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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ νη ρξνληθέο ζεηξέο ησλ απνδφζεσλ 

γηα βαζηθνχο δείθηεο ρξεκαηηζηεξίσλ θξαηψλ απφ ηηο επείξνπο ηεο Ακεξηθήο, ηεο 

Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο κε απψηεξν ζθνπφ λα εξεπλεζεί θαηά πφζν ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε πθίζηαηαη αλάκεζα ζε απηά θαη πνηα θξάηε αζθνχλ 

επηξξνή ζε άιια. Οη ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ, σο πξνο ηελ χπαξμε γξακκηθήο θαη κε-

γξακκηθήο αηηηφηεηαο ήηαλ νη ΗΠΑ, ν Καλαδάο, ε Κίλα, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Ιλδία, ε 

Ιαπσλία, ε Σζερία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε Οιιαλδία θαη ε 

Ιζπαλία. Οη πεξίνδνη εμέηαζεο ήηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1/2000 έσο 29/7/2016 

θαζψο θαη ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο (1/12/2007 έσο 30/6/2009). Η αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έδεημε φηη ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε ππάξρνπλ εληνλφηεξεο ζρέζεηο κε-

γξακκηθήο θαη γξακκηθήο αηηηφηεηαο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο (p<0,05) απφ φηη 

ζηελ Αζία. Δπηπιένλ, κεηαμχ ησλ επείξσλ εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

γξακκηθέο θαη κε-γξακκηθέο αηηηφηεηεο (p<0,05) κε ηελ Ακεξηθή λα επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ Δπξψπε (p<0,05) θαη ε Δπξψπε ηελ Αζία (p<0,05). Απφ ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηφζν ηεο γξακκηθήο φζν θαη 

ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη αιιειεμάξηεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε απηέο ηηο αγνξέο θαη κάιηζηα ππάξρεη κεγάιε επηξξνή απφ ηε κία 

αγνξά ζηελ άιιε, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Χξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξωζε, αιιειεμάξηεζε, γξακκηθή αηηηόηεηα, 

κε-γξακκηθή αηηηόηεηα 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to examine the time-series of returns for major indexes 

from countries’ stock exchanges around the regions of America, Asia and Europe in 

order to investigate whether financial integration exists among them and which 

countries have influence on others. The countries examined thoroughly as to the 

existence of linear and non-linear causality were USA, Canada, China, Hong Kong, 

India, Japan, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Netherlands and 

Spain. The time periods, we took into consideration, were between 1/1/2000 and 

29/7/2016 as well as that of the latest financial crisis (1/12/2007 until 30/6/2009). Data 

analysis showed that America and Europe presented stronger linear and non-linear 

relationships than Asia, with statistically significant values (p<0,05). Furthermore, there 

were statistically significant values of linear and non-linear causalities (p<0,05) among 

the three continents, with America considered to have the greatest influence on Europe 

(p<0,05) and Europe respectively on Asia (p<0,05). These results revealed that both 

linear and non-linear causality seem to have made their presence indisputable, which 

leads to the conclusion that interdependence dwells in high degree amidst those markets 

and rebounds to further evolution of financial integration. 

 

Key words: Financial integration, interdependence, linear causality, non-linear 

causality 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ ζπλερψλ θξίζεσλ, 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

αιιειεμάξηεζεο ησλ αγνξψλ. Η έλλνηά ηεο δελ είλαη θαηλνχξηα θαη έρεη αλαιπζεί θαηά 

θαηξνχο απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δίλεη θαη έλα 

δηαθνξεηηθφ νξηζκφ. Η γεληθή ηδέα ηεο νινθιήξσζεο είλαη ε ζπλερήο ζχγθιηζε ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ είηε ζε πεξηθεξεηαθφ είηε ζε παγθφζκην επίπεδν. Δμαηηίαο ησλ 

αηειεηψλ ησλ αγνξψλ, ε νινθιήξσζε δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζην άξηζην επίπεδφ ηεο, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζή ηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά είλαη ακπδξή. Η 

ζεκαζία ηεο αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θξαηψλ, θαζψο δίρσο απηή δελ 

ζα ήηαλ δπλαηφ πνιιά απφ ηα θξάηε απηά λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αλαξξηρεζνχλ ζηελ 

θαηάηαμε ησλ θνξπθαίσλ νηθνλνκηψλ. 

 πσο φιεο νη δηαδηθαζίεο, έηζη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε έρεη 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο. Σα νθέιε ηεο ζπλνςίδνληαη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ, 

ζηελ αχμεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ (Kose 

et al., 2006). Οη θίλδπλνη πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ θαθή θαηαλνκή 

ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ, ηελ απψιεηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (Agénor, 

2003) θαη ηε γξεγνξφηεξε κεηάδνζε δπζκελψλ ζπλζεθψλ απφ κία νηθνλνκία ζε κία 

άιιε (π.ρ. νηθνλνκηθή θξίζε) (Schmukler et al., 2003). πρλά, ε κεηάδνζε ησλ θξίζεσλ 

νθείιεηαη ζηηο αηέιεηεο ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηαγνξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε. ζν πην αλνηθηή είλαη κηα νηθνλνκία ζε μέλνπο 

επελδπηέο, ηφζν πην επηξξεπήο γίλεηαη ζηελ εκθάληζε κηαο ελδερφκελεο θξίζεο. 

Δληνχηνηο, νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο επηδηψθνπλ ηελ νινθιήξσζε θαζψο ε είζνδνο 

μέλσλ εηζξνψλ ηνλψλεη ην εθάζηνηε νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη δεκηνπξγεί λέεο 

πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε. 

 ε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, έρεη πξνθχςεη ην πφξηζκα φηη ε 

Δπξψπε απνηειεί ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθά 

νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ. ε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επείξνπο, ηα θξάηε ηεο είλαη 

πην ζηελά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, αιιά θαη ηελ επηζπκία 

φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Δθηφο απφ ηελ Δπξψπε, πςειφο βαζκφο νινθιήξσζεο 

εκθαλίδεηαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη κηθξφηεξνο ζηελ Αζία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 
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φηη δελ ππάξρεη πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε ζηα θξάηε ηφζν ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο φζν 

θαη ηεο Αζίαο. 

 Οη αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία εζηηάδνπλ θχξηα ζε θάζε 

ήπεηξν μερσξηζηά θαη πεξηγξάθνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαηά δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο θαζψο θαη κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζε απηή 

(Almekinders et al., 2015; Angeloni, 2010; Baele et al., 2004; Ho, 2009; Rose & 

Spiegel, 2009). Γελ ππάξρνπλ, σζηφζν, κειέηεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ επείξσλ σο πξνο ηε γξακκηθή θαη κε-γξακκηθή ηνπο αηηηφηεηα. ηελ 

παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε θαη ζθνπφ έρεη λα 

εμεηάζεη ην βαζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο αλάκεζα ζε Δπξψπε, 

Ακεξηθή θαη Αζία γηα ηελ πεξίνδν 2000-2016 θαη πσο κεηαβάιινληαη νη ζρέζεηο ησλ 

θξαηψλ απφ ηηο επείξνπο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

 Πην αλαιπηηθά, ζην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε, ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο, 

ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ εκθάληζε θξίζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ 

Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ηελ Αζία θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ην δεύηεξν θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλάιπζε αλάκεζα ζε 13 δείθηεο ρξεκαηηζηεξίσλ απφ θξάηε ησλ 

ηξηψλ επείξσλ ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη ζρέζεηο γξακκηθήο θαη κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο 

αλάκεζα ζηα θξάηε θάζε επείξνπ αιιά κεηαμχ ησλ επείξσλ θαη λα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ απηψλ ησλ αγνξψλ. 
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Κεθάιαηο Ι: Θεωρεηηθή Προζέγγηζε 

 

1.1. Ορηζκός ηες Υρεκαηοοηθολοκηθής Οιοθιήρωζες 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο πνπ βξίζθνληαη είηε ζε γεηηνληθέο, είηε ζε πεξηθεξεηαθέο 

είηε ζε παγθφζκηεο νηθνλνκίεο ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη κηα ηάζε γηα εμίζσζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ απνδφζεσλ 

ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο (De 

Brouwer, 2005). Μπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νηθνλνκηθή έλσζε. Απηφ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε – κέιε  θαζψο θαη ηελ 

ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ, ησλ θφξσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ 

(Ho, 2009). Οη κνξθέο ηεο πξαγκαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο αλαιχνληαη 

αθνινχζσο: 

- Ο δηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ, ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ε 

αληαιιαγή ηερλνινγηψλ αηρκήο (κέζσ ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ) αλάκεζα ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

- Οη επηρεηξήζεηο δαλείδνληαη θαη απμάλνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απεπζείαο απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ, 

- Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα επελδχζνπλ άκεζα ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, 

- Νέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξψηα αλαπηχζζνληαη θαη θαηνρπξψλνληαη 

ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη έπεηηα πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη ζηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο, 

- Η ηαρεία πξνζαξκνγή ησλ λέσλ απηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο, 

- Οη δηαζπλνξηαθέο ξνέο θεθαιαίσλ, 

- Η μέλε ζπκκεηνρή ζηηο εγρψξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. (Kose et al., 

2006). 

Δπηπξφζζεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ ηελ 

απνπζία ξεηψλ ζπκθσληψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, ε μέλε ζπκκεηνρή ζηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία θαζψο θαη κε ηνλ άκεζν δαλεηζκφ ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο. 



- 4 - 

1
 www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubb-2002e_7384.pdf 

Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο νινθιήξσζεο θαηά θάπνην ηξφπν ζπλδένληαη θαη δελ 

ππνθαζηζηά ε κία ηελ άιιε. Μηα επίζεκε ζπκθσλία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο κπνξεί λα απαηηεί ελαξκφληζε νξηζκέλσλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Οκνίσο κηα ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ζηηο 

παγθφζκηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε 

ξπζκηζηηθή ηεο δνκή θαη λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηα δηεζλή πξφηππα ψζηε λα γίλεη πφινο 

έιμεο γηα μέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο αθφκα θαη ρσξίο θάπνηα ξεηή 

ζπκθσλία (Inter-American Development Bank Report, 2002)
1
. 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κπνξεί λα απμήζεη 

ηνπο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γηα παξάδεηγκα κηα νκάδα κηθξψλ 

θξαηψλ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πξνζαξκφζεη ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

ψζηε λα πξνζειθχζεη μέλε ζπκκεηνρή απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είηε 

πεξηθεξεηαθά, είηε απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Βαζχηεξε ελζσκάησζε ζηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην ηζρπξνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

δεζκνχο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νηθνλνκηθή 

έλσζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ απφ μέλεο 

κεγάιεο ηξάπεδεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Η παξνπζία απηψλ ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, θαζψο νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο 

κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ ράξε ζην γεγνλφο φηη θαη νη δχν πιεπξέο «ρξεζηκνπνηνχλ» 

ην ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα (Galindo et al., 2002). 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε: νη θπβεξλήζεηο, νη δαλεηνιήπηεο, νη επελδπηέο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Ο θάζε έλαο παξάγνληαο βνεζάεη ηηο ρψξεο ψζηε λα γίλνπλ πην νηθνλνκηθά 

νινθιεξσκέλεο (Schmukler, 2004). 

Οη θπβεξλήζεηο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, επηηξέπνληαο ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

θαηαξγψληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. ην παξειζφλ 

νη θπβεξλήζεηο ζπλήζηδαλ λα ξπζκίδνπλ ηελ εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά 

πεξηνξίδνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ κέζσ ειέγρσλ ζηηο ηηκέο θαη ηηο 

πνζφηεηεο. Δπέβαιαλ επίζεο αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ. Άιινη πεξηνξηζκνί ήηαλ ζηηο ζπλαιιαγέο ζπλαιιάγκαηνο, ζηηο ζπλαιιαγέο 

παξαγψγσλ, ζην δαλεηζκφ θαη γεληθφηεξα ζηηο δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ 
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ζην εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Οη δαλεηνιήπηεο θαη νη επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο. Με ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη ηδηψηεο 

κπνξνχλ λα «ραιαξψζνπλ» ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

δηεπξχλνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο άκεζεο άληιεζεο 

θεθαιαίσλ απφ νκφινγα θαη άιιεο πεγέο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ, λα επεθηείλνπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο 

βάζε θαη λα απμήζνπλ ηε ξεπζηφηεηά ηνπο. Οη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο βνεζνχλ ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα μεπεξάζνπλ ηα άκεζα θαη έκκεζα 

εκπφδηα ζηηο επελδχζεηο. πσο ππνζηήξημαλ νη Tesar & Werner (1998), νη δηεζλείο 

επελδπηέο έρνπλ επσθειεζεί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ψζηε λα επηηχρνπλ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο θηλδχλνπ. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κέζσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη επίζεο κηα θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ζε 

παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη ζηηο αιιαγέο ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (International Monetary Fund, 2000)
2
. ε παγθφζκην επίπεδν, 

ηα θέξδε απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ ππνβαζκίζεη ηε 

ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη επηηξέπνπλ ηηο δηεζλείο εηαηξίεο λα εμππεξεηνχλ 

πνιιέο αγνξέο απφ κία θαη κφλν ηνπνζεζία. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ν απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο έρεη νδεγήζεη ηηο ηξάπεδεο θαη άιιεο κε-ηξαπεδηθέο εηαηξίεο λα 

πξνζπαζνχλ λα επεθηαζνχλ ζε λέεο επελδχζεηο θαη λέεο αγνξέο, πξνζειθχνληαο 

πειάηεο απφ άιιεο ρψξεο, κε ζθνπφ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν. Δπηπιένλ, ε 

απειεπζέξσζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη αλνίμεη ηελ πφξηα γηα ηηο δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθέο αγνξέο. Η καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα ηζρπξά ζεκέιηα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο έρνπλ εμαζθαιίζεη έλα πην ειθπζηηθφ θιίκα γηα ηηο μέλεο 

επελδχζεηο (Schmukler, 2004). 

 

1.2. Ιζηορηθά ηοητεία 

 

Η ζχγρξνλε πεξίνδνο απμεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο δελ είλαη ε πξψηε. 

Οη νηθνλνκνιφγνη πνπ έρνπλ κειεηήζεη ην ζέκα ηζηνξηθά νξίδνπλ δχν πξνεγνχκελεο  



- 6 - 

πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε βξηζθφηαλ ζε πςειά 

επίπεδα. Η πξψηε ρξνλνινγείηαη θάπνπ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1690 έσο ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (Neal, 1990) θαη ε δεχηεξε θαη πην πξφζθαηε απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1870 έσο ην 1914 πνπ μεθίλεζε ην Α’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο (Jackson & 

Lothian, 1993; Lothian, 2000).  

 Καηά ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ε Οιιαλδία ήηαλ ε θχξηα εκπνξηθή 

απηνθξαηνξία θαη ην Άκζηεξληακ ην ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ θέληξν παγθνζκίσο. 

Οη ηξαπεδηθέο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο φπσο θαη ην 

εκπφξην πνιχηηκσλ κεηάιισλ βξίζθνληαλ ζην Άκζηεξληακ, ην νπνίν απνηεινχζε 

δηέμνδν γηα ηα θεθάιαηα ησλ Οιιαλδψλ επελδπηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ άιια φρη κε 

απνθιεηζηηθή θαηεχζπλζε ηελ Αγγιία. Οη Οιιαλδνί εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ 

θαηλνηφκνη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ελεξγνχ δηεζλνχο αξκπηηξάδ. 

Σα δηελεθή νκφινγα, ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ΜΔ), ηα πεξηζψξηα 

(margins), νη αλνηθηέο πσιήζεηο (short sales) θαη πνιιά άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

θαη ηερληθέο πνπ ζπλαληνχκε αθφκα θαη ζήκεξα ήηαλ εθεχξεζε ησλ Οιιαλδψλ (Homer 

& Sylla, 1996). Σν Υξεκαηηζηήξην ηνπ Άκζηεξληακ ππνβιήζεθε ζε κηα ζεκαληηθή 

αιιαγή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, δηεπξχλνληαο ζεκαληηθά ηφζν ηα είδε 

ησλ ηίηισλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ φζν θαη ηνπο γεσγξαθηθνχο ζηφρνπο. Σελ πεξίνδν 

απηή ην Άκζηεξληακ θαη ην Λνλδίλν άξρηζαλ λα ζπλδένληαη ζηελά νηθνλνκηθά (Eagly 

& Smith, 1976; Neal, 1990). Σν Άκζηεξληακ σζηφζν ήηαλ ν θχξηνο ζπλεξγάηεο 

παξέρνληαο ηε ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε γηα ην Λνλδίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγγιηθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η Αγγιία, ζε αληίζεζε, είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά 

θαηά ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Η αλάπηπμε μεθίλεζε ην 1694 κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο θαη ηα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζε ξαγδαία εμέιημε. Μέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα είραλ ηδξπζεί πεξηζζφηεξεο απφ 300 Σξάπεδεο ζην εμσηεξηθφ 

θαζψο επίζεο ζπζηάζεθε θαη ην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ην νπνίν έδσζε ην 

έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. 

 Η πεξίνδνο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ ην απφγεην ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Ήηαλ επίζεο κηα επνρή 

ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, θαη φπσο φια έδεηρλαλ, 

κηα επνρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Μειέηεο θαη πνηνηηθά ζηνηρεία απηήο 

ηεο πεξηφδνπ δείρλνπλ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ηίηινη θαη νη αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ ήηαλ κεηαμχ ησλ πην ρξεκαηννηθνλνκηθά 

νινθιεξσκέλσλ αθφκε θαη απφ ζήκεξα. Οη αγνξέο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ είραλ κηα 

ηζρπξή παγθφζκηα δηάζηαζε, ην δηεζλέο αξκπηηξάδ ήηαλ ζπρλφ θαηλφκελν θαη νη 
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επελδπηηθέο θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζε φιεο ηεο κεγάιεο ρψξεο είραλ αλαπηχμεη 

ζηελνχο δεζκνχο (Lothian, 2001). 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά έγηλαλ πνιιέο ζεζκηθέο αιιαγέο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο. Έλα εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί ζρεηηθά κε απηφ ην δηάζηεκα είλαη ν ιφγνο 

πνπ ε κεηαβιεηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία έρεη ηφζν κηθξή 

ζεκαζία, παξφιν πνπ απμήζεθε δξακαηηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. χκθσλα κε ηνλ 

Lothian (2000; 2001), νη ζεζκνί πνπ πεξηβάιινπλ ην δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα 

ππνβιήζεθαλ ζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε, κία εμέιημε πνπ ε ίδηα ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ε απάληεζε ζηελ απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα θαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ. Σα ξπζκηζηηθά εκπφδηα (capital controls, αλψηεξα φξηα επηηνθίσλ) ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ δηεζλψο εμαιείθζεθαλ επεηδή έγηλαλ πνιχ δαπαλεξά γηα 

ην θαηλνχξην απηφ πεξηβάιινλ. Αλαπηχρζεθαλ λέα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη λέεο 

αγνξέο πνπ επέηξεςαλ ζηνπο επελδπηέο λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν απφ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Απηέο νη δχν αιιαγέο ζηνπο ζεζκνχο 

ζε ζπλδπαζκφ θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο απμεκέλεο 

κεηαβιεηφηεηαο. 

 Η αχμεζε ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζεο ησλ παγθφζκησλ θεθαιαηαγνξψλ 

ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ξνήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. πσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1, νη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

απμήζεθαλ κε γξήγνξν ξπζκφ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ελψ νη ξνέο 

ραξηνθπιαθίσλ (πνπ απνηεινχληαη απφ κεηνρέο θαη νκφινγα) απμήζεθαλ κέρξη ηα 

κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θξίζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Agénor, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 1. Καζαξέο ξνέο επελδχζεσλ (ζε δηο δνιάξηα) πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 1970-2000 (Agénor, 2003). 
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1.3. Σα οθέιε θαη ηα θόζηε ηες Υρεκαηοοηθολοκηθής Οιοθιήρωζες 

Σα νθέιε θαη ηα θφζηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο εμεηάδνληαη είηε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ αλεμάξηεησλ επελδπηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ επίηεπμε 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ) είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ ηα νπνία εηζέξρνληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο. 

 

1.3.1. Οθέλη από ηη σπημαηοοικονομική ολοκλήπωζη 

χκθσλα κε ηνλ Agénor (2003), ηα νθέιε ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο:  

i) ηα νθέιε απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ δηεζλή θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάισζεο,  

ii) ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ ζηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θαη ηελ 

αλάπηπμε,  

iii) ηελ εληζρπκέλε καθξννηθνλνκηθή πεηζαξρία θαη 

iv) ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηνπ εγρψξηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ είζνδν μέλσλ ηξαπεδψλ ζε απηφ. 

 

 Εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάιωζεο: Η πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ 

κπνξεί λα επηηξέςεη ζε κία ρψξα λα ζπκκεηέρεη ζηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάισζεο δίλνληάο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί ζε 

δχζθνιεο πεξηφδνπο, γηα παξάδεηγκα ζε κία χθεζε, ή λα δαλείδεη ζε πην επλντθέο 

πεξηφδνπο, φπσο κεηά απφ κηα βειηίσζε ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ηεο ρψξαο. 

Δπνκέλσο, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εγρψξησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ νκαιή πνξεία ηεο 

θαηαλάισζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ξνέο ησλ θεθαιαίσλ κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ επεκεξία. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ θεθαιαίσλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ νη απφηνκεο κεηαπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία έρνπλ 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 

 Εγρώξηεο επελδύζεηο θαη αλάπηπμε: Η ηθαλφηεηα λα αμηνπνηεζεί ζσζηά ν 

κεγάινο φγθνο πεγψλ πνπ πξνζθέξεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε. ε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο είλαη δχζθνιε ε απνηακίεπζε ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Δθφζνλ ε νξηαθή απφδνζε απφ ηηο επελδχζεηο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ, νη θαζαξέο εηζξνέο μέλσλ πφξσλ κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ εγρψξηα απνηακίεπζε, λα απμήζνπλ ην σξνκίζζην ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θαη λα βνεζήζνπλ ηε ρψξα λα επηηαρχλεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Απηά ηα δπλεηηθά νθέιε κπνξνχλ λα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο εηζξνψλ θεθαιαίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (Foreign Direct Investments). Δθηφο απφ ηελ επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κπνξεί λα έρνπλ θαη ζεκαληηθά έκκεζα 

καθξνπξφζεζκα νθέιε. χκθσλα κε ηνλ Agénor (2003) κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

κεηαθνξά ή ηε δηάδνζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο ηερλνγλσζίαο, ηδίσο κε ηε 

κνξθή λέσλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κέζσ επελδχζεσλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε ζπλερφκελε 

εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Δπηπιένλ φπσο πξνηείλνπλ νη Markusen & 

Venables (1999), νη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο απφ ηνπο δεζκνχο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ θαη λα απμεζνχλ ηα θέξδε 

θαη ηειηθά λα εληζρπζνχλ νη εγρψξηεο επελδχζεηο. Δπηζεκαίλνπλ αθφκε φηη απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ 

θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηψζεη ηα θέξδε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

 Εληζρπκέλε καθξννηθνλνκηθή πεηζαξρία: Ο Obstfeld (1998) αλαθέξεη φηη αλ 

απμεζεί ε αληακνηβή γηα ηελ εθαξκνγή νξζψλ πνιηηηθψλ θαη νη θπξψζεηο γηα κε-νξζέο 

πνιηηηθέο, ηφηε νη δηαζπλνξηαθέο ειεχζεξεο ξνέο θεθαιαίσλ βνεζνχλ ηα θξάηε λα 

αθνινπζνχλ κηα πην πεηζαξρεκέλε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή κε απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ε ζπρλφηεηα πνιηηηθψλ ιαζψλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε πεηζαξρία πνπ δείρλνπλ 

ηα θξάηε ηφζν πεξηζζφηεξν δηαηεξείηαη ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα νδεγψληαο ζε 

πςειφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πσο ππνγξακκίδνπλ νη Bartolini & Drazen (1997), 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν γηα ηε ρψξα ψζηε 

λα δηαπηζησζεί αλ είλαη έηνηκε ή απιά πξφζπκε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, γηα παξάδεηγκα κεηψλνληαο ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα 

θαη θαηαξγψληαο ηνπο πιεζσξηζηηθνχο θφξνπο. Απφ απηή ηελ άπνςε, έλα άλνηγκα 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο θεθαιαίνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηε καθξννηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, εμαζθαιίδνληαο κία πην απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ θαη πςειφηεξα πνζνζηά νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα: Σν άλνηγκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα δηεπξχλεη 

ην βάζνο θαη ην εχξνο ησλ εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη λα νδεγήζεη ζε 
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αχμεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη ηα ππέξκεηξα θέξδε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

κνλνπψιην θαη ηα θαξηέι. Με ηε ζεηξά ηεο, ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξα πνζνζηά πεξηζσξίσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, 

ρακειφηεξν θφζηνο επελδχζεσλ θαη πςειφηεξα πνζνζηά αλάπηπμεο (Baldwin & 

Forslid, 2000). Η είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά κε ηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη λα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή πην εμειηγκέλσλ 

ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ (φπσο έλα πην πξνεγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ), νη 

νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλνληαο ην θφζηνο απφθηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πηζαλνχο δαλεηνιήπηεο (Caprio & Honohan, 

1999; Levine, 1996). Οη ίδηνη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ αθφκε φηη ε είζνδνο ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα κεηψζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ζηηο ξνέο θεθαιαίσλ, ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, εάλ νη θαηαζέηεο απνθαζίζνπλ λα κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηά 

ηνπο ζε μέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζεσξνχληαη πην πγηείο απφ ηνπο 

εγρψξηνπο. Δπηπιένλ ν Levine (1996) ππνζηεξίδεη φηη νη μέλεο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ εγρψξησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δάλεηα, θαζψο είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηεο 

ζηηο πηέζεηο ηεο θπβέξλεζεο λα δαλείδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο δαλεηνιήπηεο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο. 

 

1.3.2. Κόζηη από ηη σπημαηοοικονομική ολοκλήπωζη 

Η εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη νδεγήζεη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε εθηφο απφ νθέιε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη απψιεηεο. ηηο απψιεηεο απηέο 

ζπγθαηαιέγεηαη ν πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη ε αδπλακία 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξψλ θξαηψλ, ε θαθή θαηαλνκή ησλ ξνψλ απηψλ απφ ηελ 

εθάζηνηε ρψξα κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ή αθφκα θαη 

επηδείλσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο, ε απψιεηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, νη πξν-θπθιηθέο θηλήζεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ξνψλ θεθαιαίσλ, ν 

πςειφο βαζκφο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ θαη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ είζνδν μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία (Agénor, 2003). 
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 Σπγθέληξωζε ξνώλ θεθαιαίωλ θαη αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο: χκθσλα κε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ν κεγάινο φγθνο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ξνψλ θεθαιαίσλ ηείλεη λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλνο ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ θξαηψλ. πσο αλαθέξνπλ νη Fernandez-Arias & 

Montiel (1996), ε κεγάιε αχμεζε ησλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 θαηεπζχλζεθε ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, πνπ ήηαλ κεγάινπ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Σν κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ 

ηδησηηθψλ ξνψλ θεθαιαίσλ, ην νπνίν πξννξηδφηαλ ζε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, 

κεηψζεθε θαηά ηελ ίδηα δεθαεηία, απφ ηα επίπεδα πνπ ήηαλ ήδε ρακειά, ελψ ην κεξίδην 

πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνπο δέθα κεγαιχηεξνπο απνδέθηεο απμήζεθε ζεκαληηθά. 

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνπο Basu & Srinivasan (2002), θαη ζηηο ρψξεο ηηο Αθξηθήο 

δφζεθαλ κηθξνχ κεγέζνπο μέλα θεθάιαηα (ηα νπνία πξνζαξκφζηεθαλ αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο ρψξαο), ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία πήγαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο κε 

ζεκαληηθνχο θπζηθνχο πφξνπο. Έηζη, έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ αλαπηπζζφκελα θξάηε 

(θπξίσο κηθξφηεξεο νηθνλνκίεο) απνκνλψζεθε απφ ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θεθαιαίνπ 

αλεμάξηεηα απφ ην πφζν αλνηθηή είλαη ε θεθαιαηαθή ηνπο βάζε. 

 Καθή θαηαλνκή ηωλ ξνώλ θεθαιαίωλ: πσο αλαθέξεη ν Agénor (2003), παξφιν 

πνπ νη εηζξνέο θεθαιαίσλ ζπλδένληαη κε ηηο αλνηρηέο θεθαιαηαθέο βάζεηο, κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο, κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε καθξνπξφζεζκε 

αλάπηπμε λα πεξηνξίδνληαη, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

θεξδνζθνπηθψλ ή ρακειήο πνηφηεηαο εγρψξησλ επελδχζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Οη επελδχζεηο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κε 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κπνξεί λα κεηψζεη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκίαο λα εμάγεη κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζε απμαλφκελεο 

αληζνξξνπίεο. Η θαθή θαηαλνκή ησλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ελ κέξεη 

θαη ζε κία ήδε ππάξρνπζα δπζιεηηνπξγία ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ε ρψξεο κε αδχλακεο ηξάπεδεο (δειαδή κε ρακειή ή αθφκα θαη αξλεηηθή 

θαζαξή ζέζε θαη ρακειή αλαινγία θεθαιαίσλ κε ζηαζκηζκέλα ζηνλ θίλδπλν ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ) θαη θαθή επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε εηζξνή 

κεγάισλ πνζνηήησλ θεθαιαίσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηα 

πξνβιήκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε αζθάιηζε ησλ 

θαηαζέζεσλ. Γειαδή νη δαλεηζηέο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε πην ξηςνθίλδπλεο ή 

ηειείσο θεξδνζθνπηθέο πξάμεηο ρνξήγεζεο δαλείσλ. 

 Απώιεηα καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο: Οη κεγάιεο εηζξνέο θεθαιαίσλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κπνξεί λα 
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έρνπλ αλεπηζχκεηεο καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρείαο 

λνκηζκαηηθήο επέθηαζεο, ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ (πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ ζηηο εγρψξηεο δαπάλεο), ηεο αλαηίκεζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ειιεηκκαηηθνχ 

ηζνδπγίνπ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. ε κία πην επέιηθηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 

ηα απμαλφκελα εμσηεξηθά ειιείκκαηα ηείλνπλ λα επηθέξνπλ κηα ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ε νπνία κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζεη ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκψλ θαη λα πξνθαιέζεη απηνδηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηηο εκπνξηθέο ξνέο. ε αληίζεζε, 

ζε κία ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, νη απψιεηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη νη 

απμαλφκελεο εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο κπνξεί λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε γηα 

βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγεζεί κία 

λνκηζκαηηθή θξίζε ε νπνία ζα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα (Agénor, 2003). 

 Πξν-θπθιηθόηεηα ηωλ βξαρππξόζεζκωλ ξνώλ: πσο πξναλαθέξζεθε, νη κηθξέο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζπρλά απνκνλψλνληαη απφ ηηο παγθφζκηεο αγνξέο 

θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ ππάξρεη αζχκκεηξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ αλάκεζα ζηα θξάηε 

πνπ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εληαρζνχλ ζε απηέο (γηα παξάδεηγκα νη 

παξαγσγνί πεηξειαίνπ). Οη ρψξεο απηέο πξάγκαηη είλαη ζε ζέζε λα δαλείδνληαη κφλν ζε 

«θαιέο» επνρέο, ελψ ζηηο «θαθέο» ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πηζησηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ κπνξεί 

λα είλαη πξν-θπθιηθή. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, έλα απφ ηα ππνηηζέκελα νθέιε απφ ηελ 

πξφζβαζε απηή είλαη ε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηνχλ ψζηε λα εμνκαιχλνπλ ηελ 

θαηαλάισζε θαηά ηε δηάξθεηα πξνζσξηλψλ αζηαζεηψλ ηεο νηθνλνκίαο, ην νπνίν φκσο 

απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη πξαγκαηηθφ. Η πξν-θπθιηθφηεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, δειαδή ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο. Έλα επλντθφ ζνθ κπνξεί λα πξνζειθχζεη κεγάιεο εηζξνέο θεθαιαίσλ κε 

απνηέιεζκα λα ηνλσζεί ε θαηαλάισζε θαη νη δαπάλεο ζε επίπεδα πνπ δελ είλαη βηψζηκα 

καθξνπξφζεζκα, αλαγθάδνληαο έηζη ηηο ρψξεο λα θάλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα 

λα ζπλέιζνπλ απφ κία κειινληηθή απξφζκελε θξίζε. Οπζηαζηηθά δχν ιφγνη κπνξνχλ 

λα εμεγήζνπλ ηελ πξν-θπθιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεθαιαηαθψλ 

ξνψλ. Πξψηνλ νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξεο θαη πην ζπρλέο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αληαλαθιψληαο ηε θησρή παξαγσγηθή βάζε απηψλ ησλ θξαηψλ 

θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο εμαγσγέο βαζηθψλ πξντφλησλ. Μηα ελδερφκελε θξίζε ζε 

κηα νκάδα θξαηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηδείλσζε ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

νξηζκέλσλ ρσξψλ, σο απνηέιεζκα ησλ απφηνκσλ αιιαγψλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ 
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θηλδχλνπ. Γεχηεξνλ, ηα πξνβιήκαηα αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ην θαηλφκελν ηεο ζπκπεξηθνξάο «αγέιεο» θαζψο ην κε-ζσζηά 

ελεκεξσκέλν επελδπηηθφ θνηλφ κπνξεί λα ζπεχζεη λα απνζχξεη καδηθά ηα θεθάιαηά ηνπ 

ζε απάληεζε κηαο απξφζκελεο νηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο ηεο νπνίαο νη ζπλέπεηεο δελ 

έρνπλ γίλεη αθφκα πιήξσο θαηαλνεηέο ζηε ρψξα (Agénor, 2003). 

 Μεηαβιεηόηεηα ηωλ θεθαιαηαθώλ ξνώλ: Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαβιεηφηεηα ζηηο θηλήζεηο ησλ θεθαιαίσλ. 

Δηδηθά, νξηζκέλεο απφ απηέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληίζηξνθα απνηειέζκαηα ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ξνέο πνπ ζπλδένληαη κε θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο ζην εγρψξην λφκηζκα. 

πσο αλαθέξνπλ νη Chang & Velasco (2000), ε πηζαλφηεηα κεγάισλ αλαζηξνθψλ ζηα 

βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα απμάλεη ηνλ θίλδπλν πνπ νη νθεηιέηεο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

κέγεζνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεψλ ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή απνζεκαηηθά πνπ κπνξεί 

λα δαλείδεηαη ε ρψξα, ηφζν κεγαιχηεξνο ζα είλαη απηφο ν θίλδπλνο. Σα πςειά επίπεδα 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν θαη ζηηο ηξάπεδεο θαζψο επίζεο 

δεκηνπξγνχληαη θαη ζπζηεκηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο. ε γεληθέο γξακκέο ν 

βαζκφο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο πξαγκαηηθέο φζν 

θαη κε ηηο εθηηκεκέλεο θηλήζεηο ζηα εγρψξηα νηθνλνκηθά κεγέζε, θαζψο θαη κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη θηλήζεηο ησλ επηηνθίσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Σν 

γεγνλφο φηη ε ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ (θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο κφριεπζεο θαη ησλ 

θεξδνζθνπηθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα παξάδεηγκα κε hedge funds) αιιάδεη ζπλερψο κε 

βάζε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο αγνξέο λα ππεξβνχλ ην επίπεδν 

θαη λα δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο κε πνιχ κεγάιν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

θφζηνο. χκθσλα κε ηνπο Dornbusch et al. (2000) θαη Masson (2000), ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κεηάδνζε κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ πξνθαινχληαη καδηθέο εθξνέο 

θεθαιαίσλ απφ κηα ρψξα, θαηά ηελ νπνία νη επελδπηέο είηε αληηιακβάλνληαη ηελ 

επάισηε ηζνηηκία ηεο ρψξαο θαη απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ή γεληθφηεξα ράλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

 Κίλδπλνο από ηελ είζνδν μέλωλ ηξαπεδώλ: Παξφιν πνπ ε είζνδνο μέλσλ 

ηξαπεδψλ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία έρεη πνιιέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαη πνιιέο αξλεηηθέο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο ζεκαληηθέο (Claessens et al., 

2001). 

 Πξψηνλ, νη μέλεο ηξάπεδεο δείρλνπλ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζηα εγρψξηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη κεγαιχηεξε ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κε-εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο κεγαιχηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο εηαηξίεο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Δάλ ε 

ζηξαηεγηθή ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ επηθεληξψλεηαη ζε δαλεηνιήπηεο νη νπνίνη είλαη, 

ζεσξεηηθά, θεξέγγπεο επηρεηξήζεηο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε λνηθνθπξηά, ηφηε είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκβάινπλ ζηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν κεγαιχηεξνο θαηακεξηζκφο 

πηζηψζεσλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

παξαγσγή, ηελ εξγαζία θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (Claessens et al., 2001).  

 Γεχηεξνλ, ε είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πηέζεηο ζηηο ηνπηθέο γηα λα ζπγρσλεπζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο. Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο, ε νπνία ζα 

πξνθχςεη αλ νη μέλεο απνξξνθήζνπλ ηηο ηνπηθέο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ κεγάιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο ζα είλαη ―too big to fail‖ κε απνηέιεζκα νη 

λνκηζκαηηθέο αξρέο λα θνβνχληαη φηη κηα απνηπρία κηαο ηέηνηαο ηξάπεδαο ζα κπνξνχζε 

λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο αλαηαξαρέο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Αλ θαη ηέηνηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ κε εληζρπκέλε επνπηεία ή πιήξε 

απαγφξεπζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ είλαη πηζαλέο λα απμήζνπλ ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν 

απφηνκα, ππάξρεη ην εκπφδην ηεο αλεπηζχκεηεο επέθηαζεο ηνπ εχξνπο θαη ηνπ θφζηνπο 

ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Έλα πξφβιεκα απφ ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ 

είλαη απηφ ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ. Γλσξίδνληαο ηελ χπαξμε ηεο επηθείκελεο αζθάιεηαο, 

νη εγρψξηεο ηξάπεδεο, θαη θπξίσο απηέο πνπ ζπκκεηέρεη ην θξάηνο, είλαη ιηγφηεξν 

πξνζεθηηθέο ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ θαη ζηελ επηινγή ησλ πηζαλψλ 

δαλεηνιεπηψλ. Η ελνπνίεζε, επίζεο, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα κνλνπσιηαθή 

δχλακε ε νπνία ζα κείσλε ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πηζηψζεσλ. πγθεθξηκέλα, ν πςειφο βαζκφο 

ελνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε απνδίδνληαο κεγαιχηεξα spread επηηνθίσλ (κε πςειφηεξα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ρακειφηεξα επηηφθηα θαηαζέζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο) θαη ρακειφηεξν αξηζκφ δαλείσλ απφ φηη ζε έλα κε 

ελνπνηεκέλν, πην αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα (Agénor, 2003). 

 Σξίηνλ, ε είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ε παξνπζία ηνπο δελ κεηψλεη 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ, φπσο κπνξεί λα ζπκβεί εάλ ε 

νηθνλνκία δερζεί κηα ζνβαξή θαη επίκνλε θξίζε, νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 
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θαη ησλ κε απνδνηηθψλ δαλείσλ. Μέρξη έλα βαζκφ ην πξφβιεκα απηφ ζα κπνξνχζε 

πάιη λα κεηξηαζηεί κε ελίζρπζε ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ εγρψξησλ αγνξψλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ  θαη ησλ ρσξψλ ππφ θξίζε. ηελ πξάμε σζηφζν, ηα θξάηε δελ έρνπλ 

πνιιέο επηινγέο, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο μέλεο ηξάπεδεο απφ ην 

λα δίλνπλ δάλεηα ζε εγρψξηνπο δαλεηζηέο (Agénor, 2003).  

 

1.4. Η επίδραζε ζηελ παγθόζκηα αγορά 

 

Μηα νινθιεξσκέλε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά είλαη εθείλε ζηελ νπνία νη δπλεηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο αθνινπζνχλ έλα εληαίν ζχλνιν θαλφλσλ θαη έρνπλ ίζε πξφζβαζε θαη 

ίζε κεηαρείξηζε (Baele et al., 2004). ε δηεζλέο επίπεδν, ε πξφνδνο πξνο κηα πιήξσο 

νινθιεξσκέλε αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηε 

δηεχξπλζε θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεζκψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζπλεπάγεηαη 

άλνηγκα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηξαπεδψλ ζε μέλνπο επελδπηέο θαζψο 

επίζεο επηηξέπεη θαη ζηνπο ηνπηθνχο επελδπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε επελδχζεηο ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Αλαιχνληαο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη θάζε κία απφ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ψζηε λα επηηχρεη 

πςειφηεξν επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

πσο ππνγξακκίδεη ν Tovar (2012) ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζα εμαιείςεη 

ηελ ηδησηηθή θαη εκπηζηεπηηθή πιεξνθφξεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ απφ ηηο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ, επεηδή ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζα δηαδψζεη φιε ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δελ ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξνη απφ ηηο νκάδεο 

απηέο. πγθεθξηκέλα, ε ζπκκεηνρή ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

δεκηνπξγεί αληαγσληζκφ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πην νινθιεξσκέλε θαη βαζχηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

εγρψξηεο ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο.  

 Με ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε είλαη εθηθηφ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 

κέζνδνη νηθνλνκηθήο επνπηείαο λα δηαδνζνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν νδεγψληαο ζε 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. πσο επηζεκαίλνπλ νη Morck & Steier (2005), 

ζε αληίζεζε κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο 

έρνπλ εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηηο πινπζηφηεξεο νηθνγέλεηεο θαη ε νξγάλσζή ηνπο 
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βαζίδεηαη ζηε δνκή ηεο ππξακίδαο, κε απνηέιεζκα ε θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ λα 

αθνξά ζε απηέο ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Έηζη ε άθημε ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ ζα αληηκεησπίζεη ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ, ζα ειέγρεη ηηο εηαηξίεο θαη ζα παξαθνινπζεί ηνπο δηαρεηξηζηέο, κε 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Levine, 2002). Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη Shleifer & Vishny (1986) ππνζηεξίδνπλ φηη ε νινθιήξσζε ηεο αγνξάο κπνξεί 

λα απνδπλακψζεη ηνλ εηαηξηθφ έιεγρν, επεηδή ζα κεησζνχλ ηα θίλεηξα ησλ κεηφρσλ γηα 

λα επηβιέπνπλ ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο, εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο 

ξεπζηφηεηαο. 

 Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε. Απηφ είλαη πξνθαλέο ζε παγθφζκηα θιίκαθα επεηδή 

νη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηνλ θίλδπλν κε ηνπο μέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο εγρψξηεο θαη μέλεο ρξεκαηαγνξέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κηα 

ρψξα κπνξεί λα δαλείζεη ζε κία άιιε, φπσο θαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο, κπνξεί λα 

δεηήζεη πίζσ απηά πνπ δάλεηζε, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζην κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ γηα ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ θαηαλάισζε θαη 

ηελ επέλδπζε. πσο ππνζηεξίδεη θαη ν Obstfeld (1994), ε δηεζλήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ επηηξέπεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία λα θηλεζεί απφ έλα ραξηνθπιάθην κε 

ρακειφ θίλδπλν θαη ρακειή απφδνζε, ζε έλα κε πςειφηεξν θίλδπλν θαη πςειφηεξε 

απφδνζε. Δπηπιένλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ επλννχλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ έρνπλ δηαδνζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο. Αληίζεηα, αλ νη επελδπηέο πξνηηκνχλ ηα 

εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα ή ηα κε-εκπνξεχζηκα αγαζά θαη ην δηεζλέο 

εκπφξην έρεη πςειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ, ηα θίλεηξα γηα ηε δηεζλή δηαθνξνπνίεζε ζα 

κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Kose et al. (2007), νη δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο είλαη ειιηπείο θαη ν θίλδπλνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο δελ έρεη 

θακία αζθάιηζε έλαληη κειινληηθψλ απξφβιεπησλ αζηαζεηψλ. 

 Οη Naceur et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη, ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο, αλ ηα 

θεθάιαηα ξένπλ ειεχζεξα ζε φιν ηνλ θφζκν, επλνείηαη ε θηλεηνπνίεζε θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ απνηακηεχζεσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οη εγρψξηεο απνηακηεχζεηο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ ζε μέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αλαδεηψληαο 

θαιχηεξεο απνδφζεηο θαη ε εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ζα βειηηψζεη ηηο 

κεζφδνπο ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ απνηακηεχζεηο σο απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ. Η εμνηθνλφκεζε απφ εμσηεξηθέο απνηακηεχζεηο δελ ππνθαζηζηά ηηο 

εγρψξηεο. Αληίζεηα αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε πξνζθέξεη θαιχηεξε 

πξνζηαζία έλαληη ηεο αβεβαηφηεηαο, απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε 
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ηεο αλάγθεο γηα απνηακίεπζε ζην κέιινλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα 

θαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ρσξίο αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο (Tovar, 2012). 

 

1.4.1. Η επίδπαζη ζηην οικονομική ανάπηςξη 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 

δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα (Bonfiglioli, 2008). 

Σν άλνηγκα ησλ δηεζλψλ ξνψλ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί ξνέο απφ ρψξεο πνπ έρνπλ πνιιά 

θεθάιαηα ζε ρψξεο κε ιηγφηεξα κε απνηέιεζκα λα επηηαρχλεηαη ε ζχγθιηζε αλάκεζα 

ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο. ε έλα πην εμειηγκέλν πιαίζην, ε παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα 

απμεζεί θαζψο νη εηζξνέο θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ 

εμάιεηςε ησλ πηζησηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη λα επηηξέςνπλ ζηνπο επελδπηέο ηελ 

αλάιεςε πην παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ.  

 Μηα ελαιιαθηηθή άπνςε (Obstfeld, 1994) πξνηείλεη φηη ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα 

θεθαιαίσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα αλεμάξηεηα ησλ επελδχζεσλ, 

πξνσζψληαο ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο θηλδχλνπ θαη εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηελ Bonfiglioli (2008), ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζπλδέεηαη 

άκεζα θαη ζεηηθά κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ, ηδίσο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ηελ αλάπηπμε νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλνιηθή 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ θαη ιηγφηεξν ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ ή ησλ 

αξηζκφ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε επεξεάδεη 

καθξνπξφζεζκα πεξηζζφηεξν ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα παξά ηε ζπγθέληξσζε 

θεθαιαίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηφζν νη ηξαπεδηθέο φζν θαη νη λνκηζκαηηθέο θξίζεηο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, σζηφζν ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

κφλν ζηηο κεγάιεο ρψξεο λα βηψζνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη ζε 

ζρεδφλ ακειεηέν βαζκφ ηηο λνκηζκαηηθέο.  

 Οη Delong & Bradford (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ξνέο θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα επεηδή ζπλεπάγνληαη εηζαγσγέο 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ απφ ηηο πινχζηεο ρψξεο κε απνηέιεζκα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Η Bonfiglioli (2008) ζπκκεξίδεηαη ηελ ίδηα άπνςε, κε κνλαδηθή 

δηαθνξά φηη νη εηζαγσγέο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ δελ κεηαθξάδνληαη ζε πςειφηεξε 

ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ θαη φηη ν θχξηνο κεραληζκφο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί κφλν ζην 

ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ παξφιν πνπ ε ζπλνιηθή 



- 18 - 

παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ φηη ζηηο 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο. 

 πσο έρεη αλαθεξζεί κέρξη ηψξα, ην άλνηγκα ηνπ εκπνξίνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε. Δηδηθφηεξα, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ άλνηγκα ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο ε νινθιήξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

αγνξά. ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ε αγνξά ζπλερψο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη, νη δηάθνξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

παξαγσγήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη λα απμήζνπλ ηα εμσηεξηθά ηνπο 

θεθάιαηα. Γεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηθξά θέξδε απφ ην εκπφξην. Η εμεηδίθεπζε επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θξαηψλ λα αγνξάδνπλ νπνηαδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππεξεζία ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη επηπιένλ ε κεγάιε πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πην θαηάιιεια ρξεκαηνδνηηθά κέζα. ηα πιαίζηα ηηο 

εμεηδίθεπζεο, νη ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ εηζέξρνληαη ζε μέλεο 

αγνξέο έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη 

Focarelli & Pozzolo (2005), νη μέλεο ηξάπεδεο δηεηζδχνπλ ζε ρψξεο πνπ νη εγρψξηεο 

ηξάπεδεο είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο θαη ηείλνπλ λα εμππεξεηνχλ ηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο έρνπλ κεγαιχηεξε πείξα. Δπηπιένλ, κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε, ε είζνδνο μέλσλ επελδπηψλ ζηηο αγνξέο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ζπλνιηθή αχμεζε ηεο απφδνζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο 

φπσο επηβεβαηψλνπλ κε ηηο έξεπλέο ηνπο θαη νη Giannetti & Ongena (2012) θαη 

Claessens et al. (2001). 

 

1.4.2. Η επίδπαζη ζηον ηομέα ηων ηπαπεζών 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Caballero (2015), ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη γεληθφηεξα κε ην παγθφζκην 

δίθηπν ζην νπνίν αλήθνπλ, θαζψο θαη κε ην ξπζκφ κεηάδνζεο κηαο ελδερφκελεο θξίζεο 

ζην δίθηπν απηφ. Οη δηαθνξεηηθνί βαζκνί ζχλδεζεο ή ε ζέζε κέζα ζε έλα δίθηπν κπνξεί 

λα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ην επίπεδν πνπ κπνξεί κηα θξίζε λα επεξεάζεη 

θάζε θφκβν κέζα ζην δίθηπν. Βέβαηα ε δνκή ελφο δηθηχνπ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα 

εχζξαπζηε θαη ηζρπξή (Albert et al., 2000). Γηα παξάδεηγκα αλ κηα ρψξα είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ην παγθφζκην δίθηπν ηφηε έρεη κεγαιχηεξε επθνιία γηα πξφζβαζε ζηηο 

δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη σο απνηέιεζκα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζεηηθά ζε δηάθνξεο 
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απφηνκεο κεηαπηψζεηο, δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηήζεη κηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

  Σν επίπεδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο κέζεο ηξάπεδαο ζε θάζε 

ρψξα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε κεηάδνζε ηεο θξίζεο. ζνλ αθνξά ζηνπο 

θχξηνπο θφκβνπο ζε έλα δίθηπν ε ζρέζε είλαη αληίζηξνθε, δειαδή φζν πην ζεκαληηθή 

είλαη ε κέζε ηξάπεδα κηαο ρψξαο ζην παγθφζκην δίθηπν ηξαπεδψλ, ηφζν κηθξφηεξνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ θξίζεσλ πνπ κπνξεί λα βηψζεη απηή ε ρψξα. Δπίζεο φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ζηε ρψξα, ηφζν ρακειφηεξε 

είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ (Rose & Spiegel, 2009). Έλαο άιινο 

παξάγνληαο, πνπ ζπλδέεη κε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε είλαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα. Γπν ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε εκθάληζε ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ είλαη ην 

πςειφ εηζφδεκα ησλ ρσξψλ (φζν πςειφηεξν, ηφζν κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα λα 

επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε) θαζψο θαη ε χπαξμε πξνιεπηηθήο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, νη 

νπνίνη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε εκθάληζεο θξίζεσλ.  

 

1.4.3. Η Χπημαηοοικονομική ολοκλήπωζη ωρ παπάγονηαρ εμθάνιζηρ κπίζεων 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε θξίζεσλ (Schmukler et al., 2003). ηαλ κηα ρψξα 

απειεπζεξψλεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηφζν ησλ εγρψξησλ φζν θαη ησλ μέλσλ επελδπηψλ. Αληίζεηα, 

φηαλ κηα ρψξα είλαη θιεηζηή, ηφηε κφλν νη εγρψξηνη επελδπηέο επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκία. ε κηα αλνηρηή νηθνλνκία, ηα μέλα θεθάιαηα εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Σα μέλα θεθάιαηα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζηελ επηβνιή 

απηήο ηεο πεηζαξρίαο θαζψο κπνξνχλ πην εχθνια λα θαηαλέκνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

επελδχζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σα εγρψξηα θεθάιαηα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο 

φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. ε καθξνπξφζεζκε βάζε, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ εγρψξησλ θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηηο αλνηθηέο 

νηθνλνκίεο ζε βειηίσζε, ζε βξαρππξφζεζκε βάζε φκσο, ε απζηεξή πεηζαξρία ζεκαίλεη 

κεγαιχηεξε αληίδξαζε ζε εζθαικέλεο θηλήζεηο. Αλ ηα βαζηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο εθάζηνηε ρψξαο είλαη αδχλακα, ηφηε ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα πιεγνχλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Η κεγαιχηεξε θαη πην 

άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνπο μέλνπο επελδπηέο θάλεη ηηο νηθνλνκίεο πην επηξξεπείο ζηηο 
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θξίζεηο. Η πηζαλφηεηα λα ζπκβεί κηα θξίζε είλαη πςειφηεξε φηαλ ε ρψξα έρεη 

ελζσκαησζεί ζηηο παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (Schmukler, 2004).  

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θξίζεηο εάλ 

ππάξρνπλ αηέιεηεο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Καηά ζπλέπεηα νη αλνηθηέο 

νηθνλνκίεο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπο. 

Οη αηέιεηεο απηέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (αζπλήζηζηεο, 

αγέιεο, θεξδνζθνπηθέο) θαη λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα 

εάλ νη επελδπηέο πηζηεχνπλ φηη κηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δελ είλαη βηψζηκε, ηφηε ζα 

κπνξνχζαλ λα θεξδνζθνπήζνπλ ζε βάξνο ηνπ λνκίζκαηνο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα θξίζε θαη λα πιεγεί ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο (Schmukler et al., 2003).  

 Αθφκε θαη ρψξεο πνπ είλαη πγηείο, ρσξίο αηέιεηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

θεθαιαίσλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θξίζε ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Δάλ κηα ρψξα αξρίζεη λα εμαξηάηαη απφ ηα μέλα 

θεθάιαηα, ηφηε νη απφηνκεο αιιαγέο ζηηο ξνέο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη νηθνλνκηθή χθεζε. Οη Calvo et al. 

(2000) ππνζηεξίδνπλ φηη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηηο ξνέο 

θεθαιαίσλ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. πγθεθξηκέλα ζεσξνχλ φηη ηα επηηφθηα ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζφξηζε ηηο εηζξνέο θεθαιαίσλ 

πξνο ηελ Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη νη θηλήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε παγθφζκηα θίλεζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα θαζψο θαη ηα μέλα επηηφθηα ηα νπνία παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Frankel & Rose, 1996).  

 Η θχζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ είλαη ην θιεηδί γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην μέλν θεθάιαην. Οη μαθληθέο αλαηξνπέο είλαη πην απφηνκεο φηαλ νη 

εηζξνέο έρνπλ ηε κνξθή ξνψλ ραξηνθπιαθίνπ ή βξαρππξφζεζκσλ θηλήζεσλ θεθαιαίσλ 

παξά ηε κνξθή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. ηαλ νη ρψξεο βαζίδνληαη ππεξβνιηθά 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο εηζξνέο θεθαιαίσλ αληί λα βαζίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ κεηξεηά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε γίλνληαη επάισηεο ζηηο 

απφηνκεο απηέο αλαηξνπέο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ε θξίζε ξεπζηφηεηαο 

(Broner et al., 2003). Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε, κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ ζπλαιιαγψλ, βνήζεζε απηφ ην είδνο βξαρππξφζεζκσλ θηλήζεσλ 

θεθαιαίνπ κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θξίζεσλ. 

 



- 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 2. Παγθφζκηεο δηαζπλνξηαθέο ξνέο θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1980 - 2011 (Lund et al., 

2013). 

 

 χκθσλα κε ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ησλ James et al. (2014), νη αθαζάξηζηεο 

ξνέο θεθαιαίσλ είλαη έλαο δείθηεο κέηξεζεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο. χκθσλα κε ην δείθηε απηφ, ν ξπζκφο ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο απμήζεθε ζεκαληηθά ηε δεθαεηία πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ηφηε ζεκεηψλεηαη κία ζηαδηαθή κείσζε ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο ξνέο θεθαιαίσλ, θπξίσο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Με ηελ άπνςε απηή 

ζπκθσλνχλ θαη νη Lund et al. (2013), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νη δηαζπλνξηαθέο ξνέο 

θεθαιαίσλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ζηέιλνληαο ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζε κία αληίζηξνθε πνξεία (Γηάγξακκα 2).  

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θξίζεηο κέζσ ηεο 

νινθιήξσζεο είλαη νη θξίζεηο κέζσ κεηάδνζεο, δειαδή απφ θξαδαζκνχο πνπ 

κεηαδίδνληαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο (Dornbusch et al., 2000). Οη ηξφπνη κεηάδνζεο 

εληνπίδνληαη θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, 

νηθνλνκηθνί δεζκνί, είηε φηαλ αθνινπζείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο «αγέιεο» ή φηαλ 

ππάξρνπλ αλεμήγεηα πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αγνξέο.  

 Οη πξαγκαηηθέο ζπλδέζεηο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην εκπφξην. ηαλ δχν 

ρψξεο εκπνξεχνληαη κεηαμχ ηνπο ή φηαλ αληαγσλίδνληαη ζηηο ίδηεο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κηα ππνηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηε κία ρψξα επηδεηλψλεη 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο άιιεο ρψξαο. Καηά ζπλέπεηα θαη νη δχν ρψξεο ζα 

θαηαιήμνπλ κε ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπο γηα ηελ εθ λένπ εμηζνξξφπεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνπο παξαγφλησλ.  

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί ππάξρνπλ φηαλ δχν ρψξεο ζπλδένληαη κέζσ ηνπ 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα παξάδεηγκα νηθνλνκηθψλ δεζκψλ είλαη 

φηαλ νη ρξεσκέλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηελ θάιπςε ηνπ πεξηζσξίνπ. ηαλ ε 

αμία ησλ αζθάιηζηξσλ πέθηεη, εμαηηίαο ελφο αλαπάληερνπ αξλεηηθνχ γεγνλφηνο ζηε 

ρψξα, ηφηε ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ πσινχλ κέξνο 
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ησλ πνιχηηκσλ ζπκκεηνρψλ ηνπο ζε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ επεξεαζηεί αθφκα απφ ηελ 

θξίζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηαδίδεηαη ε θξίζε θαη ζε άιιεο νηθνλνκίεο θαη κάιηζηα 

ηαρχηεξα ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο (Kaminsky & Reinhart, 2000). 

 Σέινο, ε ζπκπεξηθνξά ηεο «αγέιεο» είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαζψο κέζσ 

απηήο κεηαδίδεηαη επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ε θξίζε αλάκεζα ζηηο νηθνλνκίεο. Η 

πεγή ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Η πιεξνθνξία είλαη 

αθξηβή κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα παξακέλνπλ αλελεκέξσηνη. Έηζη, πξνζπαζνχλ 

λα αληρλεχζνπλ κειινληηθέο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ βαζηδφκελνη ζην πσο αληηδξνχλ νη 

ππφινηπεο αγνξέο. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά κπνξεί λα θέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειιείςεηο 

πνπ έρνπλ νη κε-πιεξνθνξεκέλνη επελδπηέο. Απηφ ην είδνο αληίδξαζεο νδεγεί ζε 

ζπκπεξηθνξά «αγέιεο», ε νπνία εληζρχεηαη φηαλ ζπκβαίλεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

νηθνλνκίεο ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο (Schmukler, 2004). 

 

1.5. Η Υρεκαηοοηθολοκηθή Οιοθιήρωζε ζηελ Δσρώπε 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην Δπξσπατθφ νηθνλνκηθφ ηνπίν έρεη αιιάμεη δξακαηηθά θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) έρεη επηηαρχλεη ην 

ξπζκφ απηψλ ησλ αιιαγψλ. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ήηαλ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία 

ηεο νινθιήξσζεο ησλ Δπξσπατθψλ ρξεκαηαγνξψλ, ε νπνία επέθεξε αχμεζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Χζηφζν νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαίλεηαη λα κελ 

έρνπλ ζεκεηψζεη κεγαιχηεξε πξφνδν ζε ζρέζε κε άιια φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο 

νινθιήξσζεο. Η Δπξσπατθή ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε είλαη έλα ζεκαληηθφ 

δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε νηθνλνκηθή ζεσξία φζν θαη νη εκπεηξηθέο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη ε ζχγθιηζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ είλαη πηζαλφ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο άξζεο ησλ εκπνδίσλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ηνπ θεθαιαίνπ (Baele et al., 

2004). Δλψ είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε δηεχξπλζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο είλαη επσθειήο γηα ην ζχλνιν, είλαη επίζεο πηζαλφ λα έρεη θαη ιηγφηεξν 

ζεηηθέο επηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ζπλαληάηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ζε έλα 

ηκήκα ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο ε νινθιήξσζε 

ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αθνχ 

πινπνηείηαη κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ν βαζκφο ηεο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην πφζν 

απνηειεζκαηηθά ζα ιεηηνπξγήζεη ε δηάδνζε απηή ζηελ πξάμε. Σέινο επεξεάδεη ηε δνκή 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο 

γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα (Baele et al., 2004). 

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζηελ Δπξψπε μεθίλεζε πξηλ απφ αξθεηέο 

δεθαεηίεο κε ηε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957, θαηά ηελ νπνία ζεζπίζηεθαλ νη βαζηθέο 

αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (Stavarek 

et al., 2011). Η πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο ην 1999 ήηαλ κηα ζεκαληηθή ψζεζε 

γηα πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ζηελ Δπξψπε (Liebscher et al., 2006). Σν εληαίν λφκηζκα 

πξνζθέξεη αλακθίβνια έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε δηαδηθαζία επεηδή είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ελφο θνηλνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηζρπξφο 

ππνζηεξηθηήο ηεο (Jikang & Xinhui, 2004).  

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε δελ απνηεινχζε πάληα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθήο ζηελ Δπξψπε. Καηά ην μεθίλεκά ηεο ζηελ 

Δπξψπε, ε απειεπζέξσζε είρε επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλαιιαγέο κε άλζξαθα 

θαη ράιπβα. Η ελσκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είρε γίλεη ην θχξην αληηθείκελν ηεο 

Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 εμαηηίαο ηεο απεηιήο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ είρε επηβιεζεί απφ ην ζχζηεκα 

Bretton Woods, ην νπνίν πξνζδηφξηδε ζηαζεξέο ηζνηηκίεο κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ ησλ 

ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ (Stavarek et al., 2011).  

 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα γίλεηαη πην έληνλν ην θαηλφκελν ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ζηελ Δπξψπε, εμαηηίαο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ 

θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ ζηηο μέλεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο 

εληαίαο απφιπηα νινθιεξσκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο (Maudos & Fernandez de 

Guevara, 2015). Η θχξηα ψζεζε πξνήιζε απφ ην ζρέδην ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο 

Αγνξάο, ε νπνία επέηξεςε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πνιηηψλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη 

θεθαιαίσλ. Η νινθιήξσζε εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ είλαη εκθαλήο θαη ζπλερψο 

δηεπξχλεηαη, φκσο δελ είλαη νκνηνγελήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ παιαηψλ θαη λέσλ 

θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ε έληαμε κεηαμχ παιηψλ θαη λέσλ ηκεκάησλ 

έρεη γξήγνξε πξφνδν, αλ θαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή απφ απηή κεηαμχ ησλ θξαηψλ - 

κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ (European Commission, 2009)
3
.  

 Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ ε ειεπζεξία ηεο θίλεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ, ε ελαξκφληζε ηεο αζθάιηζεο ησλ θαηαζέζεσλ, ε εηζαγσγή ηνπ Δπξψ θαη ε  
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πξψηε θαη ε δεχηεξε ηξαπεδηθή νδεγία. Η πξψηε νδεγία εηζήγαγε έλαλ θνηλφ νξηζκφ 

γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα πξψηε θνξά, ελψ θαζηέξσζε θαη ηελ ειεπζεξία 

εγθαηάζηαζεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο λα εγθαηαζηήζνπλ 

ππνθαηαζηήκαηα ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η δεχηεξε 

νδεγία έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε κηα ηξάπεδα πνπ είρε αδεηνδνηεζεί ζε κηα ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, λα εγθαηαζηήζεη ππνθαηαζηήκαηα ζηηο άιιεο ρψξεο- κέιε, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηελ έγθξηζε ησλ αξρψλ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Πξψηεο Σξαπεδηθήο Οδεγίαο, φπνπ νη επνπηηθέο 

αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο δηαηεξνχζαλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ επνπηεία ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ε επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε άιιεο ρψξεο αλαηέζεθε πιένλ θαηά θχξην ιφγν 

ζηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ (home country 

control) (Καηζηθάο, 2012).  

 Σα νθέιε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο πνπ είλαη νξαηά γηα ηελ 

Δπξψπε είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ε επέθηαζε ησλ αγνξψλ θαη ε αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ηα νπνία 

ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ρακειφηεξνπ θφζηνπο δηακεζνιάβεζεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ (Obstfeld, 1994). Δπηπιένλ, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε απμάλεη ην βάζνο θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Καηά ζπλέπεηα εληζρχεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

Δπξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνζθέξεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ θηλδχλνπ, πξνσζψληαο ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ 

επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο. πσο αλαθέξνπλ θαη νη Brezigar et al. 

(2008), ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε έκκεζα 

κέζσ ησλ βειηηψζεσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην (εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε). Η ζπλνιηθή 

ζηαζεξφηεηα ζα εληζρπζεί, ζα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο θαη νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο μέλεο 

ρξεκαηαγνξέο (κε άκεζν δαλεηζκφ θαη είζνδν ηηο μέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο). 

 χκθσλα κε ηνπο Cassola et al. (2010), ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή νινθιήξσζε εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε, κε ηελ 

πξψηε λα εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ηε δεχηεξε ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηεο νινθιήξσζεο (Winkler, 2010). πσο αλαθέξνπλ νη Perez-

Quiros & Mendizabal (2006), ηφζν ηα αζθαιή φζν θαη ηα κε-αζθαιηζκέλα ηκήκαηα 
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ησλ ρξεκαηαγνξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ έρνπλ θηάζεη ζε πςειφ επίπεδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη ε ηαρχηεηα ηεο ζχγθιηζεο ησλ επηηνθίσλ είλαη 

εμίζνπ πςειή ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ο πςειφο απηφο βαζκφο παξαηεξήζεθε ζηελ αγνξά 

ρξήκαηνο ηεο Δπξσδψλεο ιίγν κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ην 1999. 

 Η εμάιεηςε ησλ πνιιαπιψλ λνκηζκάησλ, εθπξνζσπνχκελε απφ ηε δεκηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, ζεκαηνδφηεζε ηελ πηψζε ελφο ζεκαληηθνχ 

εκπνδίνπ γηα ηελ πξφνδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Η νινθιήξσζε ησλ 

αγνξψλ ρξήκαηνο θαη νκνιφγσλ ήηαλ κηα άκεζε ζπλέπεηα ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. Οη ρξεκαηαγνξέο ηεο ΟΝΔ έρνπλ επίζεο επεξεαζηεί απφ ην 

θνηλφ λφκηζκα, αιιά κε έλαλ πην αζαθή ηξφπν. Η εηζαγσγή ηνπ επξψ σο εληαία 

ινγηζηηθή κνλάδα ηππνπνίεζε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, βειηίσζε ηε δηαθάλεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη κείσζε ην 

θφζηνο πιεξνθφξεζεο θαη ζπλαιιαγψλ ησλ επελδπηψλ. Δπηπιένλ, ρσξίο ηελ αιιαγή 

ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ην εληαίν λφκηζκα θαηήξγεζε ηα λνκηθά εκπφδηα εληφο ηεο 

ΟΝΔ πνπ αθνξνχζαλ ηε ζχλζεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ζε μέλν λφκηζκα, 

ηα νπνία θαηέρνληαλ απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο, φπσο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Μία άιιε ζεηηθή ζπλέπεηα είλαη ε εμάιεηςε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ 

ελδνεπξσπατθνχ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη επελδπηέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά ραξηνθπιάθηα ζε φιεο ηηο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ 

αληηζηάζκηζε έλαληη απξφβιεπησλ κεηαβνιψλ ζην θφζηνο θαηαλάισζεο. Χζηφζν, 

αθφκα θαη αλ ε εμάιεηςε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ νδεγεί ζε έλα βαζκφ 

νκνηνκνξθίαο ζηελ θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε 

επίδξαζε ηεο απμαλφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζηελ αγνξά πνπ 

θαζνδεγείηαη απφ ηελ ΟΝΔ δελ είλαη άκεζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αγνξέο 

κπνξεί λα επεξεαζηνχλ θαη απφ άιια θφζηε (εζληθψλ δηαθαλνληζκψλ, ζπλαιιαγψλ, 

πιεξνθφξεζεο), ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ (Hardouvelis et al., 1999). 

 Ο πην πξφζθαηνο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ νινθιήξσζε ήηαλ ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηηο επηπηψζεηο λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη 

ησλ θξαηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ε 

δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο πξνρσξνχζε, κάιηζηα πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο αγνξέο 

ρνλδξηθήο απφ φηη ζηηο ιηαληθήο θαη είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε (European 

Central Bank, 2012)
4
. πσο αλαθέξεη ν Angeloni (2010), ε θξίζε πεξηιακβάλεη πνιιέο  
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δηαθνξεηηθέο θάζεηο, κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή λα γίλεηαη κε κε ζηαζεξφ ξπζκφ. 

 Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απνηειεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ θεθάιαην ηεο 

πνξείαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Οη αγνξέο 

ρξήκαηνο έρνπλ πιεγεί ζνβαξά απφ ηελ θξίζε εμαηηίαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, δειαδή λα 

δηνρεηεχνπλ πφξνπο ψζηε νη ηξάπεδεο λα θαιχπηνπλ ηηο πην άκεζεο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα γίλνληαη πην επάισηεο θαη 

επαίζζεηεο ζηνλ θίλδπλν (Cassola et al., 2010). Μεηά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 ν φγθνο 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε απφηνκα θαη κάιηζηα κεηά ηελ πηψρεπζε 

ηεο Lehman Brothers κεηψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απμήζεθαλ ηα μέλα 

αζθάιηζηξα. Η ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηε ζηαζεξφηεηα ήξζε κεηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2009 κε ηε βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (European Central 

Bank, 2010)
5
. Η επηζηξνθή ζηε ζηαζεξφηεηα εληζρχζεθε θαη απφ κέηξα πνπ 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη επηπιένλ κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε. Χζηφζν ε θξίζε ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην 2010 (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα), έθεξε πίζσ ηελ αζηάζεηα ζηηο αγνξέο κε ηνπο δείθηεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο λα επηδεηλψλνληαη ζε επίπεδα πνπ είραλ θαηαγξαθεί 

θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο (Stavarek et al., 2011). Η ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα 

κεηψζεθε επίζεο ζεκαληηθά θαη ε δπζπηζηία κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πξνθάιεζε κείσζε 

ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (Maudos & Fernandez de Guevara, 

2015).  

 Καηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θξίζεο, ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά δεδνκέλνπ φηη αλαγθάζηεθαλ λα αλαδηαξζξψζνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο 

εμαηηίαο ηεο έθζεζήο ηνπο ζε «ηνμηθά» ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο ππεξβνιηθήο 

ζπγθέληξσζεο ζηηο αγνξέο αθηλήησλ. Σελ πεξίνδν απηή ε παξέκβαζε ηεο Δπξψπεο 

ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε πνιιψλ ηξαπεδψλ. Σα πςειά επίπεδα 

ρξένπο ζε νξηζκέλεο νηθνλνκίεο (ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα), 

θαζψο θαη ε απμαλφκελε επηδείλσζε ησλ ηξαπεδψλ, θαζφξηζαλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

αλάθακςε ησλ θεξδψλ. πσο ππνζηεξίδεη θαη ν Dabrowski (2010), ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνχξγεζε λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά θαη 

ηε ζεζκηθή δνκή ηεο. Δμαηηίαο ηεο έθζεζεο απηήο ζηα ηνμηθά» ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ, ε θξίζε απνθάιπςε πνιιέο ζπζηεκηθέο 

αδπλακίεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ.  
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 Με ηελ άπνςε απηή ζπκθσλνχλ θαη νη Fonteyne et al. (2010), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο φηη ε θξίζε απνθάιπςε ηα θελά ζηηο ηξέρνπζεο δηαζπλνξηαθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, θαζψο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηεο ζχλδεζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο κε ηε δεκνζηνλνκηθή επζχλε. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Arghyrou & Kontonikas (2012), απφ ην 2009 ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε κεηαηξάπεθε ζε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο ζηε δψλε ηνπ 

Δπξψ, θαηά ηελ νπνία ν παγθφζκηνο ηξαπεδηθφο θίλδπλνο κεηαηξάπεθε ζε θπξίαξρν 

θίλδπλν ιφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ζην δεκφζην ρξένο κεηά 

ηε δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ.  

 Η πξφνδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζηελ Δπξψπε είλαη 

αδηακθηζβήηεηε αιιά θαη άληζε. Μεξηθά απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, φπσο θαη ηε ζχγθιηζε 

κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Fernandez de Guevara et al. (2007), κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ε ηζρχο ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ ζηελ αγνξά έρεη απμεζεί θαηά 10%. Δπηπιένλ, νη ηξαπεδηθνί ηνκείο κε ρακειφ 

επίπεδν αληαγσληζκνχ είλαη απηνί ηεο Φηιαλδίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο 

Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο, ελψ νη πην αληαγσληζηηθνί είλαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο 

Γαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ην απνηέιεζκα είλαη φηη ε νινθιήξσζε δελ 

έρεη απνδψζεη αθφκα ηα αλακελφκελα ζηνλ ηνκέα απηφ.  

 

1.6. Η Υρεκαηοοηθολοκηθή Οιοθιήρωζε ζηελ Ακερηθή 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζηελ Ακεξηθή ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, 

ηελ νινθιήξσζε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Η νινθιήξσζε ζηε 

Βφξεηα Ακεξηθή πξνρσξνχζε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο πξηλ απφ ηε πκθσλία Διεχζεξνπ 

Δκπνξίνπ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, γλσζηή θαη σο NAFTA (North American Free Trade 

Agreement) θαη έπεηηα κε αθφκα κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκθσλία 

απηή ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1994 (Hufbauer & Schott, 2004). Η NAFTA 

θαη ν πξνθάηνρφο ηεο, πνπ ήηαλ ε πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ αλάκεζα ζε Η.Π.Α. 

θαη Καλαδά (Canada – United States Free Trade Agreement - CUSFTA), ζπλέβαιιαλ 

ζεκαληηθά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη ζεκείσζαλ κεγάιε εκπνξηθή 

επηηπρία κε πνιιά θέξδε, παξφιν πνπ ππήξραλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζε θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ (Courchene, 2003). 
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 Σφζν νη Η.Π.Α. φζν θαη ν Καλαδάο είλαη εχπνξεο βηνκεραλνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίεο κε παξφκνηα πξφηππα δηαβίσζεο θαη βηνκεραληθή δνκή. Απηέο νη δχν 

νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ηζρπξή δηκεξή εκπνξηθή ζρέζε (Donadelli & 

Paradiso, 2014). χκθσλα κε ηνλ Ferguson (2011), νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 

εκπνξεπκάησλ μεπέξαζαλ ηα 429,7 δηο δνιάξηα ην 2009. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

νη δχν απηέο νηθνλνκίεο έρνπλ γίλεη φιν θαη πην νινθιεξσκέλεο. Χζηφζν ν 

απμαλφκελνο φγθνο ησλ δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή 

νινθιήξσζεο. Απφ ηε κία πιεπξά, ππήξρε κηα κεγάιε πεγή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Hufbauer, 2001). Χζηφζν, νη αγνξέο κεηνρψλ ησλ δχν 

νηθνλνκηψλ ηείλνπλ λα αθνινπζνχλ παξφκνηα πνξεία, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη έλαλ 

απμαλφκελν βαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Γηα παξάδεηγκα νη Johnson & 

Soenen (2003) βξίζθνπλ ζηαηηζηηθά πςειφ ην πνζνζηφ ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ησλ Η.Π.Α. κε απηφ ηνπ Καλαδά. Ο Tavares (2009) 

επηζεκαίλεη φηη ην πνζνζηφ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειή έληαζε ησλ δηκεξψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ν Donadelli (2013) ζπκπιεξψλεη φηη ε απμαλφκελε δηαδηθαζία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κεηαθξάδεηαη ζε πςειή ζπζρέηηζε θαη πςειή 

κεηαβιεηφηεηα. 

 Με ηε ζπλζήθε ηεο NAFTA μεθίλεζε κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ειεπζέξσζεο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ παξαγσγήο. Η ηθαλφηεηα 

ηεο ζπλζήθεο απηήο λα ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ 

αλάκεζα ζηα θξάηε πνπ δηέπεη βαζίδεηαη ζε πέληε ζεκέιηα: 

- ηε κείσζε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ, 

- ηελ ελαξκφληζε ησλ εκπνξηθψλ θαη λνκηθψλ πιαηζίσλ, 

- ηε δηεζλή κεηαρείξηζε ησλ θξαηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο θαη ηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, 

- ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, 

- ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Easterly et al. (2003), ε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

NAFTA θαίλεηαη λα έρεη ζηακαηήζεη θαη δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί εθφζνλ 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεζκηθέο δηαθνξέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αληίζεηε 

πξνζέγγηζε δηαηππψλεη ν Robertson (2000) θαζψο απφ ηελ έξεπλά ηνπ απνδεηθλχεηαη 

φηη νη ρψξεο-κέιε ζπλερίδνπλ λα ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη, εληνπίδνληαο σο βαζηθή αηηία ηεο ζχγθιηζεο 

απηήο ηε κεηαλάζηεπζε.  
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 Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο είλαη 

ρακειφηεξν απφ φηη ζηηο αγνξέο αγαζψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αλακέλεηαη λα είλαη πην νινθιεξσκέλεο. Χζηφζν, εάλ νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αληαλαθινχλ ηηο εγρψξηεο λνκηζκαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλζήθεο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα νινθιεξσζνχλ πιήξσο. Έηζη, ε χπαξμε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο πνπ 

ζα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ (Aggrawal & 

Kyaw, 2005). Η ζπλζήθε ηεο NAFTA θαη ε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο ζηηο αγνξέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή είρε σο ζπλέπεηα νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ λα κελ παξακείλνπλ ζηάζηκεο, νη απνδφζεηο ηνπο λα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο 

θαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο λα απμεζνχλ ζεκαληηθά κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλζήθεο. Οη ζπλέπεηεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο επελδπηέο θαζψο ε πςειή 

ζπζρέηηζε ζπλδέεηαη κε ρακειή δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο είραλ 

μεθηλήζεη ήδε ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ε νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ 

ζηα ηνπηθά ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα. Απηή ήηαλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Brady ην 

νπνίν μεθίλεζε ην 1989 θαη επέηξεπε ηελ ηηηινπνίεζε ησλ θξαηηθψλ εμσηεξηθψλ 

ππνρξεψζεσλ σο έλαλ ηξφπν γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

πνπ είρε παξαιχζεη ηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο γηα φιε ηε δεθαεηία. Απφ ηφηε 

ηδξχζεθε κηα ηδηαίηεξα ξεπζηή αγνξά γηα ηα δηεζλή νκφινγα θαη ηνπο άιινπο ηίηινπο 

πνπ εθδίδνληαλ απφ ηηο ρψξεο απηέο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εμαηξεηηθά 

ρακειά επηηφθηα απνηακηεχζεσλ ζήκαηλε φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο είραλ 

αλάγθε ηα μέλα θεθάιαηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ήηαλ 

ππνθείκελεο ζε κεηαβιεηφηεηα ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ (Rojas-Suarez, 2010).  

 Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο επίδξαζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη δχν 

απηνί παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξαγκαηηθήο αχμεζεο 

ησλ θεξδψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Η απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απειεπζέξσζε ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο πνιιέο ρψξεο 

άξρηζαλ λα ειεπζεξψλνπλ ηα εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

κείσζαλ ζεκαληηθά ηελ θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ δεκηνχξγεζαλ θίλεηξα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζηα ηνπηθά ηξαπεδηθά 
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ζπζηήκαηα. Έλαο άιινο παξάγνληαο ήηαλ ε αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, ζηα πιαίζηα ηεο θξίζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

θαζψο ήηαλ απαξαίηεηε ψζηε λα πξνζειθχζεη ηα μέλα θεθάιαηα ζηα ηνπηθά ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα (Rojas-Suarez et al., 2010). 

 Παξφιν πνπ ε απμεκέλε πξφζβαζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο έρεη πξννπηηθέο γηα 

αλάπηπμε, έρεη επίζεο θαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε δηεζλή 

νηθνλνκηθή θξίζε. Μέρξη ην 2007 ε Λαηηληθή Ακεξηθή ήηαλ ε πην νηθνλνκηθά αλνηθηή 

πεξηνρή ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. Με ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

μέζπαζε ην 2007 ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο ρψξεο, ε δηάδνζε πξνο ηηο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο γεληθά (θαη ηδηαίηεξα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή) κέζσ ησλ ρξεκαηαγνξψλ 

απνηειεί απφδεημε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηα 

φξηα. Η απφηνκε κείσζε ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο πνπ βίσζαλ νη ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο απφ ην 2008 είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ. Χζηφζν, 

παξά ηε κεγάιε αβεβαηφηεηα πνπ ππήξρε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ, απηφ δελ 

απνηέιεζε θξηηήξην φηη ε Λαηηληθή Ακεξηθή έπαςε λα είλαη ε πην νηθνλνκηθά αλνηθηή 

αλαπηπζζφκελε πεξηνρή (Rojas-Suarez et al., 2010). 

 Η πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ αγνξψλ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή κεηά ηελ εκθάληζε ηεο 

θξίζεο. Με ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε δηαθνξνπνηνχληαη νη θίλδπλνη ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεληαη νη κεκνλσκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη απνηειεί 

αληηζηάζκηζκα ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο ηα 

εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εληζρχνληαη θαη εδξαηψλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηηο 

ηνπηθέο ρξεκαηαγνξέο. Η νινθιήξσζε δεκηνπξγεί κία κεγαιχηεξε εζσηεξηθή αγνξά 

εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξνσζψληαο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κεηψλεη ην 

θφζηνο απφ ηηο ππαλαρσξήζεηο ησλ δηεζλψλ ηδξπκάησλ, δηαθνξνπνηεί ηνλ θίλδπλν θαη 

θαζηζηά ηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ιηγφηεξν επάισηεο ζηελ αζηάζεηα ησλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ. Η νινθιήξσζε ηεο θεθαιαηαγνξάο επηηξέπεη ζηα ζπληαμηνδνηηθά 

θαη αζθαιηζηηθά ηακεία λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαη πξνσζεί ηε 

δεκηνπξγία κεγάισλ επελδπηηθψλ έξγσλ ψζηε λα πξνζειθχζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ 

επελδπηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο εληφο ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζα βνεζήζεη ηηο αγνξέο λα 

αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα, ζα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 
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επηρεηξήζεσλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πιεφλαζκα απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο (International Monetary Fund, 2016)
6
. 

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, κε ηελ θαηάιιειε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ζα κπνξνχζε λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνκείο ησλ ρσξψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ νινθιήξσζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία φζν νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα κεηξηάζεη θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

παξαγσγήο κέζσ δχν παξαγφλησλ. Πξψηνλ ε νινθιήξσζε είλαη πηζαλφ λα απμήζεη ην 

βάζνο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ηεο 

αγνξάο κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο γηα αγνξαπσιεζίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ κε ηελ εκθάληζε λέσλ παηθηψλ θαη λέσλ κέζσλ θαη 

δεχηεξνλ, πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο γηα θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε δηαρξνληθή 

εμνκάιπλζε  ηεο θαηαλάισζεο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο ρψξεο. πλνιηθά απηή ε επίδξαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπνπ νη 

βάζεηο ηεο παξαγσγήο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ηελ εμφξπμε θπζηθψλ πφξσλ (Sahay et al., 2015). 

 

1.7. Η Υρεκαηοοηθολοκηθή Οιοθιήρωζε ζηελ Αζία 

 

Η πεξηνρή ηεο Αζίαο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βάζε ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαζψο θαηέρεη έλα εληππσζηαθφ ξεθφξ αλάπηπμεο κε ηελ επέθηαζή ηεο ζην 

παγθφζκην εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ παξάγνληαο ην 31,5% ησλ παγθφζκησλ 

εμαγσγψλ θαη κέρξη ην 2019 αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχεη ην 42% ηεο παξαγσγήο, 

πνζνζηφ πνπ είλαη δηπιάζην ηνπ δείθηε ην 1980 (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific, 2014)
7
. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ε Αζία έρεη επηηχρεη έλαλ πςειφ βαζκφ 

πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο αιιά θαη νινθιήξσζεο ηνπ εκπνξίνπ κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν, ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ρακειφηεξν βαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν (Pongsaparn & 

Unteroberdoerster, 2011). 

 Καηά θάπνηνλ ηξφπν, ε Αζία επσθειήζεθε απφ ην ρακειφηεξν βαζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία επεηδή κεηψζεθε ε  
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εππάζεηα ζε εμσηεξηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, 

θαη ήηαλ πην έηνηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε κεησκέλε 

νινθιήξσζε θέξεη πςειφηεξα νηθνλνκηθά θφζηε, φπσο ην απμεκέλν θφζηνο 

θεθαιαίνπ, ε έιιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδπηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηα νπνία 

επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα θεθάιαηα κπνξνχλ λα θηλνχληαη εληφο θαη 

εθηφο ησλ ζπλφξσλ (Auster & Foo, 2015). 

 Ο αληίθηππνο ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζηελ 

Αζία είλαη εκθαλήο ζε βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. Σα πνζνζηά ηεο εγρψξηαο 

απνηακίεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο Αζίαο είλαη πςειά γηα ηηο 

νηθνλνκίεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ελ κέξεη ηελ πξνιεπηηθή 

εμνηθνλφκεζε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δελ παξέρεη 

επαξθή ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πινχηνπ (Prasad, 2013). 

Αθφκε θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, πνπ νξηζκέλεο νηθνλνκίεο 

βξίζθνληαη ζε απειπηζηηθή αλάγθε γηα επελδχζεηο θαη ζρεκαηηζκφ παγίνπ θεθαιαίνπ, 

ζπλαληψληαη πιενλάδνπζεο απνηακηεχζεηο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα πιενλάζκαηα 

ησλ ηξερνπζψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. 

 Οη αγνξέο νκνιφγσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζίαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα, 

θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη ιηγφηεξε δηαθάλεηα ζηελ απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ 

πξφζβαζε ζηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξένπο, ελψ νη αδχλακεο αγνξέο ρξήκαηνο 

ζεκαίλνπλ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα γηα ηα ηνπηθά λνκίζκαηα (Pongsaparn & 

Unteroberdoerster, 2011). Οη ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ην θχξην 

θαλάιη δαλεηζκνχ γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αζία θαη ζε 

πνιιέο ρψξεο ππάξρεη έλα πςειφ επίπεδν νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηα λνηθνθπξηά 

θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Park & Mercado, 2015).  Σν ίδην ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη θαηά θάπνην ηξφπν θαηαθεξκαηηζκέλν κε ιίγεο ηξάπεδεο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ή δχν αγνξέο. Σα ππναλάπηπθηα 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ζε νηθνλνκίεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, είλαη αλαπνηειεζκαηηθά 

ζηελ παξνρή πηζηψζεσλ. Σα πςειά spread ησλ επηηνθίσλ απμάλνπλ πνιχ ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ππεξβνιηθή θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ 

ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ζε βάξνο ηνπ πην δπλακηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα, δηαβξψλεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο (Asian Development Bank, 2015)
8
.  

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε ρακειφ βαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο είλαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαλνκή ησλ  
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θεθαιαίσλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Ο ρακειφο βαζκφο νινθιήξσζεο αληηθαηνπηξίδεηαη 

απφ ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία 

πνπ έρεη αλάγθε ε Αζία. Η κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εγρψξησλ πεγψλ αλάπηπμεο, γηα 

παξάδεηγκα ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ε παξνρή 

κεγαιχηεξεο ξεπζηφηεηαο, νη ρακειφηεξεο απνδφζεηο ζηα νκφινγα θαη ε κείσζε ηεο 

πξνιεπηηθήο απνηακίεπζεο, παξέρνληαο έηζη έλα επξχηεξν επελδπηηθφ θάζκα γηα ηνπο 

κειινληηθνχο επελδπηέο (Pongsaparn & Unteroberdoerster, 2011). 

 Παξφιν πνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε παξέρεη πνιιά νθέιε κπνξεί 

λα θέξεη θαη νξηζκέλνπο θηλδχλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεγαιχηεξε έθζεζε ζε 

εμσηεξηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, πςειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ζηηο ξνέο θεθαιαίσλ, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ άκεζεο κεηαβνιέο ζηηο εγρψξηεο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ (Financial System Inquiry, 2014)
9
. Οη πξνθιήζεηο απηέο έγηλαλ νπζηαζηηθά 

εκθαλείο γηα ηελ Αζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1997 – 1998, πνπ 

νδήγεζε ζε έλα πην ζπληεξεηηθφ πιαίζην πνιηηηθήο ην νπνίν ζπλέβαιε ζην ρακειφ 

βαζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο. Η αζηαηηθή θξίζε ήηαλ κία πεξίπησζε 

πνιηηηθήο θαηά ηελ νπνία ζα ήηαλ δπλαηή ε επίηεπμε κφλν ησλ δχν απφ ηνπο ηξεηο 

ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, δειαδή κηα ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία θεθαιαίσλ θαη ε αλεμάξηεηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Δλψ ε πιεηνςεθία 

ησλ αζηαηηθψλ νηθνλνκηψλ είρε θηλεζεί πξνο κηα πην ειεχζεξε θπκαηλφκελε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, νη πνιηηηθέο αξρέο ελζάξξπλαλ 

έλα πεξηβάιινλ αδχλακσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, φπνπ αθφκα θαη νη 

κηθξέο θηλήζεηο θεθαιαίσλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο επηπηψζεηο ζηηο 

εγρψξηεο αγνξέο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (Auster & Foo, 2015). 

 χκθσλα κε ηνπο Brailsford et al. (2008), κεηά ηελ αζηαηηθή νηθνλνκηθή θξίζε, 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζπλερίζηεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Αζίαο. 

Μία κεηαγελέζηεξε κειέηε απφ ηνπο Yu et al. (2010), δηαπηζηψλεη φηη κεηά ηελ 

επηβξάδπλζε κεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2006 ε νινθιήξσζε ηεο αγνξάο κεηνρψλ 

επηηαρχλζεθε θαη πάιη απφ ην 2007. Η ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ είλαη πην νινθιεξσκέλε 

αλάκεζα ζηηο πην αλαπηπγκέλεο αγνξέο φπσο ηεο Ιαπσλίαο, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο 

ηγθαπνχξεο θαη ηεο Νφηηαο Κνξέαο απφ φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηεο Αζίαο. 

πσο αλαθέξνπλ νη Kim & Lee (2008), νη θηλήζεηο ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ αλάκεζα ζηα θξάηε, ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο έρνπλ ζπγθιίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ Αλαηνιηθή Αζία κεηά ηελ αζηαηηθή  
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νηθνλνκηθή θξίζε. Χζηφζν ηα κέηξα γηα ηηο δηαθνξέο ησλ θαιπκκέλσλ επηηνθίσλ 

δείρλνπλ φηη ν βαζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο 

ήηαλ κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε απφ φηη ε πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε. Οκνίσο νη 

Borensztein & Loungani (2011) βξίζθνπλ φηη κεηψλεηαη ε δηαζπνξά ζηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ θαη ησλ επηηνθίσλ αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Αζίαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε, φκσο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη αζηαηηθέο ρψξεο παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο κε κεγάιεο νηθνλνκίεο 

εθηφο Αζίαο θαη ιηγφηεξν κε ηηο ηνπηθέο. 

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο Αζίαο ζα κπνξνχζε λα επηηαρπλζεί ηα 

επφκελα ρξφληα ππφ ην πξίζκα ηεο Αζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο. Η νηθνδφκεζε 

ελφο ζχγρξνλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ θεθαιαίσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

κεγάιεο ξνέο θεθαιαίσλ απφ ρψξεο ηνπ Βνξξά πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πςειή 

απνηακίεπζε θαη απφ ρψξεο ηνπ Νφηνπ νη νπνίεο είλαη έηνηκεο γηα κεγάιεο επελδχζεηο 

(Almekinders et al., 2015). Η αγνξά ηεο Αζίαο είλαη ήδε νινθιεξσκέλε ζε πςειφ 

βαζκφ κε ηελ παγθφζκηα αγνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ κε ην άζξνηζκα ησλ 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο λα μεπεξλά ην 100% ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο. Η Αζία 

είλαη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ θαη πεξηθεξεηαθά νινθιεξσκέλε, κε ην πεξηθεξεηαθφ 

εκπφξην λα αληηπξνζσπεχεη ην 23% ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ απφ ηα θξάηε κέιε 

(Association of Southeast Asian Nations Secretariat, 2008)
10

. ηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ηα θξάηε κέιε 

εμάιεηςαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ην 

θεθαιαηαγνξψλ απφ ην 2015 θαη ζηαδηαθά πξνζδνθνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κέρξη ην 2020 (Auster & 

Foo, 2015). 

 

1.8. Η Υρεκαηοοηθολοκηθή Οιοθιήρωζε ζηης αλαπησζζόκελες αγορές 

 

Αλαπηπζζφκελε ή αλαδπφκελε αγνξά είλαη απηή πνπ είηε βξίζθεηαη ζε κηα νηθνλνκηθή 

πεξηνρή ρακεινχ ή κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, είηε ε θεθαιαηνπνίεζή ηεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα επελδχζεηο είλαη ρακειή ζε ζρέζε κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ 

ΑΔΠ ηεο. Σα θξάηε ζα μεπεξάζνπλ ην ζηάδην ηνπ «αλαπηπζζφκελνπ» φηαλ ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ππεξβεί ην αλψηεξν φξην ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηξία ζπλερφκελα έηε, 

θαη φηαλ ε αλαινγία θεθαιαηνπνίεζεο – ΑΔΠ είλαη θνληά ζηνλ κέζν φξν ησλ  
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αλαπηπγκέλσλ αγνξψλ γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα. Σα θξάηε ηα νπνία δηαηεξνχλ ή 

δεκηνπξγνχλ λένπο πεξηνξηζκνχο ζηηο επελδχζεηο εμαθνινπζνχλ λα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αλαπηπζζφκελσλ. Σν 1996 ν IFC δεκηνχξγεζε κηα λέα θαηεγνξία, ηελ 

αγνξά Frontier (αγνξά ζην ζηάδην πξηλ ζεσξεζεί αλαπηπζζφκελε). Η νκαδνπνίεζε 

απηή πεξηιακβάλεη ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο αληαιιαγέο κεηνρψλ, αιιά ε 

ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πνιχ ακπδξή. ηαλ ε ξεπζηφηεηα ζηηο αγνξέο 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπο απμεζεί, ηφηε νη αγνξέο απηέο ζα ζεσξνχληαη πιένλ 

αλαπηπζζφκελεο. Μία ελδεηθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην Dow Jones Indexes 

- Country Classification System (2011) είλαη ν πίλαθαο 1. 

 

Πίλαθας 1. Σαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο (FTSE Annual Country 

Classification Review, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

 Οη Bekaert & Harvey (2003) εξεχλεζαλ, απφ ηε ζθνπηά ησλ επελδπηψλ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο, πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηηο 

λέεο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη απφ ηε ζθνπηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνηεο είλαη νη 

επηπηψζεηο ηηο απμεκέλεο ξνήο μέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο θαη γεληθά γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ απηψλ. Οη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. ηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, νη αγνξέο ζεσξνχληαη 

νινθιεξσκέλεο φηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κε παλνκνηφηππν θίλδπλν έρνπλ 

ηελ ίδηα αλακελφκελε απφδνζε αλεμάξηεηα απφ πνηα αγνξά πξνέξρνληαη. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ειεπζέξσζε ηεο αγνξάο κεηνρψλ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο μέλνπο 

επελδπηέο λα επελδχζνπλ ζηηο εγρψξηεο κεηνρέο θαη νη εγρψξηνη επελδπηέο λα 

ζπλαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηνπ εμσηεξηθνχ, δηεπθνιχλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ θαζψο απνθηνχλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε 

ζηε παγθφζκηα αγνξά θεθαιαίνπ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ (Bekaert et al., 2003). 

 Σα νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο 

πεξηνξίδνληαη απφ ην πςειφ επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Η πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ε 

κεηάδνζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απεηιψλ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ απνηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ηνπο μέλνπο επελδπηέο φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ κεηνρέο ζηηο αγνξέο 

απηέο. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ δεκηνπξγνχλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην κεηνρψλ 

απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, νη επελδπηέο ζε νξηζκέλν βαζκφ ππφθεηληαη ζην 

ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ. Ο θίλδπλνο απηφο απνηππψλεη 

νπζηαζηηθά ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο είλαη αλαπφθεπθηε ε έθζεζε ζηελ πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκηθή αζηάζεηα (Chambet & Gibson, 2008). 

 Σα αλαπηπζζφκελα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη πην θνληά ζηελ 

επίηεπμε κηαο νινθιεξσκέλεο αγνξάο, σο απνηέιεζκα ησλ ζηελψλ δεζκψλ ηνπο κε ηα 

κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα εληφο ηεο Έλσζεο. Σν θνηλφ ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

θνηλφ λφκηζκα επλφεζαλ ηνπο δηαζπλνξηαθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δεζκνχο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο είλαη ζε πνιχ ρακειφηεξν επίπεδν απφ απηφ ησλ Δπξσπατθψλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο. 

Παξφκνηα εηθφλα κε ηελ Δπξψπε παξνπζηάδεη θαη ε αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο Αζίαο 

φπνπ νη αγνξέο πξνρσξνχλ κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο πξνο ηελ επίηεπμε βαζχηεξεο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Έλαο παξάγνληαο πνπ μερσξίδεη ηελ Αζία απφ ηηο 

ππφινηπεο αλαδπφκελεο αγνξέο είλαη φηη έρεη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο μέλεο επελδχζεηο 

πνπ ηε ρξεκαηνδνηνχλ (Garcia-Herrero & Wooldridge, 2007).  

 

1.9. σκπεράζκαηα από ηελ αλαζθόπεζε ηες βηβιηογραθίας 

 

ηηο κέξεο καο παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ζπλερψο 

εμειίζζεηαη, ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη αθφκα πιήξσο 

νινθιεξσκέλν. Η ζπλερήο ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, νη πεξηνξηζκνί πνπ 

επηβάιινληαη ζηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε 

απνηακηεχζεηο θαη επελδχζεηο θαζψο θαη πνιινί αθφκα παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ηελ 

πιήξε αλάπηπμή ηεο. Η εμέιημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο νδεγεί ζε έλαλ 

πην νηθνλνκηθά ζπλδεδεκέλν θφζκν κε έλαλ πςειφηεξν βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κε ηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. ζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν βαζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ηφζν πην επηηαθηηθή είλαη ε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ νινθιήξσζε. 

 Έλα απφ ηα θχξηα νθέιε ηεο νινθιήξσζεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο γίλνληαη βαζχηεξεο θαη πην 

εμειηγκέλεο φζν πην πνιχ ελζσκαηψλνληαη κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, απμάλνληαο ηηο 

ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο ιχζεηο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ηνπο επελδπηέο. Οη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηε 

δηεζλή δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη δηεπθνιχλεη ηελ εμνκάιπλζε ηεο 

θαηαλάισζεο. Σν θχξην φθεινο φκσο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ πην ζηαζεξή ιεηηνπξγία θαη 

ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. 
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Κεθάιαηο ΙΙ: Δκπεηρηθή Δθαρκογή 

 

ην παξφλ θεθαιαίν πεξηγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ν γξακκηθφο έιεγρνο 

αηηηφηεηαο θαηά Granger θαη ν κε-γξακκηθφο έιεγρνο ησλ Diks & Panchenko (2006) 

ησλ ρξνλνζεηξψλ γηα 13 ζεκαληηθνχο δείθηεο ρξεκαηηζηεξίσλ απφ ηηο επείξνπο ηεο 

Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο γηα ηα έηε 2000-2016. Η ίδηα αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο θξίζεο (Γεθέκβξηνο 2007 – 

Ινχληνο 2009) φπσο απηή νξίζηεθε απφ ην National Bureau of Economic Research 

(NBER, 2010). θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη λα εμεηαζηεί πφζν ηζρπξή είλαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε αλάκεζα ζηα θξάηε θάζε επείξνπ θαζψο θαη αλάκεζα 

ζηηο επείξνπο θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πσο ε ζρέζε απηή δηαθνξνπνηείηαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηφζν ησλ ηηκψλ φζν θαη ησλ 

απνδφζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απνηππψλνληαο ηα δηαγξάκκαηα 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Καηά ηνλ έιεγρνο ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά 

Granger κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο VAR, κειεηψληαη φια ηα δεπγάξηα ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ησλ απνδφζεσλ αλαιπηηθά ψζηε λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη ζρέζε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπο θαη πφζν ηζρπξή είλαη απηή. ηε ζπλέρεη πξαγκαηνπνηείηαη ν 

έιεγρνο ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Dicks & Panchenko (2006), φπνπ εμεηάδεηαη 

εάλ ππάξρεη κε-γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ απνδφζεσλ ησλ δεηθηψλ. 

 

2.1. Παροσζίαζε Γεδοκέλωλ  

Οη ρξνλνζεηξέο πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη νη εκεξήζηεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ δεηθηψλ: 

- Dow Jones Industrial Average (DJI) γηα ηηο ΗΠΑ, 

- S&P/TSX Composite (GSPTSE) γηα ηνλ Καλαδά, 

- PX (PX) γηα ηελ Σζερία, 

- CAC 40 (FCHI) γηα ηε Γαιιία, 

- DAX (GDAXI) γηα ηε Γεξκαλία, 

- Athens Composite (ATG) γηα ηελ Διιάδα, 

- Budapest SE (BUX) γηα ηελ Οπγγαξία, 

- AEX (AEX) γηα ηελ Οιιαλδία, 

- IBEX 35 (IBEX) γηα ηελ Ιζπαλία, 

- Shanghai Composite (SSEC) γηα ηελ Κίλα, 

- BSE Sensex 30 Sensitivity (BSESN) γηα ηελ Ιλδία, 
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- Hang Seng (HSI) γηα ην Υνλγθ Κνλγθ θαη 

- Nikkei 225 (N225) γηα ηελ Ιαπσλία. 

Η πεξίνδνο εμέηαζεο είλαη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000 έσο θαη ηνλ Ινχιην ηνπ 2016. 

Σα ζηνηρεία γηα ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα Finance 

ηεο Yahoo (finance.yahoo.com).  

ηα Γηαγξάκκαηα 3 έσο 15 παξνπζηάδνληαη νη ρξνλνζεηξέο ησλ δεηθηψλ. ε 

φινπο ηνπο δείθηεο παξαηεξείηαη θάζνδνο ηελ πεξίνδν 2007-2009, ε νπνία είλαη θαη ε 

πεξίνδνο ηεο θξίζεο, κε ηνπο δείθηεο λα επαλέξρνληαη ζηελ αλνδηθή πνξεία απφ ηα 

κέζα ηνπ 2009 θαη έπεηηα. Δμαίξεζε απνηειεί ε Διιάδα, θαζψο κεηά απφ κηα κηθξή 

άλνδν ζηα κέζα ηνπ 2009 ζπλερίζηεθε ε θαζνδηθή πνξεία (Γηάγξακκα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 3. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε Dow Jones Industrial Average (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 4. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε S&P/TSX Composite (2000-2016). 
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Γηάγρακκα 5. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε PX (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 6. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε CAC 40 (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 7. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε DAX (2000-2016). 
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Γηάγρακκα 8. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε Athens Composite (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 9. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε Budapest SE (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 10. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε AEX (2000-2016). 

 

  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

00 02 04 06 08 10 12 14 16

Athens Composite - Ελλάδα

Τ
ιμ
έ
ς
 Κ
λ
ε
ιζ
ίμ
α
ηο
ς

Έηη

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

00 02 04 06 08 10 12 14 16

Budapest SE - Οσγγαρία

Τ
ιμ
έ
ς
 Κ
λ
ε
ιζ
ίμ
α
ηο
ς

Έηη

100

200

300

400

500

600

700

800

00 02 04 06 08 10 12 14 16

AEX - Ολλανδία

Τ
ιμ
έ
ς
 Κ
λ
ε
ιζ
ίμ
α
ηο
ς

Έηη



- 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 11. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε IBEX 35 (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 12. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε Shanghai Composite (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 13. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε BSE Sensex 30 Sensitivity (2000-2016). 
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Γηάγρακκα 14. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε Hang Seng (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 15. Σξέρνπζα ηηκή ηνπ δείθηε Nikkei 225 (2000-2016). 
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Οη απνδφζεηο ησλ ρξνλνζεηξψλ ππνινγίζηεθαλ σο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ εκεξήζησλ ηηκψλ θάζε ρξνλνζεηξάο. Ο ζπκβνιηζκφο ησλ απνδφζεσλ γηα 

θάζε δείθηε είλαη: 

- DLUSA γηα ηνλ Dow Jones Industrial Average, 

- DLCANADA γηα ηνλ S&P/TSX Composite, 

- DLCZECH γηα ηνλ PX, 

- DLFRANCE  γηα ηνλ CAC 40, 

- DLGERMANY γηα ηνλ DAX, 

- DLGREECE γηα ηνλ Athens Composite, 

- DLHUNGARY γηα ηνλ Budapest SE, 

- DLNETHERLANDS γηα ηνλ AEX, 

- DLSPAIN γηα ηνλ IBEX 35, 

- DLCHINA γηα ηνλ Shanghai Composite, 

- DLINDIA γηα ηνλ BSE Sensex 30 Sensitivity, 

- DLHONGKONG γηα ηνλ Hang Seng θαη 

- DLJAPAN γηα ηνλ Nikkei 225. 

 

ηα Γηαγξάκκαηα 16 έσο 41 παξνπζηάδνληαη νη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο θαη ηα 

ηζηνγξάκκαηα ησλ απνδφζεσλ ηνπ θάζε δείθηε. Μία γεληθή εηθφλα απφ φια ηα 

δηαγξάκκαηα είλαη φηη ππάξρεη έληνλε κεηαβιεηφηεηα ζηηο απνδφζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο κε αξθεηέο ππεξβάιινπζεο ηηκέο. Οη θαηαλνκέο ησλ απνδφζεσλ δελ είλαη 

θαλνληθέο θαη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή αζπκκεηξία. 
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 Αλαιπηηθφηεξα, ζηα Γηαγξάκκαηα 16 θαη 17 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη 

ην ηζηφγξακκα ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Dow Jones Industrial Average ησλ ΗΠΑ. 

Παξαηεξείηαη κηα έληνλε δηαθχκαλζε κέρξη ην 2003 θαη κηα αθφκα εληνλφηεξε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο αλάκεζα ζην 2007 θαη ην 2009 ε νπνία θηάλεη έσο ην ±10%. Απφ 

ην ηζηφγξακκα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ είλαη κε-

θαλνληθή, επεηδή ν ζπληειεζηήο Jarque-Bera είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ 5,99, 

ιεπηφθπξηε κε νξηαθά αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 16. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε Dow Jones Industrial Average (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 17. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Dow Jones 

Industrial Average (2000-2016). 
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 ηα Γηαγξάκκαηα 18 θαη 19 παξνπζηάδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε S&P/TSX Composite ηνπ Καλαδά. Μέρξη ην 2003, παξαηεξείηαη 

κία έληνλε δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ζην ±5% ε νπνία αγγίδεη ην ±9% ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο θαη ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 2008 θαη 2009. Απφ ην ηζηφγξακκα είλαη 

θαλεξφ φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ είλαη κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), 

ιεπηφθπξηε κε αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 18. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε S&P/TSX Composite (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 19. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε S&P/TSX 

Composite (2000-2016). 
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 ηα Γηαγξάκκαηα 20 θαη 21 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε PX ηεο Σζερίαο. ην ηζηφγξακκα είλαη θαλεξφ φηη ε θαηαλνκή 

ησλ απνδφζεσλ έρεη κεδεληθφ κέζν φξν θαη είλαη κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), 

ιεπηφθπξηε κε αξλεηηθή αζπκκεηξία. Απφ ην δηάγξακκα ησλ απνδφζεσλ παξαηεξείηαη 

φηη κέρξη ην 2006 ππάξρεη κία δηαθχκαλζε ζην ±5%, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ δχν 

ππεξβάιινπζεο ηηκέο αλάκεζα ζην 2006 θαη ζην 2007, φπσο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2008. 

Μεηά ην 2008, δειαδή ζηα κέζα ηεο θξίζεο, ζπλαληάηαη ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε 

ζηηο απνδφζεηο ηνπ δείθηε, ε νπνία μεπεξλάεη ην ±12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 20. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε PX (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 21. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε PX  

(2000-2016). 

 

  

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

00 02 04 06 08 10 12 14 16

DLCZECH

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: DLCZECH

Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean       0.000136

Median   3.09e-05

Maximum  0.123641

Minimum -0.161855

Std. Dev.   0.014014

Skewness  -0.465711

Kurtosis   15.66043

Jarque-Bera  28960.72

Probability  0.000000



- 48 - 

 ηα Γηαγξάκκαηα 22 θαη 23 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε CAC 40 ηεο Γαιιίαο. Απφ ην ηζηφγξακκα ησλ απνδφζεσλ 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαλνκή είλαη κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), 

ιεπηφθπξηε κε νξηαθά αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη αξλεηηθφ κέζν φξν. Μέρξη ην 2003 

παξαηεξείηαη κία δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ έσο ±6%, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ 

κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο έσο ην 2008, κε κφλν κηα ππεξβάιινπζα ηηκή πξηλ ην 2008. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ, 

ε νπνία αγγίδεη ην ±10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 22. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε CAC 40 (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 23. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε CAC 40  

(2000-2016). 
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 ηα Γηαγξάκκαηα 24 θαη 25 παξνπζηάδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε DAX ηεο Γεξκαλίαο. Απφ ην δηάγξακκα ησλ απνδφζεσλ είλαη 

εκθαλέο φηη κέρξη ην 2003 ππάξρεη δηαθχκαλζε ε νπνία πιεζηάδεη ην ±8%, κε 

εληνλφηεξν ην έηνο 2003. ηηο αξρέο ηνπ 2008 ππάξρεη κία ππεξβάιινπζα απφδνζε, 

φπνπ θαηά ηε δηαξθεηα ηνπ 2008 θνξπθψλεηαη ε δηαθχκαλζε θαη θηάλεη ην ±10%. 

Έληνλε δηαθχκαλζε παξαηεξείηαη θαη ην 2011 κε ηηο ηηκέο ηεο λα είλαη ζην ±5%. ην 

ηζηφγξακκα εμαηηίαο ηεο ηηκήο Jarque-Bera (>5,99) πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ είλαη κε θαλνληθή, ιεπηφθπξηε κε κηθξφηεξε αξλεηηθή 

αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 24. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε DAX (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 25. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε DAX  

(2000-2016). 
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 ηα Γηαγξάκκαηα 26 θαη 27 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Athens Composite ηεο Διιάδαο. Έσο ην 2008 παξαηεξείηαη κία 

κηθξφηεξε δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ (±5%). Απφ ην 2008 έσο ην 2016 ππάξρεη 

έληνλε δηαθχκαλζε ζηηο απνδφζεηο κε πνιιέο ππεξβάιινπζεο ηηκέο. Σν 2011 μεπεξλάεη 

ην +13% θαη ην 2015 παξνπζηάδεη αληίζεηε εηθφλα κε -17%. ην ηζηφγξακκα είλαη 

θαλεξφ φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ είλαη ιεπηφθπξηε κε θαλνληθή (Jarque-Bera 

>5,99), κε αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη αξλεηηθφ κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 26. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε Athens Composite (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 27. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Athens 

Composite (2000-2016). 
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 ηα Γηαγξάκκαηα 28 θαη 29 παξνπζηάδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Budapest SE ηεο Οπγγαξίαο. Απφ ην ηζηφγξακκα πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ είλαη ιεπηφθπξηε κε θαλνληθή (Jarque-

Bera >5,99), κε κηθξή αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ κέζν φξν. ην δηάγξακκα 

ησλ απνδφζεσλ παξαηεξείηαη φηη κέρξη ην 2008 ππάξρεη κία ζηαζεξή δηαθχκαλζε ζην 

±5%. ηα κέζα ηνπ 2008 ζεκεηψλεηαη ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε κε ±13%, ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ δχν ππεξβάιινπζεο ηηκέο ζην δηάζηεκα 2010-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 28. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε Budapest SE (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 29. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Budapest SE 

(2000-2016). 
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Series: DLHUNGARY

Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean       0.000268

Median   0.000000

Maximum  0.131777

Minimum -0.126489

Std. Dev.   0.015238

Skewness  -0.092273

Kurtosis   9.283093

Jarque-Bera  7100.513

Probability  0.000000
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 ηα Γηαγξάκκαηα 30 θαη 31 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε AEX ηεο Οιιαλδίαο. Απφ ην δηάγξακκα ησλ απνδφζεσλ 

θαίλεηαη φηη έσο ηα κέζα ηνπ 2003 ππάξρεη κία απμεκέλε δηαθχκαλζε έσο ±10%, ε 

νπνία αθνινπζείηαη απφ κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. ηα 

κέζα ηνπ 2008 ζεκεηψλεηαη ε εμίζνπ πςειή δηαθχκαλζε κε ±13%. ηε ζπλέρεηα, κέρξη 

ην 2016 ππάξρνπλ ρακειέο δηαθπκάλζεηο κε εληνλφηεξεο απφ ην 2014 θαη κεηά. Απφ ην 

ηζηφγξακκα είλαη εκθαλέο φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ έρεη κεδεληθφ κέζν φξν θαη 

είλαη κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), ιεπηφθπξηε κε κηθξή αξλεηηθή αζπκκεηξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 30. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε AEX (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 31. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε AEX  

(2000-2016). 
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Series: DLNETHERLANDS

Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean      -8.26e-05

Median   0.000122

Maximum  0.100283

Minimum -0.095903

Std. Dev.   0.014601

Skewness  -0.088341

Kurtosis   9.173260

Jarque-Bera  6854.139

Probability  0.000000
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 ηα Γηαγξάκκαηα 32 θαη 33 παξνπζηάδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε IBEX 35 ηεο Ιζπαλίαο. Σν ηζηφγξακκα δείρλεη φηη ε θαηαλνκή 

ησλ απνδφζεσλ είλαη ιεπηφθπξηε κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), κε κηθξή αξλεηηθή 

αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ κέζν φξν. ην δηάγξακκα ησλ απνδφζεσλ παξαηεξείηαη φηη 

κέρξη ην 2003 ππάξρνπλ κηθξέο δηαθπκάλζεηο έσο ±5%, νη νπνίεο αθνινπζνχληαη απφ 

αθφκα κηθξφηεξεο σο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο κε κηα ππεξβάιινπζα ηηκή ζηηο αξρέο ηνπ 

2008. ηα κέζα ηνπ 2008 ζεκεηψλεηαη ε εμίζνπ πςειή δηαθχκαλζε κε ±10%. ην 

δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ εμίζνπ έληνλεο δηαθπκάλζεηο (±5%) κέρξη ην 2016, 

κε κηα ππεξβάιινπζα ηηκή (+13%) ην 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 32. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε IBEX 35 (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 33. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε IBEX 35 

(2000-2016). 
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Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean      -6.17e-05

Median   0.000348

Maximum  0.134836

Minimum -0.131853

Std. Dev.   0.015130

Skewness  -0.078156

Kurtosis   8.775740

Jarque-Bera  5999.311

Probability  0.000000
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 ηα Γηαγξάκκαηα 34 θαη 35 παξνπζηάδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Shanghai Composite ηεο Κίλαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζε νιφθιεξε ηελ πεξίνδν εμέηαζεο, νη νπνίεο φκσο 

είλαη κηθξέο θαη θηάλνπλ έσο ±9%. Παξαηεξνχληαη πνιιέο ππεξβάιινπζεο ηηκέο ζηα 

δηαζηήκαηα 2000, 2001 – 2002, 2005 – 2006, 2007 – 2009 θαη 2014 – 2016. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ηελ πεξίνδν κεηά ην 2014 ππάξρνπλ νη πην έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο κε ηηο ηηκέο ηνπο λα θηάλνπλ ζην ±10%. Απφ ην ηζηφγξακκα είλαη θαλεξφ 

φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ είλαη κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), ιεπηφθπξηε κε 

αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 34. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε Shanghai Composite (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 35. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Shanghai 

Composite (2000-2016). 
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Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean       0.000174

Median   0.000000

Maximum  0.094010

Minimum -0.092561

Std. Dev.   0.015950

Skewness  -0.338842

Kurtosis   7.941732

Jarque-Bera  4471.138

Probability  0.000000
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 ηα Γηαγξάκκαηα 36 θαη 37 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε BSE Sensex 30 Sensitivity ηεο Ιλδίαο. Σν ηζηφγξακκα ησλ 

απνδφζεσλ παξνπζηάδεη κε θαλνληθή θαηαλνκή, θαζψο ν ζπληειεζηήο Jarque-Bera 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 5,99 θαη είλαη ιεπηφθπξηε κε αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ 

κέζν φξν. Απφ ην δηάγξακκα ησλ απνδφζεσλ δηαθαίλεηαη φηη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ππάξρεη κία κηθξή δηαθχκαλζε έσο ±5% θαη θαηά δηαζηήκαηα ππάξρνπλ 

ππεξβάιινπζεο ηηκέο (ην 2004 θαη ην 2006). Σελ πεξίνδν 2008 – 2010 ππάξρεη κηα 

εληνλφηεξε δηαθχκαλζε πνπ θηάλεη απφ -11% έσο +16% θαη αθνινπζείηαη απφ 

κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο έσο ην 2016 ηεο ηάμεο ηνπ ±5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 36. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε BSE Sensex 30 Sensitivity (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 37. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε BSE Sensex 30 

Sensitivity (2000-2016). 
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Series: DLINDIA

Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean       0.000378

Median   0.000219

Maximum  0.159900

Minimum -0.118092

Std. Dev.   0.014991

Skewness  -0.200799

Kurtosis   10.54419

Jarque-Bera  10257.03

Probability  0.000000



- 56 - 

 ηα Γηαγξάκκαηα 38 θαη 39 παξνπζηάδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Hang Seng ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Μέρξη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο έσο ±5% κε δχν ππεξβάιινπζεο ηηκέο ην 2000 θαη ην 2002. 

Σελ πεξίνδν 2008 – 2010 παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε πνπ θηάλεη ην ±13% 

αλάκεζα ζην 2008 θαη ην 2009. Μέρξη ην 2016 ε δηαθχκαλζε δηαηεξείηαη ζηα φξηα ηνπ 

±5% κε κηθξφηεξεο ππεξβάιινπζεο ηηκέο ην 2011 θαη ην 2015. Σν ηζηφγξακκα ησλ 

απνδφζεσλ παξνπζηάδεη κε θαλνληθή θαηαλνκή, θαζψο ν ζπληειεζηήο Jarque-Bera 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 5,99 θαη είλαη ιεπηφθπξηε κε αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη κεδεληθφ 

κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 38. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε Hang Seng (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 39. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Hang Seng 

(2000-2016). 
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Sample 1/04/2000 7/29/2016

Observations 4313

Mean       5.76e-05

Median   0.000000

Maximum  0.134068

Minimum -0.135820

Std. Dev.   0.014925

Skewness  -0.080936

Kurtosis   11.30880

Jarque-Bera  12411.07

Probability  0.000000
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 ηα Γηαγξάκκαηα 40 θαη 41 απεηθνλίδνληαη ε ρξνλνζεηξά θαη ην ηζηφγξακκα 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Nikkei 225 ηεο Ιαπσλίαο. Απφ ην ηζηφγξακκα πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε κε θαλνληθή (Jarque-Bera >5,99), κε 

αξλεηηθή αζπκκεηξία θαη αξλεηηθφ κέζν φξν. ην δηάγξακκα απνδφζεσλ είλαη θαλεξφ 

φηη έσο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο παξαηεξείηαη κηθξή δηαθχκαλζε ±5% πνπ θηάλεη ην 

±8% ζηηο αξρέο ηνπ 2000 θαη ην 2001. Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο νη απνδφζεηο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δηαθχκαλζε απφ -12% έσο +13%. Μεηά ην 2010 ππάξρνπλ 

ιηγφηεξεο ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο κε απηέο λα ζεκεηψλνληαη απφ ην 2011 (-11%) θαη 

έπεηηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 40. Απνδφζεηο ηνπ δείθηε Nikkei 225 (2000-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγρακκα 41. Ιζηφγξακκα θαη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε Nikkei 225 

(2000-2016). 
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Observations 4313

Mean      -3.18e-05
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Maximum  0.132346

Minimum -0.121110

Std. Dev.   0.015180

Skewness  -0.404534

Kurtosis   9.485583

Jarque-Bera  7676.669

Probability  0.000000
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2.2. Έιεγτος γρακκηθής αηηηόηεηας θαηά Granger κε ηο σπόδεηγκα VAR 

2.2.1. Μεζοδοιογία 

Ο έιεγρνο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger απνηειεί έλα ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

ππνζέζεσλ γηα λα θαζνξηζηεί εάλ κηα ρξνλνζεηξά είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξφβιεςε κηαο 

άιιεο (Granger, 1969). Σν ππφδεηγκα VAR (Vector Autoregression) είλαη έλα 

νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρνπλ 

γξακκηθέο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ πνιιψλ ρξνλνζεηξψλ θαη πεξηγξάθεη ηελ εμέιημή 

ηνπο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν σο γξακκηθή ζπλάξηεζε κφλν ησλ παξειζνληηθψλ 

ηνπο ηηκψλ (Hatemi-J, 2004). Η αιιειεμάξηεζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αηηηφηεηα θαηά 

Granger θαη εθφζνλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη είηε κνλφδξνκε είηε 

ακθίδξνκε.  

Σν ππφδεηγκα VAR πεξηιακβάλεη θαη έλαλ αξηζκφ πζηεξήζεσλ (lags), ν νπνίνο 

εξκελεχεηαη σο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ επεξεάδεη ε κία κεηαβιεηή ηελ άιιε. Η 

πζηέξεζε νξίδεηαη εμαξρήο κέζσ θξηηεξίσλ πνπ δίλνπλ ηε βέιηηζηε ηηκή πνπ ζα 

ρξεζηηκνπνηεζεί. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επεηδή ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο εκεξήζηεο απνδφζεηο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ, ε θάζε πζηέξεζε αληηζηνηρεί ζε κία 

εκέξα. Έλα δηκεηαβιεηφ κνληέιν VAR νξίδεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο: 

xt = κ1 + α11xt-1 + β12yt-1 + u1         (1) 

yt = κ2 + α21xt-1 + β22yt-1 + u2         (2) 

φπνπ u1 θαη u2 είλαη ηα θαηάινηπα ηεο θάζε ρξνλνζεηξάο, ηα νπνία αθνινπζνχλ 

θαλνληθή θαηαλνκή κε κεδεληθφ κέζν θαη δηαθχκαλζε ζu1

2
 θαη ζu2

2
 αληίζηνηρα. 

Αλ ν ζπληειεζηήο β12 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ηφηε ε κεηαβιεηή y ζα 

επεξεάζεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο x ζην t-1. Αληίζηνηρα, αλ ν ζπληειεζηήο α21 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ε κεηαβιεηή x ζα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο y ζην  

t-1. ηαλ απφ ηνπο δχν απηνχο ζπληειεζηέο ν έλαο είλαη κφλν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, 

ηφηε ππάξρεη κνλφδξνκε γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger, ελψ φηαλ είλαη θαη νη δχν 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ππάξρεη ακθίδξνκε γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger. 

ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο, αξρηθά, γηα θάζε δεπγάξη δεηθηψλ απφ ηηο 13 ρψξεο, 

ζρεκαηίδεηαη έλα ππφδεηγκα VAR θαη ππνινγίδεηαη ν βέιηηζηνο αξηζκφο πζηεξήζεσλ. 

Οη πζηεξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ απφ 1 έσο θαη 5. Γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ 

αξηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην Schwarz (Schwarz, 1978), ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ε βέιηηζηε πζηέξεζε είλαη απηή πνπ έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή Schwarz.  
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 ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηε βέιηηζηε ηηκή πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο 

γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ νξίδεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε φηη ε κία ρξνλνζεηξά δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ άιιε θαη ζηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ ε ηηκή ηεο F-Statistic θαη ε ηηκή πηζαλφηεηαο p. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηηκή p είλαη κηθξφηεξε απφ 5%, ηφηε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε. Δάλ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο 

δεχηεξεο ρξνλνζεηξάο, ηφηε ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα θαηά Granger κεηαμχ ησλ 

δχν ρξνλνζεηξψλ. 

 

2.2.2. Αποηειέζκαηα ειέγτοσ γρακκηθής αηηηόηεηας 

Πεπίοδορ 2000 - 2016 

Η πεξίνδνο εμέηαζεο είλαη 1/1/2000 – 29/7/2016 θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εκεξήζηεο απνδφζεηο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ απφ ηηο 13 

ρψξεο. Οη ρξνλνζεηξέο ησλ απνδφζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ σο πξνο ηε γξακκηθή ηνπο 

αηηηφηεηα θαηά Granger κε ην ππφδεηγκα VAR είλαη φια ηα δεπγάξηα κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ: ΗΠΑ, Καλαδά, Κίλαο, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδίαο, Ιαπσλίαο, Σζερίαο, Γαιιίαο, 

Γεξκαλίαο, Διιάδαο, Οπγγαξίαο, Οιιαλδίαο θαη Ιζπαλίαο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ γηα 

πζηεξήζεηο απφ 1  έσο 5 θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε ε βέιηηζηε ηηκή πζηέξεζεο γηα 

θάζε δεπγάξη ρξνλνζεηξψλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο. 

 ηνλ Πίλαθα Α1 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε γηα ηα θξάηε θάζε επείξνπ μερσξηζηά. πσο παξαηεξείηαη αλάκεζα ζε ΗΠΑ 

θαη Καλαδά (Δηθφλα 1) ππάξρεη ακθίδξνκε γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο (p < 0,01). ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο (Δηθφλα 2) ππάξρεη ε ίδηα 

ζρέζε αλάκεζα ζε Κίλα θαη Ιλδία θαη ζε Ιλδία θαη Υνλγθ Κνλγθ, ελψ αλάκεζα ζε Κίλα 

θαη Ιαπσλία δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

95% πνπ λα ππνδειψλνπλ χπαξμε γξακκηθήο αηηηφηεηαο. ηα ππφινηπα δεπγάξηα ηεο 

Αζίαο, ε Κίλα εκθαλίδεη κνλφδξνκε αηηηφηεηα θαηά Granger πξνο ην Υνλγθ Κνλγθ (F = 

20,88, p < 0,001) θαη ε Ιλδία θαη ην Υνλγθ Κνλγθ πξνο ηελ Ιαπσλία. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ε Ιαπσλία επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Αζίαο θαη ηελ Ιλδία λα απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν θφκβν επηξξνήο πξνο ηελ ππφινηπε 

Αζία. ηελ Δπξψπε (Δηθφλα 3) παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξεο κνλφδξνκεο ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο θαη ιηγφηεξεο ακθίδξνκεο. Οη πην ηζρπξέο κνλφδξνκεο ζρέζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο (p < 0,05) είλαη απφ ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία 

θαη ηελ Ιζπαλία πξνο ηελ Σζερία θαη απφ ηελ Ιζπαλία πξνο ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη 
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ηελ Οιιαλδία. Οη ιηγφηεξν ηζρπξέο ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο 

είλαη αλάκεζα ζε Γαιιία θαη Οιιαλδία θαη ζε Διιάδα θαη Οπγγαξία. πλνιηθά, ε 

Γεξκαλία θαη ε Ιζπαλία θαίλεηαη λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή πξνο ηελ ππφινηπε 

Δπξψπε, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά ζεκαληηθνχο ππξήλεο αιιειεμάξηεζεο ζηελ ήπεηξν 

απηή. 

 ηνλ Πίλαθα Α2 ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο (Δηθφλα 4). Σφζν νη ΗΠΑ 

φζν θαη ν Καλαδάο εκθαλίδνπλ πνιχ ηζρπξή ζρέζε γξακκηθήο αηηηφηεηαο πξνο ηηο 

ρψξεο ηεο Αζίαο (p < 0,001). Οη ΗΠΑ παξνπζηάδνπλ κνλφδξνκε αηηηφηεηα πξνο φια ηα 

θξάηε ελψ ν Καλαδάο κνλφδξνκε πξνο Κίλα θαη Υνλγθ Κνλγθ θαη ακθίδξνκε πξνο 

Ιλδία θαη Ιαπσλία. Αλάκεζα ζε Ακεξηθή θαη Αζία ππάξρεη έληνλε αιιειεμάξηεζε 

θαζψο ε Ακεξηθή επεξεάδεη γξακκηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απνδφζεηο ησλ δεηθηψλ ηεο 

Αζίαο. 

 ηνλ Πίλαθα Α3 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο 

(Δηθφλα 5). Οη ΗΠΑ εκθαλίδνπλ ηζρπξή επηξξνή πξνο ηελ Δπξψπε κε ηε ζρέζε 

αηηηφηεηαο πξνο ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Οιιαλδία λα είλαη κνλφδξνκε θαη ηηο 

ππφινηπεο λα είλαη ακθίδξνκεο, αιιά κε ιηγφηεξε ηζρχ απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηηο ΗΠΑ 

(ρακειφηεξεο ηηκέο F, p < 0,05). Η κνλαδηθή κνλφδξνκε αηηηφηεηα πνπ εκθαλίδεη ν 

Καλαδάο είλαη πξνο ηελ Σζερία (F = 133,49, p < 0,001), ελψ κε φια ηα ππφινηπα θξάηε 

είλαη ακθίδξνκε. Οη πην ηζρπξέο ακθίδξνκεο ζρέζεηο είλαη απηέο κε ηελ Διιάδα (F = 

118,56, p < 0,001) θαη  ηε Γαιιία (F = 89,61, p < 0,001). Η ζπλνιηθή εηθφλα αλάκεζα 

ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε είλαη ε χπαξμε κηαο ηζρπξήο αιιειεμάξηεζεο κε ηελ Ακεξηθή 

λα επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ Δπξψπε. 

 ηνλ Πίλαθα Α4 ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηππψλεηαη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα 

θξάηε ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο (Δηθφλα 6). Απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη θαλεξφ φηη 

νη ρψξεο ηεο Αζίαο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ απηέο ηεο Δπξψπεο. Τπάξρεη 

γξακκηθή αηηηφηεηα αλάκεζα ζε φια ηα θξάηε, είηε απηή είλαη κνλφδξνκε είηε 

ακθίδξνκε. Πην ραξαθηεξηζηηθέο ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο 

είλαη απηέο αλάκεζα ζε Κίλα θαη Διιάδα, ζε Υνλγθ Κνλγθ θαη Γαιιία θαη ζε Ιαπσλία 

θαη Γαιιία. Οη πην ηζρπξέο κνλφδξνκεο αηηηφηεηεο παξαηεξνχληαη απφ ηε Γεξκαλία 

πξνο ηελ Ιαπσλία (F = 857,52, p < 0,0001), απφ ηελ Οιιαλδία πξνο ηελ Ιαπσλία (F = 

771,94, p < 0,0001) θαη πξνο ην Υνλγθ Κνλγθ (F = 395,65, p < 0,0001) θαη απφ ηελ 

Οπγγαξία πξνο ηελ Ιαπσλία (F = 307,87, p < 0,0001). 
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Δηθόλα 1. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Ακεξηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο 

γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο ζρέζεηο 

γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 3. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο 

ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 4. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

Ακεξηθήο θαη Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 5. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 6. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

Αζίαο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Πεπίοδορ Κπίζηρ 

 

Η πεξίνδνο εμέηαζεο είλαη 1/12/2007 έσο 30/6/2009 φπσο απηή νξίζηεθε ζαλ 

νηθνλνκηθφο θχθινο απφ ην National Bureau of Economic Research (NBER, 2010). Οη 

ρξνλνζεηξέο πνπ αλαιχζεθαλ σο πξνο ηε γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger ζχκθσλα 

κε ην ππφδεηγκα VAR είλαη φια ηα δεπγάξηα ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ 

κεηαμχ ησλ 13 ρσξψλ (ΗΠΑ, Καλαδάο, Κίλα, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδία, Ιαπσλία, Σζερία, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Οιιαλδία θαη Ιζπαλία). Οη κεηξήζεηο έγηλαλ γηα 

πζηεξήζεηο απφ 1 έσο 5 θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε ε βέιηηζηε ηηκή πζηέξεζεο γηα 

θάζε δεπγάξη θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο 

 ηνλ Πίλαθα Α5 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο γηα ηα θξάηε θάζε 

επείξνπ μερσξηζηά. πσο θαη ζε νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εμέηαζεο 2000-2016 

(Πίλαθαο Α1), έηζη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, νη ρψξεο ηεο Ακεξηθήο (Δηθφλα 7) 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ακθίδξνκε γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger, ε νπνία είλαη πην 

ηζρπξή ζε ζρέζε κε απηή ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εμέηαζεο. Οη ζρέζεηο αηηηφηεηαο 

ζηελ Αζία (Δηθφλα 8) δελ έρνπλ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, νη νπνίεο 

κάιηζηα έρνπλ γίλεη θαη ιηγφηεξν ηζρπξέο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη κεηαμχ 

Υνλγθ Κνλγθ θαη Ιλδίαο πνπ απφ ακθίδξνκε κεηαηξάπεθε ζε κνλφδξνκε αηηηφηεηα απφ 

ηελ Ιλδία πξνο ην Υνλγθ Κνλγθ (F = 20,94, p < 0,001). ηελ Δπξψπε (Δηθφλα 9) νη 

αιιαγέο είλαη αλάκεηθηεο. Πνιιέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο απφ ακθίδξνκεο δηακνξθψζεθαλ 

ζε κνλφδξνκεο θαη ην αληίζηξνθν, κε αξθεηέο φκσο λα εμαθαλίδνληαη εληειψο. Οη πην 

αμηνζεκείσηεο πεξηπηψζεηο θξαηψλ πνπ άιιαμε ε ζρέζε αηηηφηεηαο είλαη ε Σζερία, ε 

Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία. Η Σζερία ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εμέηαζεο 

απέθηεζε ακθίδξνκε αηηηφηεηα κε ηα θξάηε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο, ελψ ε 

Γαιιία απέθηεζε ηελ ίδηα ζρέζε κε ηε Γεξκαλία αιιά ζηακάηεζε λα πθίζηαηαη ε 

αηηηφηεηα πνπ ππήξρε κε ηελ Διιάδα, φπνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ηηκέο (p > 0,05). Η Γεξκαλία εθηφο απφ ηε Γαιιία, απέθηεζε παξάιιεια ακθίδξνκε 

ζρέζε κε ηελ Ιζπαλία, φκσο απηή πνπ ππήξρε κε ηελ Οιιαλδία εμέιεηςε, φπσο θαη ε 

κνλφδξνκε αηηηφηεηα ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Οιιαλδία αληηζηξάθεθε. Παξφιν πνπ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο άιιαμαλ νη αλαινγίεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο δηαηεξήζεθε. Η ζπλνιηθή αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ 

ζηηο πζηεξήζεηο, νη νπνίεο ελψ ζηελ πεξίνδν 2000-2016 έρνπλ δηάθνξεο ηηκέο απφ 1 έσο 

4, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο φιεο κεηαηξάπεθαλ ζε 1, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 
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αγνξέο έγηλαλ πην εππαζείο ζε εμσγελείο κεηαβνιέο θαη επεξεάδνληαλ πνιχ πην εχθνια 

ε κία απφ ηελ άιιε θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

 ηνλ Πίλαθα Α6 ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο (Δηθφλα 10). Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη φηη δελ έρνπλ επεξεαζηεί ηδηαίηεξα νη ζρέζεηο γξακκηθήο 

αηηηφηεηαο ησλ ΗΠΑ κε ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 2000-2016 

(Πίλαθαο Α2), κε κνλαδηθή δηαθνξά φηη ΗΠΑ δηακφξθσζαλ ακθίδξνκε γξακκηθή 

ζρέζε κε ηελ Ιαπσλία έρνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο (p < 0,05). Ο Καλαδάο 

επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, κε ηηο ζρέζεο αηηηφηεηαο λα αιιάδνπλ 

ζεκαληηθά. Αξρηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη πζηεξήζεηο άιιαμαλ ζε 1, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν Καλαδάο επεξεάδεηαη πην άκεζα (ζε δηάζηεκα κηαο εκέξαο) απφ φηη νη 

ΗΠΑ. Η κνλφδξνκε αηηηφηεηα πξνο ηελ Κίλα ζηακάηεζε λα πθίζηαηαη (p > 0,05), ε 

ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ Ιλδία κεηαηξάπεθε ζε κνλφδξνκε πξνο ηνλ Καλαδά (F = 7,20, 

p < 0,01) θαη ε ακθίδξνκε κε ηελ Ιαπσλία ζε κνλφδξνκε πξνο ηελ ηειεπηαία (F = 

103,48, p < 0,0001). Η αιιειεμάξηεζε είλαη θαλεξφ πσο παξφιν πνπ είλαη 

αζζελέζηεξε αλάκεζα ζε Ακεξηθή θαη Αζία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, εμαθνινπζεί 

λα βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθφ επίπεδν θαη λα επεξεάδεη ηηο αγνξέο ησλ δχν απηψλ 

επείξσλ. 

 ηνλ Πίλαθα Α7 ηνπ Παξαξηήκαηνο βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο (Δηθφλα 11). Οη ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ ΗΠΑ θαη ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο δηαηεξήζεθαλ θαη 

κεηαηξάπεθαλ απφ ακθίδξνκεο ζε κνλφδξνκεο πξνο ηελ Δπξψπε. Η κνλαδηθή 

ακθίδξνκε αηηηφηεηα πνπ δηαηεξήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ κε ηελ Σζερία. Ο 

Καλαδάο δηαηήξεζε θαη απηφο ηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο κε ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, κε ηε 

δηαθνξά φηη νη πζηεξήζεηο άιιαμαλ ζε 1. εκαληηθή δηαθνξά επίζεο παξαηεξείηαη 

αλάκεζα ζε Καλαδά θαη Οπγγαξία πνπ ελψ ηελ πεξίνδν 2000-2016 (Πίλαθαο Α3) 

ππήξρε ακθίδξνκε αηηηφηεηα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ηηκέο πνπ λα ππνδειψλνπλ θάπνηα ζρέζε αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν 

θξάηε (p > 0,05). 

 ηνλ Πίλαθα Α8 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο (Δηθφλα 12). Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο, 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 2000-2016 (Πίλαθαο Α4), θπξίσο γηα ηα θξάηε ηεο Ιλδία 

θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Η Κίλα θαη ε Ιαπσλία δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζέζε σο πξνο ηελ 

Δπξψπε, κε ηελ Ιαπσλία λα αηηηάδεηαη κνλφπιεπξα απφ ηε Γαιιία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
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θξίζεο (F=152,11, p < 0,01). Η επηξξνή ηνπ Υνλγθ Κνλγθ πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο 

εληζρχεηαη ηδηαίηεξα, θαζψο νη ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο κε ηηο ρψξεο ηεο Σζερίαο, 

ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο απφ κνλφδξνκεο, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2016, 

κεηαβιήζεθαλ ζε ακθίδξνκεο, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο (p < 0,05). Η Ιλδία 

αχμεζε θαη απηή ηελ επίδξαζή ηεο πξνο ηελ Δπξψπε, θαζψο ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

εκθαλίδεηαη ακθίδξνκε γξακκηθή αηηηφηεηα κε ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Ιζπαλία, ελψ πξνο ηελ Σζερία θαη ηελ Οιιαλδία ε ζρέζε δηακνξθψζεθε ζε 

κνλφδξνκε.  

 

 

 

 
Δηθόλα 7. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Ακεξηθήο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο 

γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο ζρέζεηο 

γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 9. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο 

ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 10. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

Ακεξηθήο θαη Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 11. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 12. Απνηχπσζε ηεο γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger (Causal Diagram) γηα ηηο ρψξεο Αζίαο 

θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο 

ζρέζεηο γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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2.3. Έιεγτος κε-γρακκηθής αηηηόηεηας ηωλ Diks & Panchenko (2006) 

2.3.1. Μεζοδοιογία 

Ο έιεγρνο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) απνηειεί κηα πην νινθιεξσκέλε 

κέζνδν ηνπ ειέγρνπ Hiemstra & Jones (1994). Η βειηίσζε πνπ έθαλαλ αθνξνχζε ζηελ 

απνθπγή ηεο ππέξκεηξεο απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο εμαηηίαο ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. ηφρνο ηνπ κε-

παξακεηξηθνχ ειέγρνπ ησλ Diks & Panchenko (2006) είλαη λα εμεηαζηεί ε κε-γξακκηθή 

αηηηφηεηα ησλ ηηκψλ αλάκεζα ζε δχν ρξνλνζεηξέο.  

 Χο κεδεληθή ππφζεζε ζε έλα δεπγάξη ρξνλνζεηξψλ (Υi,Τi) νξίδεηαη ε κε-χπαξμε 

αηηηφηεηαο θαηά Granger απφ ηε κηα ρξνλνζεηξά ζηελ άιιε. Απνδνρή ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο ζεκαίλεη φηη θακία πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο 

Xt δελ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο Yt. Απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ζεκαίλεη χπαξμε 

αηηηφηεηαο θαηά Granger απφ ηε κία ρξνλνζεηξά πξνο ηελ άιιε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν 

πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηνηρνο έιεγρνο απφ ηε ρξνλνζεηξά Yt ζηε Xt κε ηελ ίδηα 

ππφζεζε. Αλ θαη ζηνπο δχν ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απνξξηθζεί ε κεδεληθή 

ππφζεζε, ηφηε ππάξρεη ακθίδξνκε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger αλάκεζα ζηηο 

δχν ρξνλνζεηξέο. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη FX,t θαη FY,t απνηεινχλ ηα ζχλνια ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ νη παξειζνληηθέο παξαηεξήζεηο ησλ Xt θαη Yt αληίζηνηρα ζην ρξφλν t, ηφηε ε 

Yt αηηηάδεη θαηά Granger ηε Xt φηαλ ηζρχεη: 

(Yt+1,…,Yt+k)|(FX,t,FY,t)   (Yt+1,…,Yt+k)|FX,t       (3) 

φπνπ ην ζχκβνιν ―    ‖ ππνδειψλεη ηελ ηζνδπλακία ζηελ θαηαλνκή θαη k ≥ 1. Χζηφζν 

ζηελ ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε πνπ k = 1, ε χπαξμε αηηηφηεηαο θαηά Granger κπνξεί λα 

ειεγρζεί κε ηε ζχγθξηζε ηεο ππφ φξνπο «one-step-ahead» θαηαλνκήο {Yt} κε θαη ρσξίο 

ηηο ηξέρνπζεο θαη παξειζνληηθέο ηηκέο ηεο {Xt}. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο 

αηηηφηεηαο θαηά Granger νξίδεηαη έλα κνληέιν κε δχν ζηάζηκεο ρξνλνζεηξέο κε κέζν 

E(Yt+1|(FX,t, FY,t)). πγθξίλνληαο ηα θαηάινηπα ελφο πξνζαξκνζκέλνπ 

απηνπαιίλδξνκνπ κνληέινπ ηνπ Yt κε εθείλα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ παιηλδξφκεζε 

ηνπ Yt κε ηηο παξειζνληηθέο ηηκέο ηνπ {Yt} θαη {Xt} (Granger, 1969), ππνζέηνπκε φηη 

Xl
tX = (Xt − ℓ X + 1,…, Xt) θαη Yl

tY = (Yt − ℓ Y + 1,…, Yt) είλαη ηα δηαλχζκαηα ησλ 

πζηεξήζεσλ (φπνπ ℓX, ℓY ≥ 1). Δμεηάδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, φηη νη παξειζνληηθέο 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7G-4S50K6D-1&_mathId=mml1&_user=83476&_cdi=5842&_rdoc=1&_ArticleListID=800066348&_acct=C000059629&_version=1&_userid=83476&md5=2e6aa19f67295764e4197be023c2ccb8
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παξαηεξήζεηο ηεο Xl
tX  δελ πεξηέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Yt+1, εθηφο ηεο 

Yl
tY , θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

);(10
Yl

t
xl

tt YXYH  ~ Yl
tt YY 1     (4) 

Η κεδεληθή ππφζεζε ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαλχζκαηνο Wt = ( Xl
tX ,

Xl
tY , Zt), πνπ απνηειείηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο (ℓX + ℓY + 1), φπνπ Zt = Yt+1. χκθσλα κε 

ηνπο Diks & Panchenko (2006), αλ αγλνεζεί ν δείθηεο ηνπ ρξφλνπ θαη ππνζέζνπκε φηη 

ℓX = ℓY = 1, ηφηε ε εμίζσζε (4) κπνξεί λα κεηαβιεζεί ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

ζρέζεηο ησλ θνηλψλ θαηαλνκψλ πνπ πξνθχπηνπλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε θνηλή 

πηζαλφηεηα ηεο ζπλάξηεζεο fX,Y,Z(x,y,z) ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε:  

)(

),(
.

)(

),(

)(

),,( ,,,,

yf

zyf

yf

yxf

yf

zyxf

Y

ZX

Y

YX

Y

ZYX
       (5) 

Με άιια ιφγηα, ε εμίζσζε (5) ππνδειψλεη φηη ε X θαη ε Z είλαη αλεμάξηεηεο 

φηαλ Y = y, γηα θάζε ζηαζεξή ηηκή ηεο y. Οπφηε νη Diks & Panchenko (2006) 

αλαδηάξζξσζαλ ηε κεδεληθή ππφζεζε: 

q≡E [fX,Y,Z(X,Y,Z)fY(Y)−fX,Y(X,Y)fY,Z(Y,Z)]=0     (6) 

Τπνζέηνληαο φηη f̂ W(Wi) είλαη έλαο εθηηκεηήο ππθλφηεηαο ελφο dW κεηαβιεηνχ 

ηπραίνπ δηαλχζκαηνο W ζην Wi ν νπνίνο νξίδεηαη σο: 

 

            (7) 

 

φπνπ                                θαη ε ην εχξνο (bandwidth), ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο. Σφηε, ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο απινπνηείηαη ζηελ εμίζσζε  

 

 





i

iiZYiiYXiYiiiYZXnn ZYfYXfYfYZXf
nn

n
T )),(ˆ),(ˆ)(ˆ),,(ˆ(.

)2(

1
)( ,,,,       

 (8) 

Γηα ℓX = ℓY = 1θαη αλ )
3

1

4

1
,0(     CCnn , νη Diks & Panchenko (2006) 

απνδεηθλχνπλ φηη ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Tn ηεο εμίζσζεο (8) ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6V7G-4S50K6D-1&_mathId=mml4&_user=83476&_cdi=5842&_rdoc=1&_ArticleListID=800066348&_acct=C000059629&_version=1&_userid=83476&md5=6daef620e802a3f6b6f0d7322375bb5b
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)1,0(
))((

N
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qT
n D

n

nn 


        (9) 

φπνπ ην 
D

 ππνδειψλεη ηε ζχγθιηζε ζηελ θαηαλνκή θαη ην Sn είλαη έλαο εθηηκεηήο 

ηεο αζπκπησηηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Tn. 

 Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη έλα bandwidth (ε), ην 

νπνίν έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνπο Diks & Panchenko (2006) κέζσ πξνζνκνηψζεσλ, 

ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη θαιχηεξα ε ζηαηηζηηθή ηηκή Σ.  

 

Πίλαθας 2. Σηκέο bandwidth (ε) αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (n) (Diks & Panchenko, 2006). 

 

 Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2016 ρξεζηκνπνηείηαη ε = 0,76 

(4314 παξαηεξήζεηο) θαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ε = 1,50 (410 παξαηεξήζεηο). Ο 

έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα πζηεξήζεηο (L) απφ 1 έσο 5, επεηδή νη ηηκέο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη εκεξήζηεο θαη κηα πιεξνθνξία πνπ πξνζηίζεηαη ζηε ρξνλνζεηξά κπνξεί 

λα δηαδνζεί θαη λα επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο ηηκέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία εκέξεο.  

 πλνιηθά, ν έιεγρνο αηηηφηεηαο απφ κηα ρξνλνζεηξά ζε κία άιιε, κε 

θαζνξηζκέλν Bandwidth (ε) δίλεη κία ηηκή T-statistic θαη κηα ηηκή πηζαλφηεηαο (p-value) 

γηα θάζε κία πζηέξεζε (L). Αλ ε ηηκή ηνπ p-value είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05 ηφηε 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% θαη πξνθχπηεη κε-

γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηε κία ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηελ άιιε. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ δχν ρξνλνζεηξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ λα είλαη ν ίδηνο θαη νη 

ρξνλνζεηξέο λα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε απνδφζεηο επί ησλ ηηκψλ. 

 

2.3.2. Αποηειέζκαηα ειέγτοσ κε-γρακκηθής αηηηόηεηας 

Πεπίοδορ 2000 - 2016 

Η πεξίνδνο εμέηαζεο είλαη 1/1/2000–29/7/2016 θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ νη εκεξήζηεο απνδφζεηο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ απφ ηηο 13 ρψξεο. Οη ρξνλνζεηξέο 

ησλ απνδφζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ σο πξνο ηε κε-γξακκηθή ηνπο αηηηφηεηα κε ηνλ 

έιεγρν Diks & Panchenko (2006) είλαη φια ηα δεπγάξηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ: ΗΠΑ, 

Καλαδά, Κίλαο, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδίαο, Ιαπσλίαο, Σζερίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, 

n 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 60000 

ε 1,50 1,50 1,50 1,20 1,00 0,76 0,62 0,51 0,37 
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Διιάδαο, Οπγγαξίαο, Οιιαλδίαο θαη Ιζπαλίαο. Γηα ηνλ έιεγρν ρξεζηκνπνηήζεθε 

Bandwidth (ε) 0,76 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πζηεξήζεηο (L) απφ 1 έσο 5. 

 ηνλ Πίλαθα Α9 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε γηα ηα 

θξάηε θάζε επείξνπ μερσξηζηά. πσο παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ΗΠΑ θαη ηνλ 

Καλαδά (Δηθφλα 13) φιεο νη ηηκέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 95% (p < 0,05), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηζρπξή ακθίδξνκε κε-

γξακκηθή αηηηφηεηα. ηηο ρψξεο ηηο Αζίαο (Δηθφλα 14), απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη 

εκθαλέο φηη ππάξρεη κηθξφηεξνπ βαζκνχ ακθίδξνκε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα αλάκεζα 

ζε Κίλα θαη Υνλγθ Κνλγθ φπσο θαη ζε ζρέζε κε ηελ Ιλδία, ε νπνία είλαη αθφκα πην 

αζζελήο απφ ηελ πιεπξά ηεο Ιλδίαο πξνο ηελ Κίλα (κφλν γηα L = 1, p < 0,05), πνπ 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο 

αλάκεζα ζε Κίλα θαη Ιλδία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ηηκέο πνπ λα ππνδειψλνπλ αηηηφηεηα αλάκεζα ζηελ Κίλα θαη ηελ Ιαπσλία. 

Ιζρπξή εηθφλα αιιειεμάξηεζεο παξνπζηάδεη ε Δπξψπε (Δηθφλα 15), κε ηηο ηηκέο 

αλάκεζα ζε φια ηα θξάηε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εθηφο απφ απηέο ηηο 

Οπγγαξίαο. Η Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία θαίλεηαη λα αηηηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

κνλφπιεπξα κε-γξακκηθά ηελ Οπγγαξία. Αλάκεζα ζε Οπγγαξία θαη Ιζπαλία ππάξρεη 

ακθίδξνκε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα αιιά απφ ηελ πιεπξά ηεο Οπγγαξίαο είλαη ιηγφηεξν 

ηζρπξή θαη αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Οπγγαξία ππάξρεη κηθξφηεξνπ βαζκνχ ακθίδξνκε 

κε-γξακκηθή αηηηφηεηα. Οη ηηκέο απηέο ππνδειψλνπλ φηη ε Οπγγαξία δελ έρεη θηάζεη 

αθφκα ζε πςειφ βαζκφ ζχλδεζεο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. 

 ηνλ Πίλαθα Α10 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο 

(Δηθφλα 16). Οη ΗΠΑ θαη ν Καλαδάο παξνπζηάδνπλ πςειή ακθίδξνκε κε-γξακκηθή 

αηηηφηεηα κε φια ηα θξάηε ηεο Αζίαο πνπ κειεηψληαη εθηφο απφ ηελ Κίλα (γηα L = 1,  

p < 0,05). Η Κίλα, φπσο θαη κε ηα θξάηε ηεο Αζίαο, δελ ζπλδέεηαη κε ζρέζε αηηηφηεηαο 

κε ηηο ΗΠΑ, φκσο ζπλδέεηαη κε κία ιηγφηεξν ηζρπξή ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνλ Καλαδά.

 ηνλ Πίλαθα Α11 ηνπ Παξαξηήκαηνο εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο (Δηθφλα 17). ε φια ηα 

δεπγάξηα ησλ θξαηψλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο νη νπνίεο ππνδειψλνπλ 

ηελ χπαξμε ακθίδξνκεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. Ληγφηεξν ηζρπξή αηηηφηεηα 

εκθαλίδεηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Οπγγαξία πξνο ηνλ Καλαδά (p < 0,05). 

 ηνλ Πίλαθα Α12 ηνπ Παξαξηήκαηνο βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο (Δηθφλα 18). πλνιηθά 

παξαηεξείηαη κέηξηα πξνο ηζρπξή αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο αγνξέο. Η Κίλα 
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εκθαλίδεη θπξίσο κνλφδξνκε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο 

Δπξψπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη κηα πην αζζελή αηηηφηεηα πξνο ηε Γαιιία θαη 

ηε Γεξκαλία, αμηνζεκείσηε φκσο είλαη ε ηζρπξή κνλφπιεπξή αηηηφηεηα πξνο ηελ 

Οιιαλδία (p<0,05). Η Ιλδία θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ηζρπξή ακθίδξνκε 

αηηηφηεηα κε ηελ Οπγγαξία, ζρεδφλ θαζφινπ κε ηελ Διιάδα θαη λα αηηηάδεηαη 

κνλφπιεπξα απφ ηελ Ιζπαλία θαη ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Αζίαο εκθαλίδνπλ ηζρπξέο 

ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 13. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. 
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Δηθόλα 15. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα 

απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 16. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο Ακεξηθήο θαη Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. 
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Δηθόλα 17. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. 
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Δηθόλα 18. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο Αζίαο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2016. Με θφθθηλν ρξψκα 

απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Πεπίοδορ Κπίζηρ 

 

Η πεξίνδνο εμέηαζεο είλαη 1/12/2007 έσο 30/6/2009 φπσο απηή νξίζηεθε ζαλ 

νηθνλνκηθφο θχθινο απφ ην National Bureau of Economic Research (NBER, 2010). Οη 

ρξνλνζεηξέο πνπ αλαιχζεθαλ σο πξνο ηε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα κε ηνλ έιεγρν Diks & 

Panchenko (2006) είλαη φια ηα δεπγάξηα ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ κεηαμχ 

ησλ 13 ρσξψλ (ΗΠΑ, Καλαδάο, Κίλα, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδία, Ιαπσλία, Σζερία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Οιιαλδία θαη Ιζπαλία). Γηα ηνλ έιεγρν ρξεζηκνπνηήζεθε 

Bandwidth (ε) 1,50 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πζηεξήζεηο (L) απφ 1 έσο 5. 

 ηνλ Πίλαθα Α13 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα θξάηε θάζε επείξνπ μερσξηζηά. πσο θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ πεξίνδν 2000-2016 (Πίλαθαο Α9), έηζη θαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

παξαηεξείηαη ακθίδξνκε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα αλάκεζα ζηηο ΗΠΑ θαη ηνλ Καλαδά 

(Δηθφλα 19), απνηέιεζκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη δχν απηέο αγνξέο είραλ ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ίδηα επίδξαζε ε κία ζηελ άιιε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο (Δηθφλα 20), ζηελ Κίλα αξρηθά ππήξρε κία αζζελήο 

ακθίδξνκε αηηηφηεηα κε ην Υνλγθ Κνλγθ (Πίλαθαο Α9), φκσο ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

εμαθαλίδεηαη εληειψο, φπσο θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε Υνλγθ Κνλγθ θαη Ιαπσλία απφ 

ηζρπξή ακθίδξνκε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα κεηαηξάπεθε ζε κνλφδξνκε απφ ην Υνλγθ 

Κνλγθ πξνο ηελ Ιαπσλία κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο (p < 0,05). Οη ππφινηπεο 

ζρέζεηο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή άιιαμαλ νη ηζνξξνπίεο θαη ζηελ 

Δπξψπε (Δηθφλα 21). Σε κεγαιχηεξε αιιαγή παξνπζίαζε ε Γαιιία, ε νπνία ζηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε (Πίλαθαο Α9) παξνπζίαζε ηζρπξή ακθίδξνκε κε-γξακκηθή 

αηηηφηεηα κε φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο πιελ ηεο Οπγγαξίαο. ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

σζηφζν, Γαιιία θαη Οπγγαξία εκθαλίδνπλ ακθίδξνκε ζρέζε, ε Γαιιία αηηηάδεη 

κνλφπιεπξα ηελ Διιάδα θαη αηηηάδεηαη κνλφπιεπξα απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία 

(p < 0,05). Η Διιάδα αηηηάδεηαη κνλφπιεπξα απφ ηελ Σζερία, ελψ ε Γεξκαλία απφ ηελ 

Οιιαλδία θαη ηελ Ιζπαλία. Αμηνζεκείσην είλαη αθφκε φηη αλάκεζα ζε Οιιαλδία θαη 

Οπγγαξία ππήξρε κνλφπιεπξε αηηηφηεηα απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε, ε νπνία θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο κεηαηξάπεθε ζε ακθίδξνκε θαη κάιηζηα ηζρπξή. 

 ηνλ Πίλαθα Α14 ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο (Δηθφλα 22). Καηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο παξαηεξείηαη φηη έρεη αιιάμεη ε κε-γξακκηθή αηηηφηεηα αλάκεζα 

ζηηο δχν απηέο επείξνπο. ηελ αξρηθή αλάιπζε (Πίλαθαο Α10) ε Κίλα δελ παξνπζίαδε 

αηηηφηεηα κε ηηο ΗΠΑ ελψ ηαπηφρξνλα είρε ακθίδξνκε κε ηνλ Καλαδά, γεγνλφο πνπ 
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κεηαβάιιεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, κε ηηο ΗΠΑ λα αηηηάδνπλ ηελ Κίλα θαη ηνλ 

Καλαδά λα κελ εκθαλίδεη θάπνηα ζρέζε αηηηφηεηαο κε απηή (p > 0,05). Αιιαγή 

εκθαλίδεη θαη ε Ιλδία θαζψο απφ ακθίδξνκε αηηηφηεηα θαη κε ηα δχν θξάηε ηεο 

Ακεξηθήο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο αηηηάδεηαη κνλφπιεπξα απφ απηά κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ηηκέο. 

 ηνλ Πίλαθα Α15 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο 

(Δηθφλα 23). πσο είλαη θαλεξφ νη ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο παξέκεηλαλ νη 

ίδηεο κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κε κφλε δηαθνξά ηελ Διιάδα θαη ηηο ΗΠΑ φπνπ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο εκθαλίδεηαη κνλφπιεπξε ηζρπξή κε-γξακκηθή αηηηφηεηα απφ ηηο 

ΗΠΑ πξνο ηελ Διιάδα (p < 0,05). Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε 

αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε παξέκεηλε ζε πςειφ βαζκφ 

αθφκα θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο.  

 ηνλ Πίλαθα Α16 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο (Δηθφλα 24). Σα 

απνηειέζκαηα έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξίνδν απηή θαζψο κεηαβάιινληαη 

πνιιέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 2000-2016 (Πίλαθαο Α12). Η 

Κίλα δελ έρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αηηηφηεηαο κε ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο 

εθηφο απφ ηελ Ιζπαλία, ε νπνία ηελ αηηηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ (γηα πζηεξήζεηο απφ 1 

έσο 5 ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο). Απφ ηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο, ε Διιάδα 

θαη ε Σζερία είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν αλάιπζεο. Η Διιάδα αηηηάδεηαη κνλφπιεπξα απφ ην Υνλγθ Κνλγθ θαη αηηηάδεη 

κνλφπιεπξα ηελ Ιαπσλία, ελψ αξρηθά ππήξρε ηζρπξή ακθίδξνκε ζρέζε. Η Σζερία 

αληίζηνηρα αηηηάδεηαη απφ ηελ Ιλδία θαη αηηηάδεη ηελ Ιαπσλία. 
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Δηθόλα 19. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 20 Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 21. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 22. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram) 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο Ακεξηθήο θαη Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα 

απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 23. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη 

κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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Δηθόλα 24. Απνηχπσζε ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko (2006) (Causal Diagram)  

αλάκεζα ζηηο ρψξεο Αζίαο θαη Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Με θφθθηλν ρξψκα 

απεηθνλίδνληαη νη κνλφδξνκεο ζρέζεηο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο. 
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2.4. σδήηεζε αποηειεζκάηωλ 

 

ην 2
ν
 θεθαιαίν αλαιχζεθαλ νη ζρέζεηο γξακκηθήο θαη κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο 

αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο κε απψηεξν ζηφρν λα 

εμεηαζηεί ε αιιειεμάξηεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη πσο απηή 

ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Σα θχξηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο εζηηάδνπλ ζηελ χπαξμε ηζρπξήο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηα 

θξάηε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο θαη ιηγφηεξν ηεο Αζίαο. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη 

κεγάινπ βαζκνχ αιιειεμάξηεζε αλάκεζα θαη ζηηο ηξεηο επείξνπο, κε ηελ Αζία λα είλαη 

απηή πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο. ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο αλαιχζεηο απηέο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο εμέηαζεο. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο αιιειεμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Ακεξηθήο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε βξίζθεηαη ζε εμειηγκέλν ζηάδην αλάκεζα ζε ΗΠΑ θαη Καλαδά, θαζψο 

φπσο επηζεκαίλνπλ νη Johnson & Soenen (2003) ππάξρεη ζηαηηζηηθά πςειφ πνζνζηφ 

ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ησλ Η.Π.Α. κε απηφ ηνπ Καλαδά. 

Ο Tavares (2009) ζπκπιεξψλεη φηη ην πνζνζηφ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειή έληαζε 

ησλ δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ Αζία ππάξρνπλ ιηγφηεξεο ζρέζεηο αηηηφηεηαο αλάκεζα 

ζηα θξάηε, κε ρακειφηεξε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

αζζελέζηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ιφγσ ηεο πην ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βίσζαλ ην 1997 – 1998. Σν απνηέιεζκα απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο Auster & Foo (2015), νη νπνίνη αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ φηη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ε Αζία επσθειήζεθε απφ ην ρακειφηεξν βαζκφ νινθιήξσζεο 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία επεηδή κεηψζεθε ε εππάζεηα ζε εμσηεξηθνχο αξλεηηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ε ηξέρνπζα θξίζε, θαη ήηαλ πην έηνηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, ε παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ππάξρνπλ 

ηζρπξέο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε 

έληνλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη απφ ηα κέζα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα (Stavarek et al., 2011). Οη Maudos & Fernandez de Guevara (2015) 

επηζεκαίλνπλ φηη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα γίλεηαη πην έληνλν ην 

θαηλφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ζηελ Δπξψπε, εμαηηίαο ηνπ αλνίγκαηνο 

ησλ αγνξψλ θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ ζηηο μέλεο, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε κηαο εληαίαο απφιπηα νινθιεξσκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ην νπνίν 

επηηεχρζεθε θαη κε ηε ζέζπηζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ην 1999 γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Liebscher et al., 2006). Η Σζερία θαη ε Οπγγαξία θαίλεηαη λα 
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επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια θξάηε ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη εληάρζεθαλ ην 2004 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνιχ αξγφηεξα δειαδή απφ 

ηα άιια θξάηε πνπ εμεηάδνληαη. 

 Η ζχγθξηζε ησλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηηο επείξνπο νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηελή αιιειεμάξηεζε αλάκεζά ηνπο. Απηή νθείιεηαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε, ε νπνία φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Caballero (2015), 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη γεληθφηεξα κε ην παγθφζκην 

δίθηπν ζην νπνίν αλήθνπλ φπσο θαη κε ην ξπζκφ κεηάδνζεο κηαο ελδερφκελεο θξίζεο 

ζην δίθηπν απηφ. Η Ακεξηθή απνηειεί ηελ πιένλ ηζρπξή πεγή επίδξαζεο πξνο ηηο 

ππφινηπεο επείξνπο (Αζία θαη Δπξψπε), θαζψο απφ απηή μεθίλεζε ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, θπξίσο απφ ηελ θξίζε ζηε ζηεγαζηηθή αγνξά ησλ ΗΠΑ, πνπ άξρηζε 

ην 2007, φπσο θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ην 2008 κε αληίθηππν ζε φια 

ηα ρξεκαηηζηήξηα παγθνζκίσο θαη ηελ πηψζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο Γαιιίαο, ε νπνία επεξεάζηεθε άκεζα απφ 

ηε «θνχζθα» ηεο ππέξκεηξεο αγνξάο αθηλήησλ, θαζψο φπσο αλαθέξνπλ νη Dumoulin & 

Salman (2009), ηα επηζθαιή δάλεηα ζηε Γαιιία απφ ην 2006 ζην 2007 απμήζεθαλ απφ 

12% ζε 21%, πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 3 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 Η Αζηαηηθή αγνξά, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη εμίζνπ ηζρπξά ηφζν απφ ηελ αγνξά 

ηεο Ακεξηθήο φζν θαη απφ απηή ηεο Δπξψπεο. Οη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο είλαη 

ηζρπξέο κε εκθαλή ηελ χπαξμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. πσο 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο Kim & Lee (2008) θαη ηνπο Borensztein & Loungani (2011), ν 

βαζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο είλαη 

κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε απφ φηη ε πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο θαη 

κάιηζηα ε ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ είλαη πην νινθιεξσκέλε αλάκεζα ζηηο πην 

αλαπηπγκέλεο αγνξέο φπσο ηεο Ιαπσλίαο θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ κε κεγάιεο νηθνλνκίεο 

εθηφο Αζίαο θαη ιηγφηεξν κε ηηο ηνπηθέο. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα αχμεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ηα θξάηε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο εμάιεηςαλ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ην 

θεθαιαηαγνξψλ απφ ην 2015 θαη ζηαδηαθά πξνζδνθνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κέρξη ην 2020 (Auster & 

Foo, 2015). 

 πλνιηθά, νη πςειέο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηα πεξηζζφηεξα 

δεπγάξηα ηεο αλάιπζεο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε θαη αζζελέζηεξεο ζε Αζία.  
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(ζπλερίδεηαη) 

Πίλαθας 3. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο κε-γξακκηθήο θαη γξακκηθήο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηα 

θξάηε ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο. 

Γρακκηθή αηηηόηεηα Με-γρακκηθή αηηηόηεηα 

2000 - 2016 Περίοδος Κρίζες 2000 - 2016 Περίοδος Κρίζες 

Ακερηθή Ακερηθή Ακερηθή Ακερηθή 

ΗΠΑ Καλαδάο ΗΠΑ Καλαδάο ΗΠΑ Καλαδάο ΗΠΑ Καλαδάο 

Αζία Αζία Αζία Αζία 

Κίλα Υνλγθ Κ. Κίλα Υνλγθ Κ. Κίλα Υνλγθ Κ. Κίλα ≠ Υνλγθ Κ. 

Κίλα Ιλδία Κίλα Ιλδία Κίλα ≠ Ιλδία Κίλα ≠ Ιλδία 

Κίλα ≠ Ιαπσλία Κίλα ≠ Ιαπσλία Κίλα ≠ Ιαπσλία Κίλα ≠ Ιαπσλία 

Υνλγθ Κ. Ιλδία Υνλγθ Κ. Ιλδία Υνλγθ Κ. Ιλδία Υνλγθ Κ. Ιλδία 

Υνλγθ Κ. Ιαπσλία Υνλγθ Κ. Ιαπσλία Υνλγθ Κ. Ιαπσλία Υνλγθ Κ. Ιαπσλία 

Ιλδία Ιαπσλία Ιλδία Ιαπσλία Ιλδία Ιαπσλία Ιλδία Ιαπσλία 

Δσρώπε Δσρώπε Δσρώπε Δσρώπε 

Σζερία Γαιιία Σζερία Γαιιία Σζερία Γαιιία Σζερία Γαιιία 

Σζερία Γεξκαλία Σζερία Γεξκαλία Σζερία Γεξκαλία Σζερία Γεξκαλία 

Σζερία Διιάδα Σζερία Διιάδα Σζερία Διιάδα Σζερία Διιάδα 

Σζερία Οπγγαξία Σζερία Οπγγαξία Σζερία Οπγγαξία Σζερία Οπγγαξία 

Σζερία Οιιαλδία Σζερία Οιιαλδία Σζερία Οιιαλδία Σζερία Οιιαλδία 

Σζερία Ιζπαλία Σζερία Ιζπαλία Σζερία Ιζπαλία Σζερία Ιζπαλία 

Γαιιία Γεξκαλία Γαιιία Γεξκαλία Γαιιία Γεξκαλία Γαιιία Γεξκαλία 

Γαιιία Διιάδα Γαιιία ≠ Διιάδα Γαιιία Διιάδα Γαιιία Διιάδα 

Γαιιία Οπγγαξία Γαιιία Οπγγαξία Γαιιία Οπγγαξία Γαιιία Οπγγαξία 

Γαιιία Οιιαλδία Γαιιία Οιιαλδία Γαιιία Οιιαλδία Γαιιία Οιιαλδία 

Γαιιία Ιζπαλία Γαιιία Ιζπαλία Γαιιία Ιζπαλία Γαιιία Ιζπαλία 

Γεξκαλία Διιάδα Γεξκαλία Διιάδα Γεξκαλία Διιάδα Γεξκαλία Διιάδα 

Γεξκαλία Οπγγαξία Γεξκαλία Οπγγαξία Γεξκαλία Οπγγαξία Γεξκαλία Οπγγαξία 

Γεξκαλία Οιιαλδία Γεξκαλία ≠ Οιιαλδία Γεξκαλία Οιιαλδία Γεξκαλία Οιιαλδία 

Γεξκαλία Ιζπαλία Γεξκαλία Ιζπαλία Γεξκαλία Ιζπαλία Γεξκαλία Ιζπαλία 

Διιάδα Οπγγαξία Διιάδα Οπγγαξία Διιάδα Οπγγαξία Διιάδα Οπγγαξία 

Διιάδα Οιιαλδία Διιάδα Οιιαλδία Διιάδα Οιιαλδία Διιάδα Οιιαλδία 

Διιάδα Ιζπαλία Διιάδα Ιζπαλία Διιάδα Ιζπαλία Διιάδα Ιζπαλία 

Οπγγαξία Οιιαλδία Οπγγαξία Οιιαλδία Οπγγαξία Οιιαλδία Οπγγαξία Οιιαλδία 

Οπγγαξία Ιζπαλία Οπγγαξία Ιζπαλία Οπγγαξία Ιζπαλία Οπγγαξία Ιζπαλία 

Οιιαλδία Ιζπαλία Οιιαλδία Ιζπαλία Οιιαλδία Ιζπαλία Οιιαλδία Ιζπαλία 
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Πίλαθας 3. (ζπλέρεηα) 

 

(ζπλερίδεηαη) 
 

 

 

 

 

 

 

Γρακκηθή αηηηόηεηα Με-γρακκηθή αηηηόηεηα 

2000 - 2016 Περίοδος Κρίζες 2000 - 2016 Περίοδος Κρίζες 

Ακερηθή - Αζία Ακερηθή - Αζία Ακερηθή - Αζία Ακερηθή - Αζία 

ΗΠΑ Κίλα ΗΠΑ Κίλα ΗΠΑ ≠ Κίλα ΗΠΑ Κίλα 

ΗΠΑ Υνλγθ Κ. ΗΠΑ Υνλγθ Κ. ΗΠΑ Υνλγθ Κ. ΗΠΑ Υνλγθ Κ. 

ΗΠΑ Ιλδία ΗΠΑ Ιλδία ΗΠΑ Ιλδία ΗΠΑ Ιλδία 

ΗΠΑ Ιαπσλία ΗΠΑ Ιαπσλία ΗΠΑ Ιαπσλία ΗΠΑ Ιαπσλία 

Καλαδάο Κίλα Καλαδάο ≠ Κίλα Καλαδάο Κίλα Καλαδάο ≠ Κίλα 

Καλαδάο Υνλγθ Κ. Καλαδάο Υνλγθ Κ. Καλαδάο Υνλγθ Κ. Καλαδάο Υνλγθ Κ. 

Καλαδάο Ιλδία Καλαδάο Ιλδία Καλαδάο Ιλδία Καλαδάο Ιλδία 

Καλαδάο Ιαπσλία Καλαδάο Ιαπσλία Καλαδάο Ιαπσλία Καλαδάο Ιαπσλία 

Ακερηθή - Δσρώπε Ακερηθή - Δσρώπε Ακερηθή - Δσρώπε Ακερηθή - Δσρώπε 

ΗΠΑ Σζερία ΗΠΑ Σζερία ΗΠΑ Σζερία ΗΠΑ Σζερία 

ΗΠΑ Γαιιία ΗΠΑ Γαιιία ΗΠΑ Γαιιία ΗΠΑ Γαιιία 

ΗΠΑ Γεξκαλία ΗΠΑ Γεξκαλία ΗΠΑ Γεξκαλία ΗΠΑ Γεξκαλία 

ΗΠΑ Διιάδα ΗΠΑ Διιάδα ΗΠΑ Διιάδα ΗΠΑ Διιάδα 

ΗΠΑ Οπγγαξία ΗΠΑ Οπγγαξία ΗΠΑ Οπγγαξία ΗΠΑ Οπγγαξία 

ΗΠΑ Οιιαλδία ΗΠΑ Οιιαλδία ΗΠΑ Οιιαλδία ΗΠΑ Οιιαλδία 

ΗΠΑ Ιζπαλία ΗΠΑ Ιζπαλία ΗΠΑ Ιζπαλία ΗΠΑ Ιζπαλία 

Καλαδάο Σζερία Καλαδάο Σζερία Καλαδάο Σζερία Καλαδάο Σζερία 

Καλαδάο Γαιιία Καλαδάο Γαιιία Καλαδάο Γαιιία Καλαδάο Γαιιία 

Καλαδάο Γεξκαλία Καλαδάο Γεξκαλία Καλαδάο Γεξκαλία Καλαδάο Γεξκαλία 

Καλαδάο Διιάδα Καλαδάο Διιάδα Καλαδάο Διιάδα Καλαδάο Διιάδα 

Καλαδάο Οπγγαξία Καλαδάο ≠ Οπγγαξία Καλαδάο Οπγγαξία Καλαδάο Οπγγαξία 

Καλαδάο Οιιαλδία Καλαδάο Οιιαλδία Καλαδάο Οιιαλδία Καλαδάο Οιιαλδία 

Καλαδάο Ιζπαλία Καλαδάο Ιζπαλία Καλαδάο Ιζπαλία Καλαδάο Ιζπαλία 
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Πίλαθας 3. (ζπλέρεηα) 

 

Σεκείωζε: Με δηπιό βέινο απεηθνλίδεηαη ε ακθίδξνκε αηηηόηεηα, κε κνλό ε κνλόδξνκε θαη κε “≠“ ε κε 

ύπαξμε αηηηόηεηαο. 

  

Γρακκηθή αηηηόηεηα Με-γρακκηθή αηηηόηεηα 

2000 - 2016 Περίοδος Κρίζες 2000 - 2016 Περίοδος Κρίζες 

Αζία - Δσρώπε Αζία - Δσρώπε Αζία - Δσρώπε Αζία - Δσρώπε 

Κίλα Σζερία Κίλα Σζερία Κίλα ≠ Σζερία Κίλα ≠ Σζερία 

Κίλα Γαιιία Κίλα Γαιιία Κίλα Γαιιία Κίλα ≠ Γαιιία 

Κίλα Γεξκαλία Κίλα Γεξκαλία Κίλα Γεξκαλία Κίλα ≠ Γεξκαλία 

Κίλα Διιάδα Κίλα Διιάδα Κίλα Διιάδα Κίλα ≠ Διιάδα 

Κίλα Οπγγαξία Κίλα Οπγγαξία Κίλα ≠ Οπγγαξία Κίλα ≠ Οπγγαξία 

Κίλα Οιιαλδία Κίλα Οιιαλδία Κίλα Οιιαλδία Κίλα ≠ Οιιαλδία 

Κίλα Ιζπαλία Κίλα Ιζπαλία Κίλα ≠ Ιζπαλία Κίλα Ιζπαλία 

Υνλγθ Κ. Σζερία Υνλγθ Κ. Σζερία Υνλγθ Κ. Σζερία Υνλγθ Κ. Σζερία 

Υνλγθ Κ. Γαιιία Υνλγθ Κ. Γαιιία Υνλγθ Κ. Γαιιία Υνλγθ Κ. Γαιιία 

Υνλγθ Κ. Γεξκαλία Υνλγθ Κ. Γεξκαλία Υνλγθ Κ. Γεξκαλία Υνλγθ Κ. Γεξκαλία 

Υνλγθ Κ. Διιάδα Υνλγθ Κ. Διιάδα Υνλγθ Κ. Διιάδα Υνλγθ Κ. Διιάδα 

Υνλγθ Κ. Οπγγαξία Υνλγθ Κ. Οπγγαξία Υνλγθ Κ. Οπγγαξία Υνλγθ Κ. Οπγγαξία 

Υνλγθ Κ. Οιιαλδία Υνλγθ Κ. Οιιαλδία Υνλγθ Κ. Οιιαλδία Υνλγθ Κ. Οιιαλδία 

Υνλγθ Κ. Ιζπαλία Υνλγθ Κ. Ιζπαλία Υνλγθ Κ. Ιζπαλία Υνλγθ Κ. Ιζπαλία 

Ιλδία Σζερία Ιλδία Σζερία Ιλδία Σζερία Ιλδία Σζερία 

Ιλδία ≠ Γαιιία Ιλδία Γαιιία Ιλδία Γαιιία Ιλδία Γαιιία 

Ιλδία Γεξκαλία Ιλδία Γεξκαλία Ιλδία Γεξκαλία Ιλδία Γεξκαλία 

Ιλδία Διιάδα Ιλδία Διιάδα Ιλδία ≠ Διιάδα Ιλδία Διιάδα 

Ιλδία Οπγγαξία Ιλδία Οπγγαξία Ιλδία Οπγγαξία Ιλδία Οπγγαξία 

Ιλδία Οιιαλδία Ιλδία Οιιαλδία Ιλδία Οιιαλδία Ιλδία Οιιαλδία 

Ιλδία Ιζπαλία Ιλδία Ιζπαλία Ιλδία Ιζπαλία Ιλδία Ιζπαλία 

Ιαπσλία Σζερία Ιαπσλία Σζερία Ιαπσλία Σζερία Ιαπσλία Σζερία 

Ιαπσλία Γαιιία Ιαπσλία Γαιιία Ιαπσλία Γαιιία Ιαπσλία Γαιιία 

Ιαπσλία Γεξκαλία Ιαπσλία Γεξκαλία Ιαπσλία Γεξκαλία Ιαπσλία Γεξκαλία 

Ιαπσλία Διιάδα Ιαπσλία Διιάδα Ιαπσλία Διιάδα Ιαπσλία Διιάδα 

Ιαπσλία Οπγγαξία Ιαπσλία Οπγγαξία Ιαπσλία Οπγγαξία Ιαπσλία Οπγγαξία 

Ιαπσλία Οιιαλδία Ιαπσλία Οιιαλδία Ιαπσλία Οιιαλδία Ιαπσλία Οιιαλδία 

Ιαπσλία Ιζπαλία Ιαπσλία Ιζπαλία Ιαπσλία Ιζπαλία Ιαπσλία Ιζπαλία 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ νη ρξνλνζεηξέο ησλ απνδφζεσλ γηα βαζηθνχο 

δείθηεο ρξεκαηηζηεξίσλ ρσξψλ απφ ηηο επείξνπο ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο 

Δπξψπεο κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ε ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ππάξρεη 

αλάκεζα ζε απηά θαη πνηα θξάηε αζθνχλ επηξξνή ζε άιια. Οη ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ, 

σο πξνο ηελ χπαξμε γξακκηθήο θαη κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο, ήηαλ νη ΗΠΑ, Καλαδάο, 

Κίλα, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδία, Ιαπσλία, Σζερία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, 

Οιιαλδία θαη Ιζπαλία. Οη πεξίνδνη εμέηαζεο ήηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1/2000 έσο 

29/7/2016 θαζψο θαη ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο (1/12/2007 έσο 30/6/2009). 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαθαίλεηαη φηη ε Ακεξηθή 

θαηά νιφθιεξε ηελ πεξίνδν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ 

γξακκηθή φζν θαη απφ κε-γξακκηθή αηηηφηεηα. ηελ Αζία, παξαηεξνχληαη 

πεξηζζφηεξεο ακθίδξνκεο κε-γξακκηθέο θαη κνλφδξνκεο γξακκηθέο αηηηφηεηεο αλάκεζα 

ζηα θξάηε θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο εμέηαζεο, κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηελ Κίλα, ε 

νπνία δελ παξνπζηάδεη θαλελφο είδνπο αηηηφηεηα κε ηελ Ιαπσλία. ηελ Δπξψπε 

εκθαλίδνληαη ηζρπξέο ζρέζεηο γξακκηθήο θαη κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζε φια 

ηα θξάηε, φπνπ ζηηο γξακκηθέο επηθξαηνχλ νη κνλφδξνκεο αηηηφηεηεο θαη ζηηο κε-

γξακκηθέο νη ακθίδξνκεο. 

 εκαληηθή είλαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο παξάγνληαο 

ηαρχηεξεο κεηάδνζεο ηεο αζηάζεηαο θαη ιηγφηεξν σο κέζν αλάπηπμεο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη εκθαλέο φηη δεκηνπξγνχληαη ζηελφηεξεο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηα θξάηε θάζε επείξνπ. Σφζν ε Ακεξηθή, φζν θαη ε Αζία θαη ε Δπξψπε, 

αλέπηπμαλ πεξηζζφηεξεο ακθίδξνκεο ζρέζεηο γξακκηθήο θαη κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπο ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή δηάξθεηα, ην νπνίν είρε ζαλ απνηέιεζκα λα γίλνπλ πην 

εππαζείο ζε αξλεηηθνχο εμσγελείο παξάγνληεο θαη κάιηζηα κε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 πλνπηηθά, αλάκεζα ζηηο ηξεηο επείξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ, ππάξρεη έληνλα ην 

ζηνηρείν ηφζν ηεο γξακκηθήο φζν θαη ηεο κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη ππάξρεη κεγάιε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηηο αγνξέο απηέο θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε θπξηαξρεί ζε κεγάιν βαζκφ. Παξάιιεια ε κηα αγνξά 

επεξεάδεη ηζρπξά ηελ άιιε, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

νινθιήξσζεο, κε εμαίξεζε λα απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξφζθαηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. 
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Πίλαθας Α1. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ ησλ 13 ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2016, κφλν γηα ηα 

δεπγάξηα ρξνλνζεηξψλ αλά ήπεηξν. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη 

έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

2 
USA does not Granger Cause Canada 21,25590 0,00000 

Canada does not Granger Cause USA 4,85479 0,00783 

 1 
China does not Granger Cause Hong Kong 20,88649 0,00001 

Hong Kong does not Granger Cause China 2,84131 0,09194 

1 
China does not Granger Cause India 5,61676 0,01783 

India does not Granger Cause China 15,00790 0,00011 

1 
China does not Granger Cause Japan 0,85437 0,35537 

Japan does not Granger Cause China 0,08856 0,76602 

3 
Hong Kong does not Granger Cause India 11,95013 0,00000 

India does not Granger Cause Hong Kong 22,79239 0,00000 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Japan 58,74906 0,00000 

Japan does not Granger Cause Hong Kong 1,78931 0,18108 

1 
India does not Granger Cause Japan 151,34972 0,00000 

Japan does not Granger Cause India 0,23156 0,63039 

1 
Czech does not Granger Cause France 1,22512 0,26842 

France does not Granger Cause Czech 45,05889 0,00000 

1 
Czech does not Granger Cause Germany 2,43278 0,11890 

Germany does not Granger Cause Czech 66,66420 0,00000 

1 
Czech does not Granger Cause Greece 0,02982 0,86291 

Greece does not Granger Cause Czech 10,95648 0,00094 

2 
Czech does not Granger Cause Hungary 2,62872 0,07229 

Hungary does not Granger Cause Czech 16,22153 0,00000 

1 
 Czech does not Granger Cause Netherlands 4,19644 0,04057 

Netherlands does not Granger Cause Czech 31,85455 0,00000 

2 
Czech does not Granger Cause Spain 0,75226 0,47136 

Spain does not Granger Cause Czech 52,28840 0,00000 

3 
France does not Granger Cause Germany 2,33422 0,07197 

Germany does not Granger Cause France 21,75512 0,00000 

1 
France does not Granger Cause Greece 18,02693 0,00002 

Greece does not Granger Cause France 5,92673 0,01495 

                                                                                                                                    (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α1. (ζπλέρεηα) 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
France does not Granger Cause Hungary 6,14760 0,01320 

Hungary does not Granger Cause France 0,02577 0,87247 

3 
France does not Granger Cause Netherlands 2,62120 0,04905 

Netherlands does not Granger Cause France 5,54722 0,00085 

4 
France does not Granger Cause Spain 0,50468 0,73231 

Spain does not Granger Cause France 98,44027 0,00000 

1 
Germany does not Granger Cause Greece 33,74680 0,00000 

Greece does not Granger Cause Germany 2,51665 0,11272 

1 
Germany does not Granger Cause Hungary 27,37003 0,00000 

Hungary does not Granger Cause Germany 0,79450 0,37279 

1 
Germany does not Granger Cause Netherlands 51,91416 0,00000 

Netherlands does not Granger Cause Germany 5,68676 0,01714 

3 
Germany does not Granger Cause Spain 0,53306 0,65960 

Spain does not Granger Cause Germany 97,64622 0,00000 

1 
Greece does not Granger Cause Hungary 4,75385 0,02929 

Hungary does not Granger Cause Greece 9,10194 0,00257 

1 
Greece does not Granger Cause Netherlands 14,56022 0,00014 

Netherlands does not Granger Cause Greece 2,99474 0,08361 

2 
Greece does not Granger Cause Spain 6,28944 0,00187 

Spain does not Granger Cause Greece 27,43887 0,00000 

1 
Hungary does not Granger Cause Netherlands 0,16904 0,68099 

Netherlands does not Granger Cause Hungary 7,98364 0,00474 

2 
Hungary does not Granger Cause Spain 1,47920 0,22794 

Spain does not Granger Cause Hungary 13,54398 0,00000 

4 
Netherlands does not Granger Cause Spain 1,92952 0,10268 

Spain does not Granger Cause Netherlands 90,80821 0,00000 
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Πίλαθας Α2. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2016. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
USA does not Granger Cause China 58,00628 0,00000 

China does not Granger Cause USA 0,00009 0,99248 

2 
USA does not Granger Cause Hong Kong 468,28028 0,00000 

Hong Kong does not Granger Cause USA 0,89677 0,40796 

2 
USA does not Granger Cause India 89,38832 0,00000 

India does not Granger Cause USA 1,05740 0,34745 

2 
USA does not Granger Cause Japan 606,42239 0,00000 

Japan does not Granger Cause USA 1,52828 0,21703 

1 
Canada does not Granger Cause China 47,54244 0,00000 

China does not Granger Cause Canada 0,26722 0,60523 

2 
Canada does not Granger Cause Hong Kong 505,42992 0,00000 

Hong Kong does not Granger Cause Canada 3,05675 0,08047 

3 
Canada does not Granger Cause India 62,31818 0,00000 

India does not Granger Cause Canada 4,30757 0,00485 

2 
Canada does not Granger Cause Japan 321,44801 0,00000 

Japan does not Granger Cause Canada 6,44847 0,00160 
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Πίλαθας Α3. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο γηα 

ηελ πεξίνδν 2000-2016. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
USA does not Granger Cause Czech 400,24600 0,00000 

Czech does not Granger Cause USA 11,89359 0,00057 

2 
USA does not Granger Cause France 223,56479 0,00000 

France does not Granger Cause USA 0,97980 0,37547 

2 
USA does not Granger Cause Germany 116,34269 0,00000 

Germany does not Granger Cause USA 6,04508 0,00239 

1 
USA does not Granger Cause Greece 170,94590 0,00000 

Greece does not Granger Cause USA 3,04029 0,08129 

1 
USA does not Granger Cause Hungary 219,07802 0,00000 

Hungary does not Granger Cause USA 7,68863 0,00558 

2 
USA does not Granger Cause Netherlands 223,38153 0,00000 

Netherlands does not Granger Cause USA 1,70360 0,18215 

3 
USA does not Granger Cause Spain 35,19295 0,00000 

Spain does not Granger Cause USA 32,74472 0,00000 

2 
Canada does not Granger Cause Czech 133,49667 0,00000 

Czech does not Granger Cause Canada 2,02638 0,13194 

3 
Canada does not Granger Cause France 89,61604 0,00000 

France does not Granger Cause Canada 8,31008 0,00002 

3 
Canada does not Granger Cause Germany 50,05044 0,00000 

Germany does not Granger Cause Canada 11,61328 0,00000 

1 
Canada does not Granger Cause Greece 118,56264 0,00000 

Greece does not Granger Cause Canada 10,63168 0,00112 

5 
Canada does not Granger Cause Hungary 25,10735 0,00000 

Hungary does not Granger Cause Canada 4,28360 0,00069 

5 
Canada does not Granger Cause Netherlands 59,60798 0,00000 

Netherlands does not Granger Cause Canada 7,79813 0,00000 

3 
Canada does not Granger Cause Spain 11,33954 0,00000 

Spain does not Granger Cause Canada 25,29026 0,00000 
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Πίλαθας Α4. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2016. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
China does not Granger Cause Czech 1,90922 0,16712 

Czech does not Granger Cause China 32,50364 0,00000 

1 
China does not Granger Cause France 3,53309 0,06022 

France does not Granger Cause China 53,29018 0,00000 

1 
China does not Granger Cause Germany 1,99144 0,15826 

Germany does not Granger Cause China 50,10954 0,00000 

1 
China does not Granger Cause Greece 9,80087 0,00176 

Greece does not Granger Cause China 28,38561 0,00000 

1 
China does not Granger Cause Hungary 0,80149 0,37070 

Hungary does not Granger Cause China 25,88094 0,00000 

1 
China does not Granger Cause Netherlands 0,72388 0,39492 

Netherlands does not Granger Cause China 55,99750 0,00000 

1 
China does not Granger Cause Spain 1,10322 0,29362 

Spain does not Granger Cause China 27,84391 0,00000 

2 
Hong Kong does not Granger Cause Czech 1,86417 0,15515 

Czech does not Granger Cause Hong Kong 78,44348 0,00000 

2 
Hong Kong does not Granger Cause France 3,83513 0,02167 

France does not Granger Cause Hong Kong 242,20569 0,00000 

2 
Hong Kong does not Granger Cause Germany 1,43548 0,23811 

Germany does not Granger Cause Hong Kong 259,20472 0,00000 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Greece 0,16231 0,68706 

Greece does not Granger Cause Hong Kong 114,17472 0,00000 

2 
Hong Kong does not Granger Cause Hungary 1,58959 0,20413 

Hungary does not Granger Cause Hong Kong 80,13199 0,00000 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Netherlands 1,45179 0,22831 

Netherlands does not Granger Cause Hong Kong 395,65801 0,00000 

3 
Hong Kong does not Granger Cause Spain 1,78683 0,14740 

Spain does not Granger Cause Hong Kong 97,06479 0,00000 

                                                                                                                                           (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α4. (ζπλέρεηα) 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
India does not Granger Cause Czech 4,97332 0,02579 

Czech does not Granger Cause India 10,87483 0,00098 

3 
India does not Granger Cause France 1,30428 0,27118 

France does not Granger Cause India 31,04435 0,00000 

1 
India does not Granger Cause Germany 3,53135 0,06029 

Germany does not Granger Cause India 76,78033 0,00000 

1 
India does not Granger Cause Greece 1,31340 0,25184 

Greece does not Granger Cause India 19,12147 0,00001 

2 
India does not Granger Cause Hungary 5,76685 0,00315 

Hungary does not Granger Cause India 16,99067 0,00000 

1 
India does not Granger Cause Netherlands 1,55349 0,21269 

Netherlands does not Granger Cause India 57,34686 0,00000 

2 
India does not Granger Cause Spain 2,68360 0,06843 

Spain does not Granger Cause India 59,83985 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Czech 3,42633 0,06423 

Czech does not Granger Cause Japan 314,71771 0,00000 

2 
Japan does not Granger Cause France 3,12711 0,04394 

France does not Granger Cause Japan 438,52260 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Germany 2,37137 0,12365 

Germany does not Granger Cause Japan 857,52871 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Greece 0,98541 0,32092 

Greece does not Granger Cause Japan 168,69636 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Hungary 3,55527 0,05942 

Hungary does not Granger Cause Japan 307,87386 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Netherlands 1,87047 0,17149 

Netherlands does not Granger Cause Japan 771,94678 0,00000 

3 
Japan does not Granger Cause Spain 0,65509 0,57969 

Spain does not Granger Cause Japan 139,69285 0,00000 
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Πίλαθας Α5. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ ησλ 13 ρσξψλ γηα ηελ ηεο θξίζεο, κφλν γηα ηα δεπγάξηα 

ρξνλνζεηξψλ αλά ήπεηξν. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη 

έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
USA does not Granger Cause Canada 19,7968 0,00001 

Canada does not Granger Cause USA 14,9523 0,00013 

1 
China does not Granger Cause Hong Kong 10,64724 0,00120 

Hong Kong does not Granger Cause China 0,12612 0,72267 

1 
China does not Granger Cause India 7,50763 0,00642 

India does not Granger Cause China 7,43200 0,00669 

1 
China does not Granger Cause Japan 1,59264 0,20768 

Japan does not Granger Cause China 1,29996 0,25489 

1 
Hong Kong does not Granger Cause India 0,04059 0,84044 

India does not Granger Cause Hong Kong 20,94968 0,00001 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Japan 10,49789 0,00129 

Japan does not Granger Cause Hong Kong 0,27361 0,60121 

1 
India does not Granger Cause Japan 41,09438 0,00000 

Japan does not Granger Cause India 0,12057 0,72860 

1 
Czech does not Granger Cause France 0,86474 0,35297 

France does not Granger Cause Czech 7,64255 0,00596 

1 
Czech does not Granger Cause Germany 4,13882 0,04256 

Germany does not Granger Cause Czech 169,10718 0,00005 

1 
Czech does not Granger Cause Greece 0,67203 0,41283 

Greece does not Granger Cause Czech 8,50196 0,00374 

1 
Czech does not Granger Cause Hungary 0,97635 0,32369 

Hungary does not Granger Cause Czech 11,76764 0,00066 

1 
 Czech does not Granger Cause Netherlands 2,55152 0,11097 

Netherlands does not Granger Cause Czech 8,32700 0,00411 

1 
Czech does not Granger Cause Spain 0,25925 0,61092 

Spain does not Granger Cause Czech 28,89319 0,00000 

1 
France does not Granger Cause Germany 10,35185 0,00140 

Germany does not Granger Cause France 17,28644 0,00004 

1 
France does not Granger Cause Greece 2,04851 0,15313 

Greece does not Granger Cause France 0,19126 0,66210 

                                                                                                                                          (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α5. (ζπλέρεηα) 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
France does not Granger Cause Hungary 0,62237 0,43063 

Hungary does not Granger Cause France 4,06437 0,04446 

1 
France does not Granger Cause Netherlands 6,40501 0,01176 

Netherlands does not Granger Cause France 3,88700 0,04934 

1 
France does not Granger Cause Spain 0,25867 0,61131 

Spain does not Granger Cause France 23,52740 0,00000 

1 
Germany does not Granger Cause Greece 10,37252 0,00138 

Greece does not Granger Cause Germany 0,49271 0,48312 

1 
Germany does not Granger Cause Hungary 11,09455 0,00095 

Hungary does not Granger Cause Germany 0,00293 0,95687 

1 
Germany does not Granger Cause Netherlands 3,05771 0,08111 

Netherlands does not Granger Cause Germany 1,75396 0,18613 

1 
Germany does not Granger Cause Spain 5,78158 0,01664 

Spain does not Granger Cause Germany 8,67080 0,00342 

1 
Greece does not Granger Cause Hungary 4,74255 0,03000 

Hungary does not Granger Cause Greece 8,36152 0,00404 

1 
Greece does not Granger Cause Netherlands 0,01861 0,89157 

Netherlands does not Granger Cause Greece 4,20737 0,04089 

1 
Greece does not Granger Cause Spain 0,56199 0,45390 

Spain does not Granger Cause Greece 19,77674 0,00001 

1 
Hungary does not Granger Cause Netherlands 3,13704 0,07728 

Netherlands does not Granger Cause Hungary 4,63543 0,03191 

1 
Hungary does not Granger Cause Spain 8,17386 0,00447 

Spain does not Granger Cause Hungary 7,71268 0,00574 

1 
Netherlands does not Granger Cause Spain 1,31680 0,25184 

Spain does not Granger Cause Netherlands 11,76553 0,00067 
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Πίλαθας Α6. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
USA does not Granger Cause China 13,19748 0,00032 

China does not Granger Cause USA 2,38080 0,12362 

2 
USA does not Granger Cause Hong Kong 44,55549 0,00000 

Hong Kong does not Granger Cause USA 0,55726 0,57322 

1 
USA does not Granger Cause India 17,74716 0,00003 

India does not Granger Cause USA 0,08650 0,76883 

3 
USA does not Granger Cause Japan 103,72119 0,00000 

Japan does not Granger Cause USA 3,47181 0,01622 

1 
Canada does not Granger Cause China 3,84783 0,05049 

China does not Granger Cause Canada 0,00014 0,99049 

1 
Canada does not Granger Cause Hong Kong 30,09340 0,00000 

Hong Kong does not Granger Cause Canada 2,37375 0,12417 

1 
Canada does not Granger Cause India 3,14733 0,07680 

India does not Granger Cause Canada 7,20928 0,00755 

1 
Canada does not Granger Cause Japan 103,48678 0,00000 

Japan does not Granger Cause Canada 1,15767 0,28259 
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Πίλαθας Α7. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο γηα 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
USA does not Granger Cause Czech 82,25526 0,00000 

Czech does not Granger Cause USA 6,19420 0,01322 

2 
USA does not Granger Cause France 53,74345 0,00000 

France does not Granger Cause USA 0,91470 0,40147 

2 
USA does not Granger Cause Germany 24,23061 0,00000 

Germany does not Granger Cause USA 1,27212 0,28136 

1 
USA does not Granger Cause Greece 43,62994 0,00000 

Greece does not Granger Cause USA 0,21394 0,64394 

1 
USA does not Granger Cause Hungary 48,31256 0,00000 

Hungary does not Granger Cause USA 1,73437 0,18860 

2 
USA does not Granger Cause Netherlands 33,07333 0,00000 

Netherlands does not Granger Cause USA 2,12531 0,12074 

1 
USA does not Granger Cause Spain 60,15991 0,00000 

Spain does not Granger Cause USA 0,18409 0,66811 

1 
Canada does not Granger Cause Czech 23,50727 0,00000 

Czech does not Granger Cause Canada 0,78885 0,37497 

1 
Canada does not Granger Cause France 24,01312 0,00000 

France does not Granger Cause Canada 7,45216 0,00661 

1 
Canada does not Granger Cause Germany 3,35807 0,06761 

Germany does not Granger Cause Canada 18,60742 0,00002 

1 
Canada does not Granger Cause Greece 15,00563 0,00012 

Greece does not Granger Cause Canada 8,01990 0,00486 

1 
Canada does not Granger Cause Hungary 2,40949 0,12138 

Hungary does not Granger Cause Canada 1,12809 0,28882 

1 
Canada does not Granger Cause Netherlands 21,62641 0,00000 

Netherlands does not Granger Cause Canada 7,96459 0,00501 

1 
Canada does not Granger Cause Spain 6,16557 0,01343 

Spain does not Granger Cause Canada 10,21187 0,00150 
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Πίλαθας Α8. Σηκέο p θαη F-Statistic ηνπ ειέγρνπ γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα VAR ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο. Οη ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
China does not Granger Cause Czech 1,08351 0,29854 

Czech does not Granger Cause China 4,89234 0,02753 

1 
China does not Granger Cause France 1,47428 0,22538 

France does not Granger Cause China 9,30043 0,00244 

1 
China does not Granger Cause Germany 2,29481 0,13059 

Germany does not Granger Cause China 9,49432 0,00220 

1 
China does not Granger Cause Greece 4,70606 0,03064 

Greece does not Granger Cause China 17,06027 0,00004 

1 
China does not Granger Cause Hungary 0,43770 0,50861 

Hungary does not Granger Cause China 7,12796 0,00789 

1 
China does not Granger Cause Netherlands 0,72794 0,39406 

Netherlands does not Granger Cause China 9,77906 0,00189 

1 
China does not Granger Cause Spain 0,05172 0,82021 

Spain does not Granger Cause China 6,51501 0,01106 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Czech 4,28274 0,03913 

Czech does not Granger Cause Hong Kong 19,56354 0,00001 

1 
Hong Kong does not Granger Cause France 5,23572 0,02264 

France does not Granger Cause Hong Kong 46,06096 0,00000 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Germany 0,00830 0,92746 

Germany does not Granger Cause Hong Kong 51,06990 0,00000 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Greece 2,13963 0,14431 

Greece does not Granger Cause Hong Kong 49,44154 0,00000 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Hungary 5,57952 0,01864 

Hungary does not Granger Cause Hong Kong 19,43092 0,00001 

1 
Hong Kong does not Granger Cause Netherlands 4,72113 0,03037 

Netherlands does not Granger Cause Hong Kong 44,57238 0,00000 

2 
Hong Kong does not Granger Cause Spain 2,77285 0,06368 

Spain does not Granger Cause Hong Kong 20,73725 0,00000 

                                                                                                                                            (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α8. (ζπλέρεηα) 

Lags Μεδεληθή Τπόζεζε (Η0) F-Statistic P-value 

1 
India does not Granger Cause Czech 8,82209 0,00315 

Czech does not Granger Cause India 0,00283 0,95758 

2 
India does not Granger Cause France 5,04156 0,00688 

France does not Granger Cause India 5,60236 0,00398 

1 
India does not Granger Cause Germany 4,58311 0,03288 

Germany does not Granger Cause India 6,24181 0,01287 

1 
India does not Granger Cause Greece 7,09471 0,00804 

Greece does not Granger Cause India 6,01414 0,01461 

1 
India does not Granger Cause Hungary 10,34326 0,00140 

Hungary does not Granger Cause India 0,37959 0,53817 

1 
India does not Granger Cause Netherlands 6,50631 0,01112 

Netherlands does not Granger Cause India 3,45886 0,06364 

2 
India does not Granger Cause Spain 3,68433 0,02597 

Spain does not Granger Cause India 10,02887 0,00006 

1 
Japan does not Granger Cause Czech 0,04058 0,84046 

Czech does not Granger Cause Japan 63,90307 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause France 0,45455 0,50057 

France does not Granger Cause Japan 152,11541 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Germany 3,78053 0,05254 

Germany does not Granger Cause Japan 184,36008 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Greece 2,29133 0,13088 

Greece does not Granger Cause Japan 87,96716 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Hungary 1,14477 0,28528 

Hungary does not Granger Cause Japan 82,04615 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Netherlands 0,29740 0,58582 

Netherlands does not Granger Cause Japan 152,30447 0,00000 

1 
Japan does not Granger Cause Spain 0,06017 0,80635 

Spain does not Granger Cause Japan 134,69944 0,00000 
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Πίλαθας Α9. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ ησλ 13 ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2016, κφλν γηα ηα δεπγάξηα 

ρξνλνζεηξψλ αλά ήπεηξν, γηα Bandwidth ε = 0,76 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη 

ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 
USA does not cause 

Canada 

Canada does not 

cause USA 
 

China does not cause 

Hong Kong 

Hong Kong does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 6,647 0,00000 9,582 0,00000  2,231 0,01284 3,238 0,00060 

2 6,562 0,00000 8,297 0,00000  2,780 0,00272 2,013 0,02205 

3 5,758 0,00000 6,453 0,00000  1,028 0,15199 -0,063 0,52522 

4 4,485 0,00000 4,997 0,00000  -0,821 0,79406 0,302 0,38124 

5 3,007 0,00132 4,146 0,00002  -0,671 0,74892 -0,848 0,80179 

     
 

    

 
China does not cause 

India 

India does not cause 

China 
 

China does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,613 0,00015 2,755 0,00294  -0,477 0,68334 1,615 0,05319 

2 2,184 0,01446 1,176 0,11990  -0,445 0,67191 -0,590 0,72224 

3 1,305 0,09596 1,174 0,12012  -0,287 0,61312 -2,201 0,98614 

4 1,279 0,10044 1,506 0,06601  -1,624 0,94784 -2,093 0,98184 

5 1,241 0,10730 0,217 0,41392  -0,971 0,83426 -2,633 0,99577 

     
 

    

 
Hong Kong does not 

cause India 

India does not cause 

Hong Kong 
 

Hong Kong does not 

cause Japan 

Japan does not cause 

Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,643 0,00000 7,679 0,00000  5,693 0,00000 2,143 0,01608 

2 4,696 0,00000 5,964 0,00000  5,017 0,00000 2,614 0,00447 

3 4,011 0,00003 3,963 0,00004  3,872 0,00005 2,597 0,00470 

4 2,859 0,00213 3,248 0,00058  3,027 0,00124 2,325 0,01004 

5 2,096 0,01802 2,972 0,00148  2,321 0,01013 2,052 0,02009 

     
 

    

 
India does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

India 
 

Czech does not cause 

France 

France does not cause 

Czech 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 4,137 0,00002 4,653 0,00000  5,110 0,00000 5,422 0,00000 

2 3,567 0,00018 3,554 0,00019  4,639 0,00000 4,833 0,00000 

3 3,230 0,00062 2,723 0,00323  3,362 0,00039 3,527 0,00021 

4 2,397 0,00826 1,947 0,02575  2,775 0,00276 3,167 0,00077 

5 1,689 0,04562 0,996 0,15967  2,337 0,00972 2,653 0,00399 

     
 

    

 
Czech does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause Czech 
 

Czech does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

Czech 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 4,933 0,00000 4,954 0,00000  3,426 0,00031 1,873 0,03053 

2 4,445 0,00000 4,011 0,00003  3,469 0,00026 2,512 0,00600 

3 3,000 0,00135 3,468 0,00026  2,335 0,00978 1,974 0,02419 

4 2,131 0,01654 2,969 0,00149  1,798 0,03606 1,669 0,04760 

5 2,070 0,01920 2,355 0,00925  1,832 0,03348 1,108 0,13386 

                                                                                                                                                                            (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α9. (ζπλέρεηα) 

 
Czech does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause Czech 

 Czech does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause Czech 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 4,242 0,00001 3,674 0,00012  4,865 0,00000 4,818 0,00000 

2 3,899 0,00005 2,363 0,00906  4,658 0,00000 3,957 0,00004 

3 2,892 0,00191 1,562 0,05917  3,269 0,00054 3,064 0,00109 

4 2,662 0,00389 2,480 0,00657  2,799 0,00257 3,031 0,00122 

5 1,847 0,03240 2,242 0,01249  2,444 0,00727 2,756 0,00292 

     

 

    

 
Czech does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

Czech 

 France does not cause 

Germany 

Germany does not cause 

France 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,533 0,00000 5,571 0,00000  4,865 0,00000 4,818 0,00000 

2 4,967 0,00000 5,621 0,00000  4,658 0,00000 3,957 0,00004 

3 3,943 0,00004 4,688 0,00000  3,269 0,00054 3,064 0,00109 

4 2,588 0,00483 3,864 0,00006  2,799 0,00257 3,031 0,00122 

5 1,549 0,06063 3,245 0,00059  2,444 0,00727 2,756 0,00292 

     

 

    
 

France does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

France 

 France does not cause 

Hungary 

Hungary does not cause 

France 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 4,197 0,00001 3,217 0,00065  4,528 0,00000 4,149 0,00002 

2 4,120 0,00002 3,644 0,00013  3,611 0,00015 1,620 0,05260 

3 3,700 0,00011 3,831 0,00006  2,549 0,00540 1,263 0,10338 

4 3,130 0,00087 3,480 0,00025  1,997 0,02293 0,160 0,43648 

5 2,863 0,00210 2,779 0,00273  1,214 0,11234 -0,096 0,53823 

     
 

    

 
France does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause France 

 France does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

France 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,349 0,00000 6,150 0,00000  6,253 0,00000 6,520 0,00000 

2 5,174 0,00000 5,139 0,00000  5,078 0,00000 8,203 0,00000 

3 4,273 0,00001 4,484 0,00000  4,552 0,00000 6,649 0,00000 

4 3,731 0,00010 4,251 0,00001  3,974 0,00004 5,549 0,00000 

5 2,979 0,00145 3,627 0,00014  3,564 0,00018 4,919 0,00000 

     

 

    
 

Germany does not 

cause Greece 

Greece does not cause 

Germany 

 Germany does not 

cause Hungary 

Hungary does not cause 

Germany 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,442 0,00029 1,812 0,03497  4,480 0,00000 3,897 0,00005 

2 3,248 0,00058 2,993 0,00138  3,458 0,00027 1,964 0,02477 

3 2,741 0,00306 2,716 0,00331  2,823 0,00238 1,171 0,12077 

4 1,835 0,03322 2,530 0,00571  2,078 0,01884 0,947 0,17194 

5 1,772 0,03822 2,128 0,01665  1,368 0,08561 0,499 0,30898 

                    (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α9. (ζπλέρεηα) 

 

Germany does not 

cause Netherlands 

Netherlands does not 

cause Germany 

 Germany does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Germany 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 7,484 0,00000 6,764 0,00000  6,335 0,00000 6,148 0,00000 

2 5,547 0,00000 5,608 0,00000  4,930 0,00000 7,334 0,00000 

3 5,041 0,00000 4,861 0,00000  4,562 0,00000 5,830 0,00000 

4 3,755 0,00009 4,539 0,00000  3,819 0,00007 4,917 0,00000 

5 3,846 0,00006 3,671 0,00012  3,284 0,00051 4,292 0,00001 

     
 

    

 

Greece does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause Greece 

 Greece does not cause 

Netherlands 

Netherlands does 

not cause Greece 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,093 0,01819 4,139 0,00002  2,200 0,01391 2,798 0,00257 

2 2,091 0,01826 2,679 0,00369  3,164 0,00078 3,430 0,00030 

3 1,353 0,08805 1,661 0,04833  3,292 0,00050 2,775 0,00276 

4 0,283 0,38841 0,352 0,36260  3,380 0,00036 2,526 0,00577 

5 0,402 0,34390 0,694 0,24386  2,574 0,00503 1,636 0,05090 

     

 

    

 

Greece does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

Greece 

 Hungary does not 

cause Netherlands 

Netherlands does 

not cause Hungary 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,786 0,00000 6,124 0,00000  3,241 0,00059 4,274 0,00001 

2 5,713 0,00000 5,847 0,00000  1,858 0,03162 3,689 0,00011 

3 5,171 0,00000 5,131 0,00000  1,396 0,08142 2,970 0,00149 

4 4,640 0,00000 4,684 0,00000  0,764 0,22257 2,134 0,01641 

5 4,060 0,00002 4,203 0,00001  0,770 0,22068 1,746 0,04041 

     
 

    

 

Hungary does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

Hungary 

 Netherlands does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Netherlands 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,932 0,00004 4,261 0,00001  5,900 0,00000 7,382 0,00000 

2 2,582 0,00491 4,511 0,00000  4,572 0,00000 8,048 0,00000 

3 1,697 0,04485 2,924 0,00173  4,127 0,00002 6,444 0,00000 

4 0,704 0,24057 2,939 0,00165  3,205 0,00068 5,223 0,00000 

5 0,368 0,35639 1,993 0,02314  3,239 0,00060 4,555 0,00000 
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Πίλαθας Α10. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν 

2000-2016, γηα Bandwidth ε = 0,76 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη ηηκέο κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

  

 
USA does not cause 

China 

China does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Hong Kong 

Hong Kong does not 

cause USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,889 0,00193 2,577 0,00499  13,895 0,00000 6,182 0,00000 

2 0,823 0,20538 1,020 0,15397  9,028 0,00000 5,651 0,00000 

3 0,814 0,20782 1,299 0,09696  6,498 0,00000 4,859 0,00000 

4 0,332 0,36997 1,511 0,06541  4,420 0,00000 3,107 0,00094 

5 -0,625 0,73417 1,628 0,05175  3,169 0,00076 3,054 0,00113 

     

 

    
 

USA does not cause 

India 

India does not cause 

USA 

 USA does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 7,453 0,00000 5,881 0,00000  13,052 0,00000 5,759 0,00000 

2 5,825 0,00000 5,124 0,00000  9,288 0,00000 4,570 0,00000 

3 4,554 0,00000 4,469 0,00000  6,713 0,00000 4,082 0,00002 

4 3,450 0,00028 3,133 0,00086  5,048 0,00000 2,788 0,00265 

5 2,983 0,00143 2,114 0,01724  4,239 0,00001 2,481 0,00655 

     

 

    
 

Canada does not 

cause China 

China does not 

cause Canada 

 Canada does not 

cause Hong Kong 

Hong Kong does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,848 0,00006 3,794 0,00007  11,496 0,00000 7,352 0,00000 

2 1,881 0,02997 2,774 0,00277  8,751 0,00000 6,255 0,00000 

3 1,754 0,03975 2,511 0,00602  5,927 0,00000 4,292 0,00001 

4 1,103 0,13503 1,818 0,03452  4,472 0,00000 2,825 0,00236 

5 0,487 0,31306 1,600 0,05479  3,424 0,00031 1,803 0,03570 

     

 

    
 

Canada does not 

cause India 

India does not cause 

Canada 

 Canada does not 

cause Japan 

Japan does not cause 

Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 7,569 0,00000 6,561 0,00000  9,815 0,00000 5,676 0,00000 

2 7,082 0,00000 5,130 0,00000  7,615 0,00000 4,441 0,00000 

3 5,427 0,00000 3,379 0,00036  5,855 0,00000 3,851 0,00006 

4 4,528 0,00000 2,406 0,00807  4,365 0,00001 3,142 0,00084 

5 3,513 0,00022 1,364 0,08627  3,274 0,00053 1,329 0,09190 
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Πίλαθας Α11. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2016, γηα Bandwidth ε = 0,76 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη ηηκέο κε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

USA does not cause 

Czech 

Czech does not 

cause USA 

 USA does not cause 

France 

France does not 

cause USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 8,503 0,00000 6,237 0,00000  9,349 0,00000 8,655 0,00000 

2 6,817 0,00000 5,037 0,00000  7,914 0,00000 7,345 0,00000 

3 5,020 0,00000 3,950 0,00004  6,227 0,00000 5,556 0,00000 

4 4,626 0,00000 3,416 0,00032  4,978 0,00000 4,721 0,00000 

5 3,564 0,00018 2,632 0,00425  4,522 0,00000 3,654 0,00013 

     

 

    
 

USA does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Greece 

Greece does not 

cause USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 8,100 0,00000 8,156 0,00000  5,783 0,00000 3,146 0,00083 

2 6,848 0,00000 6,989 0,00000  4,516 0,00000 1,924 0,02718 

3 5,674 0,00000 5,761 0,00000  3,425 0,00031 2,377 0,00874 

4 4,814 0,00000 4,496 0,00000  2,811 0,00247 2,189 0,01432 

5 4,010 0,00003 3,861 0,00006  2,512 0,00601 1,411 0,07908 

     

 

    
 

USA does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 7,184 0,00000 3,592 0,00016  9,590 0,00000 8,913 0,00000 

2 5,224 0,00000 2,926 0,00172  7,857 0,00000 7,395 0,00000 

3 4,141 0,00002 2,062 0,01960  6,301 0,00000 5,677 0,00000 

4 3,488 0,00024 1,894 0,02908  5,534 0,00000 5,123 0,00000 

5 3,042 0,00117 0,941 0,17341  4,778 0,00000 4,470 0,00000 

     

 

    
 

USA does not cause 

Spain 

Spain does not 

cause USA 

 Canada does not 

cause Czech 

Czech does not cause 

Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 7,018 0,00000 7,713 0,00000  9,928 0,00000 7,366 0,00000 

2 6,900 0,00000 7,966 0,00000  7,835 0,00000 5,762 0,00000 

3 5,040 0,00000 5,895 0,00000  5,495 0,00000 3,743 0,00000 

4 2,649 0,00404 4,607 0,00000  3,965 0,00004 2,478 0,00661 

5 2,454 0,00707 3,661 0,00013  2,888 0,00194 1,684 0,04605 

     

 

    
 

Canada does not 

cause France 

France does not 

cause Canada 

 Canada does not 

cause Germany 

Germany does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 8,957 0,00000 5,812 0,00000  8,395 0,00000 5,165 0,00000 

2 7,706 0,00000 5,605 0,00000  6,994 0,00000 4,780 0,00000 

3 5,461 0,00000 4,824 0,00000  4,917 0,00000 3,924 0,00004 

4 4,599 0,00000 3,907 0,00005  4,329 0,00001 2,963 0,00152 

5 3,720 0,00010 2,424 0,00767  3,750 0,00009 1,922 0,02730 

                                                                                                                                                                          (ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α11. (ζπλέρεηα) 

 

Canada does not 

cause Greece 

Greece does not 

cause Canada 

 Canada does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value 
 T-

Statistic 
P-value 

T-

Statistic 
P-value 

1 5,951 0,00000 3,733 0,00009  7,507 0,00000 5,848 0,00000 

2 4,909 0,00000 3,224 0,00063  6,491 0,00000 3,565 0,00018 

3 3,184 0,00073 2,042 0,02056  5,008 0,00000 2,107 0,01754 

4 2,620 0,00440 0,459 0,32308  4,068 0,00002 1,511 0,06543 

5 2,257 0,01202 -1,633 0,94879  3,233 0,00061 0,207 0,41791 

     

 

    
 

Canada does not 

cause Netherlands 

Netherlands does 

not cause Canada 

 Canada does not 

cause Spain 

Spain does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value 
 T-

Statistic 
P-value 

T-

Statistic 
P-value 

1 8,892 0,00000 5,400 0,00000  6,316 0,00000 6,050 0,00000 

2 7,448 0,00000 5,268 0,00000  6,331 0,00000 6,600 0,00000 

3 5,435 0,00000 4,650 0,00000  4,811 0,00000 4,991 0,00000 

4 4,482 0,00000 3,794 0,00007  3,902 0,00005 4,113 0,00002 

5 3,790 0,00008 2,708 0,00338  3,052 0,00114 3,056 0,00112 

 

 

 

Πίλαθας Α12. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 

2000-2016, γηα Bandwidth ε = 0,76 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη ηηκέο κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

China does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

China 

 China does not 

cause France 

France does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,104 0,13481 2,654 0,00397  2,084 0,01858 2,579 0,00496 

2 0,913 0,18059 1,197 0,11564  2,154 0,01564 0,357 0,36040 

3 1,418 0,07808 -1,039 0,14949  1,646 0,04991 -0,071 0,52823 

4 0,688 0,24570 -0,344 0,63441  1,450 0,07352 -0,161 0,56376 

5 0,908 0,18200 0,163 0,43515  0,509 0,30529 0,432 0,33304 

     

 

    
 

China does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause China 

 China does not 

cause Greece 

Greece does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,673 0,04713 2,542 0,00551  0,625 0,26594 -0,189 0,42488 

2 2,058 0,01980 0,587 0,27868  -0,083 0,53291 0,006 0,49751 

3 2,230 0,01286 0,176 0,43016  -2,134 0,01643 -0,660 0,74552 

4 1,622 0,05235 0,358 0,36021  -2,558 0,00526 -0,651 0,25742 

5 1,297 0,09727 0,630 0,26432  -2,303 0,01065 -0,314 0,37664 

(ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α12. (ζπλέρεηα) 

 

China does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause China 

 China does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,557 0,05970 1,920 0,02745  3,302 0,00048 2,837 0,00227 

2 0,536 0,29588 -0,382 0,64891  2,552 0,00535 0,572 0,28383 

3 0,966 0,16696 -0,186 0,57388  2,137 0,01631 -0,189 0,42494 

4 -1,388 0,08252 0,054 0,47836  2,057 0,01983 0,348 0,36395 

5 -0,753 0,22580 -0,528 0,29868  1,669 0,04756 0,322 0,37388 

     

 

    
 

China does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

China 

 Hong Kong does not 

cause Czech 

Czech does not cause 

Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,387 0,08269 2,250 0,01222  4,234 0,00001 7,245 0,00000 

2 0,713 0,23801 0,144 0,44258  4,727 0,00000 5,757 0,00000 

3 0,280 0,38955 -1,029 0,15184  4,269 0,00001 4,315 0,00001 

4 0,304 0,38039 -0,788 0,21541  3,259 0,00056 3,003 0,00134 

5 0,082 0,46747 -0,466 0,67943  2,627 0,00430 2,061 0,01965 

     

 

    
 

Hong Kong does not 

cause France 

France does not cause 

Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Germany 

Germany does not 

cause Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,568 0,00000 11,124 0,00000  4,350 0,00001 10,661 0,00000 

2 5,163 0,00000 7,464 0,00000  4,026 0,00003 6,969 0,00000 

3 4,058 0,00002 5,391 0,00000  3,090 0,00100 5,035 0,00000 

4 3,177 0,00074 4,276 0,00001  2,333 0,00982 3,944 0,00004 

5 3,080 0,00103 3,532 0,00021  2,253 0,01212 3,282 0,00052 

     

 

    
 

Hong Kong does not 

cause Greece 

Greece does not cause 

Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,355 0,00040 3,947 0,00004  5,279 0,00000 6,053 0,00000 

2 3,537 0,00020 2,960 0,00154  4,851 0,00000 3,411 0,00032 

3 1,687 0,04585 2,680 0,00368  3,244 0,00059 2,114 0,01726 

4 1,605 0,05424 2,029 0,02123  2,763 0,00286 1,571 0,05809 

5 1,689 0,04562 1,130 0,12930  1,286 0,09915 1,324 0,09280 

     

 

    
 

Hong Kong does not 

cause Netherlands 

Netherlands does not 

cause Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,841 0,00000 10,074 0,00000  5,548 0,00000 8,277 0,00000 

2 5,125 0,00000 6,961 0,00000  5,187 0,00000 6,383 0,00000 

3 4,565 0,00000 5,239 0,00000  4,771 0,00000 5,347 0,00000 

4 3,290 0,00050 4,282 0,00001  3,412 0,00032 4,289 0,00001 

5 3,025 0,00124 3,773 0,00008  3,573 0,00018 3,545 0,00020 

(ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α12. (ζπλέρεηα) 

 

India does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

India 

 India does not cause 

France 

France does not 

cause India 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 6,291 0,00000 5,733 0,00000  4,994 0,00000 4,131 0,00002 

2 5,357 0,00000 5,390 0,00000  3,534 0,00020 3,566 0,00018 

3 3,979 0,00003 4,238 0,00001  3,001 0,00135 3,460 0,00027 

4 2,909 0,00181 3,125 0,00089  2,263 0,01182 2,417 0,00783 

5 1,583 0,05675 2,191 0,01423  1,734 0,04148 1,682 0,04629 

     

 

    
 

India does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause India 

 India does not cause 

Greece 

Greece does not 

cause India 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 4,567 0,00000 4,242 0,00001  3,229 0,00062 1,742 0,04073 

2 3,690 0,00011 3,774 0,00008  2,358 0,00919 0,864 0,19369 

3 2,876 0,00201 3,376 0,00037  0,855 0,19623 0,420 0,33712 

4 1,966 0,02462 2,290 0,01100  0,681 0,24783 -0,235 0,40708 

5 1,185 0,11796 1,390 0,08228  1,210 0,11323 0,143 0,44322 

     

 

    
 

India does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause India 

 India does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause India 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 4,681 0,00000 4,339 0,00001  5,287 0,00000 4,345 0,00001 

2 3,416 0,00032 2,712 0,00334  4,109 0,00002 4,053 0,00003 

3 2,541 0,00553 2,561 0,00521  3,592 0,00016 3,847 0,00006 

4 1,148 0,12558 2,074 0,01903  2,854 0,00216 3,103 0,00096 

5 1,140 0,12705 1,330 0,09169  2,207 0,01367 2,485 0,00648 

     

 

    
 

India does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

India 

  Japan does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,422 0,00031 2,828 0,00234  4,613 0,00000 7,877 0,00000 

2 2,274 0,01149 3,554 0,00019  3,483 0,00025 5,386 0,00000 

3 0,695 0,24359 2,410 0,00797  3,592 0,00016 4,095 0,00002 

4 -0,449 0,32658 2,099 0,01791  3,094 0,00099 3,148 0,00082 

5 -0,257 0,39581 1,073 0,14167  2,437 0,00741 2,151 0,01574 

     

 

    
 

Japan does not cause 

France 

France does not 

cause Japan 

  Japan does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 5,786 0,00000 13,389 0,00000  4,727 0,00000 12,622 0,00000 

2 4,881 0,00000 9,042 0,00000  4,260 0,00001 8,622 0,00000 

3 3,376 0,00037 6,388 0,00000  2,303 0,01064 6,172 0,00000 

4 2,598 0,00469 5,031 0,00000  2,647 0,00406 4,779 0,00000 

5 2,132 0,01651 4,016 0,00003  2,057 0,01984 3,768 0,00008 

(ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α12. (ζπλέρεηα) 

 

Japan does not 

cause Greece 

Greece does not 

cause Japan 

  Japan does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value 
 T-

Statistic 
P-value 

T-

Statistic 
P-value 

1 3,788 0,00008 4,881 0,00000  3,832 0,00006 7,187 0,00000 

2 3,658 0,00013 3,548 0,00019  3,479 0,00025 4,802 0,00000 

3 3,621 0,00015 3,691 0,00011  3,005 0,00133 2,516 0,00593 

4 2,490 0,00639 2,729 0,00317  1,712 0,04348 2,090 0,01830 

5 2,294 0,01090 2,262 0,01186  1,426 0,07690 1,912 0,02792 

     
 

    

 

Japan does not 

cause Netherlands 

Netherlands does not 

cause Japan 

 Japan does not 

cause Spain 

Spain does not 

cause Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value 
 T-

Statistic 
P-value 

T-

Statistic 
P-value 

1 5,631 0,00000 12,279 0,00000  5,009 0,00000 8,993 0,00000 

2 4,602 0,00000 9,073 0,00000  4,040 0,00003 7,118 0,00000 

3 3,083 0,00103 6,625 0,00000  3,574 0,00018 5,543 0,00000 

4 2,791 0,00263 5,233 0,00000  2,826 0,00236 4,385 0,00001 

5 1,832 0,03351 4,156 0,00002  1,955 0,02529 3,766 0,00008 
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Πίλαθας Α13. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ ησλ 13 ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, κφλν γηα ηα δεπγάξηα 

ρξνλνζεηξψλ αλά ήπεηξν, γηα Bandwidth ε = 1,50 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη 

ηηκέο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

USA does not cause 

Canada 

Canada does not 

cause USA 

 China does not cause 

Hong Kong 

Hong Kong does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,172 0,01491 2,709 0,00338  0,411 0,34065 0,978 0,16401 

2 2,707 0,00340 2,206 0,01369  -0,033 0,48693 1,840 0,03288 

3 2,294 0,01090 3,259 0,00056  -0,236 0,40688 1,122 0,13092 

4 2,611 0,00451 2,838 0,00227  -0,779 0,21719 1,165 0,12198 

5 2,640 0,00415 2,945 0,00162  -1,459 0,07222 1,465 0,07140 

     
 

    

 

China does not cause 

India 

India does not cause 

China 

 China does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,718 0,23632 1,200 0,11500  0,103 0,45912 0,627 0,26519 

2 0,509 0,30544 1,186 0,11777  0,286 0,38746 0,862 0,19434 

3 0,058 0,47669 0,770 0,22077  0,614 0,26958 0,284 0,38824 

4 -0,887 0,18473 0,784 0,21659  -0,323 0,37324 0,129 0,44854 

5 -0,621 0,26733 1,405 0,08007  -0,361 0,35891 0,052 0,47945 

     
 

    

 

Hong Kong does not 

cause India 

India does not cause 

Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Japan 

Japan does not cause 

Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,695 0,24359 2,203 0,01380  1,730 0,04178 1,883 0,02987 

2 1,934 0,02655 2,281 0,01128  2,020 0,02171 1,641 0,05039 

3 2,253 0,01214 2,102 0,01780  2,432 0,00752 1,136 0,12794 

4 2,296 0,01085 2,248 0,01228  2,664 0,00386 1,702 0,04441 

5 2,426 0,00764 0,991 0,16074  2,080 0,01878 0,689 0,24529 

     
 

    

 

India does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

India 

 Czech does not cause 

France 

France does not cause 

Czech 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,674 0,00375 2,059 0,01975  1,823 0,03417 1,325 0,09260 

2 3,040 0,00118 2,847 0,00221  1,830 0,03362 2,763 0,00286 

3 2,695 0,00352 2,981 0,00144  2,998 0,00136 3,215 0,00065 

4 2,536 0,00560 3,030 0,00122  2,202 0,01384 2,748 0,00300 

5 1,994 0,02307 2,560 0,00523  1,621 0,05251 2,415 0,00787 

     
 

    

 

Czech does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause Czech 

 Czech does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

Czech 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,157 0,01549 1,771 0,03830  1,758 0,03933 1,410 0,07933 

2 1,894 0,02911 1,932 0,02666  1,828 0,03380 1,908 0,02820 

3 3,168 0,00077 2,656 0,00396  2,400 0,00819 2,117 0,01714 

4 3,049 0,00115 2,633 0,00423  2,094 0,01812 1,602 0,05460 

5 2,649 0,00404 1,834 0,03332  2,625 0,00433 1,132 0,12889 

(ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α13. (ζπλέρεηα) 

 

Czech does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause Czech 

 Czech does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause Czech 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,820 0,03440 2,173 0,01489  1,933 0,02662 2,117 0,01713 

2 2,752 0,00296 2,320 0,01016  2,327 0,00998 3,536 0,00020 

3 3,019 0,00127 2,552 0,00536  2,927 0,00171 3,805 0,00007 

4 3,285 0,00051 2,531 0,00568  2,371 0,00886 3,156 0,00080 

5 3,327 0,00044 2,310 0,01043  2,153 0,01565 2,467 0,00680 

     
 

    

 

Czech does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

Czech 

 France does not 

cause Germany 

Germany does not 

cause France 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,816 0,03472 2,718 0,00329  1,109 0,13370 1,384 0,08316 

2 2,102 0,01778 3,475 0,00026  2,204 0,01378 1,392 0,08199 

3 2,702 0,00345 3,696 0,00011  0,975 0,16467 2,513 0,00599 

4 1,942 0,02610 2,819 0,00241  1,635 0,05105 2,070 0,01924 

5 2,011 0,02216 2,247 0,01231  1,592 0,05566 2,054 0,01999 

     
 

    

 

France does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

France 

 France does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause France 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,657 0,04877 -0,311 0,37803  2,008 0,02230 2,566 0,00514 

2 2,170 0,01499 0,391 0,34791  2,078 0,01885 2,290 0,01101 

3 2,394 0,00832 1,290 0,09854  2,381 0,00863 2,484 0,00650 

4 2,125 0,01681 1,561 0,05925  2,825 0,00236 2,140 0,01619 

5 2,545 0,00546 2,406 0,00806  2,730 0,00317 2,213 0,01346 

     
 

    

 

France does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause France 

 France does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

France 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,489 0,06821 1,590 0,05589  1,349 0,08875 2,541 0,00553 

2 2,324 0,01006 2,687 0,00360  2,209 0,01357 2,990 0,00140 

3 0,521 0,30116 2,918 0,00176  1,461 0,07201 3,465 0,00027 

4 0,625 0,26610 2,626 0,00432  2,012 0,02212 3,020 0,00127 

5 1,405 0,08001 2,438 0,00739  2,430 0,00755 2,812 0,00246 

     
 

    

 

Germany does not 

cause Greece 

Greece does not cause 

Germany 

 Germany does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Germany 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,259 0,01193 0,377 0,35299  2,542 0,00552 2,905 0,00184 

2 1,896 0,02899 0,382 0,35125  2,315 0,01030 2,675 0,00373 

3 2,423 0,00770 1,426 0,07688  2,674 0,00374 2,636 0,00420 

4 2,355 0,00925 2,121 0,01697  3,174 0,00075 2,673 0,00376 

5 2,578 0,00496 2,706 0,00341  2,969 0,00149 2,501 0,00620 

(ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α13. (ζπλέρεηα) 

 

Germany does not 

cause Netherlands 

Netherlands does 

not cause Germany 

 Germany does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Germany 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,816 0,03470 1,845 0,03253  1,183 0,11834 2,466 0,00683 

2 1,470 0,07072 2,848 0,00220  1,383 0,08340 3,107 0,00095 

3 1,350 0,08852 2,778 0,00274  0,627 0,26518 2,993 0,00138 

4 1,038 0,14973 2,586 0,00486  1,355 0,08773 2,674 0,00375 

5 1,794 0,03638 2,583 0,00490  1,932 0,02665 2,358 0,00920 

     
 

    

 

Greece does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Greece 

 Greece does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause Greece 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,560 0,05938 2,459 0,00697  0,486 0,31353 2,016 0,02191 

2 1,608 0,05389 1,937 0,02638  0,995 0,15986 2,582 0,00491 

3 1,961 0,02492 1,868 0,03090  1,791 0,03661 2,604 0,00461 

4 1,763 0,03893 0,956 0,16947  1,915 0,02774 2,032 0,02106 

5 2,530 0,00571 1,934 0,02656  2,660 0,00391 2,469 0,00677 

     
 

    

 

Greece does not 

cause Spain 

Spain does not 

cause Greece 

 Hungary does not 

cause Netherlands 

Netherlands does not 

cause Hungary 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,881 0,18912 2,994 0,00137  2,688 0,00360 2,985 0,00142 

2 1,692 0,04531 3,278 0,00052  2,134 0,01642 2,953 0,00157 

3 1,905 0,02841 3,101 0,00096  2,164 0,01524 3,102 0,00096 

4 1,664 0,04802 2,773 0,00278  2,372 0,00884 3,188 0,00072 

5 2,577 0,00499 3,136 0,00086  2,182 0,01455 2,948 0,00160 

     
 

    

 

Hungary does not 

cause Spain 

Spain does not 

cause Hungary 

 Netherlands does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Netherlands 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,327 0,00999 2,511 0,00601  1,259 0,10393 2,613 0,00449 

2 2,097 0,01802 2,727 0,00320  2,528 0,00573 2,655 0,00397 

3 1,691 0,04544 2,833 0,00230  2,145 0,01598 2,771 0,00279 

4 1,589 0,05598 3,018 0,00127  2,056 0,01988 2,439 0,00737 

5 1,759 0,03928 2,733 0,00314  2,337 0,00971 2,576 0,00500 
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Πίλαθας Α14. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αζίαο γηα ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο, γηα Bandwidth ε = 1,50 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη ηηκέο κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

USA does not cause 

China 

China does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Hong Kong 

Hong Kong does not 

cause USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,832 0,03348 1,447 0,07400  5,354 0,00000 2,714 0,00332 

2 2,544 0,00548 1,453 0,07310  5,724 0,00000 2,148 0,01586 

3 1,862 0,03127 -0,425 0,33532  5,556 0,00000 1,439 0,07502 

4 1,669 0,04752 -1,736 0,04129  5,106 0,00000 1,928 0,02693 

5 2,026 0,02140 -0,789 0,21514  4,677 0,00000 1,814 0,03484 

     
 

    

 

USA does not cause 

India 

India does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,055 0,00113 2,305 0,01059  6,305 0,00000 2,707 0,00339 

2 3,295 0,00049 1,484 0,06895  6,331 0,00000 2,501 0,00619 

3 2,979 0,00145 0,978 0,16406  5,543 0,00000 2,115 0,01722 

4 3,337 0,00042 1,153 0,12448  4,764 0,00000 2,419 0,00777 

5 3,198 0,00069 0,866 0,19318  4,296 0,00001 1,597 0,05510 

     
 

    

 

Canada does not 

cause China 

China does not 

cause Canada 

 Canada does not cause 

Hong Kong 

Hong Kong does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,874 0,19093 -0,476 0,31889  5,331 0,00000 1,866 0,03100 

2 1,762 0,03901 0,058 0,47677  5,571 0,00000 2,148 0,01584 

3 1,512 0,06527 -0,895 0,18539  5,298 0,00000 1,777 0,03780 

4 0,501 0,30804 -0,428 0,33431  4,436 0,00000 2,288 0,01107 

5 0,626 0,26551 -1,149 0,12522  4,088 0,00002 2,566 0,00515 

     
 

    

 

Canada does not 

cause India 

India does not 

cause Canada 

 Canada does not cause 

Japan 

Japan does not cause 

Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,556 0,00530 2,389 0,00845  5,788 0,00000 1,670 0,04747 

2 2,563 0,00519 2,182 0,01457  5,640 0,00000 2,697 0,00350 

3 2,781 0,00271 1,578 0,05726  4,795 0,00000 2,034 0,02096 

4 2,801 0,00255 1,461 0,07201  4,061 0,00002 2,017 0,02187 

5 2,600 0,00466 1,046 0,14786  3,637 0,00014 1,514 0,06501 
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Πίλαθας Α15. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο, γηα Bandwidth ε = 1,50 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη ηηκέο κε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

USA does not cause 

Czech 

Czech does not 

cause USA 

 USA does not cause 

France 

France does not cause 

USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,450 0,00028 3,052 0,00114  2,444 0,00727 2,760 0,00289 

2 3,652 0,00013 3,448 0,00028  2,238 0,01261 3,212 0,00066 

3 3,161 0,00079 3,780 0,00008  3,117 0,00091 2,389 0,00845 

4 2,804 0,00253 3,095 0,00099  3,046 0,00116 2,086 0,01848 

5 3,253 0,00057 2,574 0,00503  3,345 0,00041 2,860 0,00212 

     
 

    

 

USA does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,182 0,01454 2,469 0,00678  3,192 0,00071 2,280 0,01129 

2 2,373 0,00883 2,889 0,00193  2,492 0,00635 1,923 0,02722 

3 2,792 0,00262 2,745 0,00302  1,957 0,02517 1,583 0,05675 

4 2,671 0,00378 1,859 0,03151  1,751 0,04000 1,159 0,12321 

5 3,172 0,00076 2,323 0,01009  2,251 0,01220 1,485 0,06883 

     
 

    

 

USA does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause USA 

 USA does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause USA 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,203 0,00068 3,210 0,00066  2,591 0,00479 2,881 0,00198 

2 3,878 0,00005 3,173 0,00076  1,957 0,02518 3,716 0,00010 

3 3,792 0,00007 3,068 0,00108  2,459 0,00696 3,267 0,00054 

4 3,436 0,00029 3,150 0,00082  2,660 0,00391 2,602 0,00463 

5 3,512 0,00022 2,281 0,01128  2,716 0,00331 2,774 0,00277 

     
 

    

 

USA does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

USA 

 Canada does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,788 0,00265 3,081 0,00103  3,373 0,00037 2,766 0,00284 

2 2,674 0,00375 3,628 0,00014  3,659 0,00013 2,943 0,00162 

3 2,501 0,00618 3,193 0,00070  3,690 0,00011 3,046 0,00116 

4 2,298 0,01078 2,461 0,00692  3,033 0,00121 3,208 0,00067 

5 2,604 0,00460 2,582 0,00491  3,180 0,00074 2,662 0,00389 

     
 

    

 

Canada does not 

cause France 

France does not 

cause Canada 

 Canada does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,111 0,00093 2,498 0,00625  2,860 0,00212 2,215 0,01338 

2 3,370 0,00038 2,368 0,00895  3,400 0,00034 2,330 0,00991 

3 3,785 0,00008 1,946 0,02581  3,512 0,00022 1,832 0,03346 

4 3,523 0,00021 2,329 0,00993  3,256 0,00057 2,180 0,01463 

5 3,353 0,00040 2,645 0,00408  3,317 0,00046 2,242 0,01250 

(ζπλερίδεηαη) 
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Canada does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

Canada 

 Canada does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,342 0,00042 2,243 0,01244  2,398 0,00825 3,125 0,00089 

2 3,302 0,00048 2,491 0,00636  3,164 0,00078 3,894 0,00005 

3 2,548 0,00541 2,790 0,00264  4,145 0,00002 4,212 0,00001 

4 2,110 0,01743 2,752 0,00296  4,090 0,00002 4,144 0,00002 

5 1,958 0,02512 2,799 0,00257  3,812 0,00007 3,535 0,00020 

     
 

    

 

Canada does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause Canada 

 Canada does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Canada 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 3,250 0,00058 2,817 0,00242  2,715 0,00332 2,517 0,00591 

2 3,232 0,00061 2,944 0,00162  2,694 0,00353 2,930 0,00169 

3 3,455 0,00027 2,691 0,00356  2,758 0,00291 2,226 0,01300 

4 3,181 0,00073 2,883 0,00197  2,695 0,00352 2,121 0,01695 

5 3,106 0,00095 2,783 0,00269  2,477 0,00663 1,603 0,05442 

 

 

Πίλαθας Α16. Σηκέο p θαη T-Statistic ηνπ ειέγρνπ κε-γξακκηθήο αηηηφηεηαο ησλ Diks & Panchenko 

(2006) ησλ απνδφζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο, γηα Bandwidth ε = 1,50 θαη γηα πζηεξήζεηο L = 1,2,3,4,5. Οη ηηκέο κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% εκθαλίδνληαη έγρξσκεο. 

 

China does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

China 

 China does not 

cause France 

France does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,303 0,38089 0,846 0,19876  0,419 0,33744 0,294 0,38422 

2 -0,207 0,58180 1,189 0,11723  1,399 0,08089 1,816 0,03471 

3 -1,027 0,15123 0,399 0,34478  0,228 0,40996 1,451 0,07339 

4 -1,459 0,07226 -0,076 0,46984  -1,191 0,11689 0,908 0,18181 

5 -1,448 0,07380 0,303 0,38083  -0,752 0,22608 1,433 0,07589 

     
 

    

 

China does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause China 

 China does not 

cause Greece 

Greece does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,894 0,18569 0,697 0,24305  0,152 0,43970 0,648 0,25845 

2 0,521 0,30119 1,692 0,04537  0,514 0,30346 1,123 0,13080 

3 -0,893 0,18582 1,149 0,12519  -0,319 0,37497 0,278 0,39046 

4 -1,769 0,03842 0,585 0,27922  -0,971 0,16578 0,115 0,45405 

5 -1,320 0,09341 1,174 0,12013  -0,800 0,21175 1,344 0,08948 

(ζπλερίδεηαη) 

 

 

 

 



- 131 - 

Πίλαθας Α16. (ζπλέρεηα) 

 

China does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause China 

 China does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause China 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,809 0,20934 -0,537 0,29558  0,121 0,45200 0,681 0,24795 

2 -0,551 0,29073 -0,988 0,16154  1,013 0,15562 2,014 0,02200 

3 -1,492 0,06781 -1,667 0,04785  -0,587 0,24854 1,079 0,14018 

4 -1,845 0,03252 -1,237 0,10813  -1,193 0,11637 0,513 0,30413 

5 -2,197 0,01403 -0,188 0,42531  -1,562 0,05911 1,415 0,07847 

     
 

    

 

China does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

China 

 Hong Kong does not 

cause Czech 

Czech does not cause 

Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 0,582 0,28032 1,750 0,04009  1,599 0,05489 3,563 0,00018 

2 1,242 0,10714 2,245 0,01239  2,416 0,00785 3,973 0,00004 

3 -0,052 0,47931 2,064 0,01950  2,500 0,00620 3,965 0,00004 

4 -1,351 0,08829 1,747 0,04031  2,508 0,00607 3,756 0,00009 

5 0,221 0,41240 2,452 0,00709  2,244 0,01243 3,204 0,00068 

     

 

    
 

Hong Kong does not 

cause France 

France does not cause 

Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Germany 

Germany does not 

cause Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,694 0,04510 4,381 0,00001  1,748 0,04025 4,332 0,00001 

2 1,764 0,03887 5,203 0,00000  1,664 0,04806 4,982 0,00000 

3 2,591 0,00478 4,956 0,00000  2,651 0,00402 4,897 0,00000 

4 2,433 0,00748 4,510 0,00000  2,900 0,00187 4,171 0,00002 

5 2,723 0,00323 4,277 0,00001  2,480 0,00656 3,830 0,00006 

     
 

    

 

Hong Kong does not 

cause Greece 

Greece does not cause 

Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,065 0,14338 3,120 0,00090  1,861 0,03134 3,410 0,00033 

2 1,893 0,02920 3,065 0,00109  3,595 0,00016 3,399 0,00034 

3 1,278 0,10061 2,107 0,01754  3,815 0,00007 3,745 0,00009 

4 1,255 0,10478 3,010 0,00131  3,396 0,00034 3,756 0,00009 

5 1,069 0,14261 2,732 0,00315  3,545 0,00020 3,186 0,00072 

     
 

    

 

Hong Kong does not 

cause Netherlands 

Netherlands does not 

cause Hong Kong 

 Hong Kong does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Hong Kong 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 1,966 0,02466 4,312 0,00001  1,717 0,04301 4,226 0,00001 

2 1,330 0,09179 5,065 0,00000  1,417 0,07825 5,337 0,00000 

3 1,820 0,03436 4,852 0,00000  1,948 0,02569 5,943 0,00000 

4 2,182 0,01456 4,453 0,00000  1,499 0,06695 5,058 0,00000 

5 2,145 0,01596 4,074 0,00002  1,882 0,02991 4,651 0,00000 

(ζπλερίδεηαη) 
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Πίλαθας Α16. (ζπλέρεηα) 

 

India does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

India 

 India does not cause 

France 

France does not 

cause India 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,900 0,00187 1,222 0,11094  3,121 0,00090 1,362 0,08657 

2 3,106 0,00095 1,184 0,11829  2,797 0,00258 2,540 0,00554 

3 2,849 0,00220 1,560 0,05936  1,949 0,02563 2,597 0,00470 

4 3,273 0,00053 1,275 0,10122  0,998 0,15921 2,552 0,00535 

5 2,688 0,00360 1,950 0,02560  1,115 0,13253 2,898 0,00188 

     
 

    

 

India does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause India 

 India does not cause 

Greece 

Greece does not 

cause India 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,948 0,00160 1,179 0,11921  3,113 0,00093 0,854 0,19666 

2 2,708 0,00339 1,763 0,03898  3,546 0,00020 1,981 0,02382 

3 2,228 0,01295 1,973 0,02425  2,426 0,00763 1,322 0,09304 

4 1,682 0,04624 1,827 0,03382  2,756 0,00292 1,579 0,05721 

5 1,563 0,05908 2,434 0,00747  2,454 0,00706 2,112 0,01732 

     
 

    

 

India does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause India 

 India does not cause 

Hungary 

Hungary does not 

cause India 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,327 0,00999 2,065 0,01946  2,859 0,00213 1,799 0,03600 

2 2,800 0,00256 2,044 0,02048  2,288 0,01108 2,979 0,00145 

3 1,934 0,02656 1,601 0,05468  2,119 0,01703 2,739 0,00308 

4 1,517 0,06463 2,097 0,01798  1,190 0,11709 2,507 0,00609 

5 2,122 0,01692 2,629 0,00428  1,244 0,10668 2,880 0,00199 

     
 

    

 

India does not cause 

Spain 

Spain does not cause 

India 

  Japan does not cause 

Czech 

Czech does not cause 

Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,882 0,00198 2,000 0,02277  1,434 0,07582 3,442 0,00029 

2 2,056 0,01990 3,133 0,00087  2,103 0,01772 3,557 0,00019 

3 1,107 0,13420 3,731 0,00010  1,587 0,05628 3,436 0,00030 

4 0,666 0,25275 3,137 0,00085  2,473 0,00670 2,743 0,00304 

5 1,595 0,05533 3,264 0,00055  1,635 0,05105 2,150 0,01579 

     
 

    

 

Japan does not cause 

France 

France does not 

cause Japan 

  Japan does not cause 

Germany 

Germany does not 

cause Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,758 0,00290 5,570 0,00000  2,714 0,00333 5,399 0,00000 

2 2,859 0,00212 5,630 0,00000  2,849 0,00219 5,134 0,00000 

3 2,642 0,00412 4,850 0,00000  2,133 0,01646 4,334 0,00001 

4 2,489 0,00640 4,352 0,00001  2,809 0,00249 4,046 0,00003 

5 1,507 0,06587 4,020 0,00003  1,470 0,07084 3,617 0,00015 

(ζπλερίδεηαη) 
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Japan does not cause 

Greece 

Greece does not cause 

Japan 

  Japan does not 

cause Hungary 

Hungary does not 

cause Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,237 0,01264 3,791 0,00007  2,359 0,00916 3,436 0,00030 

2 1,643 0,05016 2,912 0,00180  2,929 0,00170 3,329 0,00044 

3 1,078 0,14061 2,646 0,00407  2,193 0,01417 3,035 0,00120 

4 1,436 0,07557 2,576 0,00499  1,978 0,02395 2,650 0,00403 

5 0,589 0,27809 2,009 0,02228  1,959 0,02503 2,517 0,00593 

     
 

    

 

Japan does not cause 

Netherlands 

Netherlands does not 

cause Japan 

 Japan does not 

cause Spain 

Spain does not cause 

Japan 

L T-Statistic P-value T-Statistic P-value  T-Statistic P-value T-Statistic P-value 

1 2,326 0,01000 5,380 0,00000  2,904 0,00184 5,335 0,00000 

2 2,284 0,01119 5,601 0,00000  2,665 0,00384 5,814 0,00000 

3 1,498 0,06711 4,920 0,00000  2,556 0,00529 5,113 0,00000 

4 1,766 0,03871 4,439 0,00000  2,224 0,01309 4,701 0,00000 

5 1,159 0,12319 4,156 0,00002  1,865 0,03107 4,312 0,00001 

 

 

 


