους απογόνους τους (Mankiw N., 2002)
22

. 

Εντούτοις, πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν αρνητική αιτιότητα μεταξύ των δεικτών 

εξάρτησης και του ΙΤΣ, επιβεβαιώνοντας τον Modigliani. Ενδεικτικά μπορούν να 

αναφερθούν οι έρευνες των Chinn D. και Prasad S. (2000), Brissimis et al (2010) και 

Gruber και Kamin (2005). Επιπρόσθετα, οι Medina et al (2010) χρησιμοποιούν ως 

δημογραφική μεταβλητή το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, υποστηρίζοντας ότι ένας 

αυξητικός ρυθμός ανόδου του πληθυσμού, καταδεικνύει ένα μεγαλύτερο μελλοντικό 

εργατικό δυναμικό, το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει την επέκταση των τωρινών 

ελλειμμάτων του ΙΤΣ. 

 

3.2.7 Πραγματικό επιτόκιο 

 

Η μεταβολή των πραγματικών επιτοκίων επιδρά σημαντικά στις αποταμιεύσεις των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Μια αύξηση του πραγματικού επιτοκίου, αυξάνει 

τις αποδόσεις των καταθέσεων με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο ελκυστική η 
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 Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση του κύκλου ζωής βλέπε σελ. 662 έως 667. 
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αποταμίευση, ενώ μια πτώση του πραγματικού επιτοκίου δρα στην αντίθετη 

κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, μια αύξηση του πραγματικού επιτοκίου μειώνει τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές των επενδύσεων σε όρους παρούσας αξίας, με αποτέλεσμα 

να επιδρά αρνητικά στις επενδύσεις. Και οι δύο επιδράσεις συντείνουν στη θετική 

σχέση του πραγματικού επιτοκίου και του ΙΤΣ. Πρέπει να επισημανθεί, ότι σύμφωνα με 

τους Monokrousso και Thomako (2012), μια μεταβολή του πραγματικού επιτοκίου 

επιδρά σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη σε αντιστοίχιση με το φαινόμενο της 

υποκατάστασης, θα οδηγήσει τους αποταμιευτές να υποκαταστήσουν παρούσα 

κατανάλωση με αυξημένη αποταμίευση, ώστε να απολαύσουν υψηλότερη κατανάλωση 

στο μέλλον. Η δεύτερη σε αντιστοίχιση με το εισοδηματικό φαινόμενο, θα 

δημιουργήσει μια αίσθηση αυξημένου εισοδήματος σε αναλογία με την αυξημένη 

επιτοκιακή απόδοση και η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση της παρούσας 

κατανάλωσης. Συνεπώς υπάρχει ενδεχόμενο, η σχέση μεταξύ πραγματικού επιτοκίου 

και του ΙΤΣ να είναι αρνητική, αν το εισοδηματικό φαινόμενο υπερισχύσει του 

φαινομένου υποκατάστασης. 

 

3.2.8 Εμπορική απελευθέρωση και Όροι Εμπορίου  

 

Ο όρος εμπορική απελευθέρωση (trade openess) αναφέρεται στο βαθμό εξάλειψης των 

εμποδίων διακίνησης των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ των χωρών. Τα εμπόδια 

στην εμπορική διακίνηση εφαρμόζονται στα πλαίσια προστατευτικών πολιτικών που 

υιοθετούν τα κράτη ή ομάδες κρατών, εξαιτίας άλλοτε εύλογων, άλλοτε υπερβολικών 

ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει ο διεθνής ανταγωνισμός στους εγχώριους 

κλάδους και παίρνουν τη μορφή είτε δασμών και ποσοστώσεων που περιορίζουν τις 

εισαγωγές, είτε επιδοτήσεων της εγχώριας παραγωγής (Krugman & Obstfeld, Τόμος 

Α’, 2011). Στις περισσότερες μελέτες, η εμπορική απελευθέρωση αντιπροσωπεύεται 

από το άθροισμα της αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ και 

συχνά διαπιστώνεται εμπειρικά θετική σχέση με το ΙΤΣ (Barnes, Lawson & Radziwill, 

2010; Gruber & Kamin, 2009) με την αντίθετη αιτιότητα να είναι αντικείμενο 

εμπειρικής διερεύνησης, μιας και δεν μπορεί να αποκλεισθεί.  

 

Όροι εμπορίου (terms of trade) είναι ο λόγος της αξίας των εξαγωγών προς την αξία 

των εισαγωγών. Μια αύξηση του λόγου, υποδεικνύει βελτίωση σε οικονομικούς όρους, 

μιας και με δεδομένες εξαγωγές είναι πλέον δυνατό να αγοραστούν μεγαλύτερης αξίας 

εισαγόμενα προϊόντα ή με άλλα λόγια, οι δεδομένες εισαγωγές μπορούν να 
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αντισταθμιστούν με μικρότερης αξίας εξαγωγές. Αν η βελτίωση του λόγου οφείλεται σε 

πτώση των τιμών των εισαγωγών, τότε υπάρχει ένα επιπρόσθετο όφελος από τον 

περιορισμό του πληθωρισμού κόστους που αντιμετωπίζει μια οικονομία που εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή πρώτων υλών. Εμπειρικά αναμένεται θετική σχέση 

με το ΙΤΣ (Bitzis, Paleologos & Papazoglou, 2008), αν και οι Debelle και Faruqee 

(1996) δεν εντόπισαν αξιόλογη  μακροχρόνια επίδραση. 

 

3.2.9 Πετρέλαιο 

 

Η  μεταβολή των τιμών του πετρελαίου επιδρά σημαντικά στο ΙΤΣ των χωρών, επειδή 

αποτελεί βασική πρώτη ύλη σχεδόν σε κάθε διαδικασία παραγωγής, επηρεάζοντας 

καθοριστικά τόσο την αξία των εισαγωγών, όσο και το κόστος των τελικών προϊόντων. 

Η επίδραση μιας αύξησης της τιμής του πετρελαίου, είναι θετική σε χώρες που το 

εξάγουν, αφού το αυξημένο μερίδιο τους στο εμπορικό ισοζύγιο, οδηγεί σε σημαντική 

θετική επίδραση στο ΙΤΣ. Αντίθετα, στις ενεργειακά εξαρτημένες χώρες οι οποίες 

αποτελούν και την πλειοψηφία, μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί σε 

αρνητική επίδραση στο ΙΤΣ (Ahearne, Schmitz, von Hagen, 2007). 

 

3.2.10 Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας είναι η διαφορά της αξίας των ξένων 

περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι εγχώριοι οικονομικοί παράγοντες, μείον την 

αξία των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν αλλοδαποί. Είναι ο βασικός 

δείκτης του εθνικού πλούτου μιας χώρας, επειδή ποσοτικοποιεί είτε τις απαιτήσεις της 

χώρας, είτε το συσσωρευμένο χρέος που οφείλει σε εξωτερικούς οικονομικές 

παράγοντες. Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία μεταβάλλονται κατά το μέγεθος του 

ελλείμματος ή του πλεονάσματος του ΙΤΣ. Μια χώρα με πλεόνασμα στο ΙΤΣ, αυξάνει 

τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ ένα έλλειμμα στο ΙΤΣ τα μειώνει.  

 

Σύμφωνα με τους Ca' Zorzi, Chudik και Dieppe (2009), η αρχική θέση των καθαρών 

ξένων περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας μπορεί να επιδράσει στο ΙΤΣ σε δύο 

ενδεχόμενες αντίθετες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, μια χώρα με 

σχετικά θετικά καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία, έχει την πολυτέλεια εμφάνισης 

ελλειμμάτων στο ΙΤΣ χωρίς να θίγεται το αξιόχρεο της, καταδεικνύοντας μια πιθανή 

αρνητική σχέση. Εναλλακτικά, η ίδια χώρα θα έχει αυξημένες ροές κεφαλαίων από το 
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εξωτερικό ως απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει στο εξωτερικό και οι 

οποίες τείνουν να ασκούν θετική επίδραση στο ΙΤΣ.  Τα μακροοικονομικά μοντέλα των 

ανοικτών οικονομιών προβλέπουν ότι η θετική επίδραση θα είναι ισχυρότερη (Ca' Zorzi 

et al, 2009), γεγονός που επιβεβαιώνεται από πλήθος εμπειρικών ερευνών (Chinn & 

Prasad, 2000; Gruber & Kamin, 2005; Barnes et al, 2010). 

 

3.2.11  Μακροοικονομική αβεβαιότητα 

 

Με τον όρο μακροοικονομική αβεβαιότητα, επιχειρείται να ομαδοποιηθούν όλοι εκείνοι 

οι οικονομικοί, θεσμικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί παράγοντες που διαμορφώνουν ένα 

ελκυστικό ή αποτρεπτικό επενδυτικό τοπίο. Μια χώρα με σταθερό πολιτικό πλαίσιο 

λειτουργίας, με προβλεπόμενη μακροοικονομική πορεία, με θεσμική προστασία από 

κάθε είδους αγκυλώσεις και στρεβλώσεις της εγχώριας οικονομικής ζωής, με 

εδραιωμένη την κοινωνική ειρήνη και σταθερό νομικό πλαίσιο, προσελκύει επενδυτές 

είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό με αποτέλεσμα να εμφανίζει ελλείμματα 

στο ΙΤΣ. Οι Debelle και Faruqee (1996) προτείνουν ως μέτρο της μακροοικονομικής 

αβεβαιότητας την ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού, η οποία καθώς εντείνεται 

προκαλεί την αύξηση των προστατευτικών αποταμιεύσεων λόγω αβεβαιότητας και 

συνεπώς βελτιώνει το ΙΤΣ. Ομοίως οι Brissimis et al (2010) την αντιπροσωπεύουν με 

την οικονομετρική προσέγγιση της μεταβολής της διακύμανσης του πληθωρισμού, 

αλλά στοιχειοθετούν μια μη αναμενόμενη αρνητική σχέση με το μέγεθος της 

αποταμίευσης και συνακόλουθα με το ΙΤΣ. 

 

3.2.12 Επενδύσεις και παραγωγικότητα 

 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις, ως αυτόνομο κομμάτι της λογιστικής ταυτότητας που ορίζει το 

ΙΤΣ, είναι εύλογο να είναι καθοριστικός προσδιοριστικός παράγοντας. Συν τοις άλλοις, 

αποτελούν σημαντική μεταβλητή της συνολικής ζήτησης που με τη σειρά της επηρεάζει 

σε δεύτερο χρόνο την ιδιωτική αποταμίευση. Μια οικονομία που αναμένει υψηλά 

επίπεδα πλούτου και ανάπτυξης, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια που τείνουν να 

επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν τις ευνοϊκές προσδοκίες. Η παραγωγικότητα της 

εργασίας αυξάνει, ενώ η αυξημένη ζήτηση που σχετίζεται με την απαραίτητη εισαγωγή, 

των κατά κύριο μέρος εισαγόμενων προς επένδυση κεφαλαίων και αγαθών, οδηγεί σε 

περαιτέρω επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, σε αύξηση της κατανάλωσης, σε 
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μείωση της αποταμιεύσεως και σε διεύρυνση του ελλείμματος ή περιορισμό του 

πλεονάσματος του ΙΤΣ.  

 

Επιπρόσθετα, η αυξημένη παραγωγικότητα ως αποτέλεσμα της αύξησης των 

επενδύσεων, οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού λόγω της επακόλουθης αύξησης των 

μισθών στο τομέα των μη εμπορεύσιμων αγαθών (De Grauwe, 2008:91; Lopez-Salido 

& Restroy J, 2005). Το παραπάνω φαινόμενο, το οποίο ονομάζεται και αποτέλεσμα 

Balassa-Samuelson
23

, είναι εντονότερο στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης. Στην 

πράξη, το αποτέλεσμα Balassa-Samuelson αμφισβητείται, επειδή η αύξηση του 

μισθολογικού κόστους στον τομέα των μη εμπορεύσιμων αγαθών, παρασύρει και τον 

τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών, είτε εξαιτίας της αύξησης του μοναδιαίου κόστους 

λόγω χρήσης υπηρεσιών ως πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία, είτε γιατί οι 

αυξήσεις των μισθών σε μια ομάδα εργαζομένων εγείρουν διεκδικήσεις και στις 

υπόλοιπες (Zemanek, Belke & Schnabl, 2010), ως αποτέλεσμα της αύξησης του 

κόστους ζωής και της σχετικής μείωσης των μέχρι εκείνη τη στιγμή μισθολογικών 

παροχών. Όλα τα προαναφερθέντα, συνεπάγονται πληθωριστικές πιέσεις που φθείρουν 

περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και συνεπώς επηρεάζουν αρνητικά το ΙΤΣ. 

 

3.2.13 Παραγωγικό κενό 

 

Παραγωγικό κενό (output gap), είναι η απόκλιση μεταξύ του πραγματικού και του 

δυνητικού
24

 επιπέδου του προϊόντος μιας οικονομίας σαν ποσοστό του δυνητικού 

προϊόντος. Είναι το επίπεδο του προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθεί όταν οι 

συντελεστές της παραγωγής χρησιμοποιούνται σε μη πληθωριστικά επίπεδα και σε 

πλήρες φορτίο. Όταν το πραγματικό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το δυνητικό, τότε το 

παραγωγικό κενό είναι θετικό και σημαίνει ότι η οικονομία λειτουργεί σε ένα επίπεδο 

υψηλότερο των παραγωγικών της δυνατοτήτων, που οδηγεί σε υπερβάλλουσα 

κατανάλωση και συνολική ζήτηση και συνεπώς σε υψηλούς πληθωρισμούς, πτώση της 

ανταγωνιστικότητας και επιδείνωση του ΙΤΣ. Αρνητικό παραγωγικό κενό σημαίνει ότι 

το πραγματικό προϊόν είναι κάτω από το δυνητικό προϊόν και υποδηλώνει τους 

ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενους πόρους της οικονομίας. Αυτό καταδεικνύει μικρότερη 

κατανάλωση και συνολική ζήτηση, χαμηλό πληθωρισμό, βελτίωση της 

                                                           
23

 Το αποτέλεσμα Balassa-Samuelson υποθέτει πλήρως ενοποιημένες αγορές προϊόντων, με τον 

ανταγωνισμό να οδηγεί σε εξομοίωση των τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών και τις μεταβολές των τιμών 

να οφείλονται μόνο σε μεταβολές του κόστους των μη εμπορεύσιμων και συνεπώς μη ανταγωνιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών (De Grauwe, 2008).  
24

 Το δυνητικό προϊόν υπολογίζεται με βάση την τάση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. 
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ανταγωνιστικότητας και του εμπορικού ισοζυγίου. Συνοψίζοντας, εμπειρικά έχει 

στοιχειοθετηθεί η αρνητική σχέση μεταξύ του παραγωγικού κενού και του ΙΤΣ (Bitzis 

et al, 2008).  

 

3.2.14 Εξωγενή σοκ και Θεσμικές αλλαγές 

 

Προκειμένου να αποδοθούν είτε θεσμικές αλλαγές μείζονος σημασίας, είτε ισχυρά 

εξωγενή σοκ που επηρεάζουν καθοριστικά τις οικονομίες, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο 

και σε μέσο-μακροπρόθεσμο διάστημα, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τις λεγόμενες 

ψευδομεταβλητές, οι οποίες τιμολογούνται
25

 μόνο για την διάρκεια που υφίστανται οι 

προς διερεύνηση δομικές αλλαγές. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα θεσμικών 

αλλαγών είναι, η δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης, με χαρακτηριστικότερη τη 

δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το 1999 και η καθιέρωση 

συστήματος μεταβαλλόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών μετά την κατάργηση του 

συστήματος σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

εξωγενών σοκ, είναι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς επίσης και 

οι πετρελαϊκές κρίσεις, όπως αυτές που οφείλονταν στο αραβικό εμπάργκο πετρελαίου 

του 1972, την ιρανική επανάσταση του 1978 και την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο 

Κουβέιτ το 1990. 

 

3.3 Πίνακας Βιβλιογραφίας 

 

Ακολουθεί πίνακας συνοπτικής παρουσίασης ενός αντιπροσωπευτικού μέρους των 

εμπειρικών ερευνών που σχετίζονται με τη διερεύνηση των προσδιοριστικών 

παραγόντων του ΙΤΣ.  

 

 

   

                                                           
25

 Για το χρονικό διάστημα της υπό εξέτασης περιόδου τιμολογούνται με την μονάδα, ενώ για την 

υπόλοιπη περίοδο με το μηδέν.  
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Πίνακας 2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Εξεταζόμενη Υπόθεση 

Στόχος - Επιδίωξη 

Βιβλιογραφική 

Παραπομπή 

Δείγμα - Περίοδος 

Οικονομετρική 

Μέθοδος 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΙΤΣ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Το πολιτικό καθεστώς και οι 

εφαρμοζόμενες δημοσιονομικές 

πολιτικές επηρεάζουν 

καθοριστικά τις 

μακροοικονομικές επιδόσεις 

και φυσικά το Ισοζύγιο 

Πληρωμών. 

The two faces o Janus: 

institutions, policy 

regimes and 

macroeconomic 

perfomance in Greece. 

 

George Alogoskoufis 

(1995) 

1951-1993 Δημοσιονομικά ελλείμματα και 

μεταβιβαστικές πληρωμές από ΕΕ 

Επιδείνωση του ΙΤΣ λόγω επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολιτικής και αύξηση του 

δημοσίου χρέους. Μετριασμός των επιπτώσεων 

από τις αυξημένες μεταβιβάσεις της ΕΚ τη 

δεκαετία του '80. 

Οι φτωχές χώρες στην 

προσπάθεια σύγκλισης με τις 

πλουσιότερες και ενσωμάτωσης 

στην ΟΝΕ, ενισχύουν τις 

επενδύσεις, μειώνοντας 

παράλληλα τις αποταμιεύσεις, 

επιδεινώνοντας το ΙΤΣ. 

Current Account Deficits 

in the Euro Area: The 

End of the Feldstein-

Horioka Puzzle? 

 

Blanchard O., Giavazzi 

F. (2002) 

1975-2000 

(AMECO) 

 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

1) Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

2) Δείκτες Εξάρτησης Πληθυσμού 

3) Ρυθμός ανόδου παραγωγής 

(παραγωγικό κενό) 

4) Αρχική καθαρή περιουσιακή 

κατάσταση 

5) Πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο  

6) Μ3/ΑΕΠ (χρηματοοικονομική 

εμβάθυνση) 

1.Θετική αιτιότητα μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

και ΙΤΣ κυρίως μετά την περίοδο 1994-2000 

ενισχύοντας την υπόθεση της συμβολής της 

ενοποίησης 

2.Η μεταβολή του ΙΤΣ οφείλεται κυρίως σε 

μεταβολές της αποταμίευσης. Στην Πορτογαλία 

τα 2/3 της μεταβολής του ΙΤΣ οφείλεται στην 

αποταμίευση (στην ιδιωτική και κυρίως λόγω 

μείωσης των επιτοκίων). 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή 

δομικών μεταρρυθμίσεων από 

τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης 

και προσαρμογών του 

ιδιωτικού τομέα της αγοράς, 

επηρεάζει σημαντικά το ΙΤΣ 

των εν λόγω χωρών.  

Current Account 

Balances and Structural 

Adjustment in the Euro 

Area 

 

Holger Zemanek, Ansgar 

Belke, Gunther Schnabl 

(2010) 

1991-2007 (annual 

bilateral differences 

of 11 euro area 

countries - 1870 

observations) 

 

System-GMM 

Αντί του ΙΤΣ χρησιμοποιεί διμερή 

εμπορικά ισοζύγια (TAB): 

1) Δομικές Μεταρρυθμίσεις: 

Fraser Index Economic Freedom of the 

World, Δομική Ανεργία, Κοινωνικές 

Μεταβιβάσεις 

2) Ιδιωτική Προσαρμογή: 

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας, Nominal 

Compensation Rate, Παραγωγικότητα, 

Υποκατάσταση Εργασίας-Κεφαλαίου, 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/ΑΕΠ,  Balassa 

index of Revealed Comparative Advantage 

3) Μεταβλητές Ελέγχου: Ιδιωτική 

κατανάλωση, Τιμές Εξαγωγών 

1. Η εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων και εν 

μέρει η αυτορρύθμιση της αγοράς τείνουν να 

αυξάνουν το ΙΤΣ. 

2. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός εφαρμογής των 

δομικών μεταρρυθμίσεων, τόσο ελαττώνεται ο 

αντίκτυπος της αυτορρύθμισης των αγορών στο 

ΙΤΣ. 

3. Η δημιουργία της ΟΝΕ δεν επηρέασε την 

αποδοτικότητα των μεταρρυθμίσεων στο στόχο 

της βελτίωσης του ΙΤΣ. 
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Εξεταζόμενη Υπόθεση 

Στόχος - Επιδίωξη 

Βιβλιογραφική 

Παραπομπή 

Δείγμα - Περίοδος 

Οικονομετρική 

Μέθοδος 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΙΤΣ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Η διερεύνηση των παραγόντων 

επηρεασμού του ΙΤΣ της 

Ελλάδας μέσω της επιρροής 

τους στην αποταμίευση και 

επένδυση σε εθνικό επίπεδο. 

Can Greece be saved? 

Current Account, fiscal 

imbalances and 

competitiveness 

 

Platon Monokroussos, 

Dimitrios D. Thomakos 

(2012) 

1960-2011 (annual 

data from AMECO, 

BoG, Bloomberg) 

 

Cointegration 

Regression 

Error Correction 

Model 

1) ΠΣΣΙ (πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία) 

2) Πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα 

και ως προς χώρα αναφοράς 

3) Δημοσιονομικό έλλειμμα ή πλεόνασμα 

(% ΑΕΠ) 

4) Ποσοστό ιδιωτικής πίστωσης (% ΑΕΠ) 

5) Πραγματικό επιτόκιο 

6) Δείκτης εξάρτησης πληθυσμού – 

Ηλικιωμένοι % του εργατικού δυναμικού 

7) Δείκτης εξάρτησης πληθυσμού -  Κάτω 

των 15 % του εργατικού δυναμικού) 

8) Terms of Trade (Τιμές Εξαγωγών / 

Τιμές Εισαγωγών) 

9) Εμπορική Απελευθέρωση (Αξία 

Εισαγωγών και Εξαγωγών ως προ το 

ΑΕΠ) 

10) Τιμή αργού πετρελαίου 

11) Gross Fixed Capital Formation to GDP 

(Ιδιωτικές επενδύσεις) 

Η σημαντική επιδείνωση του ΙΤΣ το αμέσως 

προηγούμενο διάστημα οφείλεται σε: α) 

συσσωρευμένη απώλεια ανταγωνιστικότητας 

απέναντι στους κύριους εμπορικούς εταίρους, β) 

τη σημαντική δημοσιονομική χαλάρωση που 

παρατηρήθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, γ) την 

ολοκλήρωση της απελευθέρωσης του 

χρηματοοικονομικού τομέα στα μέσα του '90 και 

της χρηματοπιστωτικής επέκτασης που 

ακολούθησε την είσοδο στην ΟΝΕ. 

Μια τροποποίηση της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί 

το IMF's CGER προκειμένου 

να υπολογίσει την μακροχρόνια 

ισορροπία στα ΙΤΣ 33 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

Current Account Balance 

Estimates for Emerging 

Market Economies 

 

Leandro Medina, Jordi 

Prat and Alun Thomas 

(2010) 

1970-2008 (IMF) 

 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

1) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

2) Δύο δείκτες εξάρτησης πληθυσμού  

(νέοι και ηλικιωμένοι) 

3) Ρυθμός αύξησης πληθυσμού 

4) Το αρχικό απόθεμα ξένων καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων  

5) Ισοζύγιο καυσίμων 

6) Κατά κεφαλήν εισόδημα 

7) Κατά κεφαλήν εισόδημα σε σχέση με 

αυτό τον ΗΠΑ 

8) Άμεσες ξένες επενδύσεις 

Οι θεμελιώδεις παράγοντες που ορίζουν την 

ισορροπία στο ΙΤΣ, είναι παρόμοιοι με αυτούς 

που αναγνωρίζει το IMF's CGER στην ανάλυσή 

του για τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Το 

κυριότερο εύρημα είναι, ότι το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο έχει σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή 

στη μεταβολή του ΙΤΣ. 
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Εξεταζόμενη Υπόθεση 

Στόχος - Επιδίωξη 

Βιβλιογραφική 

Παραπομπή 

Δείγμα - Περίοδος 

Οικονομετρική 

Μέθοδος 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΙΤΣ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Ανάλυση των κυριότερων 

μακροοικονομικών, 

χρηματοοικονομικών και 

δομικών παραγόντων που 

καθόρισαν την εξέλιξη του ΙΤΣ 

της Ελλάδας από το 1997 έως 

το 2007. 

Current Account 

Determinants and 

External Sustainability in 

periods of Structural 

change 

 

Sophocles N. Brissimis, 

George Hondroyiannis, 

Christos Papazoglou, 

Nicholas T. Tsaveas and 

Melina A. Vasardani 

(2010) 

1960-2007 (annual 

data from AMECO, 

IMF's IFS, NSSoG, 

OECD) 

 

Cointegration 

Regression 

Error Correction 

Model 

1) Κατά κεφαλήν εισόδημα ως προς χώρα 

αναφοράς 

2) ΠΣΣΙ 

3) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

4) Επενδύσεις (% ΑΕΠ) 

5) Ιδιωτική πίστωση (% ΑΕΠ) 

6) Πραγματικό επιτόκιο 

7) Δείκτες εξάρτησης πληθυσμού 

8) Διακύμανση πληθωρισμού 

Ένα σταθερό μοντέλο μακροχρόνιας ισορροπίας 

του ΙΤΣ μπορεί να υποστηριχθεί αν 

συμπεριληφθεί ο λόγος της χρηματοδότησης του 

ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ ως 

αντιπροσωπευτική μεταβλητή της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης. 

Προκειμένου να επιστρέψει σε διατηρήσιμη 

τροχιά το ΙΤΣ, πρέπει να ληφθούν τολμηρά 

μέτρα πολιτικής που θα αντιμετωπίζουν την 

υπέρβαση της ζήτησης και την έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας, όπως η δημοσιονομική 

προσαρμογή και οι αναγκαίες δομικές 

μεταρρυθμίσεις.  

Εμπειρική αναζήτηση των 

παραγόντων που επηρέασαν το 

ΙΤΣ της Ελλάδας κυρίως μετά 

την είσοδο στην ΟΝΕ.  

The Determinants of the 

Greek Current Account 

Deficit: The EMU 

Experience 

 

Grigorios Bitzis, John M. 

Paleologos and Christos 

Papazoglou (2008) 

1995-2006 

(quarterly data from 

BoG, Eurostat and 

IMF's IFS) 

 

Cointegration 

Regression 

Error Correction 

Model 

1) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

2) ΠΣΣΙ 

3) Παραγωγικό κενό  

4) Πραγματικό επιτόκιο 

5) Παραγωγικό κενό (Ευρώπη) 

6) Αποκλίσεις στις τιμές αργού πετρελαίου 

από τις μακροχρόνιες τάσεις 

7) Αποκλίσεις στις τιμές μεταφορικών 

κομίστρων από τις μακροχρόνιες τάσεις 

8) Όροι εμπορίου (Τιμές Εξαγωγών/Τιμές 

Εισαγωγών) 

Σε μακροχρόνιο επίπεδο, η πτώση της 

ανταγωνιστικότητας, η συνεχιζόμενη πορεία 

σύγκλισης της οικονομίας, η κυκλική θέση της 

Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

ΟΝΕ και σε λιγότερο βαθμό η δημοσιονομική 

επέκταση των τελευταίων ετών, συνεισέφεραν 

στα υψηλά ελλείμματα του ΙΤΣ. Σε βραχυχρόνιο 

επίπεδο, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι 

μεταβολές δύο εξωγενών μεταβλητών, των τιμών 

του αργού πετρελαίου και των μεταφορικών 

κομίστρων. 

Έρευνα πάνω στην αναζήτηση 

των παραγόντων που οδηγούν 

σε ανισορροπία τα ΙΤΣ στην 

Ευρωζώνη. Η έρευνα 

εστιάζεται κυρίως σε δύο 

παράγοντες, την διαδικασία 

σύγκλισης και στην απόκλιση 

ανταγωνιστικότητας. 

Current Account 

Imbalances in the Euro 

Area: Catching up or 

Competitiveness? 

 

Ansgar Belke, Christian 

Dreger (2011) 

1982-2008 (annual 

data for 11 euro 

area member states 

from AMECO) 

 

Cointegration 

Regression 

Error Correction 

Model 

1) ΠΣΣΙ ως ποσοστό του Ευρωπαϊκού 

μέσου όρου 

2) Κατά κεφαλήν εισόδημα ως ποσοστό 

του Ευρωπαϊκού μέσου όρου 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι εισοδηματικά 

φτωχές χώρες τείνουν να εμφανίζουν υψηλά 

ελλείμματα στο ΙΤΣ, ενώ οι πλούσιες 

πλεονάσματα. Η δημιουργία της ΟΝΕ ευνόησε 

την επιδείνωση του παραπάνω φαινομένου, 

κυρίως μέσω της διάβρωσης της 

ανταγωνιστικότητας και δευτερευόντως μέσω 

της διαδικασίας σύγκλισης των χωρών. 
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Εξεταζόμενη Υπόθεση 

Στόχος - Επιδίωξη 

Βιβλιογραφική 

Παραπομπή 

Δείγμα - Περίοδος 

Οικονομετρική 

Μέθοδος 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΙΤΣ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Επέκταση του γνωστού 

διαχρονικού μοντέλου του ΙΤΣ 

ώστε να συμπεριλάβει δύο 

σημαντικούς παράγοντες, την 

επιμονή των τάσεων που 

εμφανίζει και τη σχετικότητα 

του δημοσιονομικού ισοζυγίου.  

Current Account 

Dynamics in OECD and 

EU acceding countries - 

An Intertemporal 

Approach 

 

Matthieu Bussiere, 

Marcel Fratzsher and 

Gernot J. Muller (2004) 

1980-2002 (annual 

data for 33 OECD 

countries from 

IMF, ECB) 

1995-2002 (annual 

data for EU 

accession countries) 

 

Dynamic Model 

LSDV, IV, GMM 

estimators 

1) Κατά κεφαλήν εισόδημα 

προσαρμοσμένο σε μονάδες αγοραστικής 

δύναμης 

2) Επένδυση 

3) Δημοσιονομικό ισοζύγιο – Δημόσιες 

δαπάνες 

4) ΙΤΣ με μία χρονική υστέρηση 

5) Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 

6) Δείκτες εξάρτησης πληθυσμού 

7) Μεταβολές στην καθαρή παραγωγή 

Σε μεσοπρόθεσμο χρόνο, το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο, το σχετικό εισόδημα και οι σχετικές 

επενδυτικές θέσεις, καθορίζουν το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό καταδεικνύει ότι 

χώρες με λιγότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και 

αυξανόμενο ρυθμό επενδύσεων, εμφανίζουν 

έλλειμμα στο ΙΤΣ. Επιπλέον το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο είναι θετικά συσχετισμένο με το ΙΤΣ.  

Εμπειρική έρευνα σχετικά με 

την επίπτωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

και της παραγωγικότητας στο 

ΙΤΣ. 

Productivity Shocks, 

Budget Deficits and the 

Current Account 

 

Matthieu Bussiere, 

Marcel Fratzsher and 

Gernot J. Muller (2005) 

1960-2003 (annual 

data for 21 OECD 

countries from 

OECD Economic 

Outlook) 

 

Panel regressions 

1) Πρωτογενές δημοσιονομικό 

αποτέλεσμα 

2) Επένδυση 

3) Παραγωγικότητα 

Διαπιστώνεται μια ασθενής σχέση εξάρτησης 

μεταξύ δημοσιονομικού ισοζυγίου και ΙΤΣ. 

Αντίθετα η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και 

ΙΤΣ εμφανίζεται πιο ισχυρή. 

Μια έρευνα που βασίζεται στη 

διαχρονική προσέγγιση του ΙΤΣ 

και επιδιώκει να διερευνήσει το 

ρόλο της συγκέντρωσης 

κεφαλαίου και της 

εξομάλυνσης της κατανάλωσης 

κατά τη διαδικασία της 

σύγκλισης στην εξελικτική 

πορεία του ΙΤΣ. 

On the Empirical 

Evidence Intertemporal 

Current Account model 

for the Euro area 

countries 

 

Michele Ca' Zorzi, 

Michal Rubaszek (2008) 

2001-2006 (12 

countries from 

AMECO, IMF's 

IFS) 

 

Simple regression 

analysis 

1) Κατά κεφαλήν εισόδημα σε σταθερές 

μονάδες αγοραστικής δύναμης σε σχέση 

με το μέσο όρο της Ευρωζώνης 

2) Παραγωγικότητα 

3) ΑΕΠ ανά μονάδα καθαρού 

κεφαλαιακού αποθέματος 

4) Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία 

Το μοντέλο μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά 

τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις σχετικά με το ΙΤΣ. 

Το μοντέλο εξηγεί καλά την αποταμιευτική 

συμπεριφορά, όχι όμως και την επενδυτική. Οι 

αποκλίσεις στο ΙΤΣ μπορούν να αποδοθούν στις 

προσδοκίες της οικονομικής σύγκλισης οι οποίες 

επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά και 

λιγότερο στη συσσώρευση κεφαλαίου. 
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Διαχρονικό μοντέλο που 

εξετάζει την πιθανή επιρροή 

εξωτερικών σοκ στο εγχώριο 

ΙΤΣ μικρών ανοικτών 

οικονομιών, διαμέσου των 

αλλαγών των επιτοκίων και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Interest Rates, Exchange 

Rates and Present Value 

Models of the Current 

Account 

 

Paul R. Bergin and 

Steven M. Sheffrin 

(1999) 

1961-1996 

(quarterly data for 3 

countries from 

IMF's IFS)  

 

Simple regression 

analysis 

1) Παγκόσμιο επιτόκιο 

2) Καθαρή παραγωγή  (ΑΕΠ-Επενδύσεις-

Δημόσιες δαπάνες) 

3) ΠΣΣΙ 

Το ΙΤΣ είναι πιθανόν να επηρεάζεται όχι μόνο 

από εγχώρια σοκ στην παραγωγή ή στη δημόσια 

κατανάλωση, αλλά και από εξωγενή σοκ σε 

σχετικά μεγαλύτερες οικονομίες γειτονικών 

χωρών. Αυτά τα σοκ επηρεάζουν το παγκόσμιο 

επιτόκιο και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, δύο 

παράγοντες που επηρεάζουν τους όρους που 

διαχρονικά συναλλάσσεται η μικρή ανοικτή 

οικονομία με τον υπόλοιπο κόσμο. Επειδή οι δύο 

παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν την 

αποταμίευση, είναι προφανές ότι επηρεάζουν 

καθοριστικά το ΙΤΣ. 

Ένα διαχρονικό μοντέλο 

εξήγησης των μεταβολών του 

ΙΤΣ βασιζόμενο σε 

οικονομετρικές μεθόδους για 

μοντέλα παρούσας αξίας. 

Present Value tests of an 

Intertemporal model of 

the Current Account 

 

Steven M. Sheffrin and 

Wing Thye Woo (1990) 

1955-1985 (annual 

data for four 

countries from 

IMF) 

 

Vector 

Autoregressions 

Καθαρή παραγωγή  (ΑΕΠ-Επενδύσεις-

Δημόσιες δαπάνες) 

Το ΙΤΣ μπορεί να ειδωθεί ως η παρούσα αξία 

μεταβολών της καθαρής παραγωγής, οριζόμενης 

ως το ΑΕΠ μείον τις επενδύσεις και τις δημόσιες 

δαπάνες. Μια χώρα θα εμφανίσει έλλειμμα στο 

ΙΤΣ αν αναμένει μια αύξηση στην καθαρή 

μελλοντική παραγωγή. Αντίθετα, θα εμφανίσει 

πλεόνασμα αν προβλέπεται μια διαχρονική 

πτώση στη μελλοντική παραγωγή.  

Αναζήτηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων 

του ΙΤΣ. 

What Determines the 

Current Account? A 

Cross-Sectional and 

Panel Approach 

 

Guy Debelle and Hamid 

Faruqee (1996) 

1971-1993 (annual 

data for 21 

industrial countries 

from IMF, OECD)  

 

Cross-section 

regressions 

Panel regressions 

Error correction 

model 

1) Δημοσιονομικό χρέος 

2) Σχετικό εισόδημα 

3) Κεφάλαιο/Παραγωγή 

4) Κεφάλαιο ανά εργαζόμενο 

5) Δείκτες εξάρτησης 

6) Όροι εμπορίου 

7) Δημόσιες δαπάνες 

8) Πληθωρισμός 

9) Πραγματικό επιτόκιο 

10) Εισαγωγές και εξαγωγές πετρελαίου 

11) ΠΣΣΙ 

12) Capital controls  

Σημαντική συμβολή των δημογραφικών 

παραγόντων και του επιπέδου ανάπτυξης στο 

ΙΤΣ. Η δημοσιονομική πολιτική έχει αντίκτυπο 

τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροχρόνιο 

επίπεδο. Βραχυχρόνιες επιδράσεις στο ΙΤΣ 

ασκούν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, 

ο επιχειρηματικός κύκλος και οι όροι εμπορίου, 

ενώ το επίπεδο ανάπτυξης και οι δημογραφικοί 

παράγοντες έχουν μόνο μακροχρόνιες 

επιδράσεις.   
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Με χρήση των κυριότερων 

μακροοικονομικών 

προσδιοριστικών παραγόντων 

που επηρεάζουν τις 

αποταμιευτικές και επενδυτικές 

αποφάσεις, επιχειρείται να 

διερευνηθούν οι 

μεσοπρόθεσμοι παράγοντες 

επηρεασμού του ΙΤΣ.  

Medium-Term 

Determinants of Current 

Accounts in Industrial 

and Developing 

Countries: An Empirical 

Exploration 

 

Menzie D. Chinn and 

Eswar S. Prasad (2000) 

1971-1995 (annual 

data for 18 

industrial and 71 

developing 

countries from 

IMF's IFS, World 

Bank Saving 

Database, World 

Development 

Indicators) 

 

Cross section 

regressions 

Panel regressions 

1) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

2) Ξένα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

3) Σχετικό εισόδημα 

4) Δύο δείκτες εξάρτησης πληθυσμού  

(νέοι και ηλικιωμένοι) 

5) Χρηματοπιστωτική εμβάθυνση 

(M2/ΑΕΠ) 

6) Μεταβλητότητα Όρων εμπορίου 

7) Ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 

8) Εμπορική απελευθέρωση 

9) Capital controls 

10) Εξωτερική βοήθεια (% ΑΕΠ) 

Το ΙΤΣ είναι θετικά συσχετισμένο με το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο, το αρχικό απόθεμα των 

ξένων καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 

Ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

αντιπροσωπευτικές μεταβλητές της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης και 

επέκτασης σχετίζονται επίσης θετικά, ενώ 

δείκτες της εμπορικής απελευθέρωσης είναι 

αρνητικά συσχετισμένες με το ΙΤΣ.  

Μια έρευνα που αναλύει τη 

δυναμική προσαρμογή του ΙΤΣ 

μέσα από την εξέταση 25 

διαφορετικών περιπτώσεων 

υψηλών ελλειμμάτων. 

Current Account 

Adjustment in 

Industrialized Countries 

 

Caroline L. Freund 

(2000) 

1980-1997 (annual 

data for 25 

industrial countries 

from IMF's IFS, 

World Bank, World 

Development 

Indicators) 

 

Statistical Analysis 

1) Ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 

2) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

3) Εγχώρια αποταμίευση και εγχώρια 

επένδυση (% ΑΕΠ) 

4) Εισαγωγές και Εξαγωγές ως % ΑΕΠ 

5) Πραγματικό επιτόκιο 

6) ΠΣΣΙ 

7) Money market rate και Nominal Market 

SDR exchange rate 

8) Καθαρή επενδυτική θέση 

Μια τυπική προσαρμογή συμβαίνει πέντε χρόνια 

μετά τη συνεχή επιδείνωση του ΙΤΣ για περίπου 

5 μονάδες του ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα από 

προηγούμενες περιπτώσεις καταδεικνύουν ότι η 

αναστροφή της πορείας συμπεριλαμβάνει μια 

πραγματική υποτίμηση από 10 έως 20 τοις εκατό 

και μια μικρή αύξηση του πραγματικού 

εισοδήματος για μια περίοδο περίπου τριών 

χρονών. Η άνοδος των πραγματικών εξαγωγών, 

η μείωση των επενδύσεων και η σταθεροποίηση 

της θέσης των καθαρής επενδυτικής θέσης και 

του δημοσιονομικού ελλείμματος είναι επίσης 

πιθανοί παράγοντες της προσαρμογής. 
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Η έρευνα εξετάζει δύο 

ανταγωνιστικές προσεγγίσεις 

των μεταβολών του ΙΤΣ, την 

προσέγγιση διατηρησιμότητας 

της εξωτερικής θέσης των Lane 

και Milesi-Ferretti (LM) και τη 

δομική προσέγγιση του ΙΤΣ που 

βασίζεται σε χρήση 

οικονομετρικών τεχνικών. 

Current Account 

Benchmarks for Central 

and Eastern Europe 

A Desperate Search? 

 

Michele Ca' Zorzi, 

Alexander Chudik and 

Alistair Dieppe (2009) 

1980-2008 (data for 

181 countries from 

IMF's World 

Economic Outlook, 

World 

Development 

Indicators) 

 

Simple pooled OLS 

1η προσέγγιση: Στατιστική εκτίμηση της 

διατηρησιμότητας του εξωτερικού χρέους, 

δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των 

FDI.  

2η προσέγγιση: 

1) Ξένα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

2) Ισοζύγιο πετρελαίου (% ΑΕΠ) 

3) Επενδύσεις (% ΑΕΠ) 

4) Ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ 

5) Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) 

6) Ρυθμός αύξησης πληθυσμού 

7) Πολιτικές ελευθερίες 

8) Εμπορική Απελευθέρωση (Αξία 

Εισαγωγών και Εξαγωγών ως προ το 

ΑΕΠ) 

9) Χρηματοοικονομική απελευθέρωση 

(άθροισμα των εξωτερικών υποχρεώσεων 

και απαιτήσεων) 

10) Δύο δείκτες εξάρτησης πληθυσμού  

(νέοι και ηλικιωμένοι) 

11) Τετράγωνο του σχετικού εισοδήματος 

Η πρώτη προσέγγιση έχει αρκετά μειονεκτήματα 

όπως η πιθανή ύπαρξη εναλλακτικών 

υποθέσεων, είτε για παράδειγμα στο ρυθμό 

ανάπτυξης, είτε των επιτοκιακών περιθωρίων, 

ενώ είναι κυρίως ευαίσθητη στην επιλογή του 

ιδεατού επιπέδου του εξωτερικού χρέους. Επίσης 

πρέπει να ξεκαθαριστεί αν είναι εύλογο οι FDI 

να εξαιρεθούν από το συσσωρευμένο εξωτερικό 

χρέος. 

Η επιτυχία της δεύτερης προσέγγισης, εξαρτάται 

από την επιλογή του μοντέλου προς εξέταση. 

Ενώ σε αρκετά μοντέλα ο αριθμός των 

μεταβλητών έχει το σωστό πρόσημο και η 

σταθερότητα των παραμέτρων είναι 

ικανοποιητική, υπάρχουν εξαιρέσεις που κάνουν 

αβέβαια τα μοντέλα προς διερεύνηση. 

Επιλέχθηκαν πέντε μοντέλα από σύνολο 8000 με 

ικανοποιητική προσέγγιση του ΙΤΣ, αν και 

συνεχίζουν να υπάρχουν δύο σημαντικά 

μειονεκτήματα: α) η ύπαρξη παραμέτρων που 

δεν είναι συνεπής με τις εκ των προτέρων 

προσδοκίες σε όρους προσήμων και μεγέθους β) 

σε αρκετές χώρες εμφανίστηκαν διαχρονικές 

ανισορροπίες που καταδεικνύουν σημαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες που εξαρτώνται 

από την κάθε χώρα και δεν έχουν συμπεριληφθεί 

στο παγκόσμιο μοντέλο. 
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Διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων 

του ΙΤΣ σε χώρες της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης. 

Determinants of current 

account developments in 

the central and east 

European EU member 

states - consequences for 

the enlargement of the 

euro area 

 

Sabine Herrmann, Axel 

Jochem (2005) 

1994-2004 

(quarterly data for 8 

central and east 

European countries 

from Eurostat, 

IMF) 

 

FGLS/IV 

estimations 

1) ΑΕΠ, τρέχουσες τιμές 

2) ΑΕΠ, σταθερές τιμές 

3) Πληθυσμός 

4) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

5) Επενδύσεις 

6) ΠΣΣΙ 

7) Ονομαστικό επιτόκιο 

8) Πληθωρισμός 

9) Χρηματικό απόθεμα (M2) 

Τα ελλείμματα στο ΙΤΣ μπορούν να αποδοθούν 

κυρίως σε παράγοντες που σχετίζονται με την 

πορεία της σύγκλισης των οικονομιών, όπως το 

σχετικό εισοδηματικό επίπεδο και η 

συσσώρευση κεφαλαίου. Η σύγκλιση έχει ως 

αποτέλεσμα την πραγματική ανατίμηση, ενώ και 

η υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων δεν μπορεί 

να απορριφθεί.  

Εκτίμηση μοντέλων με 

οικονομετρικές μεθόδους 

παλινδρόμησης προκειμένου να 

απομονωθούν οι μεταβλητές 

που καθορίζουν την εμφάνιση 

αποκλίσεων στο ΙΤΣ κυρίων 

της Αμερικής και των ταχεία 

αναπτυσσόμενων Ασιατικών 

χωρών. 

Explaining the Global 

Pattern of Current 

Account Imbalances 

 

Joseph W. Gruber, 

Steven B. Kamin (2005) 

1982-2003 (multi-

year averages of 

annual observations 

for 61 countries 

from IMF,s IFS, 

OECD, World 

Development 

Indicators, UN, 

LM) 

 

Panel regression 

1) Συναλλαγματική ισοτιμία 

2) Κατά κεφαλήν εισόδημα 

3) Απασχόληση 

4) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

5) Καθαρή ξένη περιουσιακή θέση 

6) Πληθυσμιακά Δεδομένα 

7) Δείκτες θεσμικής ποιότητας 

8) Δείκτες χρηματοπιστωτικής κρίσης 

Το μοντέλο που βασίζεται στους συνήθως 

χρησιμοποιούμενους παράγοντες προσδιορισμού 

του ΙΤΣ, δεν μπορεί να εξηγήσει ικανοποιητικά 

την εμφάνιση επίμονων ελλειμμάτων στο ΙΤΣ 

της Αμερικής, ούτε τα μεγάλα πλεονάσματα στις 

χώρες της Ασίας. Όμως τα εμπειρικά 

αποτελέσματα καταδεικνύουν μια συστηματική 

σχέση μεταξύ των οικονομικών κρίσεων και της 

εμφάνισης ανισορροπιών στο ΙΤΣ. Η κρίση στα 

τέλη της δεκαετίας του 90 ιδίως στην ανατολική 

Ασία, συνεισέφερε στην εμφάνιση 

πλεονασμάτων στο ΙΤΣ. Πιθανόν τα 

πλεονάσματα  να εξαφανιστούν  κατά τη 

διάρκεια των προσαρμογών που θα 

ακολουθήσουν την κρίση. Επίσης δεν μπορούν 

να εξηγηθούν οι κεφαλαιακές ροές στην 

Αμερικάνικη οικονομία από τα πλεονάσματα 

των Ασιατικών χωρών, με παρατηρητές να 

πιθανολογούν στην σημαντική συμβολή των 

προοπτικών ανάπτυξης και την θεσμική 

σταθερότητα. 
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Προσπάθεια αξιολόγησης της 

ύπαρξης αιτιότητας μεταξύ 

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης 

και αποκλίσεων στα ΙΤΣ, είτε 

των μεγάλων ελλειμμάτων της 

Αμερικανικής οικονομίας, είτε 

των μεγάλων πλεονασμάτων 

των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών. 

Do Differences in 

Financial Development 

Explain the Global 

Pattern of Current 

Account Imbalances? 

 

Joseph Gruber, Steven 

Kamin (2009) 

1982-2006 (multi-

year averages of 

annual observations 

for 84 countries 

from IMF,s IFS, 

OECD, World 

Development 

Indicators, UN, 

LM) 

 

Panel regression 

1) Ιδιωτική πίστωση (% ΑΕΠ) 

2) Τραπεζικές καταθέσεις (% ΑΕΠ) 

3) Μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές 

καταθέσεις (% ΑΕΠ) 

4) Χρηματιστηριακή Κεφαλαιοποίηση (% 

ΑΕΠ) 

5) Stock Market Turnover Ratio 

6) Κεφαλαιοποίηση ιδιωτικής αγοράς 

ομολόγων (% ΑΕΠ) 

7) Κατά κεφαλήν εισόδημα 

8) Μεταβολή ανάπτυξης 

9) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

10) Δείκτες εξάρτησης πληθυσμού 

11) Ισοζύγιο πετρελαίου (% ΑΕΠ) 

12) Εμπορική απελευθέρωση 

13) Δείκτες κυβερνησιμότητας 

Δεν διαπιστώθηκε ότι η χρηματοοικονομική 

ανάπτυξη δεν ασκεί επιρροή στη προβλεπόμενη 

πορεία του ΙΤΣ, ούτε βοηθά στην επεξήγηση των 

ακραίων αποκλίσεων του. Κατά μια άλλη 

υπόθεση, οι χώρες που προσφέρουν ελκυστικά 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, πρέπει να 

πληρώσουν χαμηλότερες αμοιβές κινδύνου. Η 

έρευνα κατέδειξε ότι οι εν λόγω χώρες τείνουν 

να έχουν χαμηλότερο ΙΤΣ. Αυτό όμως δεν εξηγεί 

τα ελλείμματα των ΗΠΑ, μιας και προσφέρει 

παρόμοιες αποδόσεις με άλλες, ανάλογης 

ανάπτυξης βιομηχανικών χωρών. Η επιδείνωση 

του ΙΤΣ των ΗΠΑ οφείλεται στη μείωση των 

ιδιωτικών αποταμιεύσεων που δεν 

αντισταθμίστηκε από μια αντίθετη πορεία των 

αποταμιεύσεων άλλων τομέων της οικονομίας. 

Αντίθετα, στις υπόλοιπες βιομηχανικές χώρες, η 

μείωση στην ιδιωτική αποταμίευση, 

αντισταθμίστηκε από αύξηση της δημόσιας ή 

εταιρικής αποταμίευσης. 

Εξετάζονται τα εμπορικά 

ισοζύγια μεταξύ των χωρών της 

Ευρωζώνης και των χωρών που 

την συναποτελούν με τους 

κυριότερους εμπορικούς 

εταίρους εκτός της Ευρωζώνης, 

σε μια προσπάθεια ανεύρεσης 

των αιτιών της εμφάνισης 

αποκλίσεων στο ΙΤΣ. 

Current Account 

Imbalances in the Euro 

Area 

 

Alan Ahearne, Birgit 

Schmitz, Jurgen von 

Hagen (2007) 

1981-2005 (annual 

data for EU-15 

countries and trade 

partners outside the 

euro area from 

AMECO, IMF) 

 

GLS estimations 

1) Κατά κεφαλήν εισόδημα 

2) Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

3) Πραγματική τιμή πετρελαίου 

4) ΠΣΣΙ 

5) Κατακεφαλήν κεφαλαιακό απόθεμα 

Τα ΙΤΣ των χωρών της ΟΝΕ εμφάνισαν μεγάλες 

αποκλίσεις αμέσως μετά την υιοθέτηση του 

κοινού νομίσματος, με τις κεφαλαιακές ροές να 

κατευθύνονται από τις σχετικά πλούσιες χώρες 

στις σχετικά φτωχές, καταδεικνύοντας ότι οι 

παρατηρούμενες αποκλίσεις δεν είναι σημάδι 

δυσλειτουργίας της Ευρωζώνης. Επιχειρείται μια 

προσομοίωση πιθανών εξελίξεων, όπου μια 

υποτίμηση του δολαρίου θα βελτιώσει το ΙΤΣ 

των ΗΠΑ, αλλά με δεδομένο τα πλεονάσματα 

των ΙΤΣ των Ασιατικών χωρών, το ΙΤΣ της 

Ευρωζώνης θα υποστεί μεγάλη επιδείνωση. 
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Εξεταζόμενη Υπόθεση 

Στόχος - Επιδίωξη 

Βιβλιογραφική 

Παραπομπή 

Δείγμα - Περίοδος 

Οικονομετρική 

Μέθοδος 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΙΤΣ Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Αξιολόγηση της επίδρασης της 

πραγματικής συναλλαγματικής 

οικονομίας στον καθορισμό του 

ΙΤΣ χωρών της Ευρωζώνης. 

Current Account 

Imbalances and Real 

Exchange Rates in the 

Euro Area 

 

Micael G. Arghyrou, 

Georgios Chortareas 

(2006) 

1975-1977-1980-

2005 (annual and 

quarterly data for 

euro area countries 

from IMF's IFS) 

 

Cointegration 

Regression 

Vector Error 

Correction Model 

1) Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ 

2) ΠΣΣΙ 

Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν αρνητική 

σχέση μεταξύ πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και των μεταβολών του ΙΤΣ. Η σχέση 

εμφανίζεται μη γραμμική για τις περισσότερες 

χώρες. 

Διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων 

του ΙΤΣ σε χώρες μέλη της 

Ευρωζώνης, κυρίως εξαιτίας 

των μεγάλων αποκλίσεων 

μεταξύ των χωρών. 

Current Account 

Imbalances in the Euro 

Area 

A Comparative 

Perspective 

 

Sebastian Barnes, Jeremy 

Lawson, Artur Radziwill 

(2010) 

1969-2008 

(averages of 5-year 

periods for Euro 

area countries from 

OECD) 

 

Simple regression 

analysis 

1) Δείκτες εξάρτησης πληθυσμού (νέοι και 

ηλικιωμένοι) 

2) Παγκόσμια τιμή πετρελαίου 

3) Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

4) Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ 

5) Μακροπρόθεσμο πραγματικό επιτόκιο 

6) Καθαρός δανεισμός δημοσίου 

7) Αρχικά καθαρά ξένα περιουσιακά 

στοιχεία 

8) Εργατικό δυναμικό 

9) Εμπορική απελευθέρωση 

10) Επενδύσεις σε κατοικίες 

11) Πίστωση ιδιωτικού τομέα 

12) Κεφαλαιοποίηση χρηματιστηρίου 

Η οικονομετρική διερεύνηση επιβεβαίωσε την 

επίδραση των θεμελιωδών μεταβλητών στον 

καθορισμό του ΙΤΣ, συμπεριλαμβανομένου τις 

δημογραφικές μεταβλητές, το κατά κεφαλήν 

εισόδημα, το πραγματικό επιτόκιο, καθώς και τα 

ξένα καθαρά περιουσιακά  στοιχεία. Η εμπορική 

απελευθέρωση και οι δομικές στρεβλώσεις 

συνεισφέρουν στην ανισορροπία του ΙΤΣ, ενώ 

παρόμοια επίδραση φαίνεται να έχουν τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα και το μερίδιο των 

επενδύσεων σε κατοικίες σε ελλειμματικές 

χώρες. Η προβλεπτική ικανότητα δεν είναι όμως 

ικανοποιητική. 

Μια διαχρονική προσέγγιση 

του ΙΤΣ,  οι μεταβολές του 

οποίου χρησιμοποιούνται για 

να εξομαλύνουν την 

κατανάλωση και καθορίζονται 

από τις προσδοκίες για το 

μελλοντικό εισόδημα και το 

μελλοντικό επίπεδο τιμών. 

Current Accounts in the 

Euro Area: An 

Intertemporal Approach 

 

Jose Manuel Campa, 

Angel Gavilan (2006) 

Quarterly data 

(excluding Greece) 

for all EMU 

countries (excludig 

Luxemburg) from 

IMF's IFS 

 

Simple regression 

analysis 

1) Παγκόσμιο επιτόκιο 

2) Καθαρή παραγωγή (ΑΕΠ-Επενδύσεις-

Δημόσιες δαπάνες) 

3) ΠΣΣΙ 

Το μοντέλο δεν απορρίπτεται για 6 από τις 10 

υπό εξέταση χώρες, παρόλο που το μοντέλο 

δείχνει να υποεκτιμά τη μεταβλητότητα των ΙΤΣ. 

Η ανάλυση δείχνει ότι οι σχετικές συνεισφορές 

στο ΙΤΣ του μελλοντικού εισοδήματος και των 

σχετικών τιμών διαφέρουν κατά μήκος των 

χωρών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Το ΙΤΣ στην ΕΛΛΑΔΑ 

 

4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Διαχρονικά, το ΙΤΣ της Ελλάδας ήταν ελλειμματικό. Αυτό που διαφοροποιεί την 

παρούσα κατάσταση από αυτή του πρόσφατου παρελθόντος, είναι η αναρρίχηση του 

ελλείμματος σε τέτοια επίπεδα, ώστε εύλογα να εγείρονται ερωτήματα ως προς τη 

διατηρησιμότητα του. Αν και η συμμετοχή στην Ευρωζώνη θα έπρεπε να αμβλύνει τις 

ανησυχίες, εντούτοις η επιμονή σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα δεν άφηνε μέχρι και 

πρόσφατα περιθώρια εφησυχασμού. Συνήθως, η συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση, 

προκαλεί μια αυτόματη διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των οικονομιών που την 

απαρτίζουν, η οποία συνοδεύεται με ροές επενδυτικών κεφαλαίων από τις πλουσιότερες 

χώρες που αποταμιεύσουν περισσότερα, στις φτωχότερες που έχουν προοπτικές 

ανάπτυξης και υψηλότερη αποδοτικότητα κεφαλαίου. Αυτό συνέβη και στην Ελλάδα, 

με τις επενδύσεις να στηρίζονται σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια και τη συνακόλουθη 

επιδείνωση του ΙΤΣ. Αυτό που συνήθως επακολουθεί, είναι η επίτευξη των στόχων της 

σύγκλισης, η οποία συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποδοτικότητας του κεφαλαίου και από την ενδεδειγμένη σταδιακή προσαρμογή της 

κατανάλωσης που θα επιτρέψει την αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών.  

 

Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αυτή η 

ορθολογική συμπεριφορά δεν παρατηρήθηκε. Αντίθετα, τα ελλείμματα συνέχισαν να 

συσσωρεύονται επικίνδυνα, ενώ σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους, προκλήθηκε κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στις 

Ελληνικές αρχές, που οδήγησαν σε πιστωτική κρίση δανεισμού και αναπόφευκτα σε 

άτυπη χρεοκοπία. Η μη έγκαιρη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά και η δυσκολία 

προληπτικής βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισής του, καταδεικνύει την ενδεχόμενη 

ύπαρξη μόνιμων και διαρθρωτικών στρεβλώσεων που έχουν να κάνουν με το σύνολο 

της Ελληνικής οικονομίας, καθρέπτης των οποίων υπήρξε η πορεία του ΙΤΣ. Όλα τα 

παραπάνω δεν θα είχαν συμβεί, αν οι εισροές κεφαλαίων διοχετεύονταν είτε μέσω 

άμεσων ξένων επενδύσεων (οι οποίες δεν συσσωρεύουν χρέος), είτε μέσω 

παραγωγικών επενδύσεων των οποίων οι αποδόσεις θα επαρκούσαν για την κάλυψη 

του κόστους δανεισμού (ΤτΕ, 2010). Όχι μόνο αυτό δεν συνέβη, αλλά αντίθετα ο 

εξωτερικός δανεισμός διοχετεύτηκε σε καταναλωτικές ανάγκες, αντικατοπτρίζοντας 

την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα που επικράτησε τη δεκαετία του 2000 – 2010 
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στην Ελλάδα, της κατανάλωσης πέραν των παραγωγικών δυνατοτήτων, χωρίς ποτέ να 

εμφανιστεί η περίοδος όπου η κατανάλωση θα υποχωρούσε και η υπερβάλλουσα 

παραγωγή θα επέτρεπε την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους.  

 

Βέβαια, αν και η προσαρμογή του ΙΤΣ το 2011 και 2012 είναι βίαιη, τείνοντας σε 

επίπεδα διαχειρίσιμα (προβλέψεις προσδιορίζουν το έλλειμμα του 2012 ενδεχομένως 

και κάτω του 5%), δεν είναι βέβαιο ότι αυτή προήλθε από διόρθωση των χρόνιων 

ανισορροπιών που χαρακτηρίζουν την Ελληνική οικονομία, ώστε να μπορεί κάποιος να 

υπερασπιστεί την μονιμότητά της. Αν και έχει παρατηρηθεί μια αύξηση των 

εξαγωγικών επιδόσεων, η βελτίωση κυρίως αποδίδεται στην απότομη πτώση της 

ζήτησης και του ΑΕΠ της χώρας, η οποία περιόρισε δραστικά τις εισαγωγές και την 

κατανάλωση (Obstfeld, 2012). Αυτή ακριβώς η εξέλιξη, ενισχύει την ανάγκη 

διακρίβωσης των πραγματικών αιτιών των αποκλίσεων του ΙΤΣ, ώστε να καταστεί 

εφικτή η αποτελεσματική μακροχρόνια αντιμετώπισή τους και η ευκταία αποτροπή 

επανεμφάνισής τους. Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, επιχειρείται η ιστορική 

καταγραφή της εξέλιξης του ΙΤΣ, καθώς και η απεικόνιση των σημαντικότερων 

μακροοικονομικών προσδιοριστικών μεταβλητών του, ώστε να ανιχνευτεί γραφικά η 

ενδεχόμενη αιτιότητα (η οικονομετρική διερεύνηση ακολουθεί στο κεφάλαιο 6). 

 

4.2 Ιστορική Εξέλιξη 

 

Στο διάγραμμα 1 απεικονίζεται γραφικά η πορεία του ΙΤΣ της Ελλάδας από το 1974 

έως το 2011. Η εξέλιξη του μέχρι το 1994 μπορεί να χαρακτηριστεί εντός φυσιολογικού 

πλαισίου, με μόνη εξαίρεση το 1985 όπου το έλλειμμα σκαρφάλωσε στο 8% του ΑΕΠ. 

Ο πίνακας 3 δείχνει ότι το μέσο έλλειμμα από το 1995 έως το 2011 ήταν 7,89% του 

ΑΕΠ, αυξημένο κατά 4,34% σε σχέση με την περίοδο 1974-1994.  

 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι ελλειμμάτων του ΙΤΣ (1974-2011)  

 
ΙΤΣ (% του ΑΕΠ) 

Μέσος Όρος 1974-1994 -3,55 

Μέσος Όρος 1995-2011 -7,89 

Μεταβολή -4,34 

 

Η επιδείνωση των ελλειμμάτων υπήρξε ραγδαία την περίοδο 2005-2009 με κορύφωση 

τα έτη 2007 και 2008 όπου καταγράφηκαν πρωτοφανή επίπεδα ελλείμματος της τάξης 

του 15% του ΑΕΠ, εξέλιξη που πυροδότησε ανησυχίες περί της διατηρησιμότητας ή μη 
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του εξωτερικού χρέους της χώρας. Η απότομη βελτίωση του την περίοδο 2009-2011 

αντικατοπτρίζει την κρίση χρέους που ενέσκηψε το 2010 και συνοδεύτηκε από ραγδαία 

μείωση της ζήτησης. Πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ εκτιμούν το έλλειμμα του ΙΤΣ του 

2012 περαιτέρω βελτιωμένο στο επίπεδο του 5%. 

 

 

Διάγραμμα 1: Το ΙΤΣ της Ελλάδας ( ΤτΕ, ECB) 

 

Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του ΙΤΣ της Ελλάδας σε σχέση με 

το ΙΤΣ της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, των χωρών της ΟΝΕ και των χωρών του 

ΟΟΣΑ. Η Γερμανία επιλέχθηκε ως χώρα αναφοράς και εκπρόσωπος του πλούσιου 

Ευρωπαϊκού Βορρά. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που 

ομοιάζει με την Ελλάδα, με ανάλογο μέγεθος πληθυσμού και οικονομίας, ώστε να 

επιτρέπονται ενδιαφέρουσες συγκρίσεις. Τα ΙΤΣ των χωρών-μέλών της ΟΝΕ και του 

ΟΟΣΑ χρησιμοποιούνται ως επίπεδα αναφοράς. 

 

Η Ελλάδα εμφανίζεται να αποκλίνει διαχρονικά από τα μέσα επίπεδα του ΙΤΣ των 

χωρών-μελών της Ευρωζώνης
26

 και του ΟΟΣΑ των οποίων είναι μέλος. Η απόκλιση 

είναι πάντα αρνητική και συμβαδίζει με την αντίστοιχη πορεία του ΙΤΣ της 

                                                           
26

 Σύμφωνα με τους Holmes, Otero και Panagiotidis (2010), αν και τα επιμέρους ΙΤΣ των περισσότερων 

χωρών προκύπτουν μη στάσιμα, με την έννοια ότι εμφανίζουν τάσεις διαχρονικά, όταν εξετάζονται από 

κοινού, ως ΙΤΣ των μελών μιας ένωσης κρατών, εμφανίζουν χαρακτηριστικά από κοινού στασιμότητας. 

Πράγματι, όπως διακρίνεται στο διάγραμμα 2, το συνολικό ΙΤΣ της Ευρωζώνης απεικονίζεται στάσιμο, 

ταλαντευόμενο γύρω από ένα μέσο ο οποίος δεν μεταβάλλεται με το χρόνο (στην προκειμένη περίπτωση 

το μηδέν), επιτρέπωντας να υποστηριχθεί η διατηρισιμότητα της ακολουθούμενης πορείας. 
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Πορτογαλίας, με μικρές εξαιρέσεις τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα
27

 του ΙΤΣ της 

Πορτογαλίας την περίοδο πριν το 1994 και τα υψηλότερα συγκριτικά ελλείμματα της 

Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, το ΙΤΣ της Γερμανίας είναι σταθερά 

πλεονασματικό, με εξαίρεση την περίοδο που ακολούθησε την επανένωση των δύο 

Γερμανιών. Η είσοδος στην ΟΝΕ των τριών χωρών φαίνεται να λειτούργησε θετικά για 

την Γερμανία και αρνητικά για τις δύο νοτιοευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας την 

πεποίθηση ότι τα πλεονάσματα του ΙΤΣ των πλούσιων χωρών του Ευρωπαϊκού βορρά 

μεταφράζονται σε ανάλογα ελλείμματα των φτωχών χωρών του Ευρωπαϊκού νότου.          

 

 

Διάγραμμα 2: Συγκριτική απεικόνιση του ΙΤΣ της Ελλάδας (ΤτΕ, ΟΟΣΑ) 

 

4.3 Επιμέρους Ισοζύγια του ΙΤΣ 

 

Στο διάγραμμα 3 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της 

Ελλάδας, είτε συμπεριλαμβάνοντας  τα επιμέρους ισοζύγια καυσίμων και πλοίων, είτε 

όχι. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την σχεδόν παράλληλη πορεία του εμπορικού 

ισοζυγίου και του ΙΤΣ, καταδεικνύοντας το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο ως την 

κυριότερη αιτία του ελλειμματικού ΙΤΣ. Αυτή η σχέση φαίνεται να αποδυναμώνεται 

όταν εξαιρεθούν τα ισοζύγια καυσίμων και πλοίων από το εμπορικό ισοζύγιο, 

                                                           
27

 Οι Blanchard και Giavazzi (2002) τονίζουν ότι τα υψηλά ελλείμματα του ΙΤΣ της Πορτογαλίας πριν το 

1985 οφείλονται στα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα της τάξης του 16% του ΑΕΠ και τις οικονομικές 

επιπτώσεις που επέφεραν η επανάσταση του 1975 και η απώλεια των αποκιών. Η μη διατηρίσιμη πορεία 

ανακόπηκε με υποτίμηση του νομίσματος (Escudo) κατά 60%. 
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δείχνοντας τη μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και την αρνητική επίδραση που 

αυτή συνεπάγεται στο ΙΤΣ. Αντίθετα, στο διάγραμμα 4 απεικονίζεται η διαχρονικά 

θετική πορεία του ισοζυγίου υπηρεσιών, η εξέλιξη του οποίου περιορίζει σημαντικά το 

έλλειμμα του ΙΤΣ και αντισταθμίζει μερικώς το χρόνια ελλειμματικό εμπορικό 

ισοζύγιο. 

 

 

Διάγραμμα 3: Εμπορικό Ισοζύγιο (ΤτΕ) 

 

 

Διάγραμμα 4: Ισοζύγιο Υπηρεσιών (ΤτΕ) 
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4.4 Η διαχρονική πορεία των Αποταμιεύσεων-Επενδύσεων 

 

Η διαχρονική προσέγγιση του ΙΤΣ επιτρέπει την ερμηνεία των μεταβολών του, ως 

αποτέλεσμα των αποκλίσεων της εθνικής αποταμίευσης από την εθνική επένδυση. Το 

διάγραμμα 5 απεικονίζει την εξέλιξη της εθνικής αποταμίευσης και επένδυσης στην υπό 

εξέταση περίοδο. Πράγματι, σε περιόδους απόκλισης της αποταμίευσης από την 

επένδυση, το έλλειμμα του ΙΤΣ αυξάνει και το αντίθετο.  

 

 

Διάγραμμα 5: Εθνική αποταμίευση και επένδυση (Eurostat, ΤτΕ) 

 

Το διάγραμμα καταδεικνύει τη σχετική διαχρονική σταθερότητα της εθνικής επένδυσης 

και την συνεχώς πτωτική πορεία της εθνικής αποταμίευσης. Συνεπώς, η πτώση της 

αποταμίευσης ευθύνεται για την επιδείνωση του ελλείμματος του ΙΤΣ και όχι τόσο η 

άνοδος των επενδύσεων. Στο διάγραμμα έχουν χαραχθεί δύο διακεκομμένες γραμμές 

που αναπαριστούν δύο εξωγενείς επιδράσεις που επηρέασαν καθοριστικά τις εξελίξεις 

στο ΙΤΣ. Η μεν πρώτη έχει χαραχθεί το έτος 1994, έτος που ξεκίνησε η βαθμιαία 

αρνητική απόκλιση του ισοζυγίου ως αποτέλεσμα της επιταχυνόμενης πτωτικής 

πορείας της εθνικής αποταμίευσης. Το έτος αυτό σηματοδοτεί την απαρχή της 

χρηματοοικονομικής και εμπορικής απελευθέρωσης και της πορείας σύγκλισης της 

ελληνικής οικονομίας
28

 (και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών), προκειμένου να καταστεί 
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 Η πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση εξελίχθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 

από το 1990, επιτράπηκε η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ενισχύθηκαν τα διαρθρωτικά ταμεία και 
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εφικτή η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος το 1999. Η δεύτερη έχει χαραχθεί το 2008 

και απεικονίζει την αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, που πυροδότησε 

τελικά την ελληνική κρίση χρέους. Η κρίση συνοδεύτηκε από σταθεροποίηση των 

αποταμιεύσεων σε χαμηλό επίπεδο και ενίσχυση της πτωτικής πορείας των επενδύσεων 

ως αποτέλεσμα της δυσκολίας ανεύρεσης επενδυτικών κεφαλαίων. Συνεπώς, η μείωση 

του ελλείμματος στο ΙΤΣ μετά το 2008, είναι αποτέλεσμα μάλλον της πτωτικής πορείας 

των επενδύσεων, παρά της ενίσχυσης των αποταμιεύσεων. Στα διαγράμματα που 

ακολουθούν, απεικονίζονται οι μεταβολές της αποταμίευσης και της επένδυσης τόσο 

στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα από το 1988 έως το 2012. 

 

 

Διάγραμμα 6: Επένδυση και Αποταμίευση Ιδιωτικού τομέα (Eurostat) 

 

 

Διάγραμμα 7: Επένδυση και Αποταμίευση Δημόσιου τομέα (Eurostat) 

 

Το διάγραμμα 6 δείχνει ότι η ραγδαία αύξηση του ελλείμματος στο ΙΤΣ από το 1994 

έως το 2000, οφείλεται στη μεγάλη πτώση της ιδιωτικής αποταμίευσης, παρά τη 

σημαντική αύξηση της δημόσιας αποταμίευσης λόγω της προσπάθειας δημοσιονομικής 

σύγκλισης. Από το 2000 και έπειτα, αν και η ιδιωτική αποταμίευση σταθεροποιείται σε 

                                                                                                                                                                          
οι πολιτικές σύγκλισης και περιορισμού των ανισοτήτων. Στο δεύτερο στάδιο, από το 1994, ιδρύθηκε το 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, προάγγελος της ΕΚΤ, κατοχυρώθηκε η ανεξαρτησία των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών και επιβλήθηκε διαδικασία δημοσιονομικής εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης 

για όλες τις υπό ένταξη οικονομίες (ΕΕ, 2013). 
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χαμηλά επίπεδα, το ΙΤΣ συνεχίζει να αποκλίνει αρνητικά και μάλιστα εντονότερα, 

κυρίως λόγω της αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατάρρευσης της 

δημόσιας αποταμίευσης. Η κατάρρευση της δημόσιας αποταμίευσης οφείλεται στον 

δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ενώ η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στις θετικές 

προσδοκίες σχετικά με την μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας και στον 

επενδυτικό οργασμό που επέφερε η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.         

 

4.5 Διαχρονική μεταβολή των προσδιοριστικών παραγόντων του ΙΤΣ 

 

Όπως ήδη τεκμηριώθηκε, κύρια αιτία των αποκλίσεων του ΙΤΣ είναι η διαχρονική 

μεταβολή της αποταμίευσης. Επομένως είναι εύλογο να εξετασθούν οι διαχρονικές 

μεταβολές των μακροοικονομικών, χρηματοοικονομικών και διαρθρωτικών 

μεταβλητών που επηρεάζουν την ιδιωτική αποταμίευση και κατ’ επέκταση το ΙΤΣ. 

 

4.5.1 Πραγματικό και Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

 

Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν εισόδημα, αποτελούν 

μακροοικονομικές μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τη πορεία σύγκλισης μιας χώρας.  

 

 

Διάγραμμα 8: Αύξηση του Πραγματικού ΑΕΠ και ΙΤΣ (ΟΟΣΑ, ΤτΕ) 
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Στο διάγραμμα 8 απεικονίζεται ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με 

τη μεταβολή του ΙΤΣ. Διαπιστώνεται μια αρκετά διακριτή σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, με τις αυξήσεις του πραγματικού ΑΕΠ να συνοδεύονται από ταυτόχρονη 

αύξηση του ελλείμματος του ΙΤΣ. Το φαινόμενο είναι περισσότερο εμφανές μετά το 

1994, όπου οι δυο καμπύλες εμφανίζονται σχεδόν συμμετρικές. 

 

Στο διάγραμμα 9, απεικονίζεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με τη 

Γερμανία, ως ο κατεξοχήν δείκτης σύγκλισης μεταξύ της Ελλάδας και των 

ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωζώνης. Από το 1974 έως το 1994 παρατηρείται μια 

πορεία απόκλισης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ίσως δικαιολογεί τη σχετική 

σταθερότητα του ΙΤΣ. Αντίθετα, από το 1994 έως το 2008, η πορεία σύγκλισης είναι 

εμφανώς έντονη και συμβαδίζει με την επιδείνωση του ελλείμματος στο ΙΤΣ.     

 

 

Διάγραμμα 9: Δείκτης  Σύγκλισης Ελλάδας-Γερμανίας (ΟΟΣΑ) 

 

4.5.2 Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία 

 

Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί αξιόπιστο μέτρο της 

ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας και συνεπώς της πορείας του εμπορικού ισοζυγίου 

και του ΙΤΣ. Στο διάγραμμα 10, απεικονίζεται η μεταβολή της ΠΣΣΙ συγκριτικά με τη 

μεταβολή του ΙΤΣ.  

 

Το διάγραμμα δείχνει μια συνεχή ανατίμηση της ΠΣΣΙ από το 1986 και μετά, με το 

φαινόμενο να γίνεται πιο έκδηλο μετά το 2000. Η επακόλουθη πτώση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, απεικονίζεται με την ταυτόχρονη 

ανοδική πορεία του ελλείμματος του ΙΤΣ. 
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Διάγραμμα 10: Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία και ΙΤΣ  (ΟΟΣΑ) 

 

Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας απεικονίζεται και στο 

διάγραμμα 11, το οποίο δείχνει την σχετικά πιο απότομη αυξητική πορεία του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας σε σχέση με τις χώρες αναφοράς, εξέλιξη η οποία έγινε 

ιδιαίτερα επιβαρυντική μετά το 2006. 

 

 

Διάγραμμα 11: Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ΟΟΣΑ) 
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4.5.3 Δημοσιονομικό Ισοζύγιο 

 

Η δημοσιονομική πορεία μιας χώρας επηρεάζει πρωτογενώς το ΙΤΣ μέσω της άμεσης 

συμμετοχής του ελλείμματος ή του πλεονάσματος του προϋπολογισμού στην 

εθνικολογιστική ταυτότητα, αλλά και δευτερογενώς, διαμέσου της ενδεχόμενης 

επιρροής της στην ιδιωτική αποταμίευση. Στο διάγραμμα 12, απεικονίζεται το 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης συγκριτικά με τη διαχρονική 

πορεία του ΙΤΣ. 

 

 

Διάγραμμα 12: Δημοσιονομικό Ισοζύγιο και ΙΤΣ (ΟΟΣΑ, Eurostat) 

 

 Από το διάγραμμα διαπιστώνεται ότι περίπου μέχρι το 1998, το έλλειμμα της γενικής 

κυβέρνησης δεν επηρεάζει σημαντικά το ΙΤΣ, προσομοιάζοντας μια μάλλον Ρικαρδιανή 

συμπεριφορά. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’80, τα δημοσιονομικά ελλείμματα 

εκτινάχθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα, χωρίς όμως να επηρεάσουν τη σχετικά σταθερή 

πορεία του ΙΤΣ. Αυτό ίσως οφείλεται στις υψηλές μεταβιβάσεις από την τότε 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που αντιστάθμιζαν την χαμηλή δημόσια 

αποταμίευση (Alogoskoufis, 1995). Από το 1998 και έπειτα, παρατηρείται μια 

παράλληλη πορεία των δύο ελλειμμάτων, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση των δίδυμων 

ελλειμμάτων. 
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4.5.4 Ιδιωτική Πίστωση και Πραγματικό Επιτόκιο 

 

Η ιδιωτική πίστωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί αντιπροσωπευτική μεταβλητή της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης. Στο διάγραμμα 13, απεικονίζεται η μεταβολή της 

εν λόγω μεταβλητής συγκριτικά με τη μεταβολή του ΙΤΣ. 

 

 

Διάγραμμα 13: Πίστωση Ιδιωτικού τομέα και ΙΤΣ (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΠΤ) 

 

Από τη σύγκριση των παραπάνω γραφημάτων, μπορεί να τεκμηριωθεί μια ισχυρή 

αρνητική σύνδεση μεταξύ του ΙΤΣ και του μεγέθους της πιστωτικής επέκτασης στον 

ιδιωτικό τομέα. Παρατηρείται μια σχετικά μικρή επίδραση πριν το 1994, την περίοδο 

όπου η πίστωση του ιδιωτικού τομέα κυμαινόταν σε πολύ μικρά επίπεδα, η οποία 

ακολουθείται από μια ραγδαία αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και του ελλείμματος 

του ΙΤΣ μετά την δημιουργία του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος και της ΟΝΕ. 

 

Το πραγματικό επιτόκιο είναι βασικός παράγων μεταβολής του ύψους της ιδιωτικής 

αποταμίευσης. Σε περιόδους χαμηλών πραγματικών επιτοκίων, αναμένεται πτώση των 

αποταμιεύσεων και ενίσχυση των επενδύσεων με δυσμενείς συνέπειες στο ΙΤΣ. 

Αντίθετα αποτελέσματα αναμένεται να επιφέρει μια άνοδος των πραγματικών 

επιτοκίων. Στο διάγραμμα 14, απεικονίζεται η διαχρονική μεταβολή των πραγματικών 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

20

40

60

80

100

120

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010

ΙΤΣ και Πίστωση Ιδιωτικού τομέα (% του ΑΕΠ) 

Ιδιωτική Πίστωση (αριστερή κλίμακα) ΕΝΣ-ΟΝΕ ΙΤΣ (δεξιά κλίμακα) 



54 

επιτοκίων
29

 συγκριτικά με την αντίστοιχη μεταβολή στο ΙΤΣ. Διαπιστώνεται μια 

παράλληλη πορεία των δύο μεταβλητών, ιδίως μέχρι το 2005, καταδεικνύοντας μια 

ισχυρή θετική σχέση. 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Πραγματικό Επιτόκιο και ΙΤΣ (ΤτΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΟΣΑ) 

 

4.5.5 Εμπορική απελευθέρωση και Όροι εμπορίου 

 

Το άθροισμα της αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ, 

αντιπροσωπεύει την εξωστρέφεια μιας οικονομίας και καθορίζει τον βαθμό της 

εμπορικής απελευθέρωσης. Μια έντονη εξωστρέφεια συνήθως ασκεί θετική επιρροή 

στο ΙΤΣ, αν και το αντίθετο δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Ακολουθεί το διάγραμμα 15, το 

οποίο απεικονίζει τη διαχρονική μεταβολή του αθροίσματος των εισαγωγών και των 

εξαγωγών της Ελλάδας, πάντα συγκριτικά με την αντίστοιχη μεταβολή του ΙΤΣ. 

 

 

                                                           
29

 Τα στοιχεία για τα πραγματικά επιτόκια υπολογίστηκαν από τον συγγραφέα με βάση την ακόλουθη 

διαδικασία: α) Άντληση από την ΤτΕ των ετήσιων ονομαστικών επιτοκίων για τραπεζικές καταθέσεις 

ταμιευτηρίου και προθεσμίας μέχρι ενός έτους, β) Καταγραφή των αντίστοιχων ετήσιων στοιχείων της 

μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και γ) Υπολογισμός του 

πραγματικού επιτοκίου με βάση τον τύπο RIR=(1+NIR)/(1+ΔΤΚ) – 1.   
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Διάγραμμα 15: Εμπορική Απελευθέρωση και ΙΤΣ (ΠΤ, ΟΟΣΑ) 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εμπορική απελευθέρωση δείχνει να επέδρασε αρνητικά 

στο ΙΤΣ. Αυτή η εξέλιξη ίσως να οφείλεται στην ραγδαία αύξηση των εισαγωγών, ως 

αποτέλεσμα της αδυναμίας αντιμετώπισης του εξωτερικού ανταγωνισμού και της 

αποδυνάμωσης των εξαγωγικών επιδόσεων. Στο διάγραμμα 16, απεικονίζεται η 

διαχρονική μεταβολή των εξαγωγών και των εισαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 

άνοιγμα της απόστασης μεταξύ των εισαγωγών και των εξαγωγών επιβεβαιώνει τη 

πτώση της ανταγωνιστικότητας και τη συνακόλουθη επιδείνωση του ΙΤΣ. 

 

 

Διάγραμμα 16: Εισαγωγές-Εξαγωγές (ΠΤ, ΟΟΣΑ) 

 

Όροι εμπορίου καλείται ο λόγος της αξίας των εξαγωγών προς την αξία των εισαγωγών, 

ένα μέγεθος που δείχνει το ποσοστό των εισαγωγών που μπορούν να αγοραστούν από 
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το μέγεθος της αξίας των εξαγωγών. Στο διάγραμμα 17, απεικονίζεται η διαχρονική 

μεταβολή των όρων εμπορίου συγκριτικά με τη μεταβολή του ΙΤΣ. 

 

 

Διάγραμμα 17: Όροι Εμπορίου και ΙΤΣ (ΠΤ, ΟΟΣΑ) 

 

Στο διάγραμμα παρατηρείται μια θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών, με την αύξηση 

των εξαγωγών ως ποσοστό των εισαγωγών να οδηγεί σε μείωση του ελλείμματος στο 

ΙΤΣ. 

 

4.5.6 Δημογραφικές μεταβλητές 

 

Στο διάγραμμα 18 παραβάλλονται συγκριτικά, ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού και η 

διαχρονική μεταβολή του ΙΤΣ. 

 

 

Διάγραμμα 18: Αύξηση Πληθυσμού και ΙΤΣ (ΟΟΣΑ) 
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Το διάγραμμα μάλλον δεν επιβεβαιώνει την αναμενόμενη αρνητική σχέση μεταξύ 

ρυθμού αύξησης πληθυσμού και ΙΤΣ. 

 

Στο διάγραμμα 19, απεικονίζονται η μεταβολή του δείκτη εξάρτησης του πληθυσμού 

της Ελλάδας συγκριτικά με τη μεταβολή του ΙΤΣ. Διαπιστώνεται μια σχετικά αδύνατη 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, που όμως έχει την αναμενόμενη κατεύθυνση. Η 

πτώση του δείκτη εξάρτησης συνυπήρξε με την περίοδο του σχετικά σταθερού ΙΤΣ, ενώ 

η επανάκαμψη του μετά το 2000 συνοδεύτηκε από την παράλληλη επιδείνωση του 

ελλείμματος στο ΙΤΣ. 

 

 

Διάγραμμα 19: Δείκτης Εξάρτησης Πληθυσμού και ΙΤΣ (ΟΟΣΑ) 

 

4.5.7 Πετρέλαιο 

 

Η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντικός εξωγενής παράγοντας επηρεασμού του 

ΙΤΣ, ιδίως σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, της οποίας η ενεργειακή εξάρτηση από το 

εξωτερικό είναι σχεδόν απόλυτη. Όπως έχει δειχθεί στο διάγραμμα 3, η Ελλάδα είναι 

καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου και παραγώγων προϊόντων του, με άμεση συνέπεια 

την εξάρτηση της πορείας του εμπορικού ισοζυγίου από τις διεθνείς τιμές του 

πετρελαίου. Είναι αναμενόμενο σε μια περίοδο υψηλών τιμών εισαγωγών πετρελαίου, 

το εμπορικό ισοζύγιο να αποκλίνει και το ΙΤΣ να εμφανίζεται περισσότερο 

ελλειμματικό.  

 

Στο διάγραμμα 20, απεικονίζεται η διαχρονική τιμή του πετρελαίου ($ ανά βαρέλι σε 

λογαριθμική κλίμακα) συγκριτικά πάντα με τη μεταβολή του ΙΤΣ. Η γραφική 

απεικόνιση των δύο μεταβλητών καταδεικνύει αρνητική σχέση μεταξύ τους, με το 

έλλειμμα του ΙΤΣ να επιδεινώνεται σε περιόδους υψηλών τιμών πετρελαίου και το 

αντίθετο. 
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. 

 

Διάγραμμα 20: Πετρέλαιο και ΙΤΣ (BP30, ΟΟΣΑ) 

 

4.5.8 Μακροοικονομική αβεβαιότητα 

 

Σε πολλές ερευνητικές εργασίες, έχει χρησιμοποιηθεί η μεταβλητότητα του 

πληθωρισμού ως μέτρο της μακροοικονομικής αβεβαιότητας
31

. Στην παρούσα μελέτη, 

θα χρησιμοποιηθεί ως αντιπρόσωπος της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, η 

διαχρονική πορεία των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων που εκδίδει η 

χώρα
32

. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο δείκτη αποτίμησης της μακροπρόθεσμης 

φερεγγυότητας της χώρας, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα αποπληρωμής των 

μελλοντικών εξωτερικών χρεών, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από τις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές, τον κύριο δανειστή μιας μικρής ανοικτής οικονομίας όπως 

η Ελλάδα.   

 

Στο διάγραμμα 21, απεικονίζεται η διαχρονική μεταβολή των αποδόσεων του 

δεκαετούς ελληνικού ομολόγου πάντα συγκριτικά με τη διαχρονική πορεία του 

ελλείμματος στο ΙΤΣ.   

 

 

                                                           
30

 Dubai Spot crude oil prices σε $/bbl από BP Statistical Review of World Energy June 2012 
31

 Βλέπε παράγραφο 3.2.11 της παρούσας εργασίας. 
32

 Μακροπρόθεσμα επιτόκια, %, μέσα επίπεδα έτους των 10ετών ομολόγων. 
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Διάγραμμα 21: Μακροοικονομική Αβεβαιότητα και ΙΤΣ (Eurostat, ΟΟΣΑ) 

 

Στο διάγραμμα διαπιστώνεται μια περίοδος υψηλών μακροπρόθεσμων επιτοκίων η 

οποία διήρκεσε μέχρι το 1994, σημείο από το οποίο ξεκίνησε η ραγδαία πτώση του 

κόστους δανεισμού ως αποτέλεσμα της άρσης των επιφυλάξεων σχετικά με την 

μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας, μετά τη διαβεβαίωση των αρχών της χώρας 

σχετικά με την υιοθέτηση όλων των αναγκαίων πολιτικών που θα της επέτρεπαν την 

πλήρωση των κριτηρίων εισόδου στην ΟΝΕ. Η απομάκρυνση της μακροοικονομικής 

αβεβαιότητας είχε ως αποτέλεσμα τη αύξηση της πιστωτικής επέκτασης τόσο στον 

ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, την αύξηση της κατανάλωσης και της συνολικής 

ζήτησης και τελικά τη ραγδαία επιδείνωση του ΙΤΣ. Δεν είναι τυχαίο, ότι μετά το 2008 

και καθώς ενέσκηψε η ελληνική κρίση χρέους, η μακροοικονομική αβεβαιότητα 

σχετικά με τη πορεία της χώρας, εκφράστηκε με πρωτοφανή άνοδο των 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων και συνακόλουθη βελτίωση του ΙΤΣ. Αυτό που τελικά 

επιβεβαιώνεται, είναι η θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών τουλάχιστον στην 

περίπτωση της Ελλάδας, με την επιδείνωση του ΙΤΣ να έρχεται ως αποτέλεσμα της 

μείωσης της μακροοικονομικής αβεβαιότητας. 

 

4.5.9 Παραγωγικό κενό 

 

Στο διάγραμμα 22, απεικονίζεται η διαχρονική πορεία του παραγωγικού κενού της 

Ελλάδας, συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονικά μεταβολή του ΙΤΣ. Διαπιστώνεται μια 
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ξεκάθαρη αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών. Σε περιόδους θετικού 

παραγωγικού κενού το ΙΤΣ εμφανίζεται περισσότερο ελλειμματικό, ενώ σε περιόδους 

αρνητικού παραγωγικού κενού, το έλλειμμα του ΙΤΣ τείνει να γίνει μικρότερο. 

 

 

 

Διάγραμμα 22: Παραγωγικό Κενό και ΙΤΣ (Eurostat, ΟΟΣΑ, Υπολογισμοί του συγγραφέα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Το Οικονομετρικό Μοντέλο 

 

5.1 Θεωρία και Μεθοδολογία 

 

5.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

 

Ο στόχος της εμπειρικής έρευνας είναι η ανεύρεση των παραγόντων που επηρεάζουν 

και κατευθύνουν την πορεία του ΙΤΣ. Το ζητούμενο συνεπώς, είναι η τεκμηρίωση μιας 

διαχρονικής σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής που είναι το ΙΤΣ και μιας 

σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών που το επηρεάζουν. Αυτού του είδους οι σχέσεις 

ονομάζονται μακροχρόνιες και ο καθορισμός τους επιτρέπει τη διενέργεια αξιόπιστων 

προβλέψεων. Συνήθως στην οικονομετρία χρησιμοποιούνται τεχνικές παλινδρόμησης, 

προκειμένου να εκτιμηθούν οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών, με το 

μεγάλο ζητούμενο να είναι η διαχρονική σταθερότητά τους, αφού δεν είναι δυνατόν να 

εξαχθεί σταθερή  μακροχρόνια σχέση, αν οι εκτιμημένοι  παράμετροι μεταβάλλονται 

διαχρονικά.  

 

5.1.2 Στασιμότητα 

 

Στάσιμες είναι οι χρονοσειρές οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) έχουν 

σταθερό μέσο μ, ανεξάρτητο από το χρόνο, β) έχουν σταθερή διακύμανση σ
2
, 

ανεξάρτητη από το χρόνο και γ) η συνδιακύμανση είναι συνάρτηση μόνο της 

υστερήσεως ή της προηγήσεως και ανεξάρτητη από τον χρόνο. Με απλά λόγια, στάσιμη 

είναι η χρονοσειρά της οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, δεν 

μεταβάλλονται με τον χρόνο.   

 

Το πρόβλημα της μη στασιμότητας υφίσταται κυρίως όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα 

χρονοσειρών. Οι χρονοσειρές συνοδεύονται από την ύπαρξη τάσης (προσδιοριστικής ή 

στοχαστικής), δηλαδή από μια συνεχή, διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών της. 

Αυτό διαπιστώνεται από την μεταβολή του μέσου και ενδεχομένως της διακύμανσης 

της μεταβλητής με το χρόνο. Μια χρονοσειρά με τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν 

είναι στάσιμη. Σύμφωνα με τον Χρήστου (2007), οι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων 

από την εκτίμηση μιας παλινδρόμησης, που γίνονται με βάση τα συνήθη στατιστικά 

κριτήρια, είναι αξιόπιστες και έγκυρες, μόνο όταν πληρούνται οι υποθέσεις της 

κλασικής παλινδρόμησης, όταν δηλαδή οι μεταβλητές είναι στάσιμες. Αυτό σημαίνει, 
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ότι με δεδομένη τη μη στασιμότητα των περισσότερων οικονομικών χρονοσειρών, η 

απλή κλασική παλινδρόμηση που θα προσπαθήσει να διερευνήσει πιθανές σχέσεις 

μεταξύ των μεταβλητών, θα αξιολογηθεί με αναξιόπιστες στατιστικές ελέγχου και 

ενδεχομένως να οδηγήσει σε αποδοχή αποτελεσμάτων και σχέσεων χωρίς καμιά 

οικονομική σημασία. Ο όρος που συχνά χρησιμοποιείται για το παραπάνω φαινόμενο 

είναι η «φαινομενική ή παραπλανητική παλινδρόμηση» (spurious regression) και 

περιγράφει την παρατηρούμενη στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών, 

που οφείλεται σε ασυνέπεια των εκτιμητών και η οποία δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά 

την ύπαρξη αιτιώδους σχέσεως (Χρήστου, 2007). Συνήθως οι οικονομικής φύσης μη 

στάσιμες μεταβλητές, γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους, μιας και 

εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά  με αυτή του τυχαίου περιπάτου
33

. Όταν μια σειρά 

είναι μη στάσιμη στα επίπεδά της και μετατρέπεται σε στάσιμη στις πρώτες διαφορές 

των επιπέδων της, τότε αυτή καλείται ολοκληρωμένη πρώτου βαθμού, μπορεί να λεχθεί 

ότι έχει μοναδιαία ρίζα και της αντιστοιχεί το σύμβολο Ι(1). Γενικεύοντας, αν 

χρειαστούν d διαφορές προκειμένου να γίνει στάσιμη μια χρονοσειρά, τότε η 

χρονοσειρά καλείται ολοκληρωμένη d βαθμού (Συριόπουλος & Φίλιππας, 2010).      

 

Προκειμένου να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα, 

πρέπει εξαρχής να γίνει έλεγχος στασιμότητας των υπό χρήση χρονοσειρών. Γνωστοί 

έλεγχοι που χρησιμοποιούνται για την ανεύρεση του βαθμού ολοκλήρωσης μιας 

μεταβλητής και οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία είναι: α) ο 

επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller test – ADF) (Dickey & 

Fuller, 1979;  Dickey & Fuller, 1981) και β) ο έλεγχος Phillips-Perron (Phillips, 1987; 

Phillips & Perron, 1988). 

 

5.1.3 Συνολοκλήρωση 

 

Αν και η λύση στη μη στασιμότητα των υπό εξέταση μεταβλητών είναι η χρήση των 

πρώτων διαφορών τους, αυτό δεν ικανοποιεί τον ερευνητή που θέλει να διαγνώσει 

ενδεχόμενες μακροχρόνιες σχέσεις. Η χρήση των μεταβολών των μεταβλητών επιτρέπει 

την εκτίμηση της βραχυχρόνιας σχέσης τους και αυτό λειτουργεί περιοριστικά. Το 

πρόβλημα της αδυναμίας χρήσης των πρωτογενών παρατηρήσεων των μη στάσιμων 

μεταβλητών παύει να υπάρχει, αν οι εν λόγω μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες. Η 

                                                           
33

 Η αυτοπαλίνδρομη διαδικασία Yt=Yt-1+εt, όπου εt είναι λευκός θόρυβος δηλ. Ε(εt)=0 και v(εt)=σ
2
  

(Χρήστου, 2007).  
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έννοια της συνολοκλήρωσης είναι καθοριστική για την οικονομετρία, αφού επιτρέπει 

την περιγραφή πιθανών σχέσεων μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας ισορροπίας μεταξύ 

δύο ή περισσότερων μη στάσιμων χρονοσειρών (Συριόπουλος & Φίλιππας, 2010).  

 

Δύο χρονολογικές σειρές είναι συνολοκληρωμένες τάξεως d, b αν α) και οι δύο είναι 

ολοκληρωμένες τάξεως d και β) υπάρχει γραμμικός συνδυασμός των δύο που αποτελεί 

ολοκληρωμένη σειρά τάξεως (d-b), όπου b>0. Στην περίπτωση που υπάρχουν 

περισσότερες των δύο μεταβλητές, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

διανύσματος συνολοκλήρωσης, τέτοιου ώστε ο γραμμικός συνδυασμός του με τις υπό 

εξέταση μεταβλητές να είναι ολοκληρωμένος τάξεως d-b (Χρήστου, 2007). Το 

διάνυσμα συνολοκλήρωσης μπορεί να μην είναι μοναδικό, αφού ενδέχεται να υπάρξουν 

n-1 γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα συνολοκλήρωσης, όπου n ο αριθμός των 

μεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει από το γραμμικό συνδυασμό των 

συνολοκληρωμένων μεταβλητών αποτελεί τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ 

των χρονοσειρών. 

  

Ανάμεσα στους ελέγχους που έχουν προταθεί για τον έλεγχο ύπαρξης συνολοκλήρωσης 

σημαντικότεροι είναι:  

 

α) ο έλεγχος Engle-Granger, ο οποίος αναφέρεται συνήθως σε δύο μεταβλητές και 

εξετάζει τη στασιμότητα ή μη των καταλοίπων της παλινδρόμησης των ίδιας τάξης 

ολοκληρωμένων μεταβλητών. Αν τα κατάλοιπα ή αλλιώς τα σφάλματα ανισορροπίας, 

που προκύπτουν από την εφαρμογή παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων, είναι 

στάσιμα, τότε διαπιστώνεται συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών και η 

εκτιμημένη σχέση αποτελεί τη σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας. 

 

β) ο πιο γενικός έλεγχος Johansen (Johansen, 1996; Johansen & Juselius, 1990 και 

1992) που συνήθως εφαρμόζεται όταν ελέγχεται η συνολοκλήρωση περισσότερων των 

δύο μεταβλητών, βασίζεται στη χρήση υποδειγμάτων αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων 

(VAR) και προσδιορίζει τον αριθμό των πιθανών διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. 

 

5.1.4 Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος 

 

Οι Engle και Granger (1987) απέδειξαν ότι η ύπαρξη συνολοκληρωμένων μεταβλητών, 

επιτρέπει τη διατύπωση της βραχυχρόνιας μεταξύ τους σχέσης, ως ένα υπόδειγμα 
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διόρθωσης λαθών (ECM). Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών είναι αυτό στο οποίο η 

μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής, εξαρτάται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και του λάθους μακροχρόνιας ανισορροπίας της προηγούμενης περιόδου 

(Χρήστου, 2007). Με άλλα λόγια, τα κατάλοιπα της μακροχρόνιας σχέσης 

συνολοκλήρωσης, αποτελούν εξισορροπητικό παράγοντα της βραχυχρόνιας μεταβολής, 

παίζοντας το ρόλο ενός μηχανισμού διόρθωσης του σφάλματος της βραχυχρόνιας 

ανισορροπίας. Στην περίπτωση χρήσης αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων, το υπόδειγμα 

ονομάζεται διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (VECM).    

 

5.1.5 Ερευνητική πορεία 

 

Στην παρούσα εργασία, ο στόχος της αναζήτησης μακροχρόνιας αιτιώδους σχέσης 

μεταξύ του ΙΤΣ και των επιλεγμένων προσδιοριστικών μεταβλητών, θα οικοδομηθεί 

διαμέσου της διερεύνησης της ύπαρξης ή μη συνολοκλήρωσης. Συνεπώς τα βήματα που 

θα ακολουθηθούν είναι: 

 

1) Έλεγχος τάξης ολοκλήρωσης των υπό εξέταση χρονολογικών σειρών. 

 

2) Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων που θα ορισθεί για τις ενδογενείς 

μεταβλητές του αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού υποδείγματος με βάση γνωστά 

κριτήρια (Akaike, Schwartz κ.α.)  

 

3) Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεταβλητών με τη μέθοδο Johansen και καταγραφή 

των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. 

 

4) Αποτύπωση της μακροχρόνιας ισορροπίας, δημιουργία διανυσματικού υποδείγματος 

διόρθωσης σφάλματος και στατιστικός έλεγχός του. 

 

5) Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger και της προβλεπτικής ικανότητας. 

 

5.2 Δεδομένα και Συμβολισμοί 

 

Η εμπειρική έρευνα διενεργείται με χρήση ετήσιων στοιχείων για την περίοδο 1974-

2011. Ακολουθεί πίνακας στον οποίον καταγράφονται οι ονομασίες, οι συμβολισμοί, η 
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μορφή, η πηγή και η αναμενόμενη επίδραση των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν 

στην υλοποίηση του υποδείγματος. 

 

Πίνακας 4: Δεδομένα και Συμβολισμοί 

Περιγραφή μεταβλητής Μονάδα Σύμβολο Πηγή Επιρροή 

ΙΤΣ % ΑΕΠ CA ΤτΕ, ΕΚΤ  

Ιδιωτική Αποταμίευση % ΑΕΠ PI Eurostat - 

Ρυθμός αύξησης του 

πραγματικού ΑΕΠ 
% RGDP ΟΟΣΑ - 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Δείκτης (ΟΟΣΑ = 100 το 2000, 

επίπεδα τιμών και μονάδων 

αγοραστικής δύναμης του 2000) 

GDPpC ΟΟΣΑ - 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Ελλάδας 

συγκριτικά με της Γερμανίας 
% GDPpCGG ΟΟΣΑ - 

Παραγωγικό Κενό % ΑΕΠ OG 

Eurostat, ΟΟΣΑ, 

Υπολογισμοί 

συγγραφέα 

- 

Πραγματική Σταθμισμένη 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

Δείκτης (βασισμένος στον ΔΤΚ 41 

χωρών, 2005=100) 
REER ΟΟΣΑ - 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ FB Eurostat, ΟΟΣΑ + 

Πραγματικό Επιτόκιο 
% (ονομαστικό επιτόκιο καταθέσεων 

προσαρμοσμένο στον ΔΤΚ) 
RIR 

ΤτΕ, ΕΛΣΤΑΤ, 

Υπολογισμοί 

συγγραφέα 

+ 

Όροι Εμπορίου: Εξαγωγές προς 

Εισαγωγές 
% TOT ΠΤ, ΟΟΣΑ + 

Εμπορική Απελευθέρωση: 

Άθροισμα Εισαγωγών και 

Εξαγωγών  

% ΑΕΠ TO ΠΤ, ΟΟΣΑ + , - 

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας Δείκτης (έτος βάσης 2005=100) ULC ΟΟΣΑ - 

Ιδιωτική Πίστωση % ΑΕΠ PC ΔΝΤ,ΟΟΣΑ, ΠΤ - 

Δείκτες Εξάρτησης Πληθυσμού: 

% εξαρτημένου πληθυσμού (0-15 

ετών και 65 ετών και άνω) στο 

σύνολο του πληθυσμού 

OYD ΟΟΣΑ - 

Ρυθμός αύξησης πληθυσμού % PG ΟΟΣΑ - 

Μακροοικονομική Αβεβαιότητα % (αποδόσεις 10ετών ομολόγων) VOL Eurostat, ΟΟΣΑ + 

Τιμές αργού πετρελαίου 
$/bbl εκφρασμένες λογαριθμικά 

(Dubai Spot crude oil prices) 
Oil 

BP statistical 

review 
- 

 

 



66 

5.3 Το προς εξέταση εμπειρικό υπόδειγμα 

 

Αφετηρία της ανάλυσης που θα ακολουθήσει είναι η εξίσωση 15. Με μία μικρή 

τροποποίηση που διαχωρίζει την επένδυση και την αποταμίευση σε ιδιωτική και 

δημόσια η εξίσωση γίνεται: 

 

Εξίσωση 17 

GGPPGPGPn ISISIISSISCA   

  

Το ΙΤΣ είναι συνάρτηση της ιδιωτικής αποταμίευσης και επένδυσης, καθώς και του 

δημοσιονομικού αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης. Όπως έχει ήδη αναλυθεί στο 

κεφάλαιο 3,  η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα μπορεί να θεωρηθεί συνάρτηση μιας 

σειράς μακροοικονομικών, χρηματοοικονομικών και διαρθρωτικών μεταβλητών: 

 

Εξίσωση 18 

),,PG,,,,,,,,,,,( VolULCOYDPCOilOpToTRIRFBREEROGGDPpCGGRGDPfSP   

 

Αν στην εξίσωση 17 αντικαταστήσουμε την ιδιωτική αποταμίευση με την παραπάνω 

σχέση, έχουμε: 

 

Εξίσωση 19 

FBPIFBREEROGGDPpCGGRGDPfCA  ,....),,,,(  

 

Η εξίσωση 19, αποτελεί τη βάση των υποδειγμάτων που ελεγχθούν οικονομετρικά. 

Επειδή οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι πολλές σε αριθμό και ορισμένες 

αντιπροσωπεύουν παρόμοιες μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές και διαρθρωτικές 

συμπεριφορές, θα επιλεχθούν ορισμένες κάθε φορά, δημιουργώντας αντιπροσωπευτικά 

υποδείγματα.  

 

Πρέπει να τονισθεί, ότι το οικονομετρικό σκέλος της μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του λογισμικού Eviews. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Εμπειρικοί έλεγχοι και Αποτελέσματα 

 

6.1 Έλεγχοι Στασιμότητας 

 

Ακολουθούν οι πίνακες 5 και 6 με τα αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας των 

υπό εξέταση μεταβλητών.  

 

Πίνακας 5: Έλεγχος στασιμότητας ADF 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 

Μεταβλητές 

Schwarz info criterion 

Include in test equation 

Intercept Trend and Intercept None 

Prob. 

H0: Μοναδιαία ρίζα (p>0,05) 

CA 

Επίπεδα 0,6445 0,3060 0,5720 

Πρώτη Διαφορά 0,0003 0,0019 0,0000 

FB 

Επίπεδα 0,1747 0,4696 0,4826 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

GDPPC 

Επίπεδα 0,0833 0,0345 0,5400 

Πρώτη Διαφορά 0,5214 0,8240 0,0750 

GDPPCGG 

Επίπεδα 0,0845 0,0525 0,1423 

Πρώτη Διαφορά 0,0434 0,9976 0,0050 

OG 

Επίπεδα 0,0065 0,0655 0,0003 

Πρώτη Διαφορά 0,4213 0,6619 0,0862 

OIL 

Επίπεδα 0,8583 0,8728 0,9449 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0001 0,0000 

OYD 

Επίπεδα 0,2244 1,0000 0,4803 

Πρώτη Διαφορά 0,5116 0,0834 0,1227 

PC 

Επίπεδα 0,9999 0,9996 0,9999 

Πρώτη Διαφορά 0,6239 0,0000 0,4195 

PG 

Επίπεδα 0,2462 0,1379 0,0686 

Πρώτη Διαφορά 0,0005 0,0044 0,0000 

PI 

Επίπεδα 0,5344 0,5457 0,3559 

Πρώτη Διαφορά 0,0003 0,0018 0,0000 

REER 

Επίπεδα 0,8504 0,5514 0,8531 

Πρώτη Διαφορά 0,0001 0,0003 0,0000 

RGDP 

Επίπεδα 0,0081 0,9645 0,0038 

Πρώτη Διαφορά 0,0530 0,0000 0,0066 

RIR 

Επίπεδα 0,0156 0,1128 0,0008 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0014 0,0000 

TO 

Επίπεδα 0,2698 0,2438 0,7813 

Πρώτη Διαφορά 0,0002 0,0013 0,0000 

TOT 

Επίπεδα 0,6198 0,8686 0,6334 

Πρώτη Διαφορά 0,0001 0,0010 0,0000 

ULC 

Επίπεδα 0,9704 0,0355 0,8790 

Πρώτη Διαφορά 0,0256 0,1415 0,0298 

VOL 

Επίπεδα 0,3295 0,7576 0,5872 

Πρώτη Διαφορά 0,5227 0,8916 0,1127 
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Πίνακας 6: Έλεγχος στασιμότητας Phillips-Perron 

Phillips-Perron 

Bartlett kernel 

Μεταβλητές 

Include in test equation 

Intercept Trend and Intercept None 

Prob. 

H0: Μοναδιαία ρίζα (p>0,05) 

CA 

Επίπεδα 0,6506 0,5207 0,6378 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

FB 

Επίπεδα 0,1747 0,4696 0,5456 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

GDPPC 

Επίπεδα 0,6948 0,7187 0,9434 

Πρώτη Διαφορά 0,4820 0,8055 0,0658 

GDPPCGG 

Επίπεδα 0,5678 0,7931 0,3771 

Πρώτη Διαφορά 0,0296 0,1155 0,0029 

OG 

Επίπεδα 0,3086 0,9605 0,0432 

Πρώτη Διαφορά 0,3543 0,6125 0,0629 

OIL 

Επίπεδα 0,8710 0,8705 0,9449 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0001 0,0000 

OYD 

Επίπεδα 0,4102 0,9990 0,1365 

Πρώτη Διαφορά 0,2069 0,1077 0,0328 

PC 

Επίπεδα 0,9999 0,9991 0,9999 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

PG 

Επίπεδα 0,3369 0,0579 0,2716 

Πρώτη Διαφορά 0,0005 0,0043 0,0000 

PI 

Επίπεδα 0,5344 0,5457 0,3612 

Πρώτη Διαφορά 0,0003 0,0020 0,0000 

REER 

Επίπεδα 0,6999 0,2242 0,7374 

Πρώτη Διαφορά 0,0001 0,0003 0,0000 

RGDP 

Επίπεδα 0,0019 0,0080 0,0010 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

RIR 

Επίπεδα 0,0158 0,0963 0,0008 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

TO 

Επίπεδα 0,3422 0,2484 0,9123 

Πρώτη Διαφορά 0,0000 0,0000 0,0000 

TOT 

Επίπεδα 0,1261 0,4562 0,7653 

Πρώτη Διαφορά 0,0001 0,0004 0,0000 

ULC 

Επίπεδα 0,9580 0,5577 0,9971 

Πρώτη Διαφορά 0,0256 0,1415 0,0399 

VOL 

Επίπεδα 0,5540 0,8181 0,5606 

Πρώτη Διαφορά 0,0318 0,1010 0,0022 

 

Με έντονη γραφή, ξεχωρίζει η επιβεβαίωση της μη μηδενικής υπόθεσης δηλ. της 

στασιμότητας των χρονοσειρών. Αν και τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων σχεδόν 

ταυτίζονται, στις όποιες διαφορές, θα επιλεγεί ο έλεγχος Phillips-Perron, επειδή είναι 

πιο αποτελεσματικός από τον έλεγχο ADF και δεν εξαρτάται από το μήκος των 

υστερήσεων (Συριόπουλος & Φίλιππας, 2010). Οι περισσότερες είναι μη στάσιμες στα 

επίπεδα και στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Αυτό επιτρέπει τον περαιτέρω έλεγχο 

δυνατότητας δημιουργίας υποδειγμάτων συνολοκλήρωσης. Εξαίρεση αποτελούν οι 
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μεταβλητές: α) GDPPC η οποία παραμένει μη στάσιμη ακόμα και στην 1
η
 διαφορά, β) 

OG και OYD οι οποίες αποτυγχάνουν στους 5 από τους έξι ελέγχους στασιμότητας. Οι 

εν λόγω μεταβλητές δεν θα εξεταστούν στα πλαίσια των υπό έλεγχο υποδειγμάτων.  

 

6.2 Τα υπό έλεγχο οικονομετρικά μοντέλα 

 

6.2.1 1
ο
 υπόδειγμα 

 

Η εξίσωση 20 καταγράφει το υπό εξέταση οικονομετρικό μοντέλο, με το ΙΤΣ ως 

εξαρτημένη μεταβλητή να εξαρτάται από την ΠΣΣΙ, από τον ρυθμό αύξησης του 

πραγματικού ΑΕΠ, από την πίστωση του ιδιωτικού τομέα και από την εμπορική 

απελευθέρωση:  

 

Εξίσωση 20 

to eTObREERbPCbRGDPbbCA  4321  

 

Αρχικά, ελέγχεται ο αριθμός των υστερήσεων των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθεί 

στους ελέγχους συνολοκλήρωσης. Δημιουργείται ένα αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό 

υπόδειγμα (VAR) με όλες τις μεταβλητές ως ενδογενείς και προσδιορίζεται η τάξη του 

υποδείγματος βάσει γνωστών κριτηρίων ελέγχου:  

 
Πίνακας 7: Επιλογή υστέρησης (lag) 1

ου
 μοντέλου 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA RGDP PC REER TO     

Exogenous variables: C      

      
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -524.6308 NA   9581140.  30.26461  30.48681  30.34132 

1 -406.1928   196.2687*   46770.65*  24.92530   26.25846*   25.38551* 

2 -381.7118  33.57387  52873.46  24.95496  27.39908  25.79867 

3 -354.1150  29.96222  58846.82   24.80657*  28.36165  26.03379 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Επιλέγεται μία χρονική υστέρηση όπως καταδεικνύουν τα τέσσερα από τα πέντε 

κριτήρια ελέγχου. Ακολούθως, πραγματοποιείται ο έλεγχος ύπαρξης συνολοκλήρωσης 

Johansen: 

 

Πίνακας 8: Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen 1
ου

 μοντέλου 

Series: CA RGDP PC REER TO     
Lags interval: 1 to 1 
    

 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 2 2 2 1 1 

Max-Eig 0 0 0 0 0 

 

Ο έλεγχος επιβεβαιώνει την ύπαρξης συνολοκλήρωσης μόνο με τον έλεγχο του ίχνους 

(trace test), ενώ απορρίπτει την υπόθεση συνολοκλήρωσης με τον έλεγχο της μέγιστης 

ιδιοτιμής (max Eigenvalue test). Σύμφωνα με τους Lutkepohl, Saikkonen, και Trenkler 

(2000), τα αποτελέσματα του ελέγχου ίχνους είναι πιο ισχυρά και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ακόμα και αποκλειστικά. Συνεπώς, οι μεταβλητές είναι 

συνολοκληρωμένες και μπορεί να τεκμηριωθεί μακροχρόνια αιτιώδης σχέση μεταξύ 

τους. Επιλέγεται να ελεγχθεί στατιστικά η ύπαρξη διανύσματος συνολοκλήρωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη και σταθερό όρο και γραμμική τάση στα δεδομένα, ακριβώς γιατί 

ο έλεγχος διαπίστωσε την ύπαρξη ενός μόνο διανύσματος συνολοκλήρωσης.  

 
Πίνακας 9: Μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης 1

ου
 μοντέλου 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -421.5475   

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

CA RGDP PC REER TO @TREND(75) 

 1.000000  0.310573  0.128360  0.090660  0.092220 -0.014168 

  (0.09035)  (0.01842)  (0.04052)  (0.04632)  (0.03176) 

 [3.43753] [6.96789] [2.23720] [1.99106] [-0.44607] 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 9, λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική t, οι τέσσερις υπό 

εξέταση μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 5% και τα πρόσημα 

συμφωνούν με τις θεωρητικές παραδοχές. Η χρονική τάση δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. Συνεπώς, η μακροχρόνια σχέση που συνδέει τις μεταβλητές είναι: 
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Εξίσωση 21 

TOREERPCRGDPCA 09222,009066,012836,0310573.013575,14    

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών, 

δημιουργείται διανυσματικό μοντέλο διόρθωσης σφάλματος (VECM) το οποίο και 

εκτιμάται: 

 
Πίνακας 10: Εκτίμηση βραχυχρόνιας σχέσης 1

ου
 μοντέλου 

Dependent Variable: D(CA)   

Method: Least Squares   

D(CA)=C(1)*(CA(-1)+0.3105727276*RGDP(-1)+0.1283599129*PC(-1)+0.09066022237*  

            REER(-1)+ 0.09222003353*TO(-1)-0.01416771347*@TREND(74)-14.13575135)+ 

            C(2)*D(CA(-1))+C(3)*D(RGDP(-1))+C(4)*D(PC(-1))+C(5)*D(REER(-1))+C(6)*D(TO(-1)) 

           +C(7)  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     

C(1) -0.976869 0.174315 -5.604038 0.0000 

C(2) 0.502962 0.151488 3.320144 0.0024 

C(3) -0.031430 0.074982 -0.419167 0.6782 

C(4) 0.145445 0.050369 2.887578 0.0073 

C(5) 0.217835 0.093413 2.331960 0.0269 

C(6) 0.011994 0.063355 0.189323 0.8512 

C(7) -0.533070 0.246415 -2.163304 0.0389 

     
R-squared 0.603366     Mean dependent var -0.163889 

Adjusted R-squared 0.521304     S.D. dependent var 1.752248 

S.E. of regression 1.212343     Akaike info criterion 3.395652 

Sum squared resid 42.62349     Schwarz criterion 3.703559 

Log likelihood -54.12174     Durbin-Watson stat 2.263427 

F-statistic 7,352549     Prob(F-statistic) 0.000076 

 

Από τους στατιστικούς ελέγχους του πίνακα 10, προκύπτει η ισχυρή στατιστική 

σημαντικότητα του μακροχρόνιου συντελεστή και το σωστό αρνητικό πρόσημο. Ο 

συντελεστής του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος είναι πολύ μεγάλος και 

καταδεικνύει πολύ μεγάλη ταχύτητα διόρθωσης της βραχυχρόνιας ανισορροπίας. 

Επίσης, στατιστικά σημαντική είναι η μεταβολή του ΙΤΣ της προηγούμενης χρονιάς, 

της ιδιωτικής πίστωσης, της ΠΣΣΙ και του σταθερού όρου. 

 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R-squared είναι αρκετά υψηλός, υποδεικνύοντας ότι το 

μοντέλο εξηγεί κατά 60% την μεταβολή του ΙΤΣ. Η στατιστική F (p<0,05) υποδεικνύει 

ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές από κοινού επηρεάζουν και καθορίζουν την 

εξαρτημένη μεταβλητή. Όσον αφορά τα κατάλοιπα, ο έλεγχος Breusch-Pagan-Godfrey 
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υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων (Obs*R-squared: 

p=0,7576>0,05). Ο έλεγχος Breusch-Godfrey Serial Correlation LM δείχνει ότι δεν 

υπάρχει σειριακή αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων (Obs*R-squared: p=0,3781>0,05). 

Τέλος, η στατιστική Jarque-Bera (εικόνα 1) δείχνει ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται 

κανονικά (p=0,798866>0,05). Συνεπώς, οι στατιστικοί έλεγχοι υποδεικνύουν ένα 

αρκετά ικανοποιητικό μοντέλο. 

 

 

Εικόνα 1: Περιγραφική στατιστική καταλοίπων 1
ου

 μοντέλου 

 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι κατευθύνσεις των σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των 

μεταβλητών, είναι δόκιμο να ελεγχθεί η αιτιότητα κατά Granger. Στον έλεγχο κατά 

Granger, ουσιαστικά διαπιστώνεται μεταξύ των μεταβλητών ποιες μεταβολές 

προηγούνται ή έπονται έναντι των άλλων, καθώς επίσης αν οι μεταβολές είναι 

σύγχρονες ή ακόμα και ασυσχέτιστες. Πρέπει να τονισθεί ότι ο έλεγχος είναι πολύ 

ευαίσθητος στην επιλογή των χρονικών υστερήσεων των μεταβλητών, με τις εκτιμήσεις 

να διαφοροποιούνται καθοριστικά. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέγεται η μία 

υστέρηση, τονίζοντας όμως ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν αρκετά σε επιλογή 

διαφορετικής τάξης υστέρησης. 

 
  Πίνακας 11: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 1

ου
 μοντέλου 

Pairwise Granger Causality Tests 

Lags: 1   
  
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
  RGDP does not Granger Cause CA 37  4.33715  0.04488 
  CA does not Granger Cause RGDP  3.97055  0.05438 

  PC does not Granger Cause CA 37  5.77939  0.02181 
  CA does not Granger Cause PC  0.35295  0.55638 

  REER does not Granger Cause CA 37  3.36539  0.07534 
  CA does not Granger Cause REER  0.56713  0.45658 

  TO does not Granger Cause CA 37  0.54503  0.46542 
  CA does not Granger Cause TO  0.72754  0.39965 
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Ο έλεγχος διαπιστώνει αιτιότητα μεταξύ των RGDP, PC και ΙΤΣ, όμως εμφανίζει 

ασυσχέτιστες τις  REER, TO και ΙΤΣ. Πιο συγκεκριμένα, απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση (p-value=0,04488<0,05) που ορίζει ότι η RGDP δεν επηρεάζει το ΙΤΣ. 

Δηλαδή, ισχύει η μη μηδενική υπόθεση, ότι η RGDP επηρεάζει κατά Granger το ΙΤΣ. 

Επιπρόσθετα, ισχύει η μηδενική υπόθεση (p-value=0,05438>0,05) ότι το ΙΤΣ δεν 

επηρεάζει την RGDP, υποδεικνύοντας μονόδρομη αιτιότητα μεταξύ των μεταβλητών. 

Όμοια συμπεράσματα εξάγονται και για την αιτιότητα μεταξύ PC και ΙΤΣ. Αντίθετα, 

για τις αιτιότητες κατά Granger που αφορούν τις REER, ΤΟ και ΙΤΣ, ισχύει η μηδενική 

υπόθεση, η οποία υποστηρίζει έλλειψη οποιασδήποτε αιτιότητας μεταξύ των εν λόγω 

μεταβλητών.  

 

Ακολουθεί έλεγχος (εικόνα 2) της μελλοντικής συμπεριφοράς του ΙΤΣ σε ενδεχόμενα 

θετικά σοκ στις ανεξάρτητες μεταβλητές (μεγέθους μιας τυπικής απόκλισης). 

 

 

Εικόνα 2: Έλεγχος μελλοντικής συμπεριφοράς ΙΤΣ (Nonfactorized One S.D. Innovations) 
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Η εικόνα 2 δείχνει ότι τα θετικά σοκ στις μεταβλητές REER, TO και PC προκαλούν 

άμεση επιδείνωση του ΙΤΣ, όπως ήταν αναμενόμενο. Αντίθετα, μια ξαφνική άνοδος της 

REER, επηρεάζει αρχικά θετικά το ΙΤΣ, ενώ μετά 3 έτη το ΙΤΣ μειώνεται κάτω του 

επιπέδου ισορροπίας. 

 

Τέλος, ελέγχεται η προβλεπτική ικανότητα του μακροχρόνιου μοντέλου σε διάστημα 5 

και 10 ετών (εικόνα 3 και 4 αντίστοιχα): 

 

 

Εικόνα 3: Πενταετής δυναμική πρόβλεψη του ΙΤΣ βάσει του 1
ου

 μοντέλου 

 

 

Εικόνα 4: Δεκαετής δυναμική πρόβλεψη του ΙΤΣ βάσει του 1
ου

 μοντέλου 
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6.2.2 2
ο
 Υπόδειγμα 

 

Η εξίσωση 22 καταγράφει το δεύτερο υπό εξέταση οικονομετρικό μοντέλο, με το ΙΤΣ 

ως εξαρτημένη μεταβλητή, να εξαρτάται από το μοναδιαίο κόστος εργασίας, από τους 

όρους εμπορίου, από την μακροοικονομική αβεβαιότητα και από τις ιστορικές ετήσιες 

τιμές του πετρελαίου:  

 

Εξίσωση 22 

to eOILbVOLbTOTbULCbbCA  4321  

 

Αρχικά, ελέγχεται ο αριθμός των υστερήσεων των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθεί 

στους ελέγχους συνολοκλήρωσης. Δημιουργείται ένα αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό 

υπόδειγμα (VAR) με όλες τις μεταβλητές ως ενδογενείς και προσδιορίζεται η τάξη του 

υποδείγματος βάσει γνωστών κριτηρίων ελέγχου:  

 

Πίνακας 12: Επιλογή υστέρησης (lag) 2
ου

 μοντέλου 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA ULC TOT VOL OIL     

Exogenous variables: C      
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -306.6366 NA   37.28149  17.80780  18.03000  17.88451 

1 -137.0270   281.0672*   0.009775*  9.544402   10.87756*   10.00461* 

2 -113.0343  32.90436  0.011364  9.601959  12.04608  10.44567 

3 -81.27839  34.47782  0.009972   9.215908*  12.77099  10.44312 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

 

Επιλέγεται μία χρονική υστέρηση όπως καταδεικνύουν τα περισσότερα κριτήρια 

ελέγχου. Ακολούθως, πραγματοποιείται ο έλεγχος ύπαρξης συνολοκλήρωσης Johansen 

(πίνακας 13). Ο έλεγχος επιβεβαιώνει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μόνο με τον έλεγχο 

του ίχνους (trace test), ενώ απορρίπτει την υπόθεση συνολοκλήρωσης με τον έλεγχο της 

μέγιστης ιδιοτιμής (max Eigenvalue test). Όπως και στο πρώτο υπόδειγμα και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου ίχνους είναι πιο ισχυρά ώστε να 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και αποκλειστικά ως η μόνη μέθοδος ελέγχου 

(Lutkepohl, Saikkonen, & Trenkler, 2000), συμπεραίνεται ότι οι μεταβλητές είναι 

συνολοκληρωμένες και μπορεί να τεκμηριωθεί μακροχρόνια αιτιώδης σχέση μεταξύ 

τους. 

 

Πίνακας 13: Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen 2
ου

 μοντέλου 

Series: CA ULC TOT VOL OIL     

Lags interval: 1 to 1    

      

Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 3 1 0 1 

Max-Eig 0 0 0 0 0 

 

Επιλέγεται να ελεγχθεί στατιστικά η ύπαρξη διανύσματος συνολοκλήρωσης, είτε μη 

λαμβάνοντας υπόψη ούτε σταθερό όρο ούτε χρονική τάση (1
η
 εκδοχή), είτε 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο το σταθερό όρο (2
η
 εκδοχή).  

 
Πίνακας 14: Μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης 2

ου
 μοντέλου – 1

η
 εκδοχή 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -147.0634  
     
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CA ULC TOT VOL OIL 

 1.000000  0.013244 -0.383713 -0.277255  2.727452 

  (0.01034)  (2.65266)  (0.05427)  (0.59769) 

 [1.28062] [-0.14465] [-5.10927][ [4.56332] 

 
 
Πίνακας 15: Μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης 2

ου
 μοντέλου – 2

η
 εκδοχή 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -137.0550  
     
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

CA ULC TOT VOL OIL 

 1.000000 -0.016054 -26.74066 -0.343609  3.385490 

  (0.01143)  (6.24153)  (0.05184)  (0.53757) 

 [-1.40489] [-4.28431] [-6.62841] [6.29775] 

 

Για την 1
η
 εκδοχή (πίνακας 14), η στατιστική t καταδεικνύει ότι μόνο οι δύο από τις 

τέσσερις υπό εξέταση μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 5%, ενώ τα 

πρόσημα όλων των μεταβλητών συμφωνούν με τις θεωρητικές παραδοχές. Για την 2
η
 

εκδοχή (πίνακας 15), οι τρεις από τις τέσσερις είναι στατιστικά σημαντικές, με μόνη 
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μεταβλητή τη ULC να παραμένει και στα δύο υποδείγματα μη στατιστικά σημαντική. 

Τα πρόσημα των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών είναι τα αναμενόμενα. 

Ακολουθούν, οι δύο εξισώσεις που αναπαριστούν τη μακροχρόνια σχέση που συνδέει 

τις μεταβλητές και στις δύο περιπτώσεις αντίστοιχα: 

 

Εξίσωση 23 

OILVOLCA 727452,2277255,0   

 

Εξίσωση 24 

OILVOLTOTCA 38549.3343609.074066.26   

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών, 

δημιουργείται διανυσματικό μοντέλο διόρθωσης σφάλματος (VECM) το οποίο και 

εκτιμάται και για τις δύο περιπτώσεις (πίνακας 16 και 17 αντίστοιχα): 

 
Πίνακας 16: Εκτίμηση βραχυχρόνιας σχέσης 2

ου
 μοντέλου – 1

η
 εκδοχή 

Dependent Variable: D(CA)   

Method: Least Squares   

D(CA) = C(1)*(CA(-1)+2.727452069*OIL(-1)+0.01324409234*ULC(-1)-0.3837134265*TOT(-1)- 

              0.2772552996*VOL(-1))+C(2)*D(CA(-1))+C(3)*D(OIL(-1))+C(4)*D(ULC(-1))+ 

              C(5)*D(TOT(-1))+C(6)*D(VOL(-1)) 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
C(1) -0.920410 0.162036 -5.680274 0.0000 

C(2) 0.608449 0.178065 3.416995 0.0018 

C(3) 2.723657 1.128652 2.413195 0.0221 

C(4) 0.009588 0.055254 0.173534 0.8634 

C(5) 2.231038 5.629448 0.396316 0.6947 

C(6) -0.259478 0.116244 -2.232186 0.0332 

     
R-squared 0.536748 Mean dependent var -0.163889 

Adjusted R-squared 0.459539 S.D. dependent var 1.752248 

S.E. of regression 1.288184 Akaike info criterion 3.495355 

Sum squared resid 49.78252 Schwarz criterion 3.759275 

Log likelihood -56.91640 Durbin-Watson stat 2.294400 

 

Από τους στατιστικούς ελέγχους του πίνακα 16 (1
η
 εκδοχή), προκύπτει η ισχυρή 

στατιστική σημαντικότητα του μακροχρόνιου συντελεστή και το σωστό αρνητικό 

πρόσημο. Ο συντελεστής του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος είναι πολύ μεγάλος 

και καταδεικνύει πολύ μεγάλη ταχύτητα διόρθωσης της βραχυχρόνιας ανισορροπίας. 

Επίσης, στατιστικά σημαντική είναι η μεταβολή του ΙΤΣ της προηγούμενης χρονιάς, 

των τιμών του πετρελαίου και της μακροοικονομικής αβεβαιότητας. 



78 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R-squared είναι ικανοποιητικός, υποδεικνύοντας ότι το 

μοντέλο εξηγεί κατά περίπου 54% την μεταβολή του ΙΤΣ. Η στατιστική F (p<0,05) 

υποδεικνύει την από κοινού επίδραση όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών στην 

εξαρτημένη μεταβλητή. Ο έλεγχος Breusch-Godfrey Serial Correlation LM δείχνει ότι 

δεν υπάρχει σειριακή αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων (Obs*R-squared: 

p=0,1731>0,05), ενώ ο έλεγχος ARCH υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων (Obs*R-squared: p=0,3840>0,05). Τέλος, η 

στατιστική Jarque-Bera (εικόνα 5) δείχνει ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά 

(p=0,440122>0,05). Συνεπώς, οι στατιστικοί έλεγχοι υποδεικνύουν ένα σχετικά 

ικανοποιητικό μοντέλο. 

 

 

Εικόνα 5: Περιγραφική στατιστική καταλοίπων 2
ου

 μοντέλου – 1
η
 εκδοχή 

 

Από τους στατιστικούς ελέγχους του πίνακα 17 (2
η
 εκδοχή), προκύπτει η ισχυρή 

στατιστική σημαντικότητα του μακροχρόνιου συντελεστή και το σωστό αρνητικό 

πρόσημο. Ο συντελεστής του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος είναι αρκετά μεγάλος 

και καταδεικνύει πολύ μεγάλη ταχύτητα διόρθωσης της βραχυχρόνιας ανισορροπίας. 

Από την άλλη, η μόνη στατιστικά σημαντική βραχυχρόνια μεταβολή είναι αυτή της 

μεταβολής του ΙΤΣ της προηγούμενης χρονιάς, υποδεικνύοντας ένα μάλλον μη 

αποδεκτό βραχυχρόνιο μοντέλο 

 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R-squared δεν είναι ικανοποιητικός, αφού μόνο το 31% 

της ετήσιας μεταβολής του ΙΤΣ εξηγείται από το εκτιμημένο υπόδειγμα. Ο έλεγχος 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM δείχνει ότι δεν υπάρχει σειριακή 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων (Obs*R-squared: p=0,41661>0,05), ενώ ο έλεγχος 

ARCH υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων (Obs*R-
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squared: p=0,801953>0,05). Τέλος, η στατιστική Jarque-Bera (εικόνα 5) δείχνει ότι τα 

κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά (p=0,917317>0,05). Οι στατιστικοί έλεγχοι των 

καταλοίπων είναι ικανοποιητικοί, όμως ο χαμηλός συντελεστής προσδιορισμού και η 

μη στατιστική σημαντικότητα των βραχυχρόνιων μεταβολών των ανεξάρτητων 

μεταβλητών δεν υποδεικνύει ένα αποδεκτό μοντέλο. 

 

Πίνακας 17: Εκτίμηση βραχυχρόνιας σχέσης 2
ου

 μοντέλου – 2
η
 εκδοχή 

Dependent Variable: D(CA)   

Method: Least Squares   

D(CA)=C(1)*( CA(-1)-0.0160537099*ULC(-1)-26.74065526*TOT(-1)-0.3436093524*VOL(1)+  

            3.385489616*OIL2(-1)+17.827346)+C(2)*D(CA(-1))+C(3)*D(ULC(-1))+C(4)*D(TOT(-1))  

           +C(5)*D(VOL(-1))+C(6)*D(OIL2(-1))+C(7)   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C(1) -0.672656 0.207514 -3.241502 0.0030 

C(2) 0.581039 0.233692 2.486342 0.0189 

C(3) 0.072878 0.111630 0.652853 0.5190 

C(4) -8.952423 7.117040 -1.257886 0.2185 

C(5) -0.210836 0.153363 -1.374753 0.1797 

C(6) 2.463031 1.458894 1.688287 0.1021 

C(7) -0.452296 0.443824 -1.019089 0.3166 

     
R-squared    0.310308     Mean dependent var -0.163889 

Adjusted R-squared    0.167613     S.D. dependent var 1.752248 

S.E. of regression    1.598668     Akaike info criterion 3.948885 

Sum squared resid    74.11646     Schwarz criterion 4.256791 

Log likelihood    -64.07992     Durbin-Watson stat 2.087692 

 

 

 

Εικόνα 6: Περιγραφική στατιστική καταλοίπων 2
ου

 μοντέλου – 2
η
 εκδοχή 
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Ακολουθεί έλεγχος αιτιότητας κατά Granger, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι 

κατευθύνσεις των σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών και για το δεύτερο 

υπόδειγμα. Πρέπει να τονισθεί ότι ο έλεγχος είναι πολύ ευαίσθητος στην επιλογή των 

χρονικών υστερήσεων των μεταβλητών, με τις εκτιμήσεις να διαφοροποιούνται 

καθοριστικά. Επιλέγονται οι δύο υστερήσεις, τονίζοντας όμως ότι τα αποτελέσματα 

διαφέρουν αρκετά σε επιλογή διαφορετικής τάξης υστέρησης. 

 

Πίνακας 18: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 2
ου

 μοντέλου 

Pairwise Granger Causality Tests 

Lags: 2   
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    

  ULC does not Granger Cause CA 36  4.55817  0.01839 

  CA does not Granger Cause ULC  1.43690  0.25305 

  TOT does not Granger Cause CA 36  0.37588  0.68977 

  CA does not Granger Cause TOT  2.03083  0.14832 

  VOL does not Granger Cause CA 36  4.27891  0.02286 

  CA does not Granger Cause VOL  0.83365  0.44397 

  OIL2 does not Granger Cause CA 36  0.94780  0.39854 

  CA does not Granger Cause OIL2  0.56402  0.57464 

 

Ο έλεγχος διαπιστώνει την αναμενόμενη μονόδρομη αιτιότητα μεταξύ των ULC, VOL 

και ΙΤΣ, όμως εμφανίζει ασυσχέτιστες τις TOT, OIL και ΙΤΣ, γεγονός παράδοξο, ιδίως 

όσον αφορά τη σχέση τιμών πετρελαίου και ΙΤΣ.  

 

Ακολουθεί έλεγχος της μελλοντικής συμπεριφοράς του ΙΤΣ σε ενδεχόμενα θετικά σοκ 

στις ανεξάρτητες μεταβλητές (μεγέθους μιας τυπικής απόκλισης) και για τις δύο 

εκδοχές του 2
ου

 υποδείγματος. Οι εικόνες 7 και 8 δείχνουν ότι το θετικό σοκ στις  OIL, 

ULC και VOL επιδρά με σχεδόν όμοιο τρόπο στο ΙΤΣ. Ποιο συγκεκριμένα, μια 

απότομη θετική μεταβολή στις τιμές του πετρελαίου οδηγεί σε άμεση επιδείνωση του 

ΙΤΣ η οποία βαθμιαία απορροφάται, ενώ μια αντίστοιχη μεταβολή στο μοναδιαίο 

κόστος εργασίας οδηγεί σε μόνιμη και βαθμιαία επιδείνωση του ΙΤΣ. Επιπρόσθετα, μια 

επιδείνωση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας συνεπάγεται μια βελτίωση του ΙΤΣ, η 

οποία γίνεται αισθητή μετά από ένα έτος. Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην 

διαφορετική επίδραση του θετικού σοκ στους όρους εμπορίου, αφού στην μεν πρώτη 

εκδοχή η αρχική θετική επίδραση στο ΙΤΣ περιορίζεται μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα ισορροπεί σε αρνητικά επίπεδα, στη δε δεύτερη, η επίδραση 

εμφανίζεται μόνιμα αυξητικά θετική. 
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Εικόνα 7: Έλεγχος συμπεριφοράς ΙΤΣ σε ενδεχόμενο σοκ – 2
ο
 υπόδειγμα – 1

η
 εκδοχή 

 

Εικόνα 8: Έλεγχος συμπεριφοράς ΙΤΣ σε ενδεχόμενο σοκ – 2
ο
 υπόδειγμα – 2

η
 εκδοχή 
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Τέλος, ελέγχεται η προβλεπτική ικανότητα του μακροχρόνιου μοντέλου του 2
ου

 

υποδείγματος και για τις δύο εκδοχές σε διάστημα 5 (εικόνα 9 και 10 αντίστοιχα): 

 

Εικόνα 9: Πενταετής δυναμική πρόβλεψη του ΙΤΣ βάσει του 2
ου

 υποδείγματος – 1
η
 εκδοχή 

 

Εικόνα 10: Πενταετής δυναμική πρόβλεψη του ΙΤΣ βάσει του 2
ου

 υποδείγματος – 2
η
 εκδοχή 
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Η προβλεπτική ικανότητα του δεύτερου υποδείγματος είναι εμφανώς χειρότερη του 

πρώτου. Η εικόνα 11 καταδεικνύει την παραπάνω διαφορά, ενώ ο πίνακας 19 δίνει τη 

ποσοτική τεκμηρίωση της εν λόγω διαφοροποίησης, με τη συγκριτική παράθεση του 

δείκτη RMSE (η μικρότερη τιμή είναι η επιθυμητή).   

 

 

Εικόνα 11: Συγκριτική παρουσίαση προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων 

 

Πίνακας 19: RMSE των προβλέψεων για κάθε υπόδειγμα 

Υπόδειγμα RMSE 

1
ο
 1,020781 

2
ο
 – 1

η
 εκδοχή 1,600652 

2
ο
 – 2

η
 εκδοχή 2,784002 

 

 

6.2.3 Επιπλέον παρατηρήσεις 

 

α) Τα εκτιμημένα υποδείγματα ελέγχθηκαν για την σταθερότητα των συντελεστών 

παλινδρόμησης πριν και μετά μιας διαρθρωτικής μεταβολής. Ο έλεγχος σταθερότητας 

των παραμέτρων έγινε με τον έλεγχο Chow και με επιλογή ως χρονιά διαρθρωτικής 

μεταβολής το 1999, χρονιά δημιουργίας της ΟΝΕ. Η μηδενική υπόθεση έγινε δεκτή 
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(ενδεικτικά για το 1
ο
 υπόδειγμα: F-statistic p-value=0,522330>0,05) και συνεπώς 

μπορεί να υποστηριχθεί η σταθερότητα των συντελεστών στις δύο υποπεριόδους. 

 

β) Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος Chow της προβλεπτικής επιτυχίας των 

υποδειγμάτων. Επιλέχθηκε να χωριστεί το δείγμα στο ήμισυ (μέχρι το έτος 1992) και 

στη συνέχεια με βάση τους εκτιμημένους συντελεστές, πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη 

της εξαρτημένης μεταβλητής για το υπόλοιπο δείγμα (Συριόπουλος & Φίλιππας, 2010). 

Ο έλεγχος οδήγησε σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης (ενδεικτικά για το 1
ο
 

υπόδειγμα: F-statistic p-value=0,342745>0,05), καταδεικνύοντας την προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλου. 

 

γ) Ελέγχθηκαν αρκετά οικονομετρικά μοντέλα στα οποία μετείχαν και οι υπόλοιπες 

προσδιοριστικές μεταβλητές. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε δύο σημαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες του ΙΤΣ, το δημοσιονομικό ισοζύγιο και τις ιδιωτικές 

επενδύσεις. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν επιλέχθηκε ως προσδιοριστική μεταβλητή 

στα εξεταζόμενα υποδείγματα λόγω της διφορούμενης επίδρασης του στο ΙΤΣ (βλέπε 

διάγραμμα 12). Αυτό είχε ως επίπτωση, είτε την έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας, 

είτε την εμφάνιση αντίθετης αιτιότητας από αυτή που ορίζει η θεωρία. Ομοίως, επειδή 

οι ιδιωτικές επενδύσεις εμφανίζονται σχετικά σταθερές στην υπό εξέταση περίοδο 

(βλέπε διάγραμμα 6), στα επιπλέον υποδείγματα που εξετάστηκαν δεν εμφάνισαν 

στατιστική σημαντικότητα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα μελέτη, επιχειρήθηκε η εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων που 

συντέλεσαν στο διαχρονικά ελλειμματικό ΙΤΣ της Ελλάδας και ιδίως στην επίμονη 

εμφάνιση των πολύ υψηλών ελλειμμάτων της τελευταίας δεκαετίας. Η χρήση του 

ελέγχου συνολοκλήρωσης μεταξύ του ΙΤΣ και μιας σειράς προσδιοριστικών 

μεταβλητών, αποκάλυψε την ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας και 

μηχανισμών διόρθωσης των βραχυχρόνιων ανισορροπιών. Οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες αντλήθηκαν από την πλούσια βιβλιογραφία που αφορά το ΙΤΣ, με μόνη 

εξαίρεση την αντιπροσώπευση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας από το ύψος του 

μακροπρόθεσμου επιτοκίου, όπως αυτό προκύπτει από τις αποδόσεις των 

μακροχρόνιων ομολόγων, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο την καινοτομία της 

έρευνας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το 1
ο
 υπόδειγμα αποκάλυψε: α) την αρνητική σχέση μεταξύ του 

ρυθμού αύξησης του πραγματικού εισοδήματος και του ΙΤΣ, καταδεικνύοντας την 

αρνητική επίδραση της πορείας σύγκλισης της χώρας που ακολούθησε την ένταξη στην 

ΟΝΕ, β) την αρνητική επίδραση της αύξησης της ΠΣΣΙ, η οποία οδήγησε σε βαθμιαία 

διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, γ) την αντίστροφη σχέση 

μεταξύ ιδιωτικής πίστωσης και ΙΤΣ και δ) τις δυσμενείς συνέπειες της εμπορικής 

απελευθέρωσης στο ΙΤΣ, ως αποτέλεσμα τις εισαγωγικής εξάρτησης της χώρας. Σε 

βραχυχρόνιο επίπεδο, διαπιστώθηκε η καθοριστική συμβολή της μακροχρόνιας 

ανισορροπίας στην επαναφορά της βραχυχρόνιας ισορροπίας, καταδεικνύοντας 

παράλληλα και τη συμβολή στη βραχυχρόνια μεταβολή του ΙΤΣ, τόσο της ετήσιας 

μεταβολής της ιδιωτικής πίστωσης, όσο και της ΠΣΣΙ. Και ο έλεγχος αιτιότητας κατά 

Granger, επιβεβαίωσε σε μεγάλο ποσοστό τις κατευθύνσεις αιτιότητας μεταξύ των 

μεταβλητών, καταδεικνύοντας την προήγηση των επιλεγμένων ανεξάρτητων 

μεταβλητών έναντι του ΙΤΣ.  

 

Όσον αφορά το 2
ο
 υπόδειγμα, αν και τα αποτελέσματα της στατιστικής αξιοπιστίας του 

δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τα γενικά συμπεράσματα είναι τα εξής: α) οι διεθνείς 

τιμές του πετρελαίου επιδρούν αρνητικά στο ΙΤΣ, ως αποτέλεσμα της αυξημένης 

ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, β) η μακροοικονομική αβεβαιότητα επιδρά θετικά 

στο ΙΤΣ, με την έννοια ότι μια άρση των αμφιβολιών για την κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας, ενισχύει τις ροές επενδυτικών κεφαλαίων από τους αποταμιευτές του 
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εξωτερικού και γ) η θετική μεταβολή των όρων εμπορίου οδηγούν σε ανάλογη θετική 

μεταβολή στο ΙΤΣ. 

 

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με τις προβλέψεις της οικονομικής 

θεωρίας, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι το ΙΤΣ εξαρτάται καθοριστικά από του 

παράγοντες που επηρεάζουν την ιδιωτική αποταμίευση.    
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