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Πρόλογος. 
 
 
Οι οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην ευρύτερη περιοχή, 

της Ανατολικής Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπής και της Μέσης Ανατολής, 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνο για την εξέταση της πορείας των εθνικών 

οικονοµιών των κρατών της περιοχής αυτής αλλά εν γένει για την παγκόσµια 

οικονοµία.  

 

Οι πλούσιες σε ορυκτά µεταλλεύµατα αυτές χώρες, συνδυάζουν πολλά ιδιαίτερα 

οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που ο αναλυτής οφείλει να 

εξετάσει και αναλύσει σε βάθος προκειµένου να εξάγει τα σωστά συµπεράσµατα ως 

προς τους τρόπους λήψεως των πολιτικών και οικονοµικών αποφάσεων και 

χάραξης των οικονοµικών και πολιτικών στρατηγικών στις χώρες αυτές και το 

µέλλον των εθνικών οικονοµιών τους.  

 

Ειδικότερα η Τουρκία, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση µουσουλµανικής χώρας, η 

οποία έχει ασπαστεί εδώ και πολλά χρόνια µια φιλοδυτική πολιτική. Αυτό 

αποδεικνύεται  τόσο από την επιθυµία της να είναι η πρώτη µουσουλµανική χώρα 

που θα γίνει πλήρες µέλος της Ε.Ε. όσο και από τις στενές πολιτικές σχέσεις που 

έχει συνάψει κατά τα τελευταία χρόνια µε τις Η.Π.Α. και το Ισραήλ, χώρες οι οποίες 

θεωρούνται ως αντίπαλο δέος για πολλές άλλες µουσουλµανικές χώρες της 

περιοχής.  

 

Η οικονοµική ανάπτυξη της Τουρκίας, θα ωφελήσει πολλαπλώς όχι µόνο την ίδια, 

αλλά και την ευρύτερη περιοχή καθώς έχει αποδειχθεί εµπειρικά από πολλούς 

ερευνητές ότι καθώς το βιοτικό επίπεδο µιας χώρας αυξάνεται, µετριάζονται οι 

εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις γεγονός που έχει αντίκτυπο και στις 
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χώρες της ευρύτερης περιοχής µε την ανάπτυξη των οικονοµικών δεσµών και τη 

µείωση των στρατιωτικών εξοπλισµών. 

 

Επιπλέον, η Τουρκία συγκαταλέγεται στις αναπτυσσόµενες χώρες που λόγω του 

πληθυσµιακού της µεγέθους και της γεωγραφικής της θέσης, µπορεί να εξελιχθεί σε 

µια µεγάλη περιφερειακή δύναµη. Είναι ωστόσο σηµαντικό η δυναµική που της 

παρέχει το διαρκώς αυξανόµενο εργατικό δυναµικό της να συνδυαστεί µε σωστές 

οικονοµικές και πολιτικές επιλογές, προκειµένου η χώρα αυτή να οδηγηθεί σε µια 

σταθερή τροχιά ανάπτυξης και να αποτελέσει παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και 

σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. 
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Περίληψη 
 

Οι µακροοικονοµικοί δείκτες µιας χώρας και η εξέλιξη τους διαχρονικά, αποτελούν 

πολύ σηµαντικά εργαλεία στα χέρια των οικονοµικών αναλυτών προκειµένου να 

περιγράψουν την οικονοµική της κατάσταση και να καταλήξουν σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα για την πορεία της οικονοµίας της υπό εξέταση χώρας.  

 

Τα επίπεδα του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος και η διαχρονική τους εξέλιξη 

αποτελεί ίσως τον πιο συχνά χρησιµοποιούµενο µακροοικονοµικό δείκτη για την 

εξέταση της οικονοµικής ευηµερίας µιας χώρας. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις 

αποτελούν δύο πολύ σηµαντικά µακροοικονοµικά µεγέθη που επηρεάζουν το 

Εγχώριο Προϊόν µιας χώρας και κατ’ επέκταση και την ευηµερία της. Η έρευνα για 

την ύπαρξη σχέσεων που συνδέουν αυτά τα τρία µεγέθη και για το πως 

αλληλοεπηρεάζονται αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον οικονοµικό θέµα και έχει 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών µελετητών. 

 

Από το 1923 ως σήµερα η Τουρκία πέρασε πολλές διαδοχικές περιόδους 

οικονοµικής ανάπτυξης, ακολουθούµενες από κρίσεις και οικονοµικές υφέσεις. 

Ωστόσο, η Τουρκία στο διάστηµα αυτό κατάφερε να εξελιχθεί από µια µικρή κλειστή 

αγροτική οικονοµία, σε µια υποσχόµενη, ανοιχτή, αναπτυσσόµενη χώρα. 

 

Η παρούσα εργασία µετά από µια σύντοµη ιστορική οικονοµική αναδροµή, αναλύει 

τους σηµαντικότερους µακροοικονοµικούς δείκτες για την τουρκική οικονοµία, και 

χρησιµοποιώντας ένα υπόδειγµα VAR, εξετάζει κατά πόσον οι υπό εξέταση 

οικονοµικές µεταβλητές και οι χρονικές τους υστερήσεις αλληλοεπηρεάζονται.   

 

 

 6



Summary 
 

The macroeconomic indexes and their progress in the course of time, are very 

useful tools, used by economists in order to describe the economic situation of a 

country and to conclude to the right measures that will foster its economy. 

 

The levels of Gross Domestic Product and its diachronic evolution constitute 

probably the most popular macroeconomic index for the description of the wealth of 

a country. Exports and Investments comprise two very important macroeconomic 

variables which influence Gross Domestic Product and a country’s prosperity 

respectively. The investigation for the existence of the relationships between these 

three variables is a really interesting economic issue and has attracted the attention 

of many researchers. 

 

Since 1923, Turkey has gone through many sequential periods of economic 

development, crises and recessions. Nevertheless, during all these years, Turkey 

has managed to overpass the difficulties of the past and has become a more open, 

promising developing economy. 

 

The present essay reviews the Turkish economic history, analyses the most 

important macroeconomic indexes for the Turkish economy, and uses a VAR model 

to conclude to the existence of deterministic relationships between the economic 

variables under examination.   
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Κεφάλαιο 1.  Εισαγωγή. 

 

Ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας των οικονοµικών της ανάπτυξης είναι η διερεύνηση 

των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων της οικονοµικής ανάπτυξης. Η σχέση 

ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και στις επενδύσεις και τις εξαγωγές έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Ο ρόλος των εξαγωγών και των επενδύσεων έχει αποκτήσει µεγάλη σηµασία τα 

τελευταία χρόνια, καθώς σχετίζονται άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη και το 

επίπεδο του εθνικού πλούτου. Ο όρος οικονοµική ανάπτυξη αναφέρεται στη 

διαδικασία βελτίωσης του επιπέδου ευηµερίας και των υλικών αγαθών µέσω της 

αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας.  

 

Η οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας είθισται να µετράται από το επίπεδο του 

Εγχώριου ή Εθνικού Προϊόντος της και τη διαχρονική του εξέλιξη. Το Εθνικό Προϊόν 

µιας χώρας ορίζεται ως η αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 

από τους πολίτες της µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα, συνήθως ένα ηµερολογιακό 

έτος. Το Εγχώριο Προϊόν διαφέρει από το Εθνικό στο ότι αναφέρεται στην 

παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών σ΄ ένα αυστηρά προκαθορισµένο χώρο 

χωρίς να λαµβάνει υπόψη τη ροή εισοδηµάτων από και προς την αλλοδαπή 

(Πουρναράκης 1997). Για τους σκοπούς της πραγµατείας αυτής ως µέτρο της 

οικονοµικής ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τα 

στατιστικά δεδοµένα για όλες τις υπό εξέταση µεταβλητές λήφθηκαν από την 

Eurostat (2005).   
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Οι εξαγωγές συνιστούν κύρια πηγή οικονοµικής ανάπτυξης. Άµεσα, καθώς 

αποτελούν µέρος της εγχώριας παραγωγής, αλλά και έµµεσα, αφού διευκολύνουν 

την εισαγωγή αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, και κατά συνέπεια την εισαγωγή 

νέων ιδεών, γνώσης και τεχνολογίας (Gylfason, 1999).  Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε 

τον Solow (1956) οι ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις είναι συµπληρωµατικές και 

έχουν µια τάση  να επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. 

 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των σχέσεων ανάµεσα στην 

οικονοµική ανάπτυξη, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις για την Τουρκική οικονοµία 

κατά την περίοδο 1988-2004. Η διερεύνηση αυτή θα γίνει µε την βοήθεια 

οικονοµετρικών τεχνικών ανάλυσης οι οποίες περιλαµβάνουν ελέγχους µοναδιαίας 

ρίζας, συνολοκλήρωση και αιτιότητα κατά Granger.  

 

Στόχοι της εργασίας αποτελούν η επισκόπηση της εξέλιξης της τουρκικής 

οικονοµίας, η εξέταση της θέσης της στη διεθνή οικονοµία και των προοπτικών της.  

 

Τα βασικά ερωτήµατα που θέτει η εργασία αυτή είναι τα εξής: 

 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη της Τουρκίας. 

• Ποια είναι η σχέση µεταξύ των εξαγωγών και της οικονοµικής ανάπτυξης. 

• Ποια είναι η σχέση µεταξύ των επενδύσεων και της οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

• Ποια είναι η σχέση µεταξύ των επενδύσεων και των εξαγωγών. 

• Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της τουρκικής οικονοµίας. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια επισκόπηση των θεωρητικών και εµπειρικών 

ερευνών που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. 

Το τρίτο κεφάλαιο διαπραγµατεύεται την πορεία της τουρκικής οικονοµίας από την 

σύσταση του σύγχρονου τουρκικού κράτους ως και το 2000. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται µια εκτενής αναφορά στις εξελίξεις των ετών 1996-2005 και συζητείται η 

εξέλιξη κάποιων σηµαντικών µακροοικονοµικών µεγεθών. Στο πέµπτο κεφάλαιο 

ακολουθεί η εµπειρική ανάλυση των σχέσεων ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη, 

τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα. 
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Κεφάλαιο 2.  Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

2.1  Εισαγωγή 

 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της µακροοικονοµικής ανάλυσης βρίσκεται το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) µιας χώρας, δηλαδή, η αξία όλων των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τους παραγωγικούς συντελεστές της 

και πωλούνται στην αγορά σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Το ΑΕΠ, που αποτελεί 

το βασικό µέτρο προσδιορισµού του παραγόµενου προϊόντος µιας χώρας µε το 

οποίο ασχολείται η µακροοικονοµική, περιλαµβάνει την αξία των τελικών 

οικονοµικών αγαθών και υπηρεσιών αποτιµηµένων σε τιµές αγοράς και συνήθως 

υπολογίζεται µε την άθροιση όλων των δαπανών σε τελικό προϊόν. Εναλλακτικά, το 

ΑΕΠ µπορεί να υπολογιστεί είτε ως το άθροισµα των εισοδηµάτων των 

παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιήθηκαν κατά την παραγωγική 

διαδικασία σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, είτε ως το άθροισµα των δαπανών 

για την πληρωµή αυτών των παραγωγικών συντελεστών.  

 

Ένας από τους κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της πορείας του ΑΕΠ 

µιας χώρας είναι οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυξάνουν το συσσωρευµένο 

κεφάλαιο µιας οικονοµίας, οδηγώντας σε βελτιώσεις της παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι δυνατότητες παραγωγής, η παραγωγικότητα, η αποτελεσµατικότητα κόστους, 

καθώς και η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος βελτιώνονται όταν υπάρχουν 

αποτελεσµατικές επενδύσεις. Επίσης οι επενδύσεις συµβάλουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών. 
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Η ιδέα ότι η ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελεί µία από τις κύριες συνιστώσες της 

αύξησης του προϊόντος είναι γνωστή. Η αύξηση των εξαγωγών δύναται να 

επηρεάσει την αύξηση του προϊόντος µέσω των θετικών εξωτερικοτήτων και των 

πολλαπλασιαστικών τους επιδράσεων που διαχέονται στο σύνολο της οικονοµίας. 

Σε αυτό συµβάλει και η δηµιουργία επιχειρηµατικών καινοτοµιών, που καθιστά τον 

εξαγωγικό τοµέα της οικονοµίας πιο αποτελεσµατικό και ανταγωνιστικό στο διεθνές 

περιβάλλον. Ωστόσο παρ όλες τις θετικές επιδράσεις που µπορεί να έχουν οι 

εξαγωγές για την οικονοµία της Τουρκίας, το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ελλειµµατικό 

εµπορικό ισοζύγιο µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν αποτελεί µια 

αναπτυσσόµενη χώρα, η ανάπτυξη της οποίας βασίζεται εξολοκλήρου στον 

εξαγωγικά προσανατολισµένο βιοµηχανικό τοµέα της, όπως είναι οι 

αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας. Αντίθετα η Τουρκία ακολουθεί το υπόδειγµα της 

εισαγωγικώς προσανατολισµένης οικονοµικής ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται και 

µέσω του ολοένα και αυξανόµενου ποσοστού συµµετοχής του τοµέα των 

υπηρεσιών στο ΑΕΠ της.  

 

Υπάρχει µια πληθώρα µελετών που έχουν εξετάσει αµφότερα θεωρητικά και 

εµπειρικά τις σχέσεις ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη, τις εξαγωγές και τις 

επενδύσεις. Μερικές από αυτές τις έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, άλλες µελέτες ασχολούνται µε τις χώρες του ΟΟΣΑ και 

άλλες έρευνες ασχολούνται µε διαφορετικά δείγµατα χωρών ή και µε περιπτώσεις 

µεµονωµένων κρατών. 
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2.2  Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 

 

H οικονοµική ανάπτυξη είναι παρεµφερής έννοια µε την οικονοµική µεγέθυνση και 

παλαιότερα οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούσαν συχνά τους δύο όρους ως 

συνώνυµους. Ωστόσο είναι χρήσιµο να γίνεται διάκριση ανάµεσα στις δύο έννοιες.   

 

Οικονοµική ανάπτυξη είναι η διαρκής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που 

υποδηλώνει αυξηµένο κατά κεφαλήν εισόδηµα, καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης 

και υγείας όπως επίσης και περιβαλλοντικής προστασίας. Γενικότερα θεωρείται µία 

σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια που περιλαµβάνει όλες τις συνισταµένες που 

συµβάλουν στη βελτίωση της κοινωνικής ευηµερίας. Ως οικονοµική µεγέθυνση 

ορίζεται η ποσοστιαία ετήσια µεταβολή του παραγόµενου προϊόντος µιας οικονοµίας 

(ΑΕΠ). Κάποιοι κριτικοί επισηµαίνουν ότι το ΑΕΠ είναι ένα µονοδιάστατο µέτρο της 

οικονοµικής ευηµερίας που δεν λαµβάνει υπόψη του τις µη-οικονοµικές συνιστώσες 

όπως είναι η σχόλη (leisure time), η πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες 

υγείας, το περιβάλλον, η ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η οικονοµική 

µεγέθυνση είναι συνεπώς αναγκαία αλλά µη ικανή συνθήκη για την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 

Από το 1986 και έπειτα υπήρξαν αρκετές θεωρητικές έρευνες που ασχολήθηκαν µε 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο µέχρι 

σήµερα δεν έχει επιτευχθεί κάποια συναίνεση όσον αφορά τους µηχανισµούς που 

συνδέουν τις επιλογές των οικονοµικών πολιτικών µε την ανάπτυξη. Με τις 

περιοριστικές υποθέσεις του παραδοσιακού νεο-κλασσικού µοντέλου ανάπτυξης – 

π.χ. φθίνουσες αποδόσεις των επαναχρησιµοποιούµενων παραγωγικών 

συντελεστών, εξωγενείς ρυθµοί αποταµίευσης, πληθυσµιακής αύξησης και 
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τεχνολογικής προόδου – οι οικονοµικές πολιτικές δεν παίζουν άµεσο ρόλο στη 

διαµόρφωση της µακροχρόνιας οικονοµικής ανάπτυξης (OECD, 2003). Στην ακραία 

περίπτωση, στην οποία οι χώρες έχουν την ίδια αποταµίευση, τεχνολογική πρόοδο 

και πληθυσµιακή αύξηση, θα µοιράζονται και την ίδια τροχιά ανάπτυξης της 

ισορροπίας σταθερής κατάστασης (steady state)1. Η µη διαπίστωση µιας τέτοιας 

διαδικασίας σύγκλισης έχει οδηγήσει τους περισσοτέρους οικονοµολόγους να 

αφαιρέσουν µερικές από αυτές τις περιοριστικές υποθέσεις και να θεωρήσουν µια 

υπό συνθήκη διαδικασία σύγκλισης.   

 

Για παράδειγµα, η χαλάρωση της υπόθεσης ότι η αποταµίευση και οι επενδύσεις 

είναι εξωγενείς, επιτρέπει στην οικονοµική πολιτική να επηρεάσει την ανάπτυξη 

βραχυχρόνια και µεσοπρόθεσµα. Μια σειρά µελετών προτείνουν ότι οι οικονοµικές 

πολιτικές καθώς και άλλοι θεσµοί επιδρούν στο επίπεδο της οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας µε την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές κατανέµονται σε µία 

οικονοµία. Παρ’ όλα αυτά, µια αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής, είτε µέσω των 

αποτελεσµάτων της στην επένδυση είτε µέσω των επιδράσεών της στην οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα, οδηγεί µόνο σε παροδικές αλλαγές στην αύξηση της 

παραγωγής σε αυτά τα µοντέλα. Όταν το απόθεµα κεφαλαίου και το επίπεδο της 

παραγωγής φθάσουν σε επίπεδα στα οποία, το νέο ποσοστό ακαθάριστης 

επένδυσης επαρκεί µόνο για να διατηρήσει ένα σταθερό λόγο κεφαλαίου/εργασίας 

συν ένα ποσό που καλύπτει την φυσική απόσβεση, η οικονοµική ανάπτυξη 

επανέρχεται στα επίπεδα της ισορροπίας σταθερής κατάστασης. ∆ηλαδή, κάθε 

οικονοµική πολιτική στην αποταµίευση και την επένδυση επηρεάζει την αύξηση της 

παραγωγής µόνο βραχυχρόνια και µεσοπρόθεσµα ενώ ο µακροχρόνιος ρυθµός 

ανάπτυξης (η κλίση της τροχιάς) µένει ανεπηρέαστος. 
                                                 
1 Ισορροπία Σταθερής Κατάστασης ή Σταθερή Εξέλιξη της Οικονοµίας (Steady State): Ένα είδος 
ισορροπίας, ειδικά στο νεοκλασσικό µοντέλο µεγέθυνσης, στο οποίο, οι µη σταθερές µεταβλητές 
αυξάνονται διαχρονικά µε έναν κοινό σταθερό ρυθµό. 
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Μια άλλη κατηγορία µελετών χαλαρώνει την υπόθεση των φθινουσών αποδόσεων 

του κεφαλαίου. Οι εργασίες αυτές υποθέτουν ότι η παραγωγική διαδικασία εκτός 

από φυσικό κεφάλαιο, απαιτεί και άλλες µορφές κεφαλαίου όπως το ανθρώπινο 

κεφάλαιο (πχ. Εκπαίδευση), τεχνογνωσία και υποδοµές (βλ. Lucas 1988, Jones and 

Manuelli 1990, Rebelo 1991). Μερικές από αυτές τις µορφές κεφαλαίου είναι πιθανό 

να συµβάλουν στις καινοτοµίες και την τεχνολογική πρόοδο, οδηγώντας έτσι σε 

σταθερές ή ακόµα και αυξανόµενες αποδόσεις κεφαλαίου (Romer 1986, Young 

1991) ή σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) (Romer 1990, Grossman and Helpman 

1991, Aghion and Howitt 1992).  Για παράδειγµα το ανθρώπινο κεφάλαιο και η 

έρευνα (R&D) συµβάλουν σηµαντικά στη δηµιουργία νέων ιδεών και 

κεφαλαιουχικών αγαθών. Η ενσωµάτωση αυτών στην παραγωγική διαδικασία 

συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των παραγωγικών συντελεστών και 

κατ’ επέκταση δηµιουργείται ένας σύνδεσµος µεταξύ της συσσώρευσης φυσικού 

κεφαλαίου και των µακροχρόνιων ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

Με τις σταθερές (ή αυξανόµενες) αποδόσεις αυτής της ευρύτερης έννοιας του 

κεφαλαίου, ο µακροχρόνιος ρυθµός ανάπτυξης γίνεται ενδογενής, µε την έννοια ότι 

εξαρτάται από τις επενδυτικές επιλογές. Μερικά από αυτά τα υποδείγµατα 

ενδογενούς ανάπτυξης υποδηλώνουν «υπό συνθήκη» σύγκλιση ενώ άλλα όχι. Αυτό 

εξαρτάται από τις υποθέσεις που γίνονται σχετικά µε την εξειδίκευση της 

συνάρτησης παραγωγής και την εξέλιξη της συσσώρευσης κεφαλαίου (Barro and 

Sala-i-Martin 1995, Durlauf and Quah 1999). Σε κάθε περίπτωση, οι οικονοµικές 

πολιτικές µπορεί να έχουν µόνιµα αποτελέσµατα στη µεγέθυνση της παραγωγής, 

στο βαθµό που µπορούν να επηρεάσουν τις αποταµιεύσεις και το σχηµατισµό 

διαφόρων µορφών κεφαλαίου. 
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Η διαφορά των δύο προσεγγίσεων έγκειται στο πως κάποιος βλέπει τη διαδικασία 

συσσώρευσης διαφόρων τύπων κεφαλαίου να επηρεάζεται από οικονοµικές 

πολιτικές και στο πως το συσσωρευµένο κεφάλαιο έπειτα αναδράει στη µεγέθυνση 

της παραγωγής.  

 

2.3  Ανασκόπηση εµπειρικής βιβλιογραφίας 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την εξέταση των αιτιακών σχέσεων ανάµεσα 

στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπυξη ξεκινώντας από τη 

δεκαετία του 1960 και φτάνοντας ως τις µέρες µας. Ωστόσο οι τεχνικές ανάλυσης 

έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά κατά την περίοδο αυτή. Ως τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, οι εµπειρικοί αναλυτές χρησιµοποιούσαν κυρίως τεχνικές συσχέτισης (βλ., 

Emery 1967, Maizels 1968, Kravis 1970, Michalopoulos and Jay 1973, Michaely 

1977, Balassa 1978 & 1985, Heller and Porter 1978, Tyler 1981, Feder 1983, 

Kavoussi 1984, Otani and Villanueva 1988, Fosu 1990, Wilbur and Haque 1992, 

Dodaro 1993, Mueller 1994). Με την ανάπυξη των ελέγχων αιτιότητας (Granger 

1969, Engle and Granger 1987) οι τεχνικές συσχέτισης σταδιακά αντικαταστάθηκαν 

καθώς αδυνατούσαν να προσδιορίσουν την κατεύθυνση της αιτιότητας. Επίσης η 

ανάπτυξη των ελέγχων µοναδιαίας ρίζας (Dickey and Fuller 1979) και των τεχνικών 

συνολοκλήρωσης (Phillips 1986 & 1987, Perron 1988, Phillips and Perron 1988), 

διευκόλυνε πολύ των έλεγχο των ιδιοτήτων των δεδοµένων όπως η στασιµότητα και 

η συνολοκλήρωση των χρονοσειρών.    

 

Οι Michalopoulos και Jay (1973), χρησιµοποίησαν ως ερµηνευτικές µεταβλητές την 

επένδυση, τις εξαγωγές και την εργασία σε µια διακρατική παλινδρόµηση µε σκοπό 
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την εξήγηση των αποκλίσεων στους ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ στις διάφορες 

χώρες. Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 39 αναπτυσσόµενες χώρες για την περίοδο 

1960-66, βρήκαν ότι οι διαφορές στους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, οφείλονται 

κατά 53 τοις εκατό στις επενδύσεις και την εργασία, ενώ η προσθήκη της 

µεταβλητής των εξαγωγών στην εξίσωση, αύξησε τον συντελεστή προσδιορισµού 

στο 0,71. Η θετική επίδραση των εξαγωγών στην οικονοµική ανάπτυξη, παρέχει 

αποδείξεις για τα πλεονεκτήµατα των πολιτικών ανάπτυξης των εξαγωγών (export-

orientation) έναντι των πολιτικών υποκατάστασης των εισαγωγών (import-

substitution). 

 

Η Balassa B. (1978, 1985) χρησιµοποιώντας παραπλήσιες µεθοδολογίες µε αυτήν 

των Michalopoulos και Jay (1973), εξετάζει τη σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και την 

οικονοµική µεγέθυνση σε ένα δείγµα (έντεκα και σαραντατριών αντίστοιχα) 

αναπτυσσόµενων χωρών και καταλήγει στα ίδια συµπεράσµατα αναφορικά µε την 

επίδραση των εξαγωγών στην οικονοµική ανάπτυξη. 

 

Ο Tyler (1981) αναλύοντας δεδοµένα από 55 µέσου εισοδήµατος αναπτυσσόµενες 

χώρες για την περίοδο 1960 – 1977, µε διµεταβλητούς ελέγχους διαπίστωσε θετικές 

σχέσεις ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τις συνολικές 

εξαγωγές, καθώς και άλλες οικονοµικές µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

εξαγωγές και οι επενδύσεις είναι σηµαντικές µεταβλητές στην εξήγηση των 

διακυµάνσεων της αύξησης του ΑΕΠ µεταξύ των διαφόρων κρατών. 

 

Οι Dutt και Ghosh (1994) σε µία εµπειρική έρευνα για τη σχέση µεταξύ των 

εξαγωγών και την οικονοµική ανάπτυξη σε ένα µεγάλο αριθµό οικονοµιών την 
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περίοδο 1953-1991, διαπίστωσαν ότι, για την πλειοψηφία των χωρών που 

µελέτησαν, οι εξαγωγές και το ΑΕΠ µπορούν να συνολοκληρωθούν. 

 

Οι Borenstein et al (1998) εξετάζοντας την επίδραση των Άµεσων Ξένων 

Επενδύσεων (Foreign Direct Investment, FDI, ΑΞΕ) στην οικονοµική ανάπτυξη για 

69 αναπτυσσόµενες χώρες, για δύο δεκαετίες, συµπεραίνουν ότι οι FDI είναι ένα 

σηµαντικό όχηµα για την µεταφορά τεχνολογίας, συµβάλλοντας περισσότερο από 

ότι οι εγχώριες επενδύσεις στην οικονοµική ανάπτυξη.  

 

Ο O. A. Onafowora (1998) εξετάζει κατά πόσον οι µεταβολές στις επενδύσεις, τις 

εξαγωγές και τις εµπορικές πολιτικές, επιδρούν στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Χρησιµοποιώντας ένα υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος (VECM) πάνω σε στοιχεία 

από 12 υπο-Σαχάριες Αφρικανικές χώρες, καταλήγει ότι οι αιφνίδιες διαταραχές στις 

εµπορικές πολιτικές, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, έχουν σηµαντική επίδραση 

στις 10 από τις 12 χώρες του δείγµατος. Έτσι, προτείνεται ότι είναι δυνατό να 

αναζωογονηθεί η οικονοµική ανάπτυξη σε κάποιες Αφρικανικές χώρες διαµέσου 

εξωστρεφών πολιτικών επέκτασης των εξαγωγών. Επίσης επισηµαίνεται η σηµασία 

και η ανάγκη για εφαρµογή φιλελεύθερων πολιτικών εκ µέρους των Αφρικανικών 

κρατών προκειµένου να προαχθεί η οικονοµική τους ανάπτυξη στη σύγχρονη 

εποχή. 

 

O Qiao Yu (1998) υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο και οι εξαγωγές 

εµπορικών προϊόντων αποτελούν δύο καθοριστικούς παράγοντες για την οικονοµική 

ανάπτυξη της Κίνας την δεκαετία του 1980.  ∆ιαπιστώνει αµφίδροµη αιτιακή σχέση 

ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, και 

µονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και τη βιοµηχανική παραγωγή. 
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Επίσης δεν διαπιστώνεται κάποια αιτιακή σχέση ανάµεσα στις εισαγωγές και το 

παραγόµενο προϊόν. Αυτά τα ευρήµατα προτείνουν ότι η Κίνα ακολουθεί µια τροχιά 

ανάπτυξης που βασίζεται στις επενδύσεις. Η εµπορική στρατηγική της Κίνας που 

ενθαρρύνει τις εξαγωγές προϊόντων εντείνει την οικονοµική της ανάπτυξη, ενώ οι 

εισαγωγές δεν φαίνεται να έχουν κάποια άµεση συνεισφορά σε αυτήν.  

 

Ο Gylfason (1999) εξέτασε τη σχέση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και των 

εξαγωγών σε χώρες µε χαµηλό και υψηλό πληθωρισµό, καθώς και των επενδύσεων 

και διαπίστωσε ότι η µείωση των εξαγωγών έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

οικονοµικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τις επενδύσεις, τονίζει πως ο µεγάλος όγκος 

επενδύσεων δεν εγγυάται γρήγορη και διαρκή ανάπτυξη, καθώς µόνο εκείνοι οι 

παράγοντες οι οποίοι ενθαρρύνουν τις επενδύσεις υψηλής ποιότητας (π.χ σταθερές 

τιµές) και κατάλληλα κίνητρα µπορούν να οδηγήσουν σε οικονοµική ανάπτυξη. 

 

O Siddique (1999) εξετάζοντας τη σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και την οικονοµική 

ανάπτυξη στη Μαλαισία για την περίοδο 1966-96, δεν διαπίστωσε σχέσεις 

αιτιότητας ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τις εξαγωγές, ωστόσο διαπίστωσε 

ότι η οικονοµική ανάπτυξη συµβάλει (κατά Granger) στις εξαγωγές βιοµηχανικών 

προϊόντων. 

 

Οι Ghirmay, Grabowski και Sharma (2001) ανέλυσαν τη µακροχρόνια σχέση, καθώς 

και την αιτιακή σχέση µεταξύ εξαγωγών, εισαγωγών και οικονοµικής ανάπτυξης, 

µελετώντας τις οικονοµίες 19 λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. Τα αποτελέσµατά 

τους από τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης υποδεικνύουν την παρουσία τουλάχιστον 

ενός συνολοκληρωµένου διανύσµατος µεταξύ των τριών µεταβλητών στις 15 από τις 

19 οικονοµίες, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ 
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των µεταβλητών στις περισσότερες χώρες. Ο έλεγχος αιτιότητας έδειξε ότι οι 

εξαγωγές επηρεάζουν το ΑΕΠ σε 12 χώρες. Επίσης, σε 14 χώρες το ΑΕΠ επηρεάζει 

τις επενδύσεις και σε 10 χώρες οι επενδύσεις επηρεάζουν το ΑΕΠ. 

 

Οι Xiaohui, Burridge και Sinclair (2002) έκαναν µία µελέτη για την οικονοµία της 

Κίνας την περίοδο 1981-1997. Χρησιµοποιώντας ελέγχους αιτιότητας συµπέραναν 

πως υπάρχει αµφίδροµη αιτιακή σχέση µεταξύ των εξαγωγών, της οικονοµικής 

ανάπτυξης και των άµεσων ξένων επενδύσεων, µε µικρότερη επίδραση των 

εισαγωγών προς τις άλλες δύο µεταβλητές. 

 

Οι Abdulai και Jacquet (2002), εξετάζοντας τις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες 

σχέσεις ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη, τις εξαγωγές, τις καθαρές επενδύσεις 

και το εργατικό δυναµικό για την Ακτή Ελεφαντοστού για την περίοδο 1961-1997, 

χρησιµοποιώντας συνολοκλήρωση και τεχνικές διόρθωσης σφάλµατος, βρίσκουν ότι 

υπάρχει µια µακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάµεσα στις 4 µεταβλητές, και ότι 

υπάρχει αιτιακή σχέση από τις εξαγωγές προς την αύξηση του ΑΕΠ και 

βραχυχρόνια και µακροχρόνια, προσφέροντας υποστήριξη για την εξαγωγικά 

προσανατολισµένη ανάπτυξη.  

 

Οι ∆ριτσάκης et al (2004), εξέτασαν εµπειρικά την αιτιακή σχέση ανάµεσα στις 

εξαγωγές, τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας ένα 

πολυµεταβλητό υπόδειγµα VAR για την Ελλάδα την περίοδο 1960-2002 και βρήκαν 

ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα ανάµεσα στο ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις 

επενδύσεις. Επίσης οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι υπάρχει αιτιακή 

σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και τις επενδύσεις όπως επίσης και ανάµεσα στις 

άµεσες ξένες επενδύσεις και τον ρυθµό µεταβολής της οικονοµικής ανάπτυξης. 
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Ο Akinlo (2004) εξετάζει την επίδραση των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην 

οικονοµική µεγέθυνση στη Νιγηρία για την περίοδο 1970-2001. Τα αποτελέσµατα 

του Μηχανισµού ∆ιόρθωσης Σφάλµατος (ECM) δείχνουν ότι οι επενδύσεις δεν 

έχουν στατιστικά σηµαντική επίδραση στην οικονοµική µεγέθυνση. Επίσης προτείνει 

ότι οι ΑΞΕ σε µεταλλευτικές δραστηριότητες δεν τονώνουν τόσο την ανάπτυξη όσο 

οι κατασκευαστικές ΑΞΕ. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι οι εξαγωγές 

έχουν µια θετική και στατιστικά σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη.  

 

Ο  Dritsakis (2004c) σε µία εµπειρική έρευνα για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 

µελέτησε τις σχέσεις συνολοκλήρωσης, καθώς και τις σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των 

εξαγωγών, των επενδύσεων και του ΑΕΠ. Από τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης 

διαπίστωσε την ύπαρξη ενός συνολοκληρωµένου διανύσµατος και στις δύο χώρες. 

Όσον αφορά τους ελέγχους αιτιότητας έδειξαν την αιτιακή σχέση κατά Granger 

µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και των εξαγωγών, καθώς και µεταξύ των 

επενδύσεων και των εξαγωγών και  για τις δύο χώρες. 
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Κεφάλαιο 3.  

 Ιστορική Αναδροµή της πορείας της Τουρκικής Οικονοµίας.  

 

3.1  Εισαγωγή. 

 

Η Τουρκία είναι µια πολυπληθής αναπτυσσόµενη οικονοµία οι δυνατότητες 

ανάπτυξης της οποίας είναι πολύ σηµαντικές. Η Τουρκία µέχρι το 1980 ακολούθησε 

µια πολιτική οικονοµικής ανάπτυξης, που είχε ως στόχο την υποκατάσταση των 

εισαγόµενων προϊόντων µε εγχώρια, κύριος εκφραστής της οποίας υπήρξε το 

κράτος. Το 1980 υιοθετήθηκαν µέτρα οικονοµικής φιλελευθεροποίησης προκειµένου 

να εφαρµοσθούν οι νεοφιλελεύθερες αρχές της οικονοµίας της αγοράς.  Το 

πρόγραµµα φιλελευθεροποίησης αρχικά κατάφερε να αλλάξει τον προσανατολισµό 

της οικονοµίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των εξαγωγών και για το λόγο 

αυτό θεωρήθηκε επιτυχές. Ωστόσο στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και κατά την 

διάρκεια της επόµενης η εµφάνιση σοβαρών µακροοικονοµικών ανισορροπιών 

οδήγησε την χώρα σε µια σειρά από οικονοµικές κρίσεις. Από το 1980 και ως το 

2005, επαναλαµβανόµενοι οικονοµικοί κύκλοι µακροοικονοµικών ανισορροπιών, 

κρίσεων, µεταρρυθµίσεων και οικονοµικής ανάκαµψης χαρακτήρισαν την πορεία της 

Τουρκικής οικονοµίας.   

 

Παρακάτω εξετάζονται διάφορα σηµαντικά χαρακτηριστικά της Τουρκικής 

οικονοµίας που αφορούν την περίοδο µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και ως το 

2000.  
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Για τους λόγους της ανάλυσης εξετάζονται τέσσερις επιµέρους χρονικές περίοδοι (i. 

1923-1946, ii 1946-1960, iii 1960-1980 και iv 1980-2000) σύµφωνα µε τη διάκριση 

των Altunisik and Tur (2005). 

 

3.2  Η περίοδος 1923-1946 

 

Κατά την περίοδο που ακολούθησε µετά τον πόλεµο της ανεξαρτησίας και ως το 

τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου σηµαντικό χαρακτηριστικό της τουρκικής 

οικονοµίας ήταν ο κυρίαρχος ρόλος του αγροτικού της τοµέα. Ειδικότερα το 77% του 

εργατικού δυναµικού απασχολούνταν στον αγροτικό τοµέα, παράγοντας το 46% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά το 1946 (βλ Πίνακα 3.1). 

 

Πίνακας 3.1 ∆ηµογραφικοί και Οικονοµικοί ∆είκτες, 1923-1946. 
 1923 1929 1939 1946 

Πληθυσµός σε εκατοµµύρια 13 14 17,5 19 

Αναµενόµενη διάρκεια ζωής στη γέννηση 35 35 35 38 

Μερίδιο αστικού πληθυσµού (%) 16 17 18 18 

Μερίδιο αγροτών στο εργατικό δυναµικό (%) - 80 77 77 

Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές US$ εκατοµ. 570 1,000 1,600 2,450 

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές US$ 43 70 90 130 

Μερίδιο βιοµηχανίας στο ΑΕΠ (%) 12 9 17 13 

Μερίδιο Γεωργίας στο ΑΕΠ (%) 40 52 39 46 

Μερίδιο βιοµηχανίας - συµπεριλαµβανοµένων 

των κατασκευών - στο ΑΕΠ 

 

16 

 

14 

 

22 

 

18 

Πηγή: Roger Owen and Sevket Pamuk, A History of Middle East Economies in the 

Twentieth Century, p. 244. 
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Το κράτος κατά την περίοδο αυτή διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

οικονοµία. Παρότι η οικονοµική πολιτική έθετε ως στόχους την αυτάρκεια και την 

προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, που θα προέρχονταν από τη στήριξη του 

ιδιωτικού τοµέα, η παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1929 είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση του ρόλου του κράτος στην οικονοµική ζωή. Σχεδιάστηκαν δύο πενταετή 

κρατικά προγράµµατα εκβιοµηχάνισης της χώρας προκειµένου να µειωθεί η 

εξάρτηση της από τις εισαγωγές υφασµάτων, ορυκτών και χηµικών. Το δεύτερο 

πρόγραµµα σχεδιάστηκε το 1936 και προέβλεπε την παραγωγή ενδιάµεσων και 

επενδυτικών αγαθών. Ωστόσο δεν εφαρµόστηκε ποτέ λόγω του δευτέρου 

παγκοσµίου πολέµου. 

 

Ο κρατικός τοµέας ανέλαβε να πραγµατοποιήσει τις επενδύσεις που ο ιδιωτικός 

τοµέας είτε δεν µπορούσε είτε δεν είχε την πρόθεση να πραγµατοποιήσει. Η 

πολιτική αυτή όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.1 απέδωσε καρπούς καθώς την 

δεκαετία 1929-1939, τα µερίδια των κατασκευών και της βιοµηχανίας στο Α.Ε.Π. 

αυξήθηκαν σηµαντικά ενώ παράλληλα το µερίδιο της γεωργίας µειώθηκε. Ωστόσο η 

τάση αυτή αντιστράφηκε αργότερα λόγω του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. 

 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως περίοδος διαµόρφωσης 

της εθνικής αστικής τάξης, στο διάστηµα της οποίας η οικονοµική ανάπτυξη 

πραγµατοποιείται κάτω από την καθοδήγηση της ριζοσπαστικής πτέρυγας των 

γραφειοκρατών της πρώην οθωµανικής αυτοκρατορίας (ΕΛΙΑΜΕΠ 1995). Πρόκειται 

για µια περίοδο εθνικοποιήσεων και κρατισµού στα πλαίσια ενός έντονου 

προστατευτισµού, που συνεπάγεται συγκρατηµένες σχέσεις µε τη ∆ύση. Η 

στενότερη συνεργασία µε τη ∆ύση ήταν αδιανόητη για µια χώρα που πριν µερικά 

χρόνια είχε εθνικοποιήσει όλες τις ξένες επιχειρήσεις. 
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3.3  Η περίοδος 1946-1960 

 

Μετά τον πόλεµο, η ανάπτυξη της τουρκικής οικονοµίας συνεχίστηκε. Το κράτος είχε 

στη διάθεση του υψηλά αποθέµατα σε χρυσό και συνάλλαγµα όπως επίσης και τη 

συνδροµή του σχεδίου Marshall που προσέφερε σηµαντική οικονοµική βοήθεια. 

Κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκαν σηµαντικά τόσο η βιοµηχανική παραγωγή όσο 

και ο αριθµός των επιχειρήσεων στη βιοµηχανία (βλ. Πίνακα 3.2). 

 

Πίνακας 3.2 Βιοµηχανία, 1950-1960. 
Έτος Αριθµός 

επιχειρήσεων 

Αριθµός 

απασχολουµένων 

Αριθµός 

επιχειρήσεων 

(ιδιωτικός τοµέας) 

Αριθµός 

απασχολουµένων 

(ιδιωτικός τοµέας) 

1950 2,618 162,859 2,515 86,826 

1952 3,026 181,856 2,911 99,741 

1954 3,850 217,121 3,704 139,160 

1956 4,610 241,578 4,443 136,058 

1958 5,121 290,541 4,926 172,689 

1960 5,503 295,989 5,284 168,001 

Πηγή: Statistical Indicators 1923-1998, State Institute of Statistics, Republic of Turkey, pp. 

286-288, 2001. 

 

Τα έργα υποδοµής στα οποία προχώρησε η κυβέρνηση, έδωσαν την ευκαιρία για 

ευηµερία σε αρκετές εταιρίες που συνεργάζονταν µε την κυβέρνηση. Επίσης 

ιδιωτικές εταιρίες ανέλαβαν την εισαγωγή και προµήθεια των απαραίτητων 

προϊόντων και πρώτων υλών για τις κρατικές βιοµηχανίες. Παράλληλα µε τη 

βιοµηχανία και σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό αναπτύχθηκε ο τοµέας των υπηρεσιών. 

Οι ιδιώτες επενδυτές άλλωστε επέδειξαν µια προτίµηση στον τοµέα των υπηρεσιών 

καθώς δεν απαιτεί τόσο µεγάλα κεφάλαια όσο η βιοµηχανία, στην οποία η 
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αποπληρωµή των δανείων γίνεται κατά κανόνα σε µακροχρόνιο ορίζοντα και η 

απόδοση της επένδυσης δεν είναι πάντα εξασφαλισµένη. 

 

Παρόλη την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, η 

γεωργία απoτέλεσε την κινητήρια δύναµη της οικονοµίας. Ο νόµος αναδιανοµής της 

γης του 1946 διένηµε µεγάλες κρατικές εκτάσεις σε αγρότες και αγροτικούς 

συνεταιρισµούς αυξάνοντας το ποσοστό των καλλιεργήσιµων εκτάσεων κατά 55 τοις 

εκατό. Επίσης παρόλο που η Τουρκία δεν έλαβε µέρος στον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, 

συγκαταλέγεται στις χώρες που επωφελούνται από το σχέδιο Marshall. Η 

κυβέρνηση χρησιµοποιώντας το σχέδιο Marshall χρηµατοδότησε την εισαγωγή 

αγροτικού εξοπλισµού αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα στον πρωτογενή τοµέα 

της οικονοµίας. Η τουρκική κυβέρνηση που ανέλαβε τον Μάιο του 1950, 

ακολούθησε τις οδηγίες της ∆ιεθνούς Τράπεζας και ο αριθµός των τρακτέρ αυξήθηκε 

από 6.000 το 1950 στις 25.000 το 1952. Ωστόσο άλλες πτυχές τις αγροτικής 

παραγωγής όπως η άρδευση δεν εξελίχθηκαν µε τον ίδιο ρυθµό. Επίσης η 

επεκτατική οικονοµική πολιτική της πενταετίας 1950-1954 περιελάµβανε ανεπιτυχή 

µέτρα φιλελευθεροποίησης του εξωτερικού εµπορίου, αξιοποίησης της εξωτερικής 

βοήθειας και επιλεκτικών αποκρατικοποιήσεων.  

 

Η αναπτυξιακή πορεία της τουρκικής οικονοµίας δεν είχε µεγάλη διάρκεια και στα 

µέσα της δεκαετίας του 1950 παρουσίασε σηµάδια ύφεσης. Αυτή η τάση 

επαναλήφθηκε και στις επόµενες δεκαετίες. Στα µέσα της δεκαετίας του 1950, η 

αγροτική παραγωγή µειώθηκε, ο πληθωρισµός αυξήθηκε και τα συναλλαγµατικά 

αποθέµατα µειώθηκαν (Altunisik and Tur, 2005). Στον αγροτικό τοµέα, η ξηρασία 

του 1954 µείωσε την παραγωγή κατά 20 τοις εκατό. Η Τουρκία που ως τότε 

θεωρούνταν η µεγαλύτερη εξαγωγέας σιταριού, το 1954 άρχισε να εισάγει σιτάρι. Οι 

 26



µειωµένες εξαγωγές σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ζήτηση για εισαγωγές, το 

αυξανόµενο δηµόσιο χρέος και τους απαιτούµενους τόκους για την αποπληρωµή 

του προκάλεσαν κρίση στο ισοζύγιο πληρωµών. Ο πληθωρισµός αυξήθηκε από το 

9 τοις εκατό το 1954 στο 15 τοις εκατό το 1958 και τα µεγέθη του εµπορικού 

ελλείµµατος επιδεινώθηκαν.  Η κυβέρνηση αναζήτησε ξένη βοήθεια και πίστωση, 

αλλά οι Η.Π.Α. αρνήθηκαν να παρέχουν πίστωση ύψους 300 εκατοµµυρίων 

δολαρίων οδηγώντας την Τουρκία σε βραχυχρόνιες πιστώσεις µε υψηλά επιτόκια 

που θα επιβάρυναν περαιτέρω τη δηµοσιονοµική κατάσταση της οικονοµίας. Παρά 

τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) για υποτίµηση της τουρκικής 

λίρας, αποπληθωριστικές πολιτικές και φιλελευθεροποίηση του εξωτερικού 

εµπορίου, η κυβέρνηση επέλεξε την εφαρµογή του Νόµου Εθνικής Προστασίας (Milli 

Koruma Kanunu), ώστε να ελέγξει τις τιµές και τις αγορές και να εφαρµόσει πολιτικές 

αντικατάστασης των εισαγωγών. Έπειτα προχώρησε σε επιδοτήσεις και 

προστατευτικά µέτρα για τον αγροτικό τοµέα που αποτελούσε τα δύο τρίτα τις 

εκλογικής της δύναµης, αλλά και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Αυτές οι πολιτικές 

επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονοµική ύφεση. Το 1958 η κυβέρνηση αναγκάστηκε 

να ζητήσει τη βοήθεια του ∆ΝΤ, αποδεχόµενη κάποια περιοριστικά µέτρα 

προκειµένου να της χορηγηθούν πιστώσεις (Yapp 1996). Ακολούθησε µια πολύ 

µεγάλη υποτίµηση της τουρκικής λίρας και εφαρµόστηκε ένα πρόγραµµα 

σταθεροποίησης, το οποίο περιελάµβανε φιλελευθεροποίηση των εισαγωγών, 

αλλαγές στο καθεστώς εξαγωγών και την κατάργηση των ελέγχων των τιµών. Με 

την υποτίµηση, η αξία της τουρκικής λίρας µειώθηκε από τα 36 στα 11 cents. Η 

ύφεση συνεχίστηκε και στην επόµενη δεκαετία παρά τη µείωση του πληθωρισµού 

και τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών που απέφεραν αυτά τα µέτρα. 
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3.4  Η περίοδος 1960-1980 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η Τουρκία, ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων 

χωρών σχεδίασε και υλοποίησε ένα πενταετές πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης 

(1962-1967) που προέβλεπε ετήσιους ρυθµούς αύξησης του Α.Ε.Π. της τάξης του 7 

τοις εκατό. Τα µέτρα που λήφθηκαν διέπονταν από χαρακτηριστικά 

προγραµµατισµένης οικονοµίας και βιοµηχανοποίησης που είχε ως σκοπό την 

αντικατάσταση των εισαγωγών. Η βιοµηχανοποίηση αποσκοπούσε στην εγχώρια 

παραγωγή των εισαγόµενων βιοµηχανικών προϊόντων υπό την επίβλεψη και 

υποστήριξη του κράτους προκειµένου να βελτιωθεί το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

Οι κρατικές βιοµηχανίες αποσκοπούσαν στην παραγωγή ενδιάµεσων αγαθών που 

απαιτούσαν µεγάλες επενδύσεις ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ασχολήθηκαν κυρίως 

µε την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερα υψηλή 

τεχνολογία. Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τοµέα κατά τη δεκαετία του 1960 

επικεντρώθηκε στην παραγωγή ραδιοφώνων, ψυγείων, τηλεοράσεων, αυτοκινήτων 

και άλλων καταναλωτικών αγαθών. 

 

Ακολούθησε και ένα δεύτερο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης (1968-1973) στο οποίο η 

βιοµηχανία χαρακτηρίζονταν ως η κινητήρια δύναµη της τουρκικής οικονοµίας. Το 

σχέδιο αυτό προέβλεπε επίσης ότι ο ετήσιος ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης θα 

κυµαίνονταν στο 7% και εκτός από τη βιοµηχανοποίηση έδωσε έµφαση στην 

αστικοποίηση. Η εκβιοµηχάνιση ήταν συνώνυµο της οικονοµικής ανάπτυξης και η 

αστικοποίηση ήταν απαραίτητη για να προωθηθεί αυτή η εκβιοµηχάνιση. 

 

 Στη δεκαετία του 1960 δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

ωστόσο η ανάπτυξη αυτή πολλές φορές βασίζονταν στη στενή συνεργασία µε τον 
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δηµόσιο τοµέα ο οποίος κατείχε ρυθµιστικό ρόλο στην οικονοµία. Το κράτος 

παρέµβαινε στις αγορές εφαρµόζοντας νέα επενδυτικά σχέδια όποτε το έκρινε 

σκόπιµο χωρίς όµως πάντα να λαµβάνει υπόψη τις επιδράσεις των οικονοµικών του 

πολιτικών στον ιδιωτικό τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας επιθυµούσε τον καθορισµό 

σαφών ορίων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα µεταξύ του κρατικού και ιδιωτικού 

τοµέα προκειµένου να διαµορφωθεί ένα υγιές οικονοµικό πλαίσιο για επενδύσεις. 

Επίσης κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις που διατηρούσαν στενή συνεργασία µε το 

πολιτικό σύστηµα είχαν µεγεθυνθεί ιδιαίτερα ενώ άλλες µικρότερες επιχειρήσεις 

θεωρούνταν ως «αναποτελεσµατικές και ακατάλληλες για τον στόχο του 

εκσυγχρονισµού» (Bugra 1998). Έτσι ενώ οι µεγάλες επιχειρήσεις άρχισαν να 

αποκτούν ερείσµατα και να καθιερώνονται στην τουρκική οικονοµία, οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις περιθωριοποιούνταν.  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα εµβάσµατα των τούρκων εργατών που 

εργάζονταν στο εξωτερικό άρχισαν να αποτελούν ένα σηµαντικό έσοδο για την 

τουρκική οικονοµία. Τα εµβάσµατα που ήταν σχεδόν ανύπαρκτα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, έφτασαν τα 273 εκατοµµύρια δολάρια το 1970 και τα 740 

εκατοµµύρια δολάρια το 1972, σχεδόν όση και η αξία των εξαγωγών της χώρας. 

Μετά από χρόνια ελλειµµάτων στο ισοζύγιο πληρωµών, υπήρξε ένα πλεόνασµα 47 

εκατοµµυρίων δολαρίων το 1972 και 534 εκατοµµυρίων δολαρίων το 1974 χάρη σε 

αυτά τα εµβάσµατα. 

 

Ανάµεσα στα έτη 1950 και 1973 το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

αυξανόταν άνω του 3 τοις εκατό σε ετήσια βάση ενώ το συνολικό µέσο εισόδηµα 

αυξήθηκε άνω του 100 τοις εκατό. Η χώρα σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στη 

βιοµηχανοποίηση, την αστικοποίηση και την οικονοµική ανάπτυξη. ∆υστυχώς όµως 
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τα οφέλη της ανάπτυξης αυτής δεν διανεµήθηκαν ισοµερώς στα διάφορα κοινωνικά 

στρώµατα. Η πολύ µεγάλη ανισοκατανοµή του εθνικού εισοδήµατος που 

δηµιουργήθηκε τα χρόνια αυτά δεν διαπιστώνεται µόνο σε διαφορές ανάµεσα στον 

αγροτικό και τον µη αγροτικό πληθυσµό αλλά είναι ιδιαίτερα έντονη σε όλους τους 

τοµείς της οικονοµίας. Οι αποκλίσεις στα επίπεδα των εισοδηµάτων είχαν ως 

συνέπεια την ύπαρξη φτώχειας σε ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό του συνολικού 

πληθυσµού. Το 1973, το 32 τοις εκατό των νοικοκυριών ζούσαν υπό συνθήκες 

µεγάλης φτώχειας. Το 50 τοις εκατό αυτών αποτελούνταν από αγρότες, το 17.6 τοις 

εκατό από ανειδίκευτους εργάτες, το 13% από τεχνίτες και το 5 τοις εκατό από 

δηµόσιους υπαλλήλους (βλ Πίνακα 3.3). Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και οι 

περιφερειακές ανισότητες µε τις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές να 

υπολείπονται σηµαντικά των κατά κεφαλήν εισοδηµάτων της δυτικής, κεντρικής και 

βόρειας Τουρκίας. Την δεκαετία του 1970 υπό αυτές τις συνθήκες επιταχύνθηκε η 

διαδικασία αστικοποίησης της χώρας, που συνοδεύτηκε µε µείωση του 

αναλφαβητισµού, αύξηση του αριθµού των σχολείων, αύξηση των προσδόκιµων 

ορίων διαβίωσης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ozbudun, Ulusan 1980).  

 

Πίνακας 3.3 Οι ∆είκτες Φτώχειας σε ποσοστά (%) επί του συνολικού 
πληθυσµού 

Έτος Εθνικό Γεωργία 

1973 32 50 

1978 25 42 

1983 30 51 

Πηγή: Bent Hansen, Egypt and Turkey; The Political Economy of Poverty, Equity and 

Growth, World Bank, Washington D.C. p 288, 1991. 

 

Η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 - όπως άλλωστε συνέβη και µε τις 

περισσότερες χώρες του κόσµου οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο - επηρέασε αρνητικά 

την τουρκική οικονοµία. Κατά την περίοδο της κρίσης η κυβέρνηση απέτυχε να 
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εφαρµόσει πολιτικές εξοικονόµησης πετρελαίου και να µειώσει τις κρατικές δαπάνες. 

Αυτά σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο πληθωρισµό, την παγκόσµια οικονοµική 

ύφεση και την απροθυµία της κυβέρνησης να προβεί σε αναπροσαρµογή της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας της τουρκικής λίρας οδήγησαν σε συναλλαγµατική κρίση. 

Η κυβέρνηση προκειµένου να ικανοποιήσει την αυξανόµενη ζήτηση ξένου 

συναλλάγµατος για εισαγωγές επέλεξε να αντλήσει πιστώσεις από διεθνείς πηγές µε 

ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια. Αυτό όµως οδήγησε στον τριπλασιασµό του δηµοσίου 

χρέους µέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 1975 η Τουρκία µπήκε στη λίστα της 

Παγκόσµιας Τράπεζας µε τις χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής 

αναφορικά µε τις πληρωµές τους.  

 

Το 1976 το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πρότεινε το «πάγωµα» των µισθών και την 

υποτίµηση της τουρκικής λίρας. Την χρονιά αυτή ο πληθωρισµός ανέβηκε σε 

επίπεδα άνω του 50 τοις εκατό και το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών έφθασε το 7 

τοις εκατό του ΑΕΠ. Ωστόσο πολιτικές διαφωνίες ανέβαλαν τη λήψη των 

προτεινόµενων οικονοµικών µέτρων ως τον Ιούνιο του 1979 οπότε και τέθηκε σε 

εφαρµογή ένα πρόγραµµα σταθεροποίησης που περιελάµβανε και την υποτίµηση 

της λίρας (1USD=47TL). 

 

Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει συνοπτικά κάποιους σηµαντικούς οικονοµικούς και 

κοινωνικούς δείκτες που αφορούν την τουρκική κοινωνία κατά την περίοδο 1950-

1980. Στην τριακονταετία αυτή ο πληθυσµός της χώρας υπερδιπλασιάστηκε, 

γεγονός  που  συνδέεται  µε  την  βελτίωση  των  όρων  υγιεινής,  την  βελτίωση  των  

συνθηκών διαβίωσης και την υγειονοµική περίθαλψη. Όλα αυτά συνέβαλαν και στην 

αύξηση του προσδοκώµενου ορίου διαβίωσης από τα 44 έτη το 1950 στα 62 το  

1980.   Επίσης   ο   αναλφαβητισµός   µειώθηκε   σηµαντικά,  παρόλο   που   εξακο- 
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Πίνακας 3.4 Βασικοί οικονοµικοί και κοινωνικοί δείκτες. 
 1950 1960 1970 1980 

Πληθυσµός σε εκατοµµύρια 21 28 36 45 

Προσδοκώµενο όριο διαβίωσης κατά την γέννηση 44 50 58 62 

Αναλφαβητισµός ενηλίκων (%) 67 62 48 31 

Ποσοστό αστικού πληθυσµού (%) 25 32 39 44 

Ποσοστό αγροτών στο συνολικό εργατικό δυναµικό (%) 80 75 66 58 

ΑΕγΠ. σε εκατοµ. $ ΗΠΑ (τρέχουσες τιµές) 3,4 10 19 70 

ΑΕγΠ. κατά κεφαλήν σε $ ΗΠΑ (τρέχουσες τιµές) 166 359 539 1,539

Μερίδιο κατασκευών στο ΑΕγΠ (%) 10 12 12 13 

Μερίδιο γεωργίας στο ΑΕγΠ (%) 42 38 36 25 

Μερίδιο συνολικής βιοµηχανίας στο ΑΕγΠ (%) 14 17 17 18 

Πηγή: Roger Owen and Sevket Pamuk, A History of Middle East Economies in the 

Twentieth Century, 1998. 

 

λουθούσε να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά το 1980 σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι η µικρή 

άνοδος των µεριδίων του βιοµηχανικού τοµέα κατά τα έτη 1960-1980, γεγονός που 

καταδεικνύει την αναποτελεσµατικότητα των οικονοµικών πολιτικών που 

εφαρµόστηκαν την περίοδο αυτή. 

 

3.5   Η περίοδος 1980-2000 

 

Το 1980 λήφθηκαν µια σειρά µέτρων που αποσκοπούσαν στη µείωση του ρόλου 

του κράτους στην οικονοµία και τη φιλελευθεροποίηση της οικονοµικής πολιτικής. 

Αυτή η κίνηση ήταν σύµφωνη µε τις οικονοµικές εξελίξεις της εποχής και συνέπεσε 

µε τη βελτίωση της παγκόσµιας οικονοµίας. Τα µέτρα αυτά έθεταν ως στόχο τη 

σταθεροποίηση της οικονοµίας η οποία θα επιτυγχάνονταν µε τη συγκράτηση του 

πληθωρισµού, την ενθάρρυνση των εξαγωγών, τη µείωση του κρατικού 
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παρεµβατισµού και τη σύσταση  συνθηκών ασφάλειας για την ενθάρρυνση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηµατικής δράσης. Το ενδιαφέρον της 

οικονοµικής πολιτικής της χώρας µετατοπίστηκε από την προσπάθεια για 

εκβιοµηχάνιση στην ανάπτυξη που θα βασίζονταν στην προώθηση των εξαγωγών 

της χώρας. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε µια νέα υποτίµηση της τουρκικής 

λίρας της τάξης του 32,7 % (1US$=70TL). Επίσης οι τιµές των επιτοκίων και των 

προϊόντων αφέθηκαν να κυµανθούν ελεύθερες προκειµένου να καθοριστούν από τις 

δυνάµεις της αγοράς και αυτό σε συνδυασµό µε την υποτίµηση του εγχώριου 

νοµίσµατος οδήγησε σε µια αύξηση των τιµών των αγαθών. Παράλληλα 

εφαρµόστηκε µια φορολογική µεταρρύθµιση και τέθηκαν σε περιορισµό οι δηµόσιες 

δαπάνες µε απώτερο στόχο τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και κατ’ 

επέκταση του δηµόσιου χρέους. 

 

Τα µέτρα αυτά υλοποιούσαν πολλές από τις υποδείξεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η Παγκόσµια Τράπεζα εξάλλου την περίοδο 

1980-1984 στήριξε οικονοµικά την Τουρκία µε πέντε διαδοχικά δάνεια. Ο 

πληθωρισµός µειώθηκε από το 140 στο 35 τοις εκατό, ωστόσο η απελευθέρωση 

των επιτοκίων προκάλεσε πτώχευση σε αρκετούς, µη αποτελεσµατικούς, 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και τράπεζες προκαλώντας µια 

χρηµατοοικονοµική κρίση (Sayari 1992).  Επίσης µε την οικονοµική µεταρρύθµιση 

καταργήθηκαν οι περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων, µειώθηκαν οι δασµοί στις 

εισαγωγές και θεσµοθετήθηκαν νόµοι για την προσέλκυση Άµεσων Ξένων 

Επενδύσεων (Onis 1992). ∆όθηκαν κίνητρα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως 

ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση και φθηνές πιστώσεις προκειµένου να 

αναπτυχθούν οι εξαγωγές της χώρας. Τα µέτρα αυτά απέφεραν µια πολύ σηµαντική 

αύξηση στις τουρκικές εξαγωγές που ανήλθαν από τα 2.3 δισ. $ το 1979, στα 8 δισ. 
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$ το 1950 και στα 13 δισ. $ το 1990 (Owen Pamuk 1998). Κατά τη διάρκεια αυτής 

της δεκαετίας η Τουρκία κατατάχθηκε πρώτη χώρα στον κόσµο ως προς το ρυθµό 

αύξησης των εξαγωγών (Onis 1991).  

 

Στον πίνακα 3.5 οι εξεταζόµενοι δείκτες συνηγορούν στο ότι η Τουρκία προσπάθησε 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 να γίνει περισσότερο εξωστρεφής. 

Ειδικότερα οι εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 6,5 τοις εκατό το 

1979 σε 17,6 και 14,7 τοις εκατό το 1985 και το 1990 αντίστοιχα. Αντίστοιχη ήταν και 

η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες – ως ποσοστό του ΑΕΠ – αυξήθηκαν από 2,9 

τοις εκατό το 1979 στο 11,7 και 9,7 τοις εκατό κατά το 1985 και το 1990. Στην 

αύξηση των εξαγωγών συνέβαλαν κυρίως οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων. 

Ενώ πριν το 1980 τα αγροτικά προϊόντα αποτελούσαν το 60% περίπου των 

εξαγώγιµων αγαθών, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80 το ποσοστό αυτό 

µειώθηκε στο 20%. Αντίστροφη πορεία ακολούθησαν τα προϊόντα του δευτερογενή 

τοµέα (µεταποίηση, βιοµηχανία) που από το 35% ανήλθαν στο 75%. 

 

Πίνακας 3.5 Εξωστρέφεια της Τουρκικής Οικονοµίας. 
Έτος Εισαγωγές / ΑΕΠ Εξαγωγές / ΑΕΠ 

1971 5.5 3.3 

1979 6.5 2.9 

1985 17.6 11.7 

1990 14.7 9.7 

Πηγή: State Institute of Statistics, Statistical Indicators, 1923-1998. 

 

Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 άρχισαν και πάλι να συσσωρεύονται 

προβλήµατα στην τουρκική οικονοµία. Η Τουρκία άρχισε να συνάπτει 

βραχυπρόθεσµα δάνεια από διεθνείς τράπεζες µε υψηλά επιτόκια µε αποτέλεσµα 

την αύξηση του δηµοσίου χρέους. Επίσης, οι προσπάθειες για ιδιωτικοποίηση 
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δηµοσίων επιχειρήσεων δεν προχώρησαν και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ήταν µικρότερες το 1990 σε σύγκριση µε το 1985. Το 1988, η 

Τουρκία αντιµετώπισε στασιµοπληθωρισµό µε τον πληθωρισµό να ανέρχεται στο 

70,5 τοις εκατό και τον ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ να περιορίζεται στο 1,5 τοις εκατό.  

 

Στον πίνακα 3.6 παρουσιάζονται κάποιοι σηµαντικοί µακροοικονοµικοί δείκτες για 

την τουρκική οικονοµία την δεκαετία του 1980. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ 

(OECD 2003), η µέση ετήσια πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ της τουρκικής οικονοµίας 

κατά τη δεκαετία του 1980-1990 ήταν 5.2% που αποτελεί τον υψηλότερο ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης στο σύνολο των 22 εξεταζόµενων χωρών-µελών του 

διεθνούς οργανισµού για την περίοδο αυτή. Αυτό οφείλεται εν µέρει στο διπλό 

χαρακτηριστικό της Τουρκίας ότι αποτελεί τη µοναδική αναπτυσσόµενη χώρα στο 

σύνολο των 22 εξεταζόµενων χωρών. Ωστόσο αυτό δεν µειώνει τη σηµασία του 

γεγονότος ότι η Τουρκία παρόλα τα προβλήµατα της οικονοµίας της κατάφερε να 

επιτύχει σηµαντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης για τα διεθνή δεδοµένα. 

Επίσης η πραγµατική κατά κεφαλήν αύξηση του ΑΕΠ της Τουρκικής Οικονοµίας 

κυµάνθηκε στο 2.8% που αποτελεί την πέµπτη υψηλότερη στην έρευνα του ΟΟΣΑ. 

Από τον πίνακα 3.6 φαίνεται ότι η Τουρκία διατηρούσε ένα αρκετά υψηλό λόγο 

επενδύσεων προς ΑΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση του όγκου 

των εξαγωγών (Aricanli 1990).  

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η τουρκική 

οικονοµία συνεχίστηκαν. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν προχώρησαν σε ικανοποιητικό 

βαθµό και το τραπεζικό σύστηµα δεν µπόρεσε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Η 

µη  αποτελεσµατική  λειτουργία  της  τραπεζικής  αγοράς  είχε  ως  αποτέλεσµα   την 
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Πίνακας 3.6. Μακροοικονοµικοί ∆είκτες 1981-1987. 
 Πραγµατική 

Αύξηση του 

ΑΕΠ (%) 

Λόγος Χρέους/ 

Εξαγωγές (%) 

Λόγος 

Επενδύσεων / 

ΑΕΠ (%) 

Αύξηση όγκου 

Εξαγωγών (%) 

1981 3,6 280,2 21,5 68,7 

1982 4,5 222,2 20,3 24,1 

1983 3,9 231,3 19,6 13,9 

1984 6,0 217,6 19,6 23,1 

1985 5,1 223,4 20,5 9,9 

1986 8,1 288,4 23,2 -2,3 

1987 7,4 265,4 25,5 29,3 

Πηγές: ∆ΝΤ (διάφορα έτη) και ΟΟΣΑ (∆ιάφορα έτη) 

 

ύπαρξη µεγάλων περιθωρίων κερδών για τις τράπεζες, γεγονός που αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Σε αντίθεση 

λοιπόν µε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες που προχώρησαν σε επιτυχείς 

αναδιαρθρώσεις του τραπεζικού τους τοµέα µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν 

συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών προς όφελος των πιο αποτελεσµατικών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στην Τουρκία στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 ο 

αριθµός των τραπεζών αυξήθηκε από 66 το 1990 σε 81 το 1999 (Toksoz 2002).  

 

Το κράτος µέσω των προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων εξακολουθούσε να 

επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµία κατά τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90. Τα 

επιτόκια καταθέσεων την περίοδο αυτή διατηρούνταν σε επίπεδα µεγαλύτερα του 

πληθωρισµού προκειµένου το πραγµατικό επιτόκιο2 να είναι θετικό ώστε να µην 

υπάρχουν εκροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό αλλά και να προσελκύονται διεθνή 

κεφάλαια. Ωστόσο η διόγκωση του δηµοσίου χρέους οδήγησε τις εκάστοτε 

                                                 
2 Το πραγµατικό επιτόκιο ορίζεται ως το ονοµαστικό επιτόκιο µείον τον πληθωρισµό. 
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κυβερνήσεις σε ένα φαύλο κύκλο δανεισµού για τις αποπληρωµές των τόκων των 

προηγούµενων δανείων.  

  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ένα ιδιαίτερα σηµαντικό γεωπολιτικό γεγονός – ο 

πόλεµος του Περσικού Κόλπου – συνέβη στη γειτονιά της Τουρκίας µε αρνητικές 

επιπτώσεις για την οικονοµία της. Ο πόλεµος του Περσικού Κόλπου σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις είχε ένα κόστος 30 δισ. $ για την Τουρκία. Επίσης η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης και το άνοιγµα των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής 

Ευρώπης στην οικονοµία της ανοιχτής αγοράς ενέτεινε τον ανταγωνισµό για την 

προσέλκυση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, στις οποίες η Τουρκία είχε 

εναποθέσει πολλές ελπίδες για την οικονοµική της ανάπτυξη.   

 

Το 1994 η οικονοµία κατάρρευσε. Η τουρκική λίρα υποτιµήθηκε σηµαντικά και ο 

πληθωρισµός έφθασε σε τριψήφια νούµερα. Η τότε κυβέρνηση, µε την καθοδήγηση 

του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας ανακοίνωσε και εφάρµοσε µέτρα λιτότητας 

που περιελάµβαναν µειώσεις µισθών, περιορισµό των δηµοσίων δαπανών και 

ιδιωτικοποιήσεις. Τα εισοδήµατα των µισθωτών συρρικνώθηκαν σχεδόν κατά το 

ήµισυ, η βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε σηµαντικά, η ανεργία αυξήθηκε αισθητά 

και o ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας κυµάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα (Sayari 

1997).   

 

Μεσοπρόθεσµα τα µέτρα λιτότητας βοήθησαν στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης, 

τη σταθεροποίηση της ισοτιµίας της τουρκικής λίρας έναντι των υπολοίπων 

νοµισµάτων και γενικότερα στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Ωστόσο η παθογένεια 

των οικονοµικών προβληµάτων δεν αντιµετωπίστηκε αποτελεσµατικά. Η Συµφωνία 
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Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέφερε τις προσδοκώµενες 

ΑΞΕ και επιπλέον οι εισαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά.  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ο υψηλός πληθωρισµός – που συνεπάγεται και 

υψηλά επιτόκια – και τα υψηλά δηµόσια ελλείµµατα επανήλθαν. Στα τέλη του 1997 ο 

πληθωρισµός έφτασε και πάλι σε τριψήφια νούµερα και η κυβέρνηση κατά τα έτη 

1998 και 2000 σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ έθεσε σε εφαρµογή νέα προγράµµατα 

αποπληθωρισµού. Ωστόσο και τα δύο αυτά προγράµµατα δεν απέδωσαν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο υψηλός πληθωρισµός σήµαινε µια υπερτιµηµένη 

Τουρκική λίρα, που οδηγούσε σε αυξηµένα δηµόσια ελλείµµατα και χαµηλές 

προσδοκίες για ανάπτυξη. Επίσης η µείωση των πραγµατικών επιτοκίων οδήγησε 

σε µαζικές εκροές κεφαλαίων. Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσοίωνο οικονοµικό 

περιβάλλον, µόνο κατά το Νοέµβριο του 2000, περισσότερα από 6 δισ. $ 

βραχυχρόνιου κεφαλαίου, έφυγαν από τη χώρα, προξενώντας µια σοβαρή κρίση 

ρευστότητας (Yeldan 2001).   
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Κεφάλαιο 4  

Γενική Οικονοµική Κατάσταση στη σύγχρονη Τουρκία. 

 

4.1  Εισαγωγή. 

 

Η οικονοµική κρίση που έπληξε την τουρκική οικονοµία στα τέλη του 2000 και τις 

αρχές του 2001 ήταν ίσως η πιο σηµαντική στη σύγχρονη ιστορία της. Ωστόσο 

έκτοτε η ανάκαµψη της οικονοµίας υπήρξε εντυπωσιακή και τα έτη 2002-2005 η 

Τουρκία συγκαταλεγόταν ανάµεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες του 

ΟΟΣΑ3. Επίσης το 2005 για πρώτη φορά µετά από τριάντα χρόνια ο πληθωρισµός 

µειώθηκε σε λιγότερο από 10% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη της τουρκικής 

οικονοµίας κατά τα έτη 2002-2005 οφείλεται κατά ένα πολύ σηµαντικό µέρος στη 

στενή συνεργασία των κυβερνήσεων των ετών 2000-2005 µε το ∆ΝΤ και την 

Παγκόσµια Τράπεζα και στην ενσωµάτωση στην τουρκική νοµοθεσία των 

απαιτούµενων νόµων για την εφαρµογή των προτεινόµενων οικονοµικών πολιτικών. 

Το νέο θεσµικό πλαίσιο αποτελεί µια ευκαιρία για την Τουρκία να ξεφύγει από τους 

φαύλους κύκλους του παρελθόντος και να µπει σε µια νέα τροχιά, υψηλότερης 

οικονοµικής ανάπτυξης. Για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας απαιτείται η 

προσήλωση στην εφαρµογή των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων των τελευταίων ετών 

και η περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµίας µε νέα µέτρα φιλελευθεροποίησης της 

οικονοµίας. Άλλωστε η επιθυµία της Τουρκίας για ένταξη στην Ε.Ε. την υποχρεώνει 

να σεβαστεί και να εφαρµόσει νόµους και κανόνες που δεν αφορούν µόνο την 

οικονοµική ζωή της χώρας αυτής αλλά και µια σειρά άλλων κοινωνικών και 

πολιτικών ζητηµάτων που θα οδηγήσουν σε µια άµβλυνση των αντιθέσεων της 

χώρας αυτής µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

                                                 
3 ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (αγγλ. OECD). 
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Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθεί η πορεία της τουρκικής οικονοµίας την εξαετία 

2000-2005 και θα γίνει µια σύντοµη ανάλυση της επίδοσης κάποιων σηµαντικών 

οικονοµικών δεικτών µε έµφαση στην πορεία των µεγεθών της οικονοµικής 

ανάπτυξης, των εξαγωγών και των επενδύσεων. Επίσης εξετάζονται ο 

πληθωρισµός και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η επιλογή των 

συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών έγινε µε γνώµονα την ερµηνευτική τους 

δυνατότητα ως προς την κατάσταση µιας οικονοµίας. Τέλος γίνεται µια σύντοµη 

συζήτηση για την πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.2  Πρόσφατες Εξελίξεις (Έτη 2000-2005). 

 

Η εµφάνιση των τεράστιων δηµοσιονοµικών ανισορροπιών σε συνδυασµό µε τη 

συσσώρευση από τον τραπεζικό τοµέα πιστωτικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του '90 προκάλεσαν την οικονοµική κρίση τον Νοεµβρίου του 2000 και τον 

Φεβρουαρίου του 2001 επήλθε η κατάρρευση του καθεστώτος συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας. Η τουρκική λιρέτα υποτιµήθηκε περίπου κατά 50 τοις εκατό έναντι του 

δολαρίου ΗΠΑ, ο πληθωρισµός επιταχύνθηκε από 35 έως 70 τοις εκατό κατά τη 

διάρκεια του έτους, και η οικονοµία περιήλθε σε ύφεση µε το ΑΕΠ να υποχωρεί 

σχεδόν 10 τοις εκατό µέσα στο δεύτερο τρίµηνο του 2001 σε σχέση µε την ίδια 

περίοδο το 2000. Οι αρχές ανταποκρίθηκαν στην κατάσταση µε την αναγγελία ενός 

"προγράµµατος για µια ισχυρότερη οικονοµία" τον Μάιο του 2001 που είχε ως 

σκοπό να αποκαταστήσει τη µακροοικονοµική σταθερότητα εφαρµόζοντας 

αυστηρότερη φορολογική και νοµισµατική πολιτική (OECD 2004). Το πρόγραµµα 

αυτό στόχευε στην αναδιάρθρωση των κρατικών τραπεζών καθώς και των 

αφερέγγυων ιδιωτικών τραπεζών, καθώς και στο να αρχίσουν µεγάλης κλίµακας 

µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα. Σε αυτές τις µεταρρυθµίσεις 
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συµπεριλαµβάνονται θεσµικές και δοµικές αλλαγές στις δηµόσιες δαπάνες και τη 

διακυβέρνηση καθώς επίσης και ιδιωτικοποιήσεις. Όταν το πρόγραµµα άρχισε να 

δίνει τα πρώτα θετικά δείγµατα ανάκαµψης, οι διεθνείς αγορές αναταράχτηκαν από 

τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο 

αντίκτυπος αυτού του εξωτερικού κλονισµού στην τουρκική οικονοµία ήταν ωστόσο 

περιορισµένος, δεδοµένου ότι οι επενδυτές ανέµεναν ότι οι πιστωτές θα παρείχαν 

στην Τουρκία πρόσθετη οικονοµική υποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης. Πράγµατι, 

τον Φεβρουάριο του 2002 το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) ενέκρινε ένα νέο 

δάνειο 12,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

 

Η υποστήριξη του ∆ΝΤ προσέθεσε ρευστότητα στη µεταρρύθµιση και µε αυτόν τον 

τρόπο βοήθησε στις προσπάθειες αποκατάστασης και εξοµάλυνσης της τουρκικής 

οικονοµίας. Η ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,8 τοις εκατό το 2002, προήλθε κατά 

ένα µεγάλο ποσοστό από την υποτίµηση της λίρας, που έδωσε ώθηση στην 

ανταγωνιστικότητα των τουρκικών εξαγωγών και επίσης κατέστησε τη χώρα ως έναν 

ελκυστικό τουριστικό προορισµό. Κατά τη διάρκεια του έτους, η εµπιστοσύνη στη 

λιρέτα επανήλθε και αυτή ανατιµήθηκε στις διεθνείς αγορές, αλλά αυτό δεν 

υπονόµευσε την απόδοση των εξαγωγών, καθώς οι  πραγµατικοί µισθοί παρέµειναν 

αρκετά χαµηλότεροι από τα επίπεδα προ της κρίσης. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι 

επενδύσεις αυξήθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια των ετών 2002-2004. Ειδικότερα για 

το 2002, αν και οι προσπάθειες της κυβέρνησης για φορολογική σταθεροποίηση 

παρήγαγαν ένα αρχικό πλεόνασµα 4 τοις εκατό, αυτό υπολείπεται του στόχου που 

ήταν 6,5 τοις εκατό. Αυτό συνέβη καθώς η φορολογική πειθαρχία χαλάρωσε κατά το 

2002 που ήταν προεκλογική χρονιά. 
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Οι εκλογές επέφεραν αλλαγή στη διακυβέρνηση και οι αρχικές ενέργειες της νέας 

διοίκησης φάνηκαν ασυνεπείς µε το πρόγραµµα µεταρρύθµισης που είχε 

προηγουµένως συµφωνηθεί µε το ∆ΝΤ. Η ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών 

τέθηκε υπό αµφισβήτηση. Αλλά, κατόπιν η αυξανόµενη νευρικότητα των επενδυτών 

ώθησε προς τα επάνω τα επιτόκια, και η κυβέρνηση επιβεβαίωσε στις αρχές του 

2003 την προσήλωση της στο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα προκειµένου να 

αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη της αγοράς και τους όρους για µια συνεχή 

αποκατάσταση. 

 

Το πρόγραµµα κυβερνητικής επείγουσας δράσης υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 

2003 και η εφαρµογή του άρχισε τον Απρίλιο µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού 

του έτους, ο οποίος έθετε στόχο πλεονάσµατος 6,5 τοις εκατό του ΑΕΠ. Άλλοι 

στόχοι αφορούσαν τη µείωση του δηµόσιου χρέους στο 70 τοις εκατό του ΑΕΠ, 5 

τοις εκατό στην οικονοµική ανάπτυξη και πληθωρισµό λιγότερο από 20 τοις εκατό 

µέχρι το τέλος του 2003. Σηµαντικές αλλαγές της διαρθρωτικής πολιτικής άρχισαν 

σύντοµα µε την ψήφιση της πρώτης φάσης µεταρρυθµίσεων που αφορούν τους 

άµεσους φόρους, νέες νοµοθεσίες για τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις και για τις 

πτωχεύσεις, και θεσµικές προσαρµογές στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιπλέον, οι µεταρρυθµίσεις που προωθήθηκαν από την προηγούµενη κυβέρνηση 

στους τοµείς των δηµοσίων συµβάσεων, της διαχείρισης δηµόσιου χρέους, και των 

ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων προχώρησαν περαιτέρω. 

 

4.3  Πληθωρισµός. 

 

Από την δεκαετία του 1970 και για τις δύο επόµενες δεκαετίες, η Τουρκία 

αντιµετώπισε έναν ιδιαίτερα υψηλό και επίµονο πληθωρισµό. ∆ιάφορες 
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προσπάθειες εφαρµογής προγραµµάτων σταθεροποίησης, απέφεραν µόνο 

προσωρινά αποτελέσµατα, και ο πληθωρισµός παρέµενε ένα σηµαντικό 

διαρθρωτικό πρόβληµα της τουρκικής οικονοµίας (Lim και Papi, 1997). 

 

Σύµφωνα µε τον Kibritcioglu (2001), τα αίτια των υψηλών ρυθµών πληθωρισµού της 

τουρκικής οικονοµίας συνοψίζονται στα εξής: 

 

• Η ύπαρξη υψηλών δηµόσιων ελλειµµάτων  

• Ο σηµαντικός αριθµός των έργων υποδοµής των διαφόρων κυβερνήσεων 

• Οι υψηλές στρατιωτικές δαπάνες 

• Η πολιτική αστάθεια που οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις λόγω των 

φιλολαϊκών µέτρων σε προεκλογικές περιόδους. 

• Οι προσδοκίες των οικονοµικών παραγόντων για υψηλό πληθωρισµό4 

• Οι αυξήσεις των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων λόγω των διαδοχικών 

υποτιµήσεων της τουρκικής λίρας. 

• Οι αυξήσεις των παγκόσµιων τιµών σε κύρια εισαγόµενα προϊόντα όπως 

τα καύσιµα. 

• Οι αυξήσεις των τιµών στα προϊόντα που παράγονται από το κράτος και 

που χρησιµοποιούνται κυρίως ως εισροές από τον ιδιωτικό τοµέα 

• Τα αυξηµένα επιτόκια που προκύπτουν από τον υπερδανεισµό του 

δηµόσιου τοµέα από µια σχετικά «ρυχή» εγχώρια αγορά κεφαλαίων.  

 

                                                 
4 Σύµφωνα µε τη θεωρία των αυτοεκπληρούµενων προσδοκιών (self full-filling prophecies) 
οι προσδοκίες για την πορεία µιας οικονοµίας οδηγούν την οικονοµία προς την κατεύθυνση 
της προσδοκίας. Π.χ. Αν αναµένεται πληθωρισµός, τότε οι καταναλωτές θα σπεύσουν να 
αγοράσουν για να επωφεληθούν από τις υφιστάµενες χαµηλότερες τιµές. Η αύξηση της 
ζητούµενης ποσότητας όµως έχεις ως συνέπεια, την αύξηση των τιµών των προϊόντων. 
∆ηλαδή η προσδοκία για πληθωρισµό οδηγεί σε πληθωρισµό.  
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Ο υψηλός και επίµονος πληθωρισµός προκάλεσε σοβαρές στρεβλώσεις στην 

οικονοµία, εντείνοντας την ανισοκατανοµή του εισοδήµατος και µειώνοντας τις ΑΞΕ 

(Dibooglu and Kibritcioglu, 2001). 

 

Αν και ο ετήσιος πληθωρισµός ξεπέρασε το 100 τοις εκατό σε ορισµένα έτη, δεν 

έφθασε ποτέ σε υπερπληθωριστικά επίπεδα5 αλλά αυξανόταν σταδιακά κατά τη 

διάρκεια του χρόνου: το µέσο ετήσιο ποσοστό πληθωρισµού ήταν 20 τοις εκατό στη 

δεκαετία του '70, 35-40 τοις εκατό στις αρχές της δεκαετίας του '80, 60-65 τοις εκατό 

προς το τέλος της δεκαετίας του '80 και τις αρχές της δεκαετίας του '90, και περίπου 

80 τοις εκατό πρωτού εγκαινιάσει η κυβέρνηση ακόµα ένα αντιπληθωριστικό 

πρόγραµµα το 1998 (βλ. ∆ιάγραµµα 4.1).

 

Μια πρόωρη προσπάθεια να µειωθεί ο πληθωρισµός σε µόνιµη βάση και να τεθεί η 

οικονοµία σε µια βιώσιµη πορεία ανάπτυξης άρχισε στις 24 Ιανουαρίου του 1980. Η 

κυβέρνηση δήλωσε την πρόθεσή της να φιλελευθεροποιήσει την οικονοµία, και να 

ακολουθήσει µια εξαγωγικά προσανατολισµένη αναπτυξιακή πολιτική. Το 

πρόγραµµα αυτό πέτυχε σύντοµα τους αρχικούς του στόχους  καθώς ο 

πληθωρισµός µειώθηκε σε χαµηλά επίπεδα, οι ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ 

                                                 

5 Ο πληθωρισµός είναι µια συνεχής αύξηση στο συνολικό επίπεδο τιµών. Ο 
υπερπληθωρισµός είναι ο πολύ υψηλός πληθωρισµός. Αν και ο διαχωρισµός των δύο 
εννοιών δεν είναι σαφής, οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν γενικά τον όρο του 
υπερπληθωρισµό για να περιγράψουν περιόδους όπου το µηνιαίο ποσοστό πληθωρισµού 
είναι µεγαλύτερο από 50 τοις εκατό. Σε ένα µηνιαίο ποσοστό 50 τοις εκατό, ένα αγαθό που 
κοστίζει $1 την 1η Ιανουαρίου ενός έτους θα κοστίζει $130 την 1η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους. Για µια περαιτέρω εξήγηση του φαινόµενου του υπερπληθωρισµόυ προτείνονται τα 
εξής:  

1. Bomberger, William A., and Gail E. Makinen. "The Hungarian Hyperinflation and 
Stabilization of 1945-1946." Journal of Political Economy 91 (October 1983): 801-24.  

2. Cardoso, Eliana A. "Hyperinflation in Latin America." Challenge January/February 
1989: 11-19. 
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επιταχύνθηκαν και φιλελευθεροποιήθηκαν το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και το 

καθεστώς εξωτερικού εµπορίου.  

 

∆ιάγραµµα 4.1  ∆είκτες Τιµών 1980-2000. 

 

∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσιος µέσος όρος)                

∆είκτης Τιµών Χονδρεµπορίου (ετήσιος µέσος όρος) 

Πηγή: International Financial Statistics. 

 

Εντούτοις, µετά από τις γενικές εκλογές και το νέο Κοινοβούλιο του 1984, ο 

πληθωρισµός άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Τα βασικά στοιχεία των µετέπειτα 

προσπαθειών για αποπληθωρισµό περιελάµβαναν διάφορα µέτρα όπως η 

νοµισµατική σκλήρυνση χωρίς ωστόσο να γίνεται οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια 

να µειωθεί η απαίτηση για δανεισµό του δηµόσιου τοµέα. Αυτός ο συνδυασµός 

πολιτικών κατέστησε αναγκαία την καθιέρωση υψηλότερων επιτοκίων για τα 

εγχώρια κεφάλαια και ένα χαµηλότερο ρυθµό υποτίµησης προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η βραχυπρόθεσµη εισροή κεφαλαίων. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έλαβε 

τα απαραίτητα µέτρα στο δηµοσιονοµικό µέτωπο µε αποτέλεσµα οι 

αντιπληθωριστικές προσπάθειες να αποβούν µάταιες. Λόγω της µη διατηρήσιµης 

φύσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής και του εξωτερικού ελλείµµατος, η οικονοµία 

δοκιµάστηκε από µια σηµαντική κρίση στις αρχές του 1994. Η κυβέρνηση ανήγγειλε 
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ένα νέο πρόγραµµα σταθεροποίησης στις 5 Απριλίου του 1994 και µια εφεδρική 

ρύθµιση εγκρίθηκε από τον ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) λίγους µήνες 

αργότερα. Ωστόσο σύντοµα έγινε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν υποστήριξε επαρκώς 

το πρόγραµµα της 5ης  Απριλίου και η εφεδρική συµφωνία τερµατίστηκε το 1995 

(Ahmet Ertuðrul and Faruk Selçuk, 2002). 

 

Κατά τη διάρκεια των επόµενων δύο ετών, δεν υπήρξε καµία σοβαρή προσπάθεια 

να σταθεροποιηθεί η οικονοµία και να µειωθεί ο πληθωρισµός. Τον Ιούλιο του 1998, 

η τουρκική κυβέρνηση άρχισε ένα άλλο πρόγραµµα αποπληθωρισµού υπό την 

καθοδήγηση του ∆ΝΤ. Το πρόγραµµα πέτυχε µερικές βελτιώσεις σχετικά µε το 

ποσοστό πληθωρισµού και τις δηµοσιονοµικές ανισορροπίες αλλά δεν κατάφερε να 

ανακουφίσει τις πιέσεις στα επιτόκια. Η ρωσική κρίση τον Αύγουστο του 1998, οι 

γενικές εκλογές του 1999 και οι δύο καταστρεπτικοί σεισµοί τον Αύγουστο και τον 

Οκτώβριο του 1999 οδήγησαν σε µια επιδείνωση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας 

του δηµόσιου τοµέα. 

 

Η κυβέρνηση άρχισε να εφαρµόζει ένα νέο εκτεταµένο πρόγραµµα ανασυγκρότησης 

και µεταρρυθµίσεων µετά από τις γενικές εκλογές τον Απρίλιο του 1999. Ο στόχος 

του προγράµµατος ήταν να µειωθεί ο πληθωρισµός από το 60-70 τοις εκατό 

ετησίως, σε µονοψήφια επίπεδα µέχρι το τέλος του έτους 2002. Το πρόγραµµα 

κέρδισε περαιτέρω ορµή έπειτα από την υπογραφή µιας συµπληρωµατικής 

συµφωνίας µε το ∆ΝΤ τον ∆εκέµβριο του 1999. Το κύριο εργαλείο του 

προγράµµατος αποπληθωρισµού ήταν η υιοθέτηση ενός καθεστώτος συγκράτησης 

του πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 

νοµισµατικής πολιτικής και ειδικότερα µε την αποτροπή της περαιτέρω διολίσθησης 

της τουρκικής λίρας έναντι των ξένων νοµισµάτων [κυρίως µε τη διατήρηση 
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σταθερών ισοτιµιών έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (US$) και του ευρώ (€)]. Αν και 

υπήρξε αναταραχή στις χρηµαταγορές στα τέλη Νοεµβρίου και στις αρχές 

∆εκεµβρίου του 2000, το πρόγραµµα φαίνεται να είναι στη σωστή τροχιά από το 

Φεβρουαρίου του 2001 χάρη σε µια σηµαντική εισροή πρόσθετων κεφαλαίων από 

το ∆ΝΤ. Αυτή η σύντοµη οικονοµική κρίση έδειξε ότι το οικονοµικό σύστηµα είναι 

πολύ ευάλωτο. Ειρωνικά, η κρίση κατέστησε σαφές ότι η συνέχεια του 

προγράµµατος αποπληθωρισµού και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος 

εξαρτώνται βραχυπρόθεσµα από τις βραχυπρόθεσµες εισροές κεφαλαίου. 

Εποµένως, αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να δηµιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον 

προς τις άµεσες ξένες επενδύσεις, το πρόγραµµα πιθανώς να αποτύχει και ο 

πληθωρισµός να αρχίσει να αυξάνεται ξανά. 

 

∆ιάγραµµα  4.2   Εξέλιξη του Γενικού ∆είκτη Τιµών 1995-2004. 
Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή (%)
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Πηγή: Turkish Statistical institute (Turkstat), 2005. 

 

4.4  Οικονοµική Ανάπτυξη. 

 

Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οι χώρες του ΟΟΣΑ µε σχετικά χαµηλό κατά 

κεφαλήν εισόδηµα έτειναν να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις πλουσιότερες χώρες. 
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Ωστόσο η οικονοµική ανάπτυξη της Τουρκίας από το 1980 και για τις επόµενες δύο 

δεκαετίες δεν επιβεβαιώνει αυτή την τάση σύγκλισης. Ειδικότερα κατά τη δεκαετία 

του 1990, η µέση ανάπτυξη ήταν απογοητευτική (βλ ∆ιάγραµµα 4.3), έτσι ώστε 

κάποιοι αναλυτές να περιγράφουν αυτήν την περίοδο ως «χαµένη δεκαετία». Η 

αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού µειώθηκε και η αύξηση της παραγωγικότητας 

επιβραδύνθηκε (Farrel, Meen and Baser 2003). Υπήρξε διεύρυνση του 

εισοδηµατικού χάσµατος από τα µέσα επίπεδα του εισοδήµατος των χωρών του 

ΟΟΣΑ και η Τουρκία εξακολουθεί να είναι η φτωχότερη χώρα-µέλος του 

οργανισµού.   

 

∆ιάγραµµα 4.3  Εξέλιξη του Α.Ε.Π. 1988-2004 

Εξέλιξη Α.Ε.Π. 1988-2004
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Πηγή: Eurostat, National Accounts, 2005. 
 

Η οικονοµία ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία για µεταρρύθµιση που 

υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2003. Το πραγµατικό ΑΕΠ συνέχισε να αυξάνεται 

καθ' όλη τη διάρκεια του 2003 για να φτάσει το 6,1 τοις εκατό στο τέταρτο τρίµηνο 

 48



και το 5,8 τοις εκατό για το έτος, που υπερβαίνει το στόχο της κυβέρνησης για 

αύξηση του ΑΕΠ του 5 τοις εκατό. Αυτή η ισχυρή επίδοση οφείλεται στην ιδιωτική 

κατανάλωση και στις δηµόσιες επενδύσεις που παρακινήθηκαν από την ενίσχυση 

της εµπιστοσύνης λόγω της επιταχυνόµενης αύξησης των εξαγωγών. Επίσης, οι 

περικοπές της κυβερνητικής κατανάλωσης και των δηµόσιων επενδύσεων σε έργα 

υποδοµής, που έγιναν µέσα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης δεν 

εµπόδισαν την ανάκαµψη της οικονοµίας. 

 

Πίνακας 4.1.  Ανάλυση της αύξησης του Α.Ε.Π κατά τοµέα 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004Q1 

Γεωργία -5.0 3.9 -6.5 6.9 -2.5 -7.5 

Βιοµηχανία: -5.0 6.0 -7.5 9.4 7.8 10.3 

╘Μεταποίηση -5.7 6.4 -8.1 10.4 8.6 11.3 

Υπηρεσίες Ιδιωτικού τοµέα: -5.0 6.6 -6.9 9.5 5.1 8.8 

╘Κατασκευές -12.5 4.4 -5.5 -5.6 -9.0 2.9 

╘Εµπόριο -6.3 12.0 -9.4 11.0 8.1 16.3 

╘Μεταφορές & επικοινωνίες -2.4 5.5 -5.3 6.0 8.4 4.3 

╘Χρηµατοοικονοµικά Ιδρύµατα 6.5 0.9 -9.9 -7.1 -6.3 0.6 

╘Επαγγέλµατα και υπηρεσίες -4.5 6.1 -7.6 7.4 5.2 8.6 

Κυβερνητικές υπηρεσίες 2.7 2.0 1.6 0.7 0.9 1.4 

Σύνολο Α.Ε.Π. -4.7 7.4 -7.5 7.8 5.8 10.1 

 Πηγή: State Institute of Statistics, OECD. 

 

Η ισχυρή αύξηση συνεχίστηκε στο 2004, µε το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 10,1 τοις 

εκατό στο πρώτο τρίµηνο έναντι της ίδιας περιόδου στο προηγούµενο έτος.  

Αυξήσεις άνω του µέσου όρου καταγράφηκαν στις υπηρεσίες και στον τοµέα της 

µεταποίησης. Επίσης ο κατασκευαστικός τοµέας παρουσίασε σηµεία ανάκαµψης 
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έπειτα από την κρίση του 2001, για τρία συνεχή τετράµηνα. Επίσης η ανάπτυξη του 

ΑΕΠ παρέµεινε πολύ ισχυρή το δεύτερο εξάµηνο του 2004 και συνέβαλε στην 

αύξηση κατά 12 % για το πρώτο εξάµηνο του έτους σε σχέση µε το αντίστοιχο του 

2003. 

 

Η εγχώρια ζήτηση υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και 

της ακαθάριστης επένδυσης. Η ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά και οι 

επενδύσεις σε µηχανήµατα και εξοπλισµό ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. Επιπλέον, η 

πραγµατική ανατίµηση της τουρκικής λίρας και µια βελτίωση στους όρους 

καταναλωτικής χρηµατοδότησης, όπως η βελτίωση στους όρους χρηµατοδότησης 

των νοικοκυριών, η επιµήκυνση αποπληρωµής των δανείων και τα  χαµηλότερα 

επιτόκια δανεισµού, ενίσχυσαν τις εισαγωγές καταναλωτικών προϊόντων. Συνολικά, 

η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση στις εξαγωγές έτσι ώστε η συµβολή 

του καθαρού ξένου εµπορίου στο ΑΕΠ να είναι αρνητική. 

 

Η αξιοσηµείωτη ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως αυτοκίνητα, οικιακές 

συσκευές και έπιπλα, τροφοδοτήθηκε από την ραγδαία επεκτεινόµενη αγορά 

καταναλωτικής πίστης. Με τα µειούµενα πραγµατικά επιτόκια στα κυβερνητικά 

οµόλογα, οι τράπεζες άρχισαν να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην 

προηγουµένως µικρή αγορά καταναλωτικής πίστης. Παράλληλα, η ζήτηση για 

δάνεια τροφοδοτείται από τα µειούµενα πραγµατικά και ονοµαστικά επιτόκια στην 

καταναλωτική πίστη, από τη διαθεσιµότητα πιο µακροπρόθεσµων προγραµµάτων 

αποπληρωµής και από τις χαµηλότερες σχετικές τιµές των διαρκών καταναλωτικών 

αγαθών λόγω της ενδυνάµωσης της τουρκικής λιρέτας. Η χρήση πιστωτικών καρτών 

αυξήθηκε σηµαντικά και ο όγκος των δανείων στην αγορά αυτοκινήτων, 
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παραδείγµατος χάριν, πενταπλασιάστηκε από τον Ιανουάριο του 2003 µέχρι τον 

Μάιο του 2004 σε ονοµαστικούς όρους (OECD 2004). 

 

Οι αρχές είναι πεπεισµένες ότι τα θεσµικά µέτρα ασφαλείας, όπως είναι η εποπτεία 

των τραπεζικών οργανισµών, είναι αδιάβλητα. Επιπλέόν υποστηρίζουν ότι η 

ισχύουσα νοµοθεσία και οι κανονισµοί που διέπουν τη χρήση πιστωτικών καρτών, 

δεν θέτουν σοβαρές απειλές στο πιστωτικό σύστηµα. 

 

Επίσης, αυξήθηκε ο δανεισµός προς τις επιχειρήσεις αν και όχι στο βαθµό που 

επεκτάθηκε η καταναλωτική πίστη. Έτσι, οι επενδύσεις εξακολουθούν να 

χρηµατοδοτούνται από τα παρακρατηθέντα κέρδη. Η σταθεροποίηση του πολιτικού 

περιβάλλοντος και η βελτίωση των µακροοικονοµικών προοπτικών της οικονοµίας 

σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων ενδυνάµωσαν 

την εµπιστοσύνη των επενδυτών. Μετά από τη µείωση των πραγµατικών ιδιωτικών 

επενδύσεων κατά τα έτη 2001 και 2002, οι ιδιωτικές επενδύσεις επανήλθαν 

δυναµικά το 2003 και συνέχιζαν να αυξάνονται κατά το 2004. Ωστόσο, µέρος αυτών 

των επενδύσεων αντανακλά την έλλειψη των επενδύσεων των προηγούµενων ετών. 

Τα πραγµατικά επιτόκια παραµένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, και είναι απαραίτητο 

να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε να µειωθεί το κόστος του κεφαλαίου 

και να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για µια ισχυρή ανάπτυξη της ιδιωτικής 

επένδυσης. 

 

Η πρόσφατη άνοδος των επιχειρηµατικών επενδύσεων συµβάλει στη βελτίωση της 

παραγωγικής δυναµικότητας της τουρκικής οικονοµίας. Η παραγωγή  είχε ξεπεράσει 

το 80% της παραγωγικής δυνατότητας στις αρχές του 2003 ως αποτέλεσµα της 

µεγάλης εγχώριας και διεθνούς ζήτησης για τουρκικά προϊόντα. Οι επενδύσεις που 
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ενισχύουν την παραγωγική δυναµικότητα, χρειάζονται επίσης για την τόνωση του 

ανταγωνισµού, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της µείωσης του µέσου 

κόστους και για την αποφυγή πληθωριστικών πιέσεων σε προϊόντα των οποίων η 

προσφορά υπολείπεται της ζήτησης τους. 

 

4.5  Εξαγωγές 

Στους αρχαίους χρόνους η Ανατολία ήταν το κύριο σταυροδρόµι µεταξύ της 

ανατολής και της δύσης γνωστό ως "ο δρόµος του µεταξιού". Σήµερα αυτό το 

γεωγραφικό πλεονέκτηµα ισχύει ακόµα για την Τουρκία που είναι κοντά στις 

ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες, τις χώρες της µέσης Ανατολής και τις νότιες 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο 

γνωστός παραδοσιακός εµπορικός δρόµος έχει γίνει σηµαντικότερος µε τις πολιτικές 

και κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί και τα αποτελέσµατά 

τους στο παγκόσµιο εµπόριο.  

Την περίοδο 1980-90 οι εξαγωγές της Τουρκίας παρουσίασαν µια µέση ετήσια 

αύξηση της τάξεως του 33% και η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε από 2,9 

δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ σε 12,9 δισ. δολάρια. Τα έτη 1990-93 λόγω των 

δυσµενών πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών εγχώριων αλλά και διεθνών, οι 

εξαγωγές σηµείωσαν µια περιορισµένη αύξηση φθάνοντας τα 15,3 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ. Τα ποσοστά αύξησης των εξαγωγών για το 1992 και το 1993 ήταν 8,3% και 

4,3% αντίστοιχα. 

Το 1994 τέθηκαν σε ισχύ νέες πολιτικές προώθησης των εξαγωγών προκειµένου να 

βελτιωθούν το εξωτερικό εµπόριο και το ισοζύγιο πληρωµών. Οι πολιτικές αυτές 

περιλάµβαναν διαφοροποιηµένα πιστωτικά προγράµµατα για τις εξαγωγές και 

απελευθέρωση των συναλλαγµατικών συνθηκών. Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές 
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έφθασαν σε 18,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, παρουσιάζοντας µια αύξηση 18,0% έναντι του 

προηγούµενου έτους. 

Επίσης, εξακολουθούν να υφίστανται κάποιοι πολύ σηµαντικοί παράγοντες που 

επιδρούν αρνητικά στις εξαγωγές. Από την κρίση του Περσικού Κόλπου µε τον 

οικονοµικό αποκλεισµό ενάντια στο Ιράκ, οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ των δύο 

χωρών µειώθηκαν σηµαντικά περιορίζοντας έτσι τις εξαγωγές της Τουρκίας. Ενώ το 

1988 οι τουρκικές εξαγωγές στο Ιράκ ήταν 986 εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ, 

µειώθηκαν σε 141 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ το 1994. Αυτό είχε ως συνέπεια το µερίδιο 

των εξαγωγών της Τουρκίας προς το Ιράκ να ελαττωθεί από το 8,4% στο 0,4 % 

µέσα σε µία εξαετία. Ο πόλεµος στη Βοσνία είχε επίσης επιπτώσεις στις εξαγωγές 

στον τοµέα των µεταφορών, λόγω των υψηλότερων δαπανών και τις 

γραφειοκρατικές δυσκολίες που αυτός προκάλεσε σχετικά µε το εµπόριο µε την 

Ευρώπη. 

Οι εξαγωγές, που ήταν 13 δισεκατοµµύρια $ το 1990, ανήλθαν σε 21.6 

δισεκατοµµύρια $ το 1995 και 27.8 δισεκατοµµύρια $ σε 2000. Κατά τη διάρκεια των 

ετών 1990-1995, το µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών ήταν 10.8 τοις 

εκατό, ενώ ήταν 5.1 τοις εκατό µεταξύ 1995 και 2000. Ο αρχικός λόγος του υψηλού 

ποσοστού αύξησης των εξαγωγών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-1995 ήταν 

µια ιδιαίτερη αύξηση στη ζήτηση τουρκικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επίσης, το 1994 τα µέτρα οικονοµικής σταθεροποίησης άσκησαν σηµαντική 

επίδραση στην αύξηση των εξαγωγών. Επιπλέον, η υποτίµηση της τουρκικής λίρας 

το 1994 προσέδωσε µια αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουρκικών προϊόντων. 

Εντούτοις, το 1997 και το 1998, ως συνέπεια των οικονοµικών κρίσεων στις χώρες 

της νοτιοανατολικής Ασίας και στη Ρωσία, οι ρυθµοί αύξησης του παγκόσµιου 

εµπορίου και η παγκόσµια ζήτηση περιορίστηκαν. Οι τουρκικές εξαγωγές µειώθηκαν 

 53



κατά 1.4 τοις εκατό το 1999 αλλά το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών της Τουρκίας 

άρχισε και πάλι να αυξάνεται σηµαντικά µετά το 2000. Οι εξαγωγές της Τουρκίας 

αυξήθηκαν κατά περίπου 13, 15, 31, 34 και 16 τοις εκατό κατά τα έτη 2000-2004 . 

Ως εκ τούτου, το µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών του 2000-2004 ήταν 

21.4 τοις εκατό, το οποίο είναι  υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού για την 

περίοδο 1990-2000 (∆ιάγραµµα 4.4). 

∆ιάγραµµα 4.4.  Εξαγωγές Τουρκικών Προϊόντων: Έτη 1996-2004. 
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Πηγή: Turkish Statistical institute (Turkstat), 2005. 

 

Οι εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται το 2005 αλλά µε µικρότερους ρυθµούς. Ένας 

από τους λόγους για την επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών ήταν ότι 

οι εξαγωγείς αναγκάστηκαν να κόψουν τις δαπάνες και τα περιθώρια κέρδους και να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους, λόγω του εντεινόµενου διεθνούς 

ανταγωνισµού. Ωστόσο παρά τους ανασταλτικούς παράγοντες, οι τουρκικές 

εξαγωγές του 2005 ήταν οι υψηλότερες που είχε γνωρίσει η χώρα ως τότε. Οι 

χαµηλές πραγµατικές αµοιβές και οι στάσιµες τιµές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρική 

ενέργεια) βοήθησαν την τουρκική βιοµηχανική παραγωγή να παραµείνει 

ανταγωνιστική. Τα χαµηλά πραγµατικά επιτόκια σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη 

χαµήλωσαν τις δαπάνες δανεισµού για τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς. 
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Επιπλέον, η υπερεκτιµηµένη τουρκική λίρα αν και λειτουργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας για τις εξαγωγές, µειώνει τις τιµές των εισαγωγών των ενδιάµεσων και 

κύριων εµπορευµάτων, τα οποία αποτελούν σχεδόν 90 τοις εκατό των τουρκικών 

εισαγωγών. Εκτός από τα συνολικά µεγέθη, άλλαξε και η σύνθεση των εξαγωγών 

καθώς η εκβιοµηχάνιση της οικονοµίας συνεχίστηκε. Το µερίδιο των βιοµηχανικών 

προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές έφθασε το 84,7 τοις εκατό το 2004 και το 81,9 

τοις εκατό το 2005 ενώ ήταν 67.7 τοις εκατό το 1990.  

Η αναλογία εξαγωγών / εισαγωγών, που ήταν στο 58.1 τοις εκατό (%) το 1990, 

ανήλθε σε 68.1% το έτος 2003. Εντούτοις, η αναλογία αυτή έδειξε κάποια πτώση τα 

τελευταία δύο χρόνια. Αν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε ένα ποσοστό ρεκόρ, εφόσον 

οι εισαγωγές αυξήθηκαν ακόµα πιο γρήγορα, η αναλογία εξαγωγών / εισαγωγών 

µειώθηκε σε 64.8% το 2004 και σε 63.0% το 2005 (Office of the Prime Minister, 

2006). 

∆ιάγραµµα 4.5  Εξαγωγές ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ Έτη 1996-2004. 
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Πηγή: Turkish Statistical institute (Turkstat), 2005. 
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Ανάµεσα στα βιοµηχανικά προϊόντα, τα υφάσµατα και γενικότερα τα είδη ένδυσης 

αποτελούν τα τελευταία χρόνια περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών 

ωστόσο η συνεισφορά στις συνολικές εξαγωγές βαίνει µειούµενη. Οι βιοµηχανίες 

σιδήρου και χάλυβα ακολουθούν, συνεισφέροντας περίπου το ένα δέκατο των 

τουρκικών εξαγωγών. Επίσης παρόµοιο ποσοστό καταλαµβάνουν τα προϊόντα 

τροφίµων µαζί µε τον καπνό. Έπειτα, τα ηλεκτρικά µηχανήµατα και ο εξοπλισµός, τα  

Πίνακας 4.2    ∆ιάρθρωση ανά τοµέα των Τουρκικών Εξαγωγών κατά τους 
ορισµούς του ΠΟΕ (εκατοµ. $) 

 1990 1995 2000 2003 2004 2005 

Αγροτικά προϊόντα 3300 4555 3855 5257 6501 8212 

I- Τρόφιµα 2905 4239 3543 4735 5891 7624 

II- Αγροτικά ακατέργ. προϊόντα 395 316 313 522 610 589 

Ορυκτά 876 1003 1157 2011 2895 4525 

Μεταποίηση                                 8778      16064       22699    39594       3487      59901  

I-Σίδηρος και Χάλυβας 1490 1972 1865 3342 6050 5793 

II-Χηµικά 747 890 1243 1893 2566 3044 

III-Ηµικατεργασµένα προϊόντα 672 1455 2280 4143 5490 6556 

IV-Μηχανήµατα και οχήµατα 855 2406 5740 12370 18275 21526 

V-Υφάσµατα 1440 2532 3706 5262 6428 7060 

VI-Ρουχισµός 3331 6121 6586 9962 11193 11820 

VII-Άλλα καταναλωτικά αγαθά 243 687 1279 2622 3483 4100 

Λοιπά προϊόντα 5 15 63 391 285 484 

Σύνολο 12959 21637 27775 47253 63167 73122 

Πηγή: Office of the Prime Minister, 2006. 
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προϊόντα δέρµατος, το γυαλί και η κεραµική, οι µηχανές και οι µηχανικοί εξοπλισµοί, 

τα οχήµατα και οι χηµικές ουσίες είναι άλλα σηµαντικά προϊόντα εξαγωγής. Το 

σύνολο αυτών των κορυφαίων 9 τοµέων αποτελεί περίπου τα τρία τέταρτα των 

εξαγωγών της Τουρκίας (Πίνακας 4.2). 

 

Όταν οι εξαγωγές εξετάζονται µέσω των επιµέρους τοµέων, παρατηρείται ότι το 

µερίδιο των γεωργικών προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές µειώνονταν κατά µέσον 

όρο κατά 11 τοις εκατό ετησίως µεταξύ των ετών 1997-2000. Ωστόσο, οι εξαγωγές 

των γεωργικών προϊόντων παρουσίασαν καλές επιδόσεις τα τελευταία τρία χρόνια 

και αυξήθηκαν κατά 29.7, 23.7 και 26.3 τοις εκατό τα έτη 1997, 1998 και 1999 

αντίστοιχα. Το ποσοστό αύξησης στις εξαγωγές των γεωργικών εµπορευµάτων ήταν 

υψηλότερο από αυτό των συνολικών εξαγωγών. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 

εξαγωγές των φουντουκιών, που σχεδόν τριπλασιάστηκαν µέσα σε δύο έτη λόγω 

της ανόδου των τιµών τους, και του ελαιολάδου, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν 

τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι, το µερίδιο των γεωργικών προϊόντων στις συνολικές 

εξαγωγές αυξήθηκε κατά 1 τοις εκατό το 2005 έναντι του 2004. Εντούτοις, πρέπει να 

δηλωθεί ότι το µερίδιο του 11.2 τοις εκατό των αγροτικών αγαθών του 2005 είναι 

αρκετά χαµηλότερο από ότι ήταν τη δεκαετία του '90. Η εκβιοµηχάνιση της 

Τουρκικής οικονοµίας είναι ακόµα εν εξελίξει και τα βιοµηχανικά προϊόντα 

πριονίζουν το µερίδιο των γεωργικών αγαθών, ακριβώς όπως θα περίµενε κανείς να 

συµβαίνει. Ωστόσο το 2005 αυξήθηκε σηµαντικά και το µερίδιο των µεταλλευτικών 

προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές λόγω και της ανόδου των ενεργειακών τιµών. Οι 

εξαγωγές των προϊόντων µεταλλείας αυξήθηκαν από 876 εκατοµµύρια δολάρια το 

1990 σε 1.2 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2000 και σε 4.5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 

2005. Εντούτοις, το µερίδιο αυτών των προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές µίκραινε 

από 6.8 τοις εκατό το 1990 σε 4.2 τοις εκατό το 2000 και έπειτα αυξήθηκε ξανά στο 

 57



6.2% το 2005 (βλ Turkstat 2006). Επίσης η άνοδος στις τιµές του πετρελαίου 

αύξησε τις εξαγωγές πετρελαιοειδών.  

Οι εξαγωγές στον κλάδο της µεταποίησης αύξησαν το µερίδιό τους στις συνολικές 

εξαγωγές από 67.7 τοις εκατό το 1990 σε 81.9 τοις εκατό το 2005. Ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο 2000-2005 σηµειώθηκε ο υψηλότερος ρυθµός αύξησης που επισηµαίνει την 

άνοδο των τουρκικών εξαγωγών και ολόκληρης της οικονοµίας κατά το διάστηµα 

αυτό.  

Επίσης αξίζει να σηµειωθεί η πορεία του τοµέα των µηχανηµάτων και οχηµάτων. Η  

συνεισφορά του εν λόγω τοµέα στην αύξηση των εξαγωγών ήταν ιδιαιτέρως 

σηµαντική. Ενώ οι εξαγωγές της µεταποίησης έφθασαν σε αξία τα 60 

δισεκατοµµύρια δολάρια το 2005, το µερίδιο των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού 

µεταφορών στις συνολικές εξαγωγές αυξήθηκε από 13 τοις εκατό το 1990 σε 20.7 

τοις εκατό το 2000 και σε 29.4 τοις εκατό το 2005. Περισσότερο από το ένα τρίτο 

των εξαγωγών του τοµέα αυτού ανήκουν στην κατηγορία των "προϊόντων 

αυτοκίνησης", το ένα τέταρτο στα "ηλεκτρικά και µη ηλεκτρικά µηχανήµατα" και το 15 

τοις εκατό στον "εξοπλισµό µηχανών γραφείων και τηλεπικοινωνιών".  

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ο ιµατισµός συνεχίζουν να είναι ένα 

σηµαντικό συστατικό των τουρκικών εξαγωγών. Μεταξύ 1990 και 1995, τα µερίδια 

και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιµατισµού αυξήθηκαν. Έπειτα το 

µερίδιο του ιµατισµού άρχισε να µειώνεται αλλά το µερίδιο των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων συνέχισε να κινείται ανοδικά µέχρι το 2000. 

Μέχρι το έτος 2005, οι εξαγωγές των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ο 

ιµατισµός αυξήθηκαν κατά 7.1 τοις εκατό έναντι του 2004 και αποτέλεσαν το 26 τοις 

εκατό των συνολικών εξαγωγών. Παρά τον αυξανόµενο ανταγωνισµό λόγω της 

αφαίρεσης των ποσοστώσεων στον τοµέα αυτό, τα τουρκικά κλωστοϋφαντουργικά 
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προϊόντα και οι εξαγωγές ενδυµασίας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7.4 τοις εκατό το 

2005. Εντούτοις, ο ανταγωνισµός τιµών στις ΗΠΑ είναι πιο σκληρός για τα τουρκικά 

προϊόντα και οι εξαγωγές των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιµατισµού 

στις ΗΠΑ µειώθηκαν κατά 14.4 τοις εκατό το 2005.  

Ο κλάδος του σιδήρου και του χάλυβας είχε τη δεύτερη µεγαλύτερη συµβολή στην 

αύξηση στις συνολικές εξαγωγές το 2004, αµέσως µετά από τα προϊόντα 

αυτοκίνησης. Εντούτοις, το 2005, η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε, και οι εξαγωγές 

του σιδήρου και του χάλυβα µειώθηκαν κατά 4.2 τοις εκατό. 

 

Η δυτική Ευρώπη είναι η σηµαντικότερη αγορά για τις τουρκικές εξαγωγές. 

Ειδικότερα τα 25 µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το σηµαντικότερο µερίδιο σε 

αυτές. Το µερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές ήταν πάντα άνω του 50 τοις 

εκατό. Οι εξαγωγές στην ΕΕ ήταν 7.3 δισεκατοµµύρια δολάρια το 1990 και µε µέσο 

ρυθµό αύξησης 9,9 τοις εκατό ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1990 

ως και το 1995, ανήλθαν σε 11.7 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2005. Οι εξαγωγές 

έφθασαν τα 15.1 δισ. δολάρια το 2000 και τα 38.3 δισ. δολάρια το 2005. Ωστόσο το 

µερίδιο της ΕΕ στις εξαγωγές µειώθηκε από 56.5 τοις εκατό το 1990 σε 52.3 τοις 

εκατό το 2005, γεγονός που αποδίδεται εν µέρει στις περιφερειακές στρατηγικές 

διαφοροποίησης.  

 

Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, νέες χώρες συστάθηκαν στην περιοχή. 

Η εγγύτητα της Τουρκίας στην περιοχή και η δυνατότητά της να πωλήσει τα 
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καταναλωτικά αγαθά, που αυτές οι χώρες χρειάζονται, έδωσαν µια ευκαιρία στην 

Τουρκία να ενισχύσει τις εξαγωγές της σε αυτές τις χώρες. Έως το 1998, οι 

εξαγωγές στις χώρες αυτές αυξάνονταν κάθε έτος. Η συνολική ζήτηση των χωρών 

αυτών επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονοµική κρίση του 1998. Από το 2000 

όµως και έπειτα, οι εξαγωγές στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αυξήθηκαν 

εκ νέου ξεπερνώντας τα 5 δισ. δολάρια το 2005 αυξηµένες κατά 27.4 τοις εκατό 

έναντι του 2004 και µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 25.1 τοις εκατό για την 

περίοδο 2000-2005. 

 

4.6  Επενδύσεις 

 

Οι παραγωγικές επενδύσεις έχουν παρακωλυθεί από την πολιτική αστάθεια, τον 

υψηλό και ευµετάβλητο πληθωρισµό και από τα υψηλά πραγµατικά επιτόκια. Οι 

εγχώριοι τραπεζίτες και οι επιχειρηµατίες είχαν την τάση να επενδύσουν ένα µεγάλο 

µερίδιο των κεφαλαίων τους σε κυβερνητικούς τίτλους υψηλών αποδόσεων, παρά 

να αντιµετωπίσουν τις αβεβαιότητες πιο µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε 

παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Κατά συνέπεια, ο δηµόσιος δανεισµός 

υπήρξε σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την πραγµατοποίηση ιδιωτικών 

επενδύσεων. Επίσης, το δυσµενές επιχειρηµατικό περιβάλλον έχει επηρεάσει 

αρνητικά τις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, έτσι ώστε η Τουρκία να µην έχει 

προσελκύσει αρκετές άµεσες ξένες επενδύσεις (FDI). Η αναλογία των FDI στο ΑΕΠ 

είναι µια από τις χαµηλότερες στον ΟΟΣΑ και υπολείπεται σηµαντικά από τις χώρες 

της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν πολύ µικρότερη εµπειρία ως οικονοµίες 

της ελεύθερης αγοράς. Επιπλέον, η Τουρκία είναι µια από τις πολύ λίγες χώρες στις 
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οποίες η διείσδυση FDI το 2002 ήταν µικρότερη από ότι το 1980, παρόλη την 

παγκόσµια τάση διόγκωσης των διασυνοριακών επενδύσεων. Εάν η Τουρκία 

κατορθώσει να προσελκύσει τους ξένους επενδυτές κατά τρόπο ανάλογο µε µερικές 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οικονοµικές δυνατότητες και προοπτικές της 

χώρας θα αυξηθούν αισθητά (OECD 2004). 

 

4.6.1  Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

Πρόσφατες έρευνες προτείνουν ότι οι ΑΞΕ µπορούν να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής και να δράσουν ως καταλύτης για την 

εγχώρια επένδυση και την τεχνολογική πρόοδο (Borensztein et al 1998, de Mello 

1999).  Αυτές οι επιδράσεις µπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να διατηρούν 

υψηλότερα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης.  

 

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν µία πολύ σηµαντική πηγή 

οικονοµικής ενίσχυσης για την Τουρκία. Η Τουρκία θα µπορούσε να αποτελεί ένα 

µαγνήτη για ΑΞΕ δεδοµένου του µεγέθους της αγοράς της, του ειδικευµένου 

εργατικού δυναµικού της, της στρατηγικής της γεωγραφικής θέσης και των 

ανταγωνιστικών της επιχειρήσεων που έχουν ως σηµαντικό πλεονέκτηµα το χαµηλό 

εργατικό κόστος έναντι των ανταγωνιστών τους. Ωστόσο η ιστορία απέδειξε ότι η 

Τουρκία δεν κατάφερε στο παρελθόν να προσελκύσει σηµαντικές ΑΞΕ αντίστοιχες 

αυτών των πλεονεκτηµάτων της. Τα επίπεδα των ΑΞΕ των τελευταίων είκοσι ετών 

παρέµειναν χαµηλά στην Τουρκία παρότι διεθνώς κατά την ίδια περίοδο οι ΑΞΕ 

δωδεκαπλασιάστηκαν (World Bank, 2003).  
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Οι ΑΞΕ κυµαίνονταν περίπου στα 240 εκατοµµύρια δολάρια κατά τη δεκαετία του 

1980, ενώ οι µεταρρυθµίσεις για φιλελευθεροποίηση του εµπορίου και απάλειψη του 

προστατευτισµού προκάλεσαν µια ταχεία αύξηση των ΑΞΕ σε πάνω από 800 

εκατοµµύρια δολάρια στα τέλη της ίδιας δεκαετίας. Οι εισροές ΑΞΕ αυξήθηκαν σε 

πάνω από 1 δισ. δολάρια το 1990 και παρέµειναν κοντά σε αυτό το επίπεδο κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το 2000 και έπειτα από την εφαρµογή νέων 

οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και την απόφαση της Ε.Ε. να συµπεριληφθεί η 

Τουρκία στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, οι ΑΞΕ αυξήθηκαν σε πάνω από 1,7 

δισ . δολάρια και το 2001  έφτασαν τα 3 δισ. δολάρια λόγω κυρίως µιας µεγάλης 

επένδυσης στις τηλεποικοινωνίες (από την Telecom Italia). 

 

Στη θεωρία, η Τουρκία διαθέτει ένα ελκυστικό περιβάλλον για ξένες επενδύσεις. Έχει 

ένα από τα πιο φιλελεύθερα καθεστώτα του ΟΟΣΑ. Επίσης προσφέρει πολλά 

κίνητρα6 για επενδύσεις καθώς και ελεύθερες οικονοµικές ζώνες. Επιπλέον, η 

Τουρκία έχει θετικά γεωγραφικά πλεονεκτήµατα όπως η εγγύτητα στην Ε.Ε, στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Μέση Ανατολή και 

τη Βόρεια Αφρική. Η τελωνειακή ένωση µε την Ε.Ε. και η προοπτική για ένταξη σε 

αυτήν είναι κάποιοι επιπλέον θετικοί παράγοντες. Γενικά, το καθεστώς εµπορίου 

είναι αρκετά ανοιχτό και οι υποδοµές της σχετικά ανεπτυγµένες. Λόγω των 

προσδοκιών για υψηλή ανάπτυξη, και δεδοµένης της πληθυσµιακής της βάσης, οι 

ΗΠΑ έχουν καθορίσει την Τουρκία ως µία από τις δέκα «µεγάλες αναδυόµενες 

αγορές» µαζί µε την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Η οµάδα αυτών των χωρών 

αναµένεται να προσφέρει τις σηµαντικότερες εµπορικές ευκαιρίες λόγω της υψηλής 

οικονοµικής τους ανάπτυξης, του µεγέθους της οικονοµίας τους και του ταχέως 

αυξανόµενου πληθυσµού τους.    

                                                 
6 Τα κίνητρα περιλαµβάνουν  απαλλαγές από τελωνειακούς δασµούς έως το 70% της συνολικής καθαρής 
επένδυσης, επιστροφές ΦΠΑ και επιδοτούµενες πιστώσεις (www.treasury.gov.tr). 
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4.7  Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

 

Παρά την αξιοσηµείωτη πορεία των εξαγωγών κατά τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση 

για αγαθά ήταν τόσο σηµαντική, που η αύξηση των εισαγωγών υπερκάλυψε σε 

ποσότητα τις εξαγωγές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών να είναι ελλειµµατικό κατά 3% το 2003 και 11,9% κατά το πρώτο 

εννεάµηνο του 2004. Ωστόσο το τρίτο τρίµηνο οι εξαγωγές ήταν περισσότερες από 

τις εισαγωγές και φαίνεται µια τάση εξισορρόπησης του εµπορικού ισοζυγίου. Αυτό 

οφείλεται στους δυνατούς εποχικούς παράγοντες και ιδιαίτερα στον τουρισµό, τα 

έσοδα από τον οποίο είναι πάντα υψηλότερα κατά το δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους. 

Παραδείγµατος χάριν, κατά το 2003, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών ήταν 5% 

κατά το πρώτο εξάµηνο και περιορίστηκε στο 1 % κατά το δεύτερο εξάµηνο. 

 

Η ανταγωνιστικότητα των τουρκικών εξαγωγικών αγαθών, διατηρήθηκε τα τελευταία 

χρόνια λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και του µειούµενου εργατικού 

κόστους παρά την ανατίµηση της τουρκικής λίρας. Οι εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών αυξήθηκαν σε όγκο κατά 16 τοις εκατό κατά το 2003 και κατά 13 τοις 

εκατό κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004. Ωστόσο οι εισαγωγές αυξήθηκαν ακόµα πιο 

γρήγορα, µε αυξήσεις της τάξης του 27 τοις εκατό και 32 τοις εκατό για το 2003 και 

το πρώτο εξάµηνο του 2004 αντίστοιχα µε αποτέλεσµα το εµπορικό έλλειµµα να 

συνεχίζει να αυξάνεται. Οι εισαγωγές ενδιάµεσων προϊόντων, που χρησιµοποιούνται 

ευρέως στην παραγωγική διαδικασία εξαγωγικών προϊόντων, αυξήθηκε στους ίδιους 

ρυθµούς µε την αύξηση των εξαγωγών. Επίσης διαπιστώνεται ότι η αύξηση για 

καταναλωτικά αγαθά και ειδικά αυτοκίνητα, όπως  επίσης και κάποιων  επενδυτικών 

αγαθών είναι άνω του µέσου όρου σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα εισαγόµενα 
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προϊόντα. Οι όροι εµπορίου της Τουρκίας βελτιώθηκαν σηµαντικά κατά το 2003, εν 

µέρει  λόγω  της  ανατίµησης  του  ευρώ  (βάση  του  οποίου  πραγµατοποιούνται  οι  

 

Πίνακας 4.3   Ισοζύγιο Πληρωµών 
 Εκατοµµύρια US$  1999 2000 2001 2002 2003 2004 H1* 

Εξαγωγές αγαθών 28842 30721  34373 40124 51206 30934 

Εξαγωγές 26587 27775 31334 36059 47253 29014 

Εισαγωγές αγαθών -53131 -53131 -38916 -48461 -65240 -42563 

Εµπορικό ισοζύγιο -11629 -22410 -4543 -8337 -14034 -11629 

Εµπ. Ις. (ως % του ΑΕΠ) -5.7 -11.2 -3.1 -4,5 -5.9 -9.1 

Υπηρεσίες (καθαρές) 3950 7366 4130 3325 5 078 698 

Τουρισµός (καθαρός) 3732 5923 6352 6599 11 090 3349 

Ιδιωτικές απλήρωτες 
µεταβιβάσεις (καθαρές) 

 
4813 

 
5011 

 
3596 

 
2990 

 
1808 

 
1433 

Επίσηµες απλήρωτες 
µεταβιβάσεις (καθαρές) 

 
362 

 
214 

 
207 

 
500 

 
298 

 
148 

Ισορροπία αδήλων 9125 12591 7933 6815 7184 2279 

Τρέχων ισοζύγιο -1344 -9819 3390 -1522 -6850 -6850 

Τρέχων ισοζύγιο 
 (ως % του ΑΕΠ) 

 
-0.7 

 
-4.9 

 
2.3 

 
-0.8 

 
-2.9 

 
-7.3 

Άµεσες Επενδύσεις 138 112 2 769 863 1 063 1 029 

Επενδύσ. χαρτοφυλακίου 3429 1022 -4515 -593 2569 3065 

Άλλες επενδύσεις 1782 11801 -2667 7256 3277 3380 

Λάθη και παραλείψεις 1721 -2762 -1671 146 3988 2723 

Μεταβολή αποθεµάτων1 -5726 -354 2694 -6153 -4047 -847 

* Ιανουάριος-Ιούνιος. Μη εποχικά προσαρµοσµένα 
1. Το µείον υποδηλώνει αύξηση στα αποθέµατα 
Πηγή: Central Bank of Turkey. 
 
 

 64



περισσότερες τουρκικές εξαγωγές) έναντι του δολαρίου (που είναι το νόµισµα που 

συνήθως πραγµατοποιείται για τις τουρκικές εισαγωγές). Η διεύρυνση του 

εµπορικού ελλείµµατος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χειροτέρευση του ελλείµµατος 

εµπορεύσιµων αγαθών, µε αυτήν την τάση εν µέρει να αντισταθµίζεται από τα 

έντονα αυξανόµενα έσοδα από τον τουρισµό (πίνακας 4.3). 

 

Παρά την παγκόσµια πτώση στον διεθνή τουρισµό το 2003 λόγω αβεβαιοτήτων 

σχετικές µε τον πόλεµο του Ιράκ, ο αριθµός ξένων επισκεπτών στην Τουρκία 

αυξήθηκε κατά 5.3 τοις εκατό. Οι αφίξεις τουριστών συνεχίστηκαν να αυξάνουν µε 

ρυθµούς της τάξης του 20 τοις εκατό κατά το 2004. Ωστόσο αυτή η έντονα ανοδική 

τάση, φαίνεται ότι διακόπηκε το 2005 κυρίως λόγω κάποιων τροµοκρατικών 

επιθέσεων σε τουρκικά παραθεριστικά κέντρα. Έπειτα, η κυβέρνηση έλαβε µέτρα για 

να επιβραδύνει τις αγορές καταναλωτικών αγαθών όπως αυτοκινήτων από τα µέσα 

του 2004. Για το λόγο αυτό επιχείρησε να καταργήσει σταδιακά κάποια φορολογικά 

κίνητρα για τέτοιες αγορές, και να αυξήσει τους φόρους διαµεσολάβησης στα 

καταναλωτικά δάνεια. Παρόλα τα υψηλά εισοδήµατα από τον τουρισµό και τις 

επιβραδυνόµενες εισαγωγές αυτοκινήτων το δεύτερο εξάµηνο του 2004 το έλλειµµα 

τρεχουσών συναλλαγών παρέµεινε µεγαλύτερο από 4 τοις εκατό του ΑΕΠ κατά το 

2004. 

 

4.8 . Η διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε 

 

Η Τουρκία, αφού υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας στις 14 Απριλίου 1987, 

αναγνωρίστηκε επισήµως ως υποψήφια για ένταξη χώρα κατά το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο του Ελσίνκι, τον ∆εκέµβριο του 1999. Στη σύστασή της  µε ηµεροµηνία 6 

Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή έκρινε ότι η Τουρκία πληρούσε σε ικανοποιητικό 
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βαθµό τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ως εκ τούτου, συνέστησε την υπό 

όρους έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την εν λόγω χώρα. Με βάση τις 

εξελίξεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004 προγραµµάτισε την 

έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία για τον Οκτώβριο του 

2005. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Έγγραφο Στρατηγικής για τη ∆ιεύρυνση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 2005) επιµένει περισσότερο στα πολιτικά κριτήρια παρά στις οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις. Όσον αφορά την οικονοµία αναφέρεται ότι «Η Τουρκία σηµείωσε 

σηµαντική πρόοδο στον οικονοµικό τοµέα και, σήµερα, µπορεί να θεωρείται ως 

λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς, εφόσον παγιώσει τα πρόσφατα επιτεύγµατά 

της στον τοµέα της σταθεροποίησης και των µεταρρυθµίσεων. Η Τουρκία 

αναµένεται επίσης ότι θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει, µεσοπρόθεσµα, τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στα πλαίσια της Ένωσης, 

εφόσον εξακολουθήσει να προωθεί συνεχώς τη σταθεροποιητική πολιτική της και 

λάβει περαιτέρω αποφασιστικά µέτρα για την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων». 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία πολιτικής µετάβασης, η Επιτροπή εκφράζει τον 

προβληµατισµό  της για την προσαρµογή της Τουρκίας στα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης, και τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις «οι οποίες αναµένεται ότι θα 

επιφέρουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο νοµικό σύστηµα, ιδίως στον τοµέα της 

δικαιοσύνης». Επίσης επισηµαίνεται ότι έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος στις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά αυτές εξακολουθούν να 

υφίστανται. Επίσης απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες ώστε «να εφαρµοστεί η 

ήδη ισχύουσα νοµοθεσία και, σε ορισµένους τοµείς, να ληφθούν περαιτέρω 
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νοµοθετικές πρωτοβουλίες». Οι τοµείς αυτοί αφορούν τις θεµελιώδεις ελευθερίες και 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η ελευθερία του 

εκφράζεσθαι, οι ελευθερίες των γυναικών, οι θρησκευτικές ελευθερίες, οι 

συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα πολιτισµικά δικαιώµατα, αλλά και η περαιτέρω 

ενίσχυση της καταπολέµησης των βασανιστηρίων και της κακοµεταχείρισης. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης τονίζει ότι «η Τουρκία πρέπει να ενσωµατώσει 

καλύτερα τη µεταρρυθµιστική διαδικασία στις δραστηριότητες όλων των δηµόσιων 

αρχών.  

 

Όσον αφορά τη θέσπιση και την εγκαθίδρυση της έννοµης τάξης της ΕΕ (του 

κεκτηµένου), «η Τουρκία έχει προωθήσει την εναρµόνιση της νοµοθεσίας της σε 

ορισµένους τοµείς, βρίσκεται όµως σε πρώιµο ακόµη στάδιο για τους 

περισσότερους άλλους. Είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε 

όλους τους τοµείς και η νέα νοµοθεσία να προσαρµοστεί στο κεκτηµένο. Είναι 

επίσης αναγκαίο να πάψουν να υφίστανται διακρίσεις κατά των µη τουρκικών 

φορέων παροχής υπηρεσιών και των µη τουρκικών προϊόντων ή να υφίσταται άνιση 

µεταχείριση έναντι των κρατών µελών της ΕΕ. Η Τουρκία πρέπει να τηρήσει τις 

δεσµεύσεις που απορρέουν από την τελωνειακή ένωση και να ενισχύσει τη 

διοικητική και δικαστική ικανότητα ώστε να µπορέσει να εφαρµόσει τους κανόνες της 

ΕΕ κατά την προοδευτική θέσπισή τους στη χώρα.» 

 

Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε. εκτός από µια πρόκληση για την ίδια την 

Τουρκία είναι πρωτίστως µια πρόκληση για την Ε.Ε. Ακόµα και αν η Τουρκία 

καταφέρει να προσαρµοστεί πλήρως στις οδηγίες της Ε.Ε., η οιονεί ένταξη της ως 

πλήρες µέλους της Ε.Ε. δεν θα πραγµατοποιηθεί χωρίς αντιδράσεις. Όχι µόνο για 

τις πολιτιστικές, πολιτικές, και οικονοµικοκοινωνικές ιδιαιτερότητες που την διέπουν 
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αλλά επίσης επειδή θα πρόκειται για τη µεγαλύτερη επιδιωκόµενη διεύρυνση της 

Ε.Ε. σε πληθυσµιακούς όρους.   
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Κεφάλαιο 5 Εξειδίκευση του υποδείγµατος και Μεθοδολογία 

 

5.1  Εισαγωγή. 

 

Με την ανάπτυξη των ελέγχων µοναδιαίας ρίζας (Dickey and Fuller, 1979) και των 

τεχνικών συνολοκλήρωσης (Phillips 1986, 1987, Perron 1988, Phillips και Perron 

1988), ο έλεγχος των ιδιοτήτων των δεδοµένων όπως η στασιµότητα των 

χρονοσειρών, η συνολοκλήρωση των µεταβλητών και η σταθερότητα της υπό 

εκτίµηση σχέσης, διευκόλυναν την ανάλυση των χρονοσειρών και την κατέστησαν 

µια περισσότερο τυποποιηµένη διαδικασία. 

 

Η εφαρµογή ελέγχων αιτιότητας και τεχνικών συνολοκλήρωσης για την εξέταση της 

σχέσης ανάµεσα στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη έγινε 

αρκετά δηµοφιλής από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, όσον αφορά την 

Τουρκία δεν υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθµός µελετών που να εφάρµοσαν 

τεχνικές συνολοκλήρωσης για τη διερεύνηση των σχέσεων ανάµεσα στις εξαγωγές, 

τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.  

 

5.2  Εξειδίκευση του υποδείγµατος 

 

Τα υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων ή µοντέλα VAR είναι 

συστήµατα εξισώσεων όπου όλες οι µεταβλητές είναι ενδογενείς και καθεµιά από 

αυτές προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούµενων τιµών όλων των 

µεταβλητών του συστήµατος (Dritsakis 2005).  Ο Sims (1980) ήταν ο πρώτος που 

χρησιµοποίησε τα µοντέλα αυτά στην οικονοµετρία ο οποίος τα θεώρησε ως µια 

φυσική γενίκευση των µονοµεταβλητών αυτοπαλίνδροµων µοντέλων. 
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Η χρησιµότητα των µοντέλων VAR έγκειται στη διερεύνηση της επεξηγηµατικής 

δύναµης που έχει µια µεταβλητή και οι χρονικές υστερήσεις της πάνω σε µια άλλη 

µεταβλητή. Η ενδογένεια όλων των µεταβλητών, η πλούσια δοµή, η εκτίµηση της 

κάθε εξίσωσης του συστήµατος µε τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (Ο.L.S.) 

και η δυνατότητα πρόβλεψης αποτελούν τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των 

µοντέλων VAR. Ωστόσο η έλλειψη θεωρητικής επεξήγησης και ο ασαφής 

προσδιορισµός του αριθµού των χρονικών υστερήσεων συγκαταλέγονται στα 

µειονεκτήµατα τους (Μπαµπανάτσα 2005). 

 

Καθώς τα µοντέλα VAR επιτρέπουν  στις µεταβλητές να εξαρτώνται από µια ή 

περισσότερες χρονικές υστερήσεις τους είναι σε θέση να λαµβάνουν υπόψη τους 

περισσότερα χαρακτηριστικά δεδοµένων µε αποτέλεσµα να αποκτούν πλουσιότερη 

δοµή. Έτσι πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα  VAR είναι πιο ευέλικτα σε 

σχέση µε τα άλλα µοντέλα (Κατιρτζόγλου 2005). 

 

Προκειµένου να προχωρήσουµε στην εξέταση της σχέσης αιτιότητας, 

προσδιορίζουµε το ακόλουθο τρι-µεταβλητό VAR υπόδειγµα. 

 

   ),,( IXYfU =

 

Όπου  

Υ: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product) 

Χ: Οι καθαρές Εξαγωγές. 

I: Η Ακαθάριστη Επένδυση. 
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Επίσης:  

LΥ = Log(Υ) 

LΧ = Log(Χ) 

LΙ = Log(I) 

C = Σταθερά  

 

Ένα µοναδικό πλεονέκτηµα των VAR υποδειγµάτων είναι ότι εξετάζει ξεχωριστά 

κάθε µεταβλητή του υποδείγµατος ως δυνητικά ενδογενή και διερευνά τη συσχέτιση 

της µε τις χρονικές υστερήσεις της καθώς και µε τις χρονικές υστερήσεις των άλλων 

µεταβλητών του υποδείγµατος. 

 

 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προσδιορίζεται από το ονοµαστικό ΑΕΠ 

προσαρµοσµένο από τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Το έτος βάσης του 

αποπληθωριστή είναι το 1995, τα στοιχεία για τις εξαγωγές  τις επενδύσεις όπως και 

το ΑΕΠ λήφθηκαν από τη Eurostat την Άνοιξη  του 2005, είναι τριµηνιαία, και 

καλύπτουν την περίοδο 1988 – 2004. 

 

Όλα τα στοιχεία εκφράζονται σε λογαρίθµους προκειµένου να επιτευχθεί η 

στασιµότητα στη διακύµανση των χρονολογικών σειρών και συµβολίζονται µε το 

γράµµα L να προηγείται των ονοµάτων των µεταβλητών. Εάν αυτές οι µεταβλητές 

µοιράζονται µία κοινή στοχαστική τάση και οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιµες, 

µπορούν να συνολοκληρωθούν (Dritsakis 2004).  

 

Είναι γνωστό από την οικονοµική θεωρία ότι όλες οι σχέσεις µεταξύ αυτών των 

τριών µεταβλητών είναι θετικές. ∆ηλαδή αναµένεται να ισχύουν οι εξής σχέσεις: 
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1) 0>
dY
dX          2)  0>

dY
dI           3)   0>

dX
dI  

 

Εµπειρικές µελέτες (όπως των Engle και Granger 1987) έχουν δείξει ότι πολλές 

µεταβλητές χρονοσειρών είναι µη στάσιµες ή είναι συνολοκληρωµένες πρώτης 

τάξης (δηλ., είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές τους). Προκειµένου να 

αποφύγουµε µια κατάσταση κίβδηλης παλινδρόµησης, οι µεταβλητές της 

παλινδρόµησης πρέπει να είναι στάσιµες ή συνολοκληρωµένες. Για αυτό, το πρώτο 

που χρειάζεται να γίνει, είναι να πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας για 

κάθε µία από τις υπό εξέταση µεταβλητές για να διαπιστωθεί αν είναι στάσιµες ή όχι. 

 

5.3  Στασιµότητα - Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας 

 

Η στασιµότητα µιας µεταβλητής εξετάζει κατά πόσον ο µέσος και η διακύµανση της 

εξαρτώνται από το χρόνο. Μία χρονολογική σειρά λέγεται ότι είναι στάσιµη όταν οι 

µέσοι [Ε(Χt)=µ] και οι διακυµάνσεις [COV(Xt, Xt+k)=E((Xt  - µ)(Xt+k – µ)) = γκ ] µεταξύ 

δύο χρονικών περιόδων t και t+k εξαρτώνται αποκλειστικά από την απόσταση 

(διάστηµα ή υστέρηση) k µεταξύ των δύο αυτών χρονικών περιόδων και όχι από την 

πραγµατική χρονική περίοδο t κατά την οποία θεωρούνται οι συνδιακυµάνσεις 

(Κάτος 2004). 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελέγχων της στασιµότητας. Οι κλασικοί έλεγχοι 

περιλαµβάνουν την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη στασιµότητα των µεταβλητών 

από τις γραφικές τους παραστάσεις (βλ ∆ιαγράµµατα 1, 4, 7)  και από τις 

συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεως τους. Οι σύγχρονοι έλεγχοι αναφέρονται στους 

τρόπους διερεύνησης της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας των µεταβλητών. Αυτός ο 

τρόπος ανάλυσης χρησιµοποιείται και στην παρούσα εργασία. 
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Με τον όρο µοναδιαία ρίζα στις µακροοικονοµικές σειρές εννοούµε ότι κάποια ρίζα 

του πολυωνύµου (f(x) = 1 – ρ1x – ρ2x2  - ρ3x3  - … - ρnxn = 0 ) ισούται µε τη µονάδα. 

Στην περίπτωση αυτή κάθε εξωγενής µεταβολή πάνω σε µια ενδογενή µεταβλητή 

µπορεί να έχει µόνιµη επίδραση στην ενδογενή µε αποτέλεσµα να µην είναι στάσιµη 

(Κατιρτζόγλου 2005). 

 

Πριν τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης, επιβάλλεται να εξεταστεί η ύπαρξη 

µοναδιαίας ρίζας για κάθε µία από τις υπό εξέταση µεταβλητές. Η εξέταση της 

µοναδιαίας ρίζας µπορεί να γίνει µε πολλές µεθόδους όπως των Dickey – Fuller, 

Phillips – Perron κ.α. Στην εργασία αυτή εφαρµόζεται ο επαυξηµένος έλεγχος των 

Dickey- Fuller (ADF). Οι εξισώσεις παλινδροµήσεων του ελέγχου ADF είναι οι εξής: 

 

(1) ∑
−

− +∆Χ=∆Χ
k

i
itit ua

1
12δ  

(2) ∑
−

− +∆Χ+=∆Χ
k

i
itit ua

1
120 δδ  

(3) ∑
−

− +∆Χ++=∆Χ
k

i
itit uat

1
1210 δδδ  

 

Όπου Χt
   το επίπεδο τιµών της χρονολογικής σειράς, ui  µια ανεξάρτητη και στάσιµη 

διαδικασία, δ0 ο σταθερός όρος, t η ερµηνευτική µεταβλητή που περιγράφει την 

χρονική τάση (∆ριτσάκης 2004b). 

 

Η παλινδρόµηση ADF εξετάζει την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας του Χt , δηλαδή για το 

λογάριθµο όλων των µεταβλητών του υποδείγµατος στον χρόνο t. Ο όρος ∆Χt-i 

εκφράζει τις πρώτες διαφορές µε k χρονικές υστερήσεις και ut  είναι η µεταβλητή που 

διορθώνει τα σφάλµατα της αυτοσυσχέτισης. Οι συντελεστές δ0, δ1, δ2  και αi είναι 
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προς εκτίµηση. Οι υποθέσεις για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στη µεταβλητή Χ, 

είναι: 

Η0: δ2 = 0  για τη µη στασιµότητα. ∆ηλαδή υπάρχει µοναδιαία ρίζα 

Ηε: δ2 < 0  για τη στασιµότητα. ∆ηλαδή δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα 

 

Τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων εµφανίζονται στους πίνακες 1-6 του 

παραρτήµατος και τα συνοπτικά τους αποτελέσµατα στον πίνακα 5.1. Οι ελάχιστες 

τιµές των κριτηρίων Akaike (AIC) (1973) και Schwarz (1978) συµβάλλουν στον 

προσδιορισµό της καλύτερης δοµής των εξισώσεων ADF και τον αριθµό των 

χρονικών υστερήσεων. Όσον αφορά την αυτοσυσχέτιση του διαταρακτικού όρου, 

χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος Langrange Multiplier LM(1). Οι κριτικές τιµές ADF, 

όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των πινάκων, παρουσιάζονται όπως 

προέκυψαν από το οικονοµετρικό πακέτο E-Views 4.1. 

 

Οι πίνακες 1-6 του παραρτήµατος Α καταδεικνύουν ότι η µηδενική υπόθεση για την 

ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα των µεταβλητών δεν µπορεί να απορριφθεί 

για επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Εποµένως καµία από τις υπό εξέταση µεταβλητές 

δεν είναι  στάσιµες  στα  επίπεδα  της. (Η ύπαρξη ανοδικής τάσης στις µεταβλητές, ή 

αλλιώς η µη στασιµότητα, παρουσιάζεται γραφικά από τα διαγράµµατα 1, 4 και 7).  

Έπειτα εξετάζεται αν οι πρώτες διαφορές των µεταβλητών του υποδείγµατος είναι 

στάσιµες. Από τα αποτελέσµατα (αναλυτικά αποτελέσµατα στους πίνακες 2, 4, 6, 

του παραρτήµατος Α) διαπιστώνεται ότι οι µεταβλητές µπορούν να χαρακτηρισθούν 

ως ολοκληρωµένες πρώτης τάξης, I(1). Επίσης, σε όλες τις µεταβλητές ο έλεγχος 

LM(1) στις πρώτες διαφορές δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση στους 

διαταρακτικούς όρους.  
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Πίνακας 5.1  Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας (ADF). 
Eπίπεδα 

   Πρώτες διαφορές 

  

Test 

Statistic     

Test 

Statistic   

  

  

Μεταβλητές Lag DF/ADF LM(1) Lag DF/ADF LM(1) 

LΥ 0 -5,01 0,47 3 -3,65 0,19 

LX 0 1,53 0,38 3 -4,14 0,73 

LΙnv 0 -4,49   0 -10,05   

 

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι οι µεταβλητές του υποδείγµατος είναι ολοκληρωµένες 

πρώτης τάξης, µπορούµε να συνεχίσουµε µε τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

 

5.4  Μεθοδολογία Συνολοκλήρωσης. 

 

Αν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από 

στάσιµες χρονικές σειρές εµφανίζεται το πρόβληµα της κίβδηλης παλινδρόµησης. Το 

πρόβληµα της κίβδηλης παλινδρόµησης µπορεί επίσης να συµβεί όταν δύο χρονικές 

σειρές σε µια παλινδρόµηση έχουν σε µεγάλο βαθµό υψηλή συσχέτιση, ενώ δεν 

έχουν καµιά πραγµατική σχέση µεταξύ τους. Τις περισσότερες φορές, αυτό που 

ενδιαφέρει τους ερευνητές είναι οι µακροχρόνιες σχέσεις ανάµεσα στα επίπεδα των 

χρονικών σειρών, και όχι στις διαφορές τους, όπου οι χρονικές σειρές αναφέρονται 

σε βραχυχρόνιες καταστάσεις για το φαινόµενο που ερευνούν (∆ριτσάκης 2005).  

 

Αν οι µεταβλητές είναι µη στάσιµες στα επίπεδά τους, µπορούν να ολοκληρωθούν 

στα επίπεδα τους µε βαθµό ολοκλήρωσης 1, εφόσον οι πρώτες διαφορές τους είναι 
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στάσιµες. Οι µεταβλητές αυτές µπορούν επίσης να συνολοκληρωθούν αν υπάρχει 

ένας ή περισσότεροι γραµµικοί συνδυασµοί µεταξύ των µεταβλητών που να είναι 

στάσιµοι. Αν οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει µια σταθερή µακρο-

πρόθεσµη γραµµική σχέση µεταξύ τους. 

 

Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών 

υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες µεθόδων. Η πρώτη αναφέρεται στις µεθόδους 

της µίας εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίµηση των ελαχίστων τετραγώνων και η 

δεύτερη σε σύστηµα εξισώσεων η οποία βασίζεται στη µέθοδο της µεγίστης 

πιθανοφάνειας. Στην πρώτη κατηγορία έχουµε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης µε 

δύο µεταβλητές και τους ελέγχους µε περισσότερες από δύο µεταβλητές. Στη 

δεύτερη κατηγορία έχουµε τους ελέγχους που στηρίζονται στη µεθοδολογία των 

VAR υποδειγµάτων, όπου µπορούµε να προσδιορίσουµε το µέγιστο αριθµό των 

σχέσεων συνολοκλήρωσης που µπορούν να έχουν οι µεταβλητές του υποδείγµατος 

που εξετάζουµε, κάτι που δεν µπορεί να γίνει µε την πρώτη κατηγορία της µίας 

εξίσωσης. 

 

• Έλεγχος των Engle – Granger (µέθοδος συνολοκλήρωσης βάσει των 

καταλοίπων): 

 

Οι Engle-Granger (1987) αφού ασχολήθηκαν µε την εξέταση δύο χρονολογικών 

σειρών έπειτα την επέκτειναν σε περισσότερες από δύο µεταβλητές και πρότειναν 

την πολυµεταβλητή συνολοκλήρωση.  

 

Γενικά αν δύο ή περισσότερες µη στάσιµες µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες του 

ίδιου βαθµού έστω d τότε λέµε ότι αυτές συνολοκληρώνονται αν υπάρχει γραµµικός 
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τους συνδυασµός ή διάνυσµα γραµµικών τους συνδυασµών, που να είναι βαθµού 

ολοκλήρωσης b µικρότερου του βαθµού ολοκλήρωσης d (b<d) των µεταβλητών 

αυτών. ∆ηλαδή αν Υt ~ Ι(1), και Χt ~ Ι(1) τότε λέµε ότι αυτές είναι συνολοκληρωµένες 

όταν ο γραµµικός τους συνδυασµός ut είναι στάσιµος Ι(0). Στην περίπτωση που 

υπάρχει ένας τέτοιος γραµµικός συνδυασµός µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει και 

µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών αυτών. Aν και οι βραχυχρόνιες 

διακυµάνσεις τους µπορεί να µη συσχετίζονται µεταξύ τους. ∆ηλαδή σε µακροχρόνιο 

επίπεδο, αυτές οι µεταβλητές παρουσιάζουν µακροχρόνιες τάσεις. 

 

Εξετάζουµε την εξίσωση: LΥt = c + LΧt + LIt.  

Όπου c µια σταθερά και Υt, Χt, Ιt οι υπό εξέταση µεταβλητές.  

 

Ελέγχουµε τη στασιµότητα των καταλοίπων και παρατηρούµε ότι τα κατάλοιπα είναι 

στάσιµα άρα οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται, δηλαδή έχουν µακροχρόνια σχέση 

µεταξύ τους. 

 

Συνολοκλήρωση των µεταβλητών ανά δύο. 

 

Έπειτα εξετάζουµε αν η ενδογενής µεταβλητή (LΥ) συνολοκληρώνεται ξεχωριστά µε 

κάθε µία εξωγενή µεταβλητή, ως ακολούθως: 

 

• LΥ = c + LΧ 

 

• LΥ = c + LI 

 

Τα κατάλοιπα των άνωθεν εξισώσεων είναι στάσιµα µηδενικής τάξης.  
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Έλεγχος Μακροχρόνιας Σχέσης: 

 

Στην εξίσωση LΥ= C + LΧ , o έλεγχος µοναδιαίας ρίζας των καταλοίπων στα 

επίπεδα µε µία χρονική υστέρηση (χωρίς σταθερά και χρονική τάση) υποδηλώνει 

την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ανάµεσα στο LΥ και τις LΧ για επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% (-3,53<-2,59) (βλ Πίνακα 7 παραρτήµατος A). 

 

Με την ίδια διαδικασία διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ανάµεσα στο 

LΥ και τις LI για επίπεδο σηµαντικότητας 1% (βλ. Πίνακες 7 και 8 παραρτήµατος A). 

 

Έλεγχος Βραχυχρόνιας σχέσης: 

 

Εκτιµούµε τη συνάρτηση:  

dLY = f [c, dLY(-1), dLY(-2), dLY(-3), dLY(-4), dLI dLI(-1), dLI(-2), dLI(-3), dLI(-4), 

u1(-1)] 

όπου dLY, dLI οι πρώτες διαφορές του ΑΕΠ και των επενδύσεων και u1 τα 

κατάλοιπα. Στις παρενθέσεις αναγράφεται ο αριθµός των χρονικών τους 

υστερήσεων. Τα αποτελέσµατα τις υπό εκτίµηση συνάρτησης φαίνονται στον πίνακα 

9 του παραρτήµατος Α. Με επαναλαµβανόµενες διαγραφές των λιγότερο στατιστικά 

σηµαντικών συντελεστών καταλήγουµε στον πίνακα 10 (βλ Dritsakis 2004a). 

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των dLY, 

dLY(-1), dLY(-2), dLY(-3), dLY(-4), dLI και dLI(-1).  

 

Οµοίως εκτιµούµε τη συνάρτηση: 
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dLY = f [c, dLY(-1), dLY(-2), dLY(-3), dLY(-4), dlX, dlX(-1), dlX(-2), dlX(-3), dlX(-4), 

u2(-1)  όπου dLY, dLX οι πρώτες διαφορές του ΑΕΠ και των εξαγωγών και u2 τα 

κατάλοιπα. Με επαναλαµβανόµενες διαγραφές των λιγότερο στατιστικά σηµαντικών 

συντελεστών καταλήγουµε στον πίνακα 12. Από τον πίνακα 12 προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των dLY, dLY(-3), dLY(-4), 

dLX. 

 

• Ο Έλεγχος του Johansen  

 

Εφαρµόζοντας τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen τα αποτελέσµατα που 

παίρνουµε µας υποδεικνύουν ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση (πίνακας 13). 

∆εδοµένου ότι για να εφαρµοσθεί η τεχνική του Johansen χρειάζεται ένας ικανός 

αριθµός χρονικών υστερήσεων, κατά την εκτίµηση µας εισάγαµε 8 χρονικές 

υστερήσεις (lags). Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση, µπορεί 

να εξεταστεί η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ των εν λόγω µεταβλητών. 

 

Στη συνέχεια προσδιορίζουµε τα διανύσµατα συνολοκλήρωσης του υποδείγµατος 

υπό την προϋπόθεση ότι ο πίνακας 13, έχει βαθµό r < n (n=3). Η διαδικασία 

υπολογισµού του βαθµού r έχει σχέση µε τη διαδικασία υπολογισµού των 

χαρακτηριστικών ριζών (ιδιοτιµών) που είναι οι εξής: 

=1λ
)

 0,43  , =2λ
)

0,32  =3λ
)

 0,13 

 

Οι υποθέσεις για την ύπαρξη συνολοκληρωµένων διανυσµάτων , είναι: 

Η0: r = 0  και  

Ηε: r > 0 
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Όπως προκύπτει (βλ. πίνακα 13 παραρτήµατος Α) υπάρχουν δύο 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα για επίπεδο σηµαντικότητας 5% και συνεπώς 

αποδεχόµαστε την ύπαρξη µακροχρόνιων σχέσεων µεταξύ των τριών µεταβλητών 

του υποδείγµατος. 

 

• Μηχανισµός ∆ιόρθωσης Λαθών. 

 

Αφού   προσδιορίσαµε   πως   οι   λογάριθµοι   των   µεταβλητών   του  

υποδείγµατος είναι  συνολοκληρωµένοι  θα  πρέπει  στη  συνέχεια  να  εκτιµήσουµε  

ένα υπόδειγµα VAR στο οποίο να ενσωµατώσουµε ένα µηχανισµό διόρθωσης 

σφάλµατος (MEC) (∆ριτσάκης et al 2004). Το υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος 

προέκυψε από τη µακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης και έχει τον παρακάτω 

τύπο: 

 

ttttt VuLILXLYlaggedLY ++=∆ −1),,( λ  

 

Όπου: 

∆: αναφέρεται στις πρώτες διαφορές των µεταβλητών. 

ut-1: είναι τα εκτιµηµένα κατάλοιπα από τη συνολοκληρωµένη παλινδρόµηση 

(µακροχρόνια σχέση) 

-1<λ<0: βραχυχρόνιος συντελεστής. 

Vt  :λευκός θόρυβος 

 

Έπειτα από τη διαπίστωση µακροχρόνιας σχέσης, λαµβάνει χώρα έλεγχος 

προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης. Ο συντελεστής 

διόρθωσης σφάλµατος θα πρέπει να είναι αρνητικός και µάλιστα -1<λ<0, καθώς και 

στατιστικά σηµαντικός. 
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Από τον πίνακα 14 διαπιστώνεται πως στο CointEq1 µόνο το D(LΥ) είναι αρνητικό 

και ανάµεσα στο -1 και στο 0 (-0.988433). Ωστόσο δεν είναι στατιστικά σηµαντικό 

(0,26). Τα δύο προηγούµενα σε συνδυασµό φανερώνουν πως δεν παρατηρούνται 

βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών. 

 

5.5  Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger. 

 

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που τίθεται σε πολλές έρευνες και πρέπει να 

απαντηθεί κατά την εξειδίκευση των υποδειγµάτων είναι ο προσδιορισµός του κατά 

πόσο µια µεταβλητή αιτιάζει µια άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή είναι ανεξάρτητη από 

τις άλλες µεταβλητές. Σε κλάδους της επιστήµης όπου είναι δυνατή η διενέργεια 

ελεγχόµενου πειράµατος, η σχέση αιτίου και αιτιατού µπορεί να προσδιοριστεί. Στην 

οικονοµική επιστήµη όµως µία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί 

λόγω της έλλειψης πειραµατικών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό στα οικονοµικά 

πολλές φορές θεωρούµε εκ των προτέρων δεδοµένη µία συγκεκριµένη σχέση αιτίου 

και αποτελέσµατος προκειµένου να εφαρµόσουµε τις κλασικές οικονοµετρικές 

µεθόδους εκτίµησης ενός υποδείγµατος. 

 

Οι δυσκολίες του καθορισµού µίας σχέσης αιτιότητας µεταξύ των οικονοµικών 

µεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της οικονοµικής έννοιας 

της αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality). Γενικά, 

µία µεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger µία άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και 

προηγούµενη πληροφόρηση γύρω από τις τιµές της µεταβλητής αυτής βοηθούν 

στην καλύτερη πρόβλεψη των τιµών της Υ. Ο πιο γνωστός έλεγχος για την 

κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που προτάθηκε από τον Granger. Ο έλεγχος 

αυτός βασίζεται στο συλλογισµό ότι το µέλλον δεν µπορεί να προκαλέσει το παρόν ή 
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το παρελθόν. Στα οικονοµετρικά υποδείγµατα η σχέση αιτίας-αιτιατού (αιτιότητα) 

είναι δεδοµένη εκ των προτέρων (a priori).  

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 15 του παραρτήµατος Α, που εξετάζει την ύπαρξη 

σχέσεων αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος, διαπιστώνουµε ότι: 

α) υπάρχει ισχυρή σχέση αιτιότητας µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης (LΥ) και  των 

εξαγωγών (LΧ) : LΥ           LΧ (αµφίδροµη σχέση αιτιότητας). 

β) υπάρχει ισχυρή σχέση αιτιότητας µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης (LΥ και των 

επενδύσεων (LI): LΥ          LI (µονόδροµη σχέση αιτιότητας). 

γ)  υπάρχει σχέση αιτιότητας µεταξύ των επενδύσεων (LI) και των εξαγωγών (LΧ):  

LI          LΧ (µονόδροµη σχέση αιτιότητας). 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε την οικονοµική θεωρία. Επίσης 

αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν ισχύουν οι αντίστροφες των παραπάνω σχέσεις για 

επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 

     LY

   LI      LX

 

 

 

Σχ. 1 Απεικόνιση των αιτιακών σχέσεων των µεταβλητών του υποδείγµατος. 

 

Η διερεύνηση των αιτιακών σχέσεων του υποδείγµατος κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι το επίπεδο των επενδύσεων επηρεάζει το επίπεδο των εξαγωγών και οι 

εξαγωγές µε τη σειρά τους επηρεάζουν το ΑΕΠ της Τουρκίας. Επιπλέον 

παρατηρούµε ότι το ΑΕΠ επηρεάζει αµφότερες τις επενδύσεις και τις εξαγωγές της 

χώρας.  
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Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα 
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Οι δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας, το εγχώριο προϊόν, τα επίπεδα 

των τιµών, των επενδύσεων και των εξαγωγών αποτελούν τους κυριότερους 

καθοριστικούς παράγοντες για την µακροοικονοµική ανάλυση µιας χώρας. Τα 

µεγέθη αυτά, σε συνδυασµό µε άλλες πολιτικές και οικονοµικές προεκτάσεις, 

παρέχουν στον οικονοµικό αναλυτή τη δυνατότητα να σκιαγραφήσει την οικονοµική 

κατάσταση µιας χώρας και να καταλήξει σε χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 

Η κατάσταση της τουρκικής οικονοµίας ήταν ανέκαθεν αντικείµενο διερεύνησης 

πολλών ερευνητών λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών 

χαρακτηριστικών που διέπουν τη χώρα αυτή. Η στρατηγική γεωγραφική της θέση,  ο 

νέος και ταχέως αυξανόµενος πληθυσµός της, που αγγίζει τα 71 εκατοµµύρια και 

την κατατάσσει στις πολυπληθέστερες χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι 

προσπάθειες των τελευταίων ετών για οικονοµικές µεταρρυθµίσεις υπό την 

επίβλεψη διεθνών οικονοµικών οργανισµών καθώς και η πολιτική της βούληση για 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστούν ενδιαφέρουσα την εξέταση της 

οικονοµικής κατάστασης της χώρας αυτής και των προοπτικών της.   

 

Η οικονοµική ανάπτυξη, οι εξαγωγές και οι επενδύσεις και οι µεταξύ τους σχέσεις 

αποτέλεσαν αντικείµενο ενασχόλησης πολλών ερευνητών. Για την εξέταση των 

σχέσεων αυτών χρησιµοποιήθηκαν πολλές διαφορετικές µεθοδολογίες που 

εφαρµόστηκαν σε πολλά διαφορετικά δείγµατα χωρών. Ωστόσο, αµφότερες οι 

θεωρητικές και εµπειρικές προσεγγίσεις των τελευταίων δεκαετιών συγκλίνουν στην 

άποψη ότι οι τρεις αυτές οικονοµικές µεταβλητές αλληλοεπηρεάζονται και µάλιστα 

κατά τρόπο θετικό. Αυτό άλλωστε συµβαδίζει και µε την οικονοµική θεωρία. 
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Η οικονοµία της Τουρκίας από το 1923, που ιδρύθηκε το σύγχρονο τουρκικό κράτος, 

ως τις αρχές του 21ου αιώνα πέρασε πολλές διαδοχικές περιόδους οικονοµικής 

ανάπτυξης, κρίσεων και ύφεσης. Ως το 1980, η οικονοµική της πολιτική εστιάζονταν 

στην εκβιοµηχάνιση της χώρας µε κύριο γνώµονα την υποκατάσταση των 

εισαγόµενων προϊόντων. Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών των κυβερνήσεων 

ωστόσο όσον αφορά τις οικονοµικές πολιτικές που εφάρµοσαν δεν υπήρξαν 

ικανοποιητικά. Το 1980 υιοθετήθηκαν µέτρα οικονοµικής φιλελευθεροποίησης 

προκειµένου να εφαρµοσθούν οι νεοφιλελεύθερες αρχές της οικονοµίας της αγοράς 

αλλά και να καταστεί η τουρκική οικονοµία περισσότερο εξωστρεφής. Οι οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις αρχικά κατάφεραν να αλλάξουν τον προσανατολισµό της οικονοµίας 

προς την κατεύθυνση των εξαγωγών και για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν επιτυχείς. 

Ωστόσο στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και κατά τη διάρκεια της επόµενης, η 

εµφάνιση σοβαρών µακροοικονοµικών ανισορροπιών οδήγησε τη χώρα σε µια 

σειρά από οικονοµικές κρίσεις. Από το 1980 ως το 2005, επαναλαµβανόµενοι 

οικονοµικοί κύκλοι µακροοικονοµικών ανισορροπιών, κρίσεων, µεταρρυθµίσεων και 

οικονοµικής ανάκαµψης χαρακτήρισαν την πορεία της τουρκικής οικονοµίας. 

 

Στα τέλη του 2000 και τις αρχές του 2001, η Τουρκία γνώρισε µια ιδιαίτερα έντονη 

οικονοµική κρίση, ίσως την πιο σηµαντική στη σύγχρονη ιστορία της. Ωστόσο έκτοτε 

η ανάκαµψη της οικονοµίας υπήρξε εντυπωσιακή και τα έτη 2002-2005 

συγκαταλεγόταν ανάµεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες του ΟΟΣΑ. 

 

Η τουρκική οικονοµική πολιτική οφείλει να προσελκύσει περισσότερες Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις (ΑΞΕ) για να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και 

να επιταχύνει τη µείωση του δηµοσίου χρέους της από τα εισρέοντα διεθνή 

κεφάλαια. Παρά το µεγάλο µέγεθος της αγοράς της, το εξειδικευµένο εργατικό 
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δυναµικό τη στρατηγική της τοποθεσία και τις ανταγωνιστικές εγχώριες επιχειρήσεις 

της, η Τουρκία δεν κατάφερε να προσελκύσει αξιοσηµείωτες ΑΞΕ. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται στις µακροοικονοµικές ανισορροπίες των τελευταίων ετών, τις πολιτικές 

αβεβαιότητες, την εκτεταµένη γραφειοκρατία και το ασταθές νοµικό και κανονιστικό 

περιβάλλον. Ωστόσο υπό την καθοδήγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας, αναπτύχθηκε 

και εφαρµόζεται µια στρατηγική προώθησης των ΑΞΕ τα αποτελέσµατα της οποίας 

θα φανούν µεσοπρόθεσµα.   

 

Καθώς η Τουρκία κατά τις τελευταίες δεκαετίες εξελίσσεται σταδιακά από κλειστή σε 

ανοικτή οικονοµία, γίνεται περισσότερο ευάλωτη στις διακυµάνσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και οι αναλυτές οφείλουν να εξετάζουν τις οικονοµικές επιδόσεις της 

σε σχέση και µε τις διεθνείς εξελίξεις. Η οικονοµική κρίση του 2001 είναι πιθανό να 

ήταν ηπιότερη αν δεν είχε συµπέσει µε την παγκόσµια ύφεση της χρονιάς αυτής. 

Επίσης η γειτνίαση της µε χώρες της µέσης ανατολής και η πολιτική κατάσταση στην 

ευρύτερη περιοχή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όπως και οι τιµές των διεθνών 

εµπορευµάτων.  

 

Κατά την τελευταία εικοσιπενταετία, η ενσωµάτωση της Τουρκίας στην παγκόσµια 

οικονοµία αποδεικνύεται από το µεγαλύτερο ποσοστό που κατέχουν οι εξαγωγές και 

οι εισαγωγές της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς 

τα εξαγώγιµα προϊόντα µε τα βιοµηχανικά προϊόντα να αυξάνουν τα ποσοστά τους 

στο σύνολο των εξαγωγών. Επίσης υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τους 

εµπορικούς εταίρους µε την απώλεια της αγοράς του Ιράκ και την αντιστάθµιση 

αυτής της απώλειας µε τις αυξανόµενες εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που 

αποτελεί την µεγαλύτερη αγορά απορρόφησης των τουρκικών εξαγώγιµων 

προϊόντων.  Η τελωνειακή Ένωση µε την ΕΕ που εφαρµόστηκε από το 1996 και οι 
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πολιτικές απελευθέρωσης του εµπορίου που εφαρµόστηκαν κατά την περίοδο αυτή 

συνέβαλαν στην αύξηση των τουρκικών εξαγωγών. 

 

Οι παραγωγικοί κλάδοι στους οποίους η Τουρκία έχει υψηλή παραγωγικότητα και 

συνεπώς και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι η αυτοκινητοβιοµηχανία, οι 

ηλεκτρικές συσκευές,  ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και η κλωστοϋφαντουργία. Ο 

κλάδος της αυτοκινητοβιοµηχανίας αποτελεί κυρίως αποτέλεσµα ΑΞΕ που 

πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα καθώς είναι κλάδος εντάσεως κεφαλαίου, ενώ αυτός 

της κλωστοϋφαντουργίας οφείλει την ανταγωνιστικότητα στο χαµηλό εργατικό 

κόστος.    

 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια ιδιαιτέρως σηµαντική αύξηση των 

εσόδων που αποκοµίζει η Τουρκία από τον τουρισµό. Οι κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών έχουν δώσει έµφαση στην ανάπτυξη του τουρισµού της χώρας, 

γεγονός που αποδεικνύεται και από την ίδρυση αντίστοιχου υπουργείου. Ο αριθµός 

των ξένων τουριστών αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και τα εισοδήµατα από 

τον τουρισµό αυξάνονταν µε ρυθµό της τάξης του 9% κατά τη δεκαετία του 1990. Η 

Τουρκία έχει να αποκοµίσει πολλά οφέλη από το τουριστικό συνάλλαγµα, που έχει 

πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις που διαχέονται στο σύνολο της οικονοµίας. 

 

Τα υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων ή µοντέλα VAR είναι 

συστήµατα εξισώσεων όπου όλες οι µεταβλητές είναι ενδογενείς και καθεµιά από 

αυτές προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούµενων τιµών όλων των 

µεταβλητών του συστήµατος. Η χρησιµότητα τους έγκειται στη διερεύνηση της 

επεξηγηµατικής δύναµης που έχει µια µεταβλητή και οι χρονικές υστερήσεις της 

πάνω σε µια άλλη µεταβλητή. Η ενδογένεια όλων των µεταβλητών, η πλούσια δοµή, 

η εκτίµηση της κάθε εξίσωσης του συστήµατος µε τη Μέθοδο των Ελαχίστων 
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Τετραγώνων (Ο.L.S.) και η δυνατότητα πρόβλεψης αποτελούν τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα των µοντέλων VAR. Ωστόσο η έλλειψη θεωρητικής επεξήγησης και ο 

ασαφής προσδιορισµός του αριθµού των χρονικών υστερήσεων συγκαταλέγονται 

στα µειονεκτήµατα τους. 

 

Το µοντέλο VAR που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία περιλαµβάνει τρεις 

µεταβλητές: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν που χρησιµοποιείται ως δείκτης της 

οικονοµικής ανάπτυξης, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Για την ανάλυση των 

σχέσεων µεταξύ αυτών των µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε αρχικά ο έλεγχος της 

στασιµότητας των χρονολογικών σειρών, µέσω της εξέτασης της µοναδιαίας ρίζας 

µε τον απλό και επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fuller. 

 

Οι έλεγχοι Dickey-Fuller που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν ότι οι υπό εξέταση 

µεταβλητές δεν είναι στάσιµες στα επίπεδα τους. Ωστόσο η στασιµότητα 

επιτυγχάνεται όταν εξετάζονται οι πρώτες διαφορές τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

χρονολογικές σειρές των µεταβλητών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, των 

επενδύσεων και των εξαγωγών είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). 

 

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης  βάσει των καταλοίπων των Engle-Granger, έδειξε ότι 

οι υπό εξέταση µεταβλητές συνολοκληρώνονται, δηλαδή ότι υπάρχει µακροχρόνια 

σχέση µεταξύ τους. Το ίδιο άλλωστε συµπέρασµα προέκυψε και από την εξέταση 

των µεταβλητών ανά δύο. Όσον αφορά όµως την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης 

µεταξύ των τριών µεταβλητών ενώ από την εξέταση των µεταβλητών ανά δύο 

προκύπτει  ότι υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των τριών µεταβλητών, ο 

Μηχανισµός ∆ιόρθωσης Λαθών καταλήγει στο αντίθετο συµπέρασµα. 
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 Επίσης εφαρµόστηκε ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen, από τον οποίο 

προέκυψε ότι υπάρχουν δύο συνολοκληρωµένα διανύσµατα µεταξύ των 

µεταβλητών, γεγονός που επιβεβαίωνει την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ 

των τριών µεταβλητών του υποδείγµατος. 

 

Τέλος, ο έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger έδειξε ότι το επίπεδο των επενδύσεων 

επηρεάζει το επίπεδο των εξαγωγών και οι εξαγωγές µε τη σειρά τους επηρεάζουν 

το ΑΕΠ της Τουρκίας. Επιπλέον παρατηρούµε ότι το ΑΕΠ επηρεάζει αµφότερες τις 

επενδύσεις και τις εξαγωγές της χώρας.  
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Παράρτηµα Α : ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Πίνακας 1. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη µεταβλητή LY. 

  Στατιστικό   LY         
    ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=3 critical values ADF t-stat
A DF/ADF  0.380199  0.350190  0.986913 4.477.203 1% level -2.600.471
None LM(1) 0.747533 48.572.010 30.468.710 14.244.780 5% level -1.945.823
(Ούτε σταθερά   0.390487 0 0 0 10% level -1.613.589
Ούτε Τάση) Akaike IC 0.206640 0.245698 -1.078.551 -2.721.633    
  Schartz 0.239816 0.312602 -0.977354 -2.585.560     
B DF/ADF -5.005.243 -5.741.261 -1.321.439 -0.298337 1% level -3.533.204
Intercept LM(1) 0,54 53,27 31,12 12.291.440 5% level -2.906.210
Μόνο Σταθερά   0,47 0 0 0 10% level -2.590.628
  Akaike IC -0.094759 -0.151047 -1.076.668 -2.692.199    
  Schartz -0.028406 -0.050691 -0.941738 -2.522.109     
Γ. DF/ADF -7.835.932 -18.554.160 -6.514.589 -1.473.992 1% level -4.103.198
Intercept & LM(1) 7,14 13,08 30,99 7,88 5% level -3.479.367
Trend   0,01 0 0 0,01 10% level -3.167.404
  Akaike IC -0.414496 -1.587.704 -1.560.247 -2.696.418    
  Schartz -0.314967 -1.453.895 -1.391.584 -2.492.310     

 

 

Πίνακας 2 Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη µεταβλητή DLY 

  Στατιστικό   DLY       
   ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=3 critical values ADF t-stat
A DF/ADF -8.478.819 -20.842.480 -27.050.580 -2.946.603 1% level -2.601.596
None LM(1) 75,97 145,58 60,41 0.858951 5% level -1.945.987
(Ούτε σταθερά   0 0 0 0.357940 10% level -1.613.496
Ούτε Τάση) Akaike IC 0.216873 -1.093.960 -2.460.894 -3.132.969    
  Schartz 0.250325 -1.026.495 -2.358.840 -2.995.734     
B DF/ADF -8.436.920 -20.868.970 -31.376.200 -3.647.282 1% level -3.534.868
Intercept LM(1) 92,25 185,7 33,34 1.734.046 5% level -2.906.923
Μόνο Σταθερά   0 0 0 0.193259 10% level -2.591.006
  Akaike IC 0.244527 -1.079.230 -2.722.412 -3.171.645    
  Schartz 0.311431 -0.978033 -2.586.340 -3.000.102     
Γ. DF/ADF -8.365.927 -20.687.480 -31.110.030 -3.616.081 1% level -4.113.017
Intercept & LM(1) 87,93 181,16 32,85 1.680.066 5% level -3.483.970
Trend   0 0 0 0.200328 10% level -3.170.071
  Akaike IC 0.275174 -1.049.568 -2.690.756 -3.140.209    
  Schartz 0.375531 -0.914638 -2.520.666 -2.934.357     
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Πίνακας 3 Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη µεταβλητή LINV 

  Στατιστικό   LINV         
    ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=3 critical values ADF t-stat
A DF/ADF 0,369928 0,400173 0,556493 1,120944 1% level -2,600471
None LM(1)   11,56427 25,59027 42,6125 5% level -1,945823
(Ούτε σταθερά     0,00118 0,000004 0 10% level -1,613589
Ούτε Τάση) Akaike IC -0,30752 -0,328902 -0,465313 -0,785129     
  Schartz -0,274343 -0,261998 -0,364116 -0,649057     
B DF/ADF -4,116743 -3,388815 -2,343592 -1,576979 1% level -3,538362
Intercept LM(1)   6,520798 22,35143 47,71506 5% level -2,90842
Μόνο Σταθερά     0,013177 0,000206 0,000015 10% level -2,591799
  Akaike IC -0,513443 -0,469125 -0,522615 -0,796655     
  Schartz -0,44709 -0,368768 -0,387685 -0,626565     
Γ. DF/ADF -4,490917 -3,793204 -2,56958 -1,530327 1% level -4,105534
Intercept & LM(1)   0,25762 20,32305 52,05332 5% level -3,480463
Trend     0,613621 0,000032 0,000015 10% level -3,168039
  Akaike IC -0,527619 -0,480587 -0,510556 -0,766913     
  Schartz -0,42809 -0,346779 -0,341893 -0,562805     

 

 

Πίνακας 4 Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη µεταβλητή DLINV. 

  Στατιστικό   DLINV       
   ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=3 critical values ADF t-stat
A DF/ADF -10.049.010 -9.435.523 -10.953.820 -2.738.678 1% level -2.601.024
None LM(1)  11.500.020 9.573.292 10.033.340 5% level -1.945.903
(Ούτε σταθερά    0.001206 0.000238 0.000018 10% level -1.613.543
Ούτε Τάση) Akaike IC -0.357133 -0.491499 -0.795801 -1.314.183    
  Schartz -0.323680 -0.424034 -0.693747 -1.176.948     
B DF/ADF -9.996.912 -9.405.855 -11.044.690 -2.779.601 1% level -3.534.868
Intercept LM(1)   11.581.380 9.786.987 10.269.130 5% level -2.906.923
Μόνο Σταθερά     0.001172 0.000206 0.000015 10% level -2.591.006
  Akaike IC -0.329960 -0.466275 -0.786418 -1.287.582    
  Schartz -0.263055 -0.365077 -0.650346 -1.116.039     
Γ. DF/ADF -9.920.261 -9.330.856 -10.980.510 -2.726.200 1% level -4.105.534
Intercept & LM(1)   11.473.510 9.747.804 10.183.240 5% level -3.480.463
Trend     0.001241 0.000216 0.000017 10% level -3.168.039
  Akaike IC -0.299577 -0.435726 -0.758395 -1.255.555    
  Schartz -0.199221 -0.300795 -0.588305 -1.049.704     
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Πίνακας 5 Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη µεταβλητή LX 

  Στατιστικό   LX         
    ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=3 critical values ADF t-stat
A DF/ADF 1,529108 1,583605 3,645827 6,206691 1% -2,600471
None LM(1) 0,747533 48,57201 30,46871 14,24478 5% -1,945823
(Ούτε σταθερά   0,38343 0 0 0 10% -1,613589
Ούτε Τάση) Akaike IC -1,085162 -1,05458 -1,75282 -2,16408     
  Schartz -1,051986 -0,98767 -1,65162 -2,02801     
B DF/ADF -0,789577 -0,57095 0,362424 1,537785 1% -3,538362
Intercept LM(1) 0,539534 53,27303 31,12303 12,29144 5% -2,90842
Μόνο Σταθερά   0,465351 0 0 0 10% -2,591799
  Akaike IC -1,06674 -1,03076 -1,72203 -2,15586     
  Schartz -1,000387 -0,9304 -1,5871 -1,98577     
Γ. DF/ADF -5,538708 -6,44076 -3,01682 -2,75126 1% -4,11044
Intercept & LM(1) 7,140589 13,08065 30,98634 7,883875 5% -3,482763
Trend   0,009616 0 0 0 10% -3,169372
  Akaike IC -1,425139 -1,51688 -1,84341 -2,27407     
  Schartz -1,32561 -1,38307 -1,67474 -2,06997     

 

 

Πίνακας 6 Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη µεταβλητή DLX. 

  Στατιστικό   DLX       
   ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=3 critical values ADF t-stat
A DF/ADF -8,533638 -12,7553 -9,27963 -2,63132 1% -2,601024
None LM(1) 0,521544 2,462141 77,27249 79,95228 5% -1,945903
(Ούτε σταθερά   0,472856 0,121793 0 0 10% -1,613543
Ούτε Τάση) Akaike IC -1,04631 -1,58694 -1,69328 -2,24111     
  Schartz -1,012858 -1,51947 -1,59122 -2,10388     
B DF/ADF -8,791023 -14,4144 -13,2137 -3,95321 1% -3,540198
Intercept LM(1) 1,119911 0,356043 29,83642 71,31132 5% -2,909206
Μόνο Σταθερά   0,294043 0,552957 0 0 10% -2,592215
  Akaike IC -1,056283 -1,75109 -2,14764 -2,33841     
  Schartz -0,989379 -1,64989 -2,01157 -2,16687     
Γ. DF/ADF -8,741234 -14,3876 -13,6544 -4,1486 1% -4,113017
Intercept & LM(1) 45,31 32,33 11,15 0,12 5% -3,48397
Trend   0 0 0 0,73 10% -3,170071
  Akaike IC -1,028821 -1,7312 -2,18113 -2,33197     
  Schartz -0,928464 -1,59627 -2,01104 -2,12611     
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Πίνακας 7. Έλεγχος Μακροχρόνιας Σχέσης LY-LX. 
ADF Test Statistic -3.534418     1%   Critical Value* -2.5983

      5%   Critical Value -1.9454
      10% Critical Value -1.6184

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(U1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/27/05   Time: 17:26 
Sample(adjusted): 1988:3 2004:3 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
U1(-1) -0.516433 0.146115 -3.534418 0.0008

D(U1(-1)) -0.245727 0.125860 -1.952383 0.0553
R-squared 0.365866     Mean dependent var 0.007438
Adjusted R-squared 0.355800     S.D. dependent var 0.208698
S.E. of regression 0.167505     Akaike info criterion -0.705321
Sum squared resid 1.767649     Schwarz criterion -0.638417
Log likelihood 24.92294     Durbin-Watson stat 1.928764

 

 

Πίνακας 8. Έλεγχος Μακροχρόνιας Σχέσης LY-LI. 
ADF Test Statistic -13.08692     1%   Critical Value* -2.5983

      5%   Critical Value -1.9454
      10% Critical Value -1.6184

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(U2) 
Method: Least Squares 
Date: 09/27/05   Time: 17:30 
Sample(adjusted): 1988:3 2004:3 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
U2(-1) -1.633054 0.124785 -13.08692 0.0000

D(U2(-1)) 0.688140 0.089642 7.676515 0.0000
R-squared 0.734718     Mean 

dependent 
var 

0.003913

Adjusted R-squared 0.730507     S.D. dependent var 0.230622
S.E. of regression 0.119722     Akaike info criterion -1.376998
Sum squared resid 0.903006     Schwarz criterion -1.310094
Log likelihood 46.75244     Durbin-Watson stat 1.733896
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Πίνακας 9. Έλεγχος Βραχυχρόνιας Σχέσης (α) 
Dependent Variable: DLY 
Method: Least Squares 
Date: 09/27/05   Time: 17:44 
Sample(adjusted): 1989:2 2004:3 
Included observations: 62 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.020124 0.004858 4.142694 0.0001

DLY(-1) -0.710290 0.129938 -5.466378 0.0000
DLY(-2) -0.659267 0.131004 -5.032437 0.0000
DLY(-3) -0.624696 0.124818 -5.004842 0.0000
DLY(-4) 0.264963 0.118847 2.229445 0.0302

DLI 0.327950 0.040484 8.100651 0.0000
DLI(-1) 0.228325 0.057907 3.942929 0.0002
DLI(-2) 0.099866 0.059645 1.674331 0.1002
DLI(-3) 0.119693 0.057613 2.077545 0.0428
DLI(-4) -0.125332 0.052516 -2.386552 0.0208
U1(-1) 0.001984 0.031687 0.062610 0.9503

R-squared 0.990322     Mean dependent var 0.017235
Adjusted R-squared 0.988425     S.D. dependent var 0.263476
S.E. of regression 0.028347     Akaike info criterion -4.129070
Sum squared resid 0.040981     Schwarz criterion -3.751675
Log likelihood 139.0012     F-statistic 521.8873
Durbin-Watson stat 2.174234     Prob(F-statistic) 0.000000

 

 

Πίνακας 10. Έλεγχος Βραχυχρόνιας Σχέσης (β) 
Dependent Variable: DLY 
Method: Least Squares 
Date: 09/27/05   Time: 17:48 
Sample(adjusted): 1989:2 2004:3 
Included observations: 62 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.018048 0.004720 3.823855 0.0003

DLY(-1) -0.703789 0.081428 -8.643077 0.0000
DLY(-2) -0.488698 0.086514 -5.648749 0.0000
DLY(-3) -0.514031 0.071739 -7.165304 0.0000
DLY(-4) 0.307031 0.084839 3.618992 0.0007

DLI 0.310080 0.042751 7.253158 0.0000
DLI(-1) 0.269243 0.048558 5.544765 0.0000
U1(-1) -0.001484 0.032151 -0.046145 0.9634

R-squared 0.987306     Mean dependent var 0.017235
Adjusted R-squared 0.985660     S.D. dependent var 0.263476
S.E. of regression 0.031551     Akaike info criterion -3.954502
Sum squared resid 0.053756     Schwarz criterion -3.680033
Log likelihood 130.5896     F-statistic 599.9772
Durbin-Watson stat 2.189879     Prob(F-statistic) 0.000000
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Πίνακας 11. Έλεγχος Βραχυχρόνιας Σχέσης (γ) 
Dependent Variable: DLY 
Method: Least Squares 
Date: 09/27/05   Time: 17:55 
Sample(adjusted): 1989:2 2004:3 
Included observations: 62 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.008709 0.009086 0.958517 0.3423

DLY(-1) -0.112052 0.147584 -0.759241 0.4512
DLY(-2) -0.183563 0.127976 -1.434354 0.1576
DLY(-3) -0.236261 0.114263 -2.067696 0.0438
DLY(-4) 0.604438 0.106639 5.668066 0.0000

DLX 0.200067 0.091367 2.189702 0.0331
DLX(-1) -0.017241 0.101028 -0.170658 0.8652
DLX(-2) -0.046767 0.098763 -0.473531 0.6379
DLX(-3) 0.055416 0.097267 0.569725 0.5714
DLX(-4) -0.103991 0.093896 -1.107521 0.2733
U2(-1) -0.281952 0.117050 -2.408815 0.0197

R-squared 0.974968     Mean dependent var 0.017235
Adjusted R-squared 0.970059     S.D. dependent var 0.263476
S.E. of regression 0.045590     Akaike info criterion -3.178717
Sum squared resid 0.106002     Schwarz criterion -2.801322
Log likelihood 109.5402     F-statistic 198.6356
Durbin-Watson stat 1.817303     Prob(F-statistic) 0.000000

 

 

 

Πίνακας 12. Έλεγχος Βραχυχρόνιας Σχέσης (δ) 
Dependent Variable: DLY 
Method: Least Squares 
Date: 09/27/05   Time: 17:58 
Sample(adjusted): 1989:2 2004:3 
Included observations: 62 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.000908 0.005979 0.151815 0.8799

DLY(-3) -0.106771 0.037590 -2.840368 0.0062
DLY(-4) 0.734680 0.055884 13.14661 0.0000

DLX 0.214064 0.069787 3.067416 0.0033
U2(-1) -0.345199 0.084024 -4.108328 0.0001

R-squared 0.971923     Mean dependent var 0.017235
Adjusted R-squared 0.969952     S.D. dependent var 0.263476
S.E. of regression 0.045672     Akaike info criterion -3.257474
Sum squared resid 0.118896     Schwarz criterion -3.085931
Log likelihood 105.9817     F-statistic 493.2766
Durbin-Watson stat 1.894987     Prob(F-statistic) 0.000000
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Πίνακας 13. Έλεγχος Μακροχρόνιας Σχέσης (Johansen). 
Date: 09/30/05   Time: 11:41 
Sample(adjusted): 1988:4 2004:3 
Included observations: 64 after adjusting endpoints 
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: LI LX LY  
Lags interval (in first differences): 1 to 2 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.425910  69.43180  34.91  41.07 
At most 1 **  0.323241  33.91376  19.96  24.60 
At most 2  0.130174  8.925573   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

 

 

Πίνακας 14.  Μηχανισµός ∆ιόρθωσης Λαθών. 
Date: 09/29/05   Time: 13:48 
 Sample(adjusted): 1988:4 2004:3 
 Included observations: 64 after adjusting endpoints 
 Standard errors & t-statistics in parentheses 
Cointegrating Eq:  CointEq1   

LY(-1)  1.000000   
    

LI(-1) -0.232062   
  (0.02322)   
 (-9.99460)   
    

LX(-1) -0.285582   
  (0.00953)   
 (-29.9611)   
    

C -5.783247   
Error Correction: D(LY) D(LI) D(LX) 

CointEq1 -0.988433  0.786359  0.729980 
  (0.25886)  (0.45949)  (0.32339) 
 (-3.81846)  (1.71136)  (2.25724) 
    

D(LY(-1))  0.145215 -0.501700 -0.165493 
  (0.16271)  (0.28883)  (0.20328) 
  (0.89248) (-1.73703) (-0.81412) 
    

D(LY(-2)) -0.367052 -1.087950 -0.416970 
  (0.10678)  (0.18954)  (0.13340) 
 (-3.43754) (-5.73995) (-3.12573) 
    

D(LI(-1))  0.356956  0.077804  0.184444 
  (0.08312)  (0.14755)  (0.10385) 
  (4.29429)  (0.52730)  (1.77610) 
    

D(LI(-2)) -0.099817  0.339293 -0.209465 
  (0.07244)  (0.12858)  (0.09050) 
 (-1.37797)  (2.63870) (-2.31459) 
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D(LX(-1)) -0.164159  0.360236 -0.312922 
  (0.10788)  (0.19150)  (0.13478) 
 (-1.52166)  (1.88112) (-2.32174) 
    

D(LX(-2)) -0.438010 -0.084705 -0.222294 
  (0.09221)  (0.16368)  (0.11520) 
 (-4.75010) (-0.51750) (-1.92962) 
    

C  0.020575  0.012160  0.042813 
  (0.00754)  (0.01338)  (0.00941) 
  (2.73054)  (0.90915)  (4.54789) 

 R-squared  0.962101  0.804240  0.791021 
 Adj. R-squared  0.957364  0.779770  0.764899 
 Sum sq. resids  0.167457  0.527650  0.261367 
 S.E. equation  0.054684  0.097069  0.068317 
 F-statistic  203.0881  32.86645  30.28144 
 Log likelihood  99.45711  62.73053  85.21070 
 Akaike AIC -2.858035 -1.710329 -2.412834 
 Schwarz SC -2.588174 -1.440469 -2.142974 
 Mean dependent  0.007617  0.006927  0.024585 
 S.D. dependent  0.264831  0.206843  0.140898 
 Determinant Residual 
Covariance 

 6.51E-08  

 Log Likelihood  257.1030  
 Akaike Information Criteria -7.190720  
 Schwarz Criteria -6.279941  

 

 

 

 Πίνακας 15. Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger για το υπόδειγµα VAR όλων 

των µεταβλητών. 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 09/29/05   Time: 14:15 
Sample: 1988:1 2004:3 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  LI does not Granger Cause LY 65  2.83676  0.06650 
  LY does not Granger Cause LI  11.7760  4.9E-05 
  LX does not Granger Cause LY 65  71.9726  1.1E-16 
  LY does not Granger Cause LX  44.7453  1.3E-12 
  LX does not Granger Cause LI 65  0.34515  0.70951 
  LI does not Granger Cause LX  4.77779  0.01187 
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Παράρτηµα Β : ∆ιαγράµµατα 
1. Γραφική παράσταση της µεταβλητής LY 
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2. Γραφική παράσταση των πρώτων διαφορών της µεταβλητής LY  

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

.5

88 90 92 94 96 98 00 02 04

DLY

 
3. Γραφική παράσταση των δεύτερων διαφορών της µεταβλητής LY 
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4. Γραφική παράσταση της µεταβλητής LI 
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5. Γραφική παράσταση των πρώτων διαφορών της µεταβλητής LI 
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6. Γραφική παράσταση των δεύτερων διαφορών της µεταβλητής LI. 
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7. Γραφική παράσταση της µεταβλητής LX 
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8. Γραφική παράσταση των πρώτων διαφορών της µεταβλητής LX 
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9.  Γραφική παράσταση των δεύτερων διαφορών της µεταβλητής LX 
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Παράρτηµα Γ: Χρονολογικές σειρές των µεταβλητών. 

 
Τρίµηνα Α.Εγχ.Π.* Επενδύσειςτ Εξαγωγέςŧ  Τρίµηνα Α.Εγχ.Π. Επενδύσεις Εξαγωγές
1988/Q1 19528 4232.6 3450.1   1997/Q2 34560 10296.9 8897.9 
1988/Q2 22288 5271.7 3800.8   1997/Q3 48517 11459.7 11181.7 
1988/Q3 34067 5973.5 4267.0   1997/Q4 37289 11244.1 9805.5 
1988/Q4 25117 5590.2 4821.4   1998/Q1 31366 8167.1 9465.7 
1989/Q1 19053 4826.9 3955.6   1998/Q2 35684 10144.3 10443.3 
1989/Q2 21915 5115.9 3823.9   1998/Q3 49811 10604.9 11694.7 
1989/Q3 34285 5979.5 4043.8   1998/Q4 36828 9962.5 10331.0 
1989/Q4 26001 5608.8 4473.6   1999/Q1 28800 6596.8 8695.2 
1990/Q1 21101 4898.8 3502.6   1999/Q2 34902 8527.8 9375.7 
1990/Q2 24834 6137.6 3973.6   1999/Q3 46695 9130.1 10451.3 
1990/Q3 36427 7013.4 4205.6   1999/Q4 36054 8527.3 10458.4 
1990/Q4 28262 6899.8 5031.1   2000/Q1 30415 7231.3 9748.6 
1991/Q1 21008 5064.3 3808.6   2000/Q2 37319 10046.5 11801,3 
1991/Q2 24715 6001.2 3868.7   2000/Q3 50358 11010.6 13019,8 
1991/Q3 37865 7103.7 4791.8   2000/Q4 39137 10029.6 11886.5 
1991/Q4 28061 6888.1 4866.4   2001/Q1 30113 6301.3 10693.9 
1992/Q1 22733 5471.8 4032.7   2001/Q2 33667 6843.6 12763.2 
1992/Q2 26115 6706.9 4485.3   2001/Q3 46573 6929.9 13790.7 
1992/Q3 39891 7199.5 5402.1   2001/Q4 35091 6156.2 12645.9 
1992/Q4 29592 7271.6 5322.3   2002/Q1 30804 4502.9 11821.0 
1993/Q1 23851 6170.7 4400.4   2002/Q2 36679 6705.4 13418.6 
1993/Q2 29072 8551.0 4815.1   2002/Q3 50297 7317.9 15989.2 
1993/Q3 42848 9272.2 5482.8   2002/Q4 39214 7414.7 14221.0 
1993/Q4 32077 9679.8 6023.0   2003?Q1 33296 5029.1 13530.0 
1994/Q1 25089 6761.5 4667.7   2003/Q2 38118 7131.4 15073.1 
1994/Q2 25965 6675.0 5303.1   2003/Q3 53058 7535.5 19084.9 
1994/Q3 39504 7692.1 6945.0   2003/Q4 41619 8835.4 16624.5 
1994/Q4 30315 7167.9 6951.0   2004/Q1 36658 7677.2 14922.6 
1995/Q1 24713 5705.1 5593.3   2004/Q2 43227 10818.0 17435.2 
1995/Q2 29480 7594.7 6100.5   2004/Q3 55467 9306.3 20580.6 
1995/Q3 43050 8448.7 7113.4      
1995/Q4 32322 9134.9 6965.3      
1996/Q1 26856 6873.7 6855.2      
1996/Q2 31861 8957.4 6961.5      
1996/Q3 45328 10151.8 9022.1      
1996/Q4 34596 9245.7 8593.0      
1997/Q1 28712 7454.2 7557.9      

 
* Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε εκατοµµύρια ευρώ σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 

1995, µη εποχικά προσαρµοσµένο.  
τ Ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση σε εκατοµµύρια ευρώ, σε σταθερές τιµές του 1995, µη εποχικά 

προσαρµοσµένη.  

ŧ Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε εκατοµµύρια ευρώ, σε σταθερές τιµές του 1995, µη εποχικά 

προσαρµοσµένες. 
 
Πηγή: Eurostat, 2005. 
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