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Περίληψη 

Η σχέση μεταξύ φτώχειας και οικονομίας, δηλαδή η επιρροή μεταξύ των δύο 

μεγεθών, αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνητών ανά τον κόσμο. Οι 

ερευνητές, αφού όρισαν και ποσοτικοποίησαν τη φτώχεια, διερεύνησαν πώς διάφορες 

μακροοικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν τα επίπεδα φτώχειας που διαμορφώνονται 

σε αρκετές χώρες, τόσο αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες. Στη συγκεκριμένη 

εργασία θα εστιάσουμε σε τρεις μακροοικονομικούς δείκτες,  το ΑΕΠ (Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν), τις ΑΞΕ (Άμεσες Ξένες Επενδύσεις) και την ανεργία και θα 

διερευνήσουμε την επιρροή τους στον εισοδηματικό δείκτη φτώχειας. Οι χώρες που 

επιλέξαμε να γίνει η διερεύνηση αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

(ΗΠΑ) και ο Καναδάς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων fred 

και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με οικονομετρικά τεστ, μοντέλα και υποδείγματα 

όπως η μέθοδος εύρεσης μακροχρόνιας σχέσης των Engle και Granger. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας, όσον αφορά το ΑΕΠ, αυτό φαίνεται να 

επηρεάζει θετικά την φτώχεια στις ΗΠΑ μόνο μακροχρόνια και καθόλου στον 

Καναδά όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο και βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα. Η 

ανεργία φαίνεται να έχει μια ανάλογη επιρροή με αυτή του ΑΕΠ για τις ΗΠΑ, ενώ 

στην περίπτωση του Καναδά αυτή επηρεάζει την φτώχεια μόνο βραχυπρόθεσμα. Οι 

ΑΞΕ φαίνονται να παρουσιάζουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την φτώχεια όσον 

αφορά τις ΗΠΑ μόνο σε μακροχρόνιο επίπεδο, ενώ στον Καναδά παρατηρήθηκε 

μηδενική μακροχρόνια και βραχυχρόνια επιρροή μεταξύ των δύο μεγεθών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Φτώχεια, ΑΕΠ, ΑΞΕ, Ανεργία, ΗΠΑ, Καναδάς 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ποια είναι η σχέση μεταξύ φτώχειας και οικονομίας ενός κράτους είναι 

αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχει απασχολήσει και 

συνεχίζει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Το εύρος των ερευνών και 

συζητήσεων είναι μεγάλο και περιστρέφονται γύρω ζητήματα όπως φτώχεια και 

ευημερία (Παγκόσμια Τράπεζα, 1998), φτώχεια και τρόφιμα (Malseed, 1990), 

φτώχεια και πολιτική (Uvin, 1994), φτώχεια και υγεία (ΠΟΥ, 1992), φτώχεια και 

ευπάθεια (CDP, 1999), φτώχεια και φύλο (Rosenhouse, 1989) και πολλά άλλα 

ζητήματα (Sullivan 2002). 

Κοινός τόπος των ερευνών είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της φτώχειας και της 

οικονομίας, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και η ερμηνεία της όποιας σχέσης 

συνδέει τα δύο αυτά μεγέθη στο πλαίσιο μιας χώρας. Γεννάται λοιπόν μια πληθώρα 

ερωτημάτων, με πρωταρχικό το ποιες μεταβλητές και ποια δεδομένα θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να ερμηνευτεί η όποια σχέση συνδέει την φτώχεια με την 

οικονομία και την ανάπτυξη ή ύφεση της.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έρευνα αποτελεί ο ορισμός και  η μέτρηση της 

φτώχειας, δηλαδή η ποσοτικοποίησή της. Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τα 

ζητήματα αυτά: τον ορισμό της φτώχειας στο πλαίσιο της ανάπτυξης (CDP, 2000; 

Sen, 1995; UNDP, 2000; van der Gaag, 1988), κατώτατα όρια φτώχειας (Orshansky, 

1969), μέτρηση της φτώχειας (Desai, 1995; Lipton, 1988; Παγκόσμια Τράπεζα, 

1996α). Ένας νέος τρόπος μέτρησης, τον οποίο εισήγαγαν οι Alkire και Foster (2007) 

είναι ο πολυδιάστατος, ο οποίος  φέρει μεγάλες αλλαγές στο τρόπο ποσοτικοποίησης 

του μεγέθους αυτού που ωστόσο έχει αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας του γεγονότος πως ο συγκεκριμένος τομέας έρευνας δεν έχει 

αναπτυχθεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν είναι ακόμη διαθέσιμα δεδομένα τα οποία 

αφορούν τις πιο πρόσφατες μεθόδους μέτρησης της φτώχειας, στη συγκεκριμένη 

εργασία περιοριζόμαστε στα διαθέσιμα δεδομένα από τις διάφορες στατιστικές 

υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τους δείκτες φτώχειας. 

Οι μακροοικονομικές μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές 

προκειμένου να μελετήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ φτώχεια και οικονομίας είναι 

πολλοί. Στη συγκεκριμένη εργασία επικεντρωνόμαστε σε τρεις μεταβλητές οι οποίες 

είναι: το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), η ανεργία και οι ΑΞΕ (Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις). Αρκετοί ερευνητές, όπως ο Visaria (1981), οι Hoynes, Page και Stevens 

(2005) και ο Aaron (1999) επικέντρωσαν τις έρευνές του σε αυτούς τους παράγοντες. 
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Η εμπειρική μας έρευνα εστιάζει σε δύο αναπτυγμένες χώρες, αυτή των ΗΠΑ και του 

Καναδά. Το κεντρικό ερώτημα που ενέπνευσε τη συγκεκριμένη εργασία είναι ποιά 

επιρροή ασκούν το ΑΕΠ, η ανεργία και οι ΑΞΕ μιας χώρας στην διαμόρφωση των 

επιπέδων φτώχειας του. Τα μεγέθη αυτά παρουσιάζουν θετική ή αρνητική σχέση 

μεταξύ τους και αν εντοπιστεί κάποια σχέση αυτή αναφέρεται στον μακροχρόνιο, 

στον βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα ή και στους δύο; Επιπροσθέτως, ένα άλλο 

εύλογο ερώτημα είναι αν κάποιο ενδεχόμενο σοκ στις τρεις παραπάνω 

μακροοικονομικές μεταβλητές θα επηρέαζε την φτώχεια, και αν ναι, με ποιον τρόπο. 

Ακόμη θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ενδεχόμενη σχέση που συνδέει 

αυτές τις τέσσερεις μεταβλητές ώστε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά της φτώχειας 

στο μέλλον; 

Προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 

βάσεις δεδομένων, όπως αυτή του fred1, ενώ για την ανάλυσή τους 

χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι εύρεσης συνολοκλήρωσης, δηλαδή μακροχρόνιας 

σχέσης, όπως αυτή των Engle-Granger (Engle and Granger,1987) και του Johansen (S 

Johansen, 1988) και έλεγχοι στασιμότητας χρονοσειρών όπως αυτό των Phillips-

Perron (Phillips and Perron,1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1https://fred.stlouisfed.org/ 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΦΤΩΧΕΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 

1.1. Ορισμός φτώχειας 

Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε στην οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών. 

Ωστόσο το κατώφλι των βασικών αναγκών που ορίζει το όριο της φτώχειας διαφέρει 

από χώρα σε χώρα. 

Επειδή λοιπόν αυτό δεν έχει την ίδια έννοια παντού, κυβερνήσεις και διεθνείς 

οργανισμοί προσπάθησαν να την ορίσουν παίρνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια.  Η 

μεγάλη ανομοιομορφία μεταξύ των χωρών καθιστά δύσκολη την εφαρμογή ενός 

ενιαίου ορισμού και αυτό οδήγησε στην καθιέρωση διαφόρων ορισμών. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουμε ορισμένους από αυτούς. 

 

1.1.1. Απόλυτη και σχετική φτώχεια 

Ως απόλυτη φτώχεια ορίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα 

καθορισμένο ποσό δολαρίων την ημέρα. Η δημοφιλέστερη στατιστική του είδους 

(που χρησιμοποιείται και από την Παγκόσμια Τράπεζα), είναι το ποσοστό του 

πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, σε τιμές του 1985. 

Ιδανικό ποσοστό απόλυτης φτώχειας είναι το 0%. Ο συγκεκριμένος ορισμός 

χρησιμοποιείται περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες (Wikipedia2). 

Ως σχετική φτώχεια ορίζεται το ποσοστό των ατόμων σε μια χώρα που ζουν με 

εισόδημα κατώτερο ενός συγκεκριμένου ποσοστού του διάμεσου εισοδήματος 

(συνήθως 50%) στην χώρα. Δηλαδή αν το ποσοστό είναι 50% και το 

διάμεσο  εισόδημα 10.000 δολάρια, ο δείκτης φτώχειας είναι ο αριθμός ατόμων που 

ζουν με λιγότερο από 5.000 δολάρια ετησίως, διαιρεμένος δια τον συνολικό 

πληθυσμό. Ο ορισμός του ποσοστού του διάμεσου εισοδήματος διαφέρει από χώρα 

σε χώρα. Η σχετική φτώχεια είναι και ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος στις 

στατιστικές των ανεπτυγμένων χωρών όπου και πολύ συχνά παρεξηγείται ως 

δείκτης απόλυτης φτώχειας (Wikipedia). 

 

1.1.2. Ορισμός φτώχειας σε διάφορες χώρες 

To Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ ορίζει ότι, τα άτομα θεωρούνται φτωχά εάν το 

συνολικό οικογενειακό εισόδημα προ φόρων σε ένα δεδομένο έτος, είναι κάτω από το 

όριο της φτώχειας (Hoynes, Page, Stevens-2005). Τα όρια φτώχειας βασίζονται σε 

έναν δείκτη που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και προοριζόταν να καλύψει το 

κόστος των βασικών αναγκών για μια οικογένεια. Το 2004 το όριο φτώχειας για μια 

τετραμελή οικογένεια ήταν περίπου 19.000 $, και για ένα άτομο περίπου 10.000 $. 

Αυτός ο ορισμός της φτώχειας έχει χρησιμοποιηθεί ως επίσημο μέτρο από τη 

δεκαετία του 1960 (με μικρές μόνο τροποποιήσεις) αν και ορισμένες πτυχές του είναι 

αμφιλεγόμενες. Εξ ορισμού, όλα τα άτομα στην ίδια οικογένεια έχουν το ίδιο 

καθεστώς φτώχειας. 

 
2https://www.wikipedia.org/ 
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Τα κατώτατα όρια κατασκευάστηκαν εκτιμώντας το κόστος του «οικονομικού 

φαγητού» από το Υπουργείο Γεωργίας για διαφορετικά οικογενειακά μεγέθη. Τα 

μέτρα για το κόστος των τροφίμων πολλαπλασιάστηκαν με τρία για να φτιάξουν τα 

όρια της φτώχειας. Ο πολλαπλασιαστής προέρχεται από αποτελέσματα της έρευνας 

για την κατανάλωση τροφίμων του 1955, η οποία έδειξε ότι κατά μέσο όρο, το ένα 

τρίτο του εισοδήματος της οικογένειας μετά από φόρο εισοδήματος δαπανήθηκε για 

τρόφιμα. Αυτά τα κατώτατα όρια προσαρμόζονται κάθε χρόνο (Hoynes, Page, 

Stevens-2005). 

Όσον αφορά την Κίνα για να προσδιοριστεί το όριο της φτώχειας με επιστημονικό 

τρόπο, ζητήθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NSB) της χώρας να 

δημιουργήσει μια ατομική γραμμή φτώχειας το 1989. Η παραδοσιακή προσέγγιση 

υιοθετήθηκε από το NSB για τον καθορισμό του ορίου φτώχειας, δηλαδή, διαίρεση 

των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης σε δύο μέρη, δαπάνες για τρόφιμα και δαπάνες 

εκτός τροφίμων. Το ελάχιστο απαραίτητο εισόδημα για την απόκτηση τροφής 

υπολογίστηκε με βάση μια σταθερή ομάδα τροφίμων που πιστεύεται ότι διατηρεί ένα 

ελάχιστο επίπεδο ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων για διαβίωση. Οι δαπάνες εκτός 

τροφίμων υπολογίστηκαν ως σταθερό ποσοστό των δαπανών για τρόφιμα 

χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή Engel 0,6. Αυτός ο συντελεστής επιλέχθηκε 

επειδή ήταν συγκρίσιμος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 

ορίων φτώχειας σε άλλες χώρες και ήταν επίσης ίσος με το μέσο μερίδιο των 

δαπανών για τρόφιμα από τα κινέζικα αγροτικά νοικοκυριά το 1984, όταν οι 

περισσότεροι φτωχοί της Κίνας διέφυγαν απλώς από τη φτώχεια (Bouche et al., 

2004). 

Το 1986 η ελάφρυνση βάσει του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας προτείνει τη χρήση 

του καθαρού κατά κεφαλήν εισοδήματος ύψους Y150 (1,19 ευρώ) το προηγούμενο 

έτος, ως κριτήριο για τον ορισμό των φτωχών νομών (LGOPA, 1989). Το κατώτατο 

όριο εισοδήματος για τον ορισμό μιας φτωχής κομητείας αυξήθηκε σε Y400 (3,17 

ευρώ) το 1990 και Y1.300 (10,31 ευρώ) το 2001 (Bouche et al., 2004). 

 

1.2. Ποσοτικοποίηση-δείκτες φτώχειας 

Όσον αφορά την ανάλυση της φτώχειας οφείλουμε πολλά στο πρωτοποριακό έργο 

του Sen (1975). Ο Σεν ξεκινά την εργασία του διατυπώνοντας δύο επιθυμητές 

ιδιότητες των δεικτών φτώχειας: το αξίωμα μονοτονίας, το οποίο απαιτεί αύξηση του 

συνολικού επιπέδου φτώχειας εάν μειώνεται το εισόδημα ενός φτωχού, και το αξίωμα 

της μεταφοράς που να αποδεικνύει την αύξηση του δείκτη κάθε φορά που γίνεται 

καθαρή μεταφορά εισοδήματος από έναν φτωχό σε κάποιον με υψηλότερο εισόδημα. 

Προχωρεί στη συνέχεια για να δείξει πόσο ικανοποιητικά μέτρα φτώχειας θα 

μπορούσαν να κατασκευαστούν, προτείνοντας ένα σύνολο αξιώσεων και μεγέθη που 

αφορούν  την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των φτωχών. 
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Πολλοί συγγραφείς ακολούθησαν την διατύπωση του Sen, εξελίσσοντας και 

εμπλουτίζοντας την ιδέα αυτή με τη δημιουργία εναλλακτικών δεικτών μέτρησης της 

φτώχειας. Άλλοι ώθησαν τις ιδέες σε νέες κατευθύνσεις, προσδιορίζοντας 

περιστάσεις στις οποίες θα συμφωνούν σύνολα δεικτών φτώχειας, επιτρέποντας 

αβεβαιότητα στη φτώχεια - εξετάζοντας τις συνέπειες για τις πολιτικές ανακατανομής 

που στοχεύουν στους φτωχούς. 

 

1.2.1. Άμεση και έμμεση μέθοδος μέτρησης της φτώχειας 

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο μέθοδοι για τη μέτρηση της φτώχειας, η άμεση μέθοδος 

και η έμμεση ή εισοδηματική προσέγγιση. Η άμεση μέθοδος  δείχνει εάν οι άνθρωποι 

ικανοποιούν ένα σύνολο συγκεκριμένων βασικών αναγκών, δικαιωμάτων ή– 

σύμφωνα με την προσέγγιση της ικανότητας του Sen– λειτουργίες. Η μέθοδος 

εισοδήματος καθορίζει το «όριο  φτώχειας» (poverty line), ένα εισοδηματικό όριο, 

όπου τα άτομα με εισόδημα κάτω από αυτό θεωρούνται φτωχοί. Ο τρόπος με τον 

οποίον ορίζεται το όριο αυτό ποικίλει και εξαρτάται από τις αξιωματικές θέσεις του 

εκάστοτε ερευνητή. Και οι δύο μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί εκτενώς. Η άμεση μέθοδος 

έχει εφαρμοστεί σε μέτρα σχετικής στέρησης στην Ευρώπη, σε μέτρα δυσκολίας στις 

ΗΠΑ και σε επίσημα μέτρα για βασικές ανάγκες που δεν ικανοποιούνται στη 

Λατινική Αμερική.  Η έμμεση μέθοδος (ή εισοδηματική προσέγγιση) έχει εφαρμοστεί 

σε επίσημα μέτρα φτώχειας για τις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

Οι διεθνείς συγκρίσεις φτώχειας χρησιμοποιούν την έμμεση προσέγγιση. Οι 

Ravallion, Datt και van de Walle (1991), ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό και 

ανέπτυξαν την προσέγγιση αυτή στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή η προσέγγιση 

εξελίχθηκε στο μέτρο φτώχειας «δολάριο την ημέρα» ή «ακραίο» που ανέφερε η 

Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο ορίζει ένα άτομο ως φτωχό εάν το ημερήσιο εισόδημά 

του είναι μικρότερο του ενός δολαρίου.  

 

1.2.2. Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης της φτώχειας 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της φτώχειας, όπως η γραμμή 

φτώχειας, ο δείκτης Headcount και το χάσμα φτώχειας. Η γραμμή φτώχειας (poverty 

line) είναι ένα μέτρο βασισμένο στην κατανάλωση που αποτελείται από ένα στοιχείο 

που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο επίπεδο δαπανών που απαιτείται για βασικές 

ανάγκες, καθώς και ένα επιπλέον ποσό για αυτό που απαιτείται για την συμμετοχή 

στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας. Αυτό ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα, 

αλλά για τις αναπτυσσόμενες χώρες πιστεύεται ότι κυμαίνεται από 275 $ έως 370 $ 

κατά κεφαλήν ετησίως (Sullivan 2002). Σύμφωνα με αυτό το μέτρο, πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, περίπου το ένα 

τρίτο του συνολικού πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών.  
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Ο δείκτης Headcount εκφράζει τον αριθμό των φτωχών, όπως ορίζεται από το όριο 

της φτώχειας, ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Σε μια μεγάλη χώρα όπως η 

Κίνα, ένας σχετικά χαμηλός δείκτης Headcount μπορεί πραγματικά να σημαίνει πολύ 

μεγάλο αριθμό ατόμων (Bouche et al., 2004). 

Το «χάσμα φτώχειας» εκφράζει το μέσο έλλειμμα του μέσου εισοδήματος, μια 

αξιολόγηση του ποσού των χρημάτων που θα ήταν απαραίτητο για να φέρει κάθε 

φτωχό άτομο στο όριο της φτώχειας. Αυτό εκφράζεται ως το συνολικό έλλειμμα 

εισοδήματος των φτωχών, ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης. O Foster, Greer 

και η οικογένεια δεικτών Thorbecke ή FGT (1984) ήταν τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα μέτρα φτώχειας από διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα και ο ΟΗΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες.  

 

1.2.3. Μειονεκτήματα της «μεθόδου εισοδήματος» 

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις βασίζονται σε εθνικά στοιχεία εισοδήματος, και ως μέσοι 

όροι, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικοί των περιφερειακών διαφορών. Ως 

αποτέλεσμα, συχνά αποτυγχάνουν να αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τα επίπεδα 

φτώχειας που βιώνουν σε διαφορετικές περιοχές, της ίδιας χώρας. Είναι σημαντικό 

ότι τα μέτρα του κατά κεφαλήν εισοδήματος αναγνωρίζονται ως ακατάλληλα για την 

εκπροσώπηση της ανθρώπινης ευημερίας. Ενώ τα χρηματικά μέτρα μπορούν να 

παρέχουν κάποια μέσα σύγκρισης της οικονομικής δραστηριότητας, δεν λαμβάνουν 

υπόψη μη νομισματικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ευημερίας, ούτε την αξία της 

οικιακής εργασίας, ούτε την υποτίμηση του φυσικού κεφαλαίου. 

Αφήνοντας στην άκρη τις προκλήσεις της συγκρισιμότητας των δεδομένων, από την 

αρχή οι οικονομολόγοι έχουν αναγνωρίσει ορισμένους βασικούς περιορισμούς της 

«μεθόδου εισοδήματος». Πρώτον, το μοτίβο της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

μπορεί να μην είναι ομοιόμορφο, επομένως η επίτευξη του επιπέδου εισοδήματος της 

φτώχειας δεν εγγυάται ότι ένα άτομο θα ικανοποιήσει τις ελάχιστες ανάγκες του (Sen, 

1981: 28). Δεύτερον, οι άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαφορετικές τιμές, 

μειώνοντας την ακρίβεια του ορίου φτώχειας (Sen, 1981: 28). Τρίτον, η ικανότητα 

μετατροπής ενός δεδομένου ποσού εισοδήματος σε ορισμένες λειτουργίες ποικίλλει 

ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την υγεία, την τοποθεσία, το κλίμα και τις συνθήκες 

όπως η αναπηρία - δηλαδή οι παράγοντες μετατροπής των ανθρώπων διαφέρουν 

(Sen, 1979). Τέταρτον, βασικά δημόσια αγαθά, όπως το νερό, η υγεία και η 

εκπαίδευση, συχνά δεν παρέχονται μέσω της αγοράς. Πέμπτον, η χρήση της έμμεσης 

μεθόδου δεν παρέχει τρόπο επαλήθευσης της κατανομής εισοδήματος εντός του 

νοικοκυριού. Έκτον, οι συμμετοχικές μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που βιώνουν τη 

φτώχεια περιγράφουν ότι περιλαμβάνει περαιτέρω στερήσεις πέραν του χαμηλού 

εισοδήματος. Τέλος, από εννοιολογική άποψη, το εισόδημα είναι ένας γενικός τρόπος 

ποσοτικοποίησης αποκλειστικά υλικών αγαθών (Sullivan 2002). 
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Οι μετρήσεις της φτώχειας που βασίζονται στο εισόδημα και στις δαπάνες είναι, όπως 

έχει προαναφερθεί, ατελείς αντανακλάσεις των πραγματικών στερήσεων που 

συνιστούν τη φτώχεια. Συγκεκριμένα, για την Κίνα, σύμφωνα με τους Bouche et al. 

(2004), τα μέτρα διατροφικής στέρησης δείχνουν υψηλότερο ποσοστό φτώχειας από 

το επίσημο μέτρο φτώχειας εισοδήματος. 

Στην περίπτωση της Κίνας εκτός από το καθαρό κατά κεφαλήν εισόδημα των 

αγροτών, το μέγεθος του φτωχού πληθυσμού, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το κατά 

κεφαλήν τοπικό δημοσιονομικό έσοδο τα προηγούμενα τρία χρόνια 

χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή φτωχών κομητειών από το σύνολο των 2000 

κομητειών (Bouche et al., 2004). 

Παρόλο όμως που χρησιμοποιήθηκε ένα παραπάνω μέγεθος για τον εντοπισμό των 

φτωχών κομητειών, η έγκυρη καταμέτρηση της φτώχειας δεν είναι δεδομένη καθώς 

το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε φτωχές κομητείες δεν είναι φτωχοί. Οι Jalan 

και Ravallion (1998) ανέφεραν ότι περίπου οι μισοί φτωχοί σε τέσσερις νότιες 

επαρχίες δεν ζούσαν σε φτωχές κομητείες στα τέλη της δεκαετίας του 1980.  

Ο Riskin (1994) ανέφερε, με βάση μια Εθνική έρευνα του 1988 για πάνω από 10.000 

νοικοκυριά σε 28 επαρχίες, ότι μόνο το 37% των φτωχών νοικοκυριών βρίσκονταν σε 

μια επίσημα καθορισμένη φτωχή κομητεία. 

 

1.2.4. Πολυδιάστατα μέτρα φτώχειας 

Κατά την επιλογή μιας μεθοδολογίας μέτρησης της φτώχειας από ένα σύνολο 

επιλογών, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών λαμβάνουν υπόψη πώς πρέπει να 

συμπεριφέρεται ένα μέτρο φτώχειας σε διαφορετικές καταστάσεις προκειμένου να 

είναι ένα «καλό» μέτρο και να υποστηρίζει τους στόχους της πολιτικής. Στη συνέχεια 

αναζητάται ποιο μέτρο πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, πρέπει το μέτρο 

της φτώχειας να αυξηθεί ή να μειωθεί εάν το επίτευγμα3 ενός φτωχού αυξηθεί ενώ τα 

επιτεύγματα άλλων ανθρώπων παραμένουν αμετάβλητα; Πρέπει να αλλάξουν οι 

συγκρίσεις φτώχειας όταν τα επιτεύγματα εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες 

μέτρησης; Πρέπει το μέτρο της φτώχειας σε μια πιο πυκνοκατοικημένη χώρα με 

μεγαλύτερο αριθμό φτωχών να είναι υψηλότερο από το μέτρο της φτώχειας σε μια 

μικρή χώρα με μικρότερο αριθμό, αλλά αναλογικά περισσότερο, φτωχών; Αυτοί οι 

προβληματισμοί οδήγησαν στην διερεύνηση πολυδιάστατων δεικτών φτώχειας, ώστε 

να επιτευχθεί η ένταξη των παραπάνω σε ένα μέγεθος, γεγονός που δεν συμβαίνει με 

τους εισοδηματικούς τρόπους ποσοτικοποίησης της φτώχειας (Sullivan 2002). 

 

 
3Όσο αυξάνεται το επίτευγμα ενός ατόμου, σε έναν τομέα όπως τον εισοδηματικό, τόσο λιγότερο 

φτωχός θεωρείται στον τομέα αυτό 
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1.2.5. Πολυδιάστατη μέθοδος μέτρησης 

Η πολυδιάστατη μέτρηση φτώχειας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών 

και των πολιτικών χάρης, εν μέρει, στα εννοιολογικά κείμενα του Sen (1975) και στη 

διαθεσιμότητα σχετικών δεδομένων. Οι πρόσφατες προσπάθειες έχουν εντοπίσει 

πολλές κατηγορίες πολυδιάστατων μέτρων φτώχειας, αναλύθηκαν οι ιδιότητές τους 

και τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για μελλοντική έρευνα στο πεδίο αυτό.  

Ωστόσο, αυτή η βιβλιογραφία έχει δύο σημαντικές προκλήσεις που αποθαρρύνουν 

την εμπειρική χρήση αυτών των μέτρων. Πρώτον, οι μέθοδοι μέτρησης εξαρτώνται 

σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση ότι οι μεταβλητές είναι cardinal, όταν, στην 

πραγματικότητα, πολλές διαστάσεις ενδιαφέροντος είναι κανονικές ή 

κατηγορηματικές. Δεύτερον, η μέθοδος για τον προσδιορισμό της φτώχειας 

παραμένει υποεκτιμημένη: οι περισσότερες μετρήσεις είτε αφήνουν την ταυτοποίηση 

μη καθορισμένη είτε επιλέγουν κριτήρια που φαίνονται λογικά σε δύο διαστάσεις, 

αλλά γίνονται λιγότερο ανθεκτικά όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες διαστάσεις. 

Αυτές οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα επίκαιρες, δεδομένου ότι πολλές χώρες 

αναζητούν ενεργά πολυδιάστατα μέτρα φτώχειας για να συμπληρώσουν ή να 

αντικαταστήσουν τα επίσημα μέτρα για τη φτώχεια του εισοδήματος (Alkire και 

Foster, 2007&2011). 

Ο Atkinson (2003) ανέλυσε μια διαισθητική προσέγγιση «μέτρησης» για την 

πολυδιάστατη μέτρηση της φτώχειας που έχει μακρά ιστορία εμπειρικής εφαρμογής, 

αλλά μέχρι στιγμής έχει αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό από την προαναφερθείσα 

βιβλιογραφία. Η προσέγγισή των Alkire και Foster (2011) συνδυάζει αποτελεσματικά 

αυτές τις δύο προσεγγίσεις, την εισοδηματική και την «διαισθητική»: 

Χρησιμοποίησαν μια μέθοδο βασισμένη στην «μέτρηση» για τον εντοπισμό των 

φτωχών και την πρόταση «προσαρμοσμένων FGT4» μέτρων που αντικατοπτρίζουν το 

εύρος, το βάθος και τη σοβαρότητα της πολυδιάστατης φτώχειας. 

Αρκετές άλλες πτυχές της μεθοδολογίας μέτρησης απαιτούν περαιτέρω μελέτη. 

Πρώτον, η μέθοδος αναγνώρισης του ποιος θεωρείται φτωχός είναι ευαίσθητη σε 

ορισμένες αλλαγές, αλλά δεν είναι ευαίσθητη σε άλλες. Μικρές αλλαγές στα ατομικά 

επιτεύγματα γύρω από το z-cutoff (όριο φτώχειας) μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή 

της κατάστασης φτώχειας ενός ατόμου και, επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει ασυνεχή 

μεταβολή του επιπέδου της φτώχειας (Alkire και Foster, 2007&2011). 

Η προσέγγισή των Alkire και Foster (2007) είναι η βασική πολυδιάστατη προσέγγιση 

της εξέτασης κάθε διάστασης και των στερήσεών της ξεχωριστά. Από την άλλη 

πλευρά, είναι δυνατό να σχεδιαστεί κάποιο εναλλακτικό βήμα αναγνώρισης που θα 

επέτρεπε ένα ορισμένο ποσό αποζημίωσης σε όλες τις διαστάσεις, ειδικά όταν όλες οι 

 
4Οι δείκτες Foster – Greer – Thorbecke είναι μια οικογένεια μετρήσεων φτώχειας. Ο ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενος δείκτης από την οικογένεια, το FGT, δίνει υψηλότερο βάρος στη φτώχεια των 

φτωχότερων ατόμων, καθιστώντας το ένα συνδυασμένο μέτρο φτώχειας και εισοδηματικής ανισότητας 

και μια δημοφιλή επιλογή στα αναπτυξιακά οικονομικά. Οι δείκτες εισήχθησαν σε ένα άρθρο του 1984 

από τους οικονομολόγους Erik Thorbecke, Joel Greer και James Foster.  

 



 

 

 

12 

 

μεταβλητές είναι cardinal και οι συνθήκες που θα διευκόλυναν τις ανταλλαγές, όπως 

λειτουργούσες αγορές και άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες, είναι παρούσες. 

Η διαφορά μεταξύ των προσεγγίσεων είναι ξεκάθαρη: Αρχικά η πολυδιάστατη θα 

περιλαμβάνει και θα παρακολουθεί τα άτομα που στερούνται επαρκώς, ακόμη και αν 

είναι πάνω από το όριο της φτώχειας σε κάποια άλλη διάσταση. Δεύτερον, σε 

αντίθεση με άλλες πρόσφατες συνεισφορές, η παρουσίασή τους δεν έχει δώσει 

έμφαση στις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαστάσεων που μπορούν να 

υπάρχουν όταν οι μεταβλητές είναι βασικές. 

Η μεθοδολογία των Alkire και Foster (2007) παρέχει μια ουδέτερη βάση πάνω στην 

οποία θα μπορούσαν να οικοδομηθούν πιο εκλεπτυσμένοι λογαριασμοί της 

διασύνδεσης μεταξύ διαστάσεων. 

Με κίνητρο τη δυνατότητα εφαρμογής μιας άμεσης προσέγγισης, μεταξύ 2009 και 

2010, η Πρωτοβουλία Oxford Poverty and Human Development Initiative, σε 

συνεργασία με το Γραφείο Αναφοράς Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ανέπτυξε 

τον Πολυδιάστατο Δείκτη Φτώχειας (MPI). Ο πρώτος γύρος εκτιμήσεων 

κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2010 (Alkire και Santos, 2010), και τον Νοέμβριο στην 

έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη (UNDP, 2010) και προκάλεσε έντονο 

ενδιαφέρον. Το MPI αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της άμεσης μεθόδου για τη 

μέτρηση της φτώχειας με έναν διεθνώς συγκρίσιμο τρόπο, έχοντας μεγάλη κάλυψη 

για τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Το MPI έχει παρόμοιο πνεύμα με αυτό που κάποτε κινητοποίησε την ανάπτυξη του 

μέτρου «δολάριο την ημέρα». Πρώτον, επιχειρεί να αξιολογήσει το μέγεθος της 

φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Δεύτερον, στοχεύοντας σε αυτό, πρέπει να 

διαχειριστεί τους περιορισμούς δεδομένων που απασχόλησαν και όσους ανέπτυξαν 

τον δείκτη του ενός δολαρίου. Τρίτον, έχει μια βασική έννοια της απόλυτης φτώχειας. 

Το δολάριο-μέτρο αποσκοπούσε στον ποσοτικό προσδιορισμό της «έκτασης της 

απόλυτης φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, που ερμηνεύτηκε ως η αδυναμία 

επίτευξης επιπέδων κατανάλωσης που θα θεωρούσαν επαρκή μόνο στις φτωχότερες 

χώρες» (Ravallion, Datt και van de Walle, 1991, σ. 346). Το MPI στοχεύει στην 

ποσοτικοποίηση της οξείας φτώχειας, που νοείται ως αδυναμία ενός ατόμου να 

πληροί ταυτόχρονα ελάχιστα διεθνώς συγκρίσιμα πρότυπα σε δείκτες που σχετίζονται 

με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (MDG) και τις βασικές λειτουργίες. 

 Η βασική διαφορά μεταξύ του MPI και των μέτρων «δολάριο την ημέρα» είναι 

ακριβώς ότι το πρώτο εφαρμόζει την άμεση μέθοδο ενώ το δεύτερο εφαρμόζει την 

έμμεση μέθοδο. Οι δύο μέθοδοι είναι συμπληρωματικές. Όπως σημείωσε ο Sen 

(1981), δεν είναι «... δύο εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του ίδιου πράγματος, αλλά 

αντιπροσωπεύουν δύο εναλλακτικές αντιλήψεις για τη φτώχεια». Ενώ το MPI 

προσδιορίζει εκείνους που στην πραγματικότητα δεν πληρούν τις αποδεκτές 

συμβάσεις ελάχιστων αναγκών ή λειτουργιών, η μέθοδος 1,25 $ / ημέρα προσδιορίζει 

εκείνους που δεν έχουν το εισόδημα που απαιτείται συνήθως για να καλύψουν 
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συγκεκριμένες ανάγκες. Και οι δύο έννοιες έχουν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της 

φτώχειας. Ως εκ τούτου, το MPI σκοπεύει να συμπληρώσει τις αναλύσεις 

εισοδηματικής φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, φέρνοντας πληροφορίες από 

διαφορετική οπτική γωνία, εστιασμένες άμεσα στις πραγματικές στερήσεις. 

Το MPI εφαρμόζει το μέτρο M05 σε ένα σύνολο δέκα στερήσεων που σχετίζονται με 

τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (MDGs) σε τρεις διαστάσεις: υγεία, 

εκπαίδευση και βιοτικό επίπεδο (βλ. Figure I). Οι πληροφορίες που παρέχονται από 

το MPI διαφέρουν από αυτό που μπορούν να προσφέρουν μεμονωμένοι δείκτες 

MDG, αυτό που έχει κληθεί από τον Ravallion (2011) ως προσέγγιση ταμπλό. Το 

MPI προσδιορίζει άτομα με κοινά μειονεκτήματα. Αυτό έχει αναγνωριστεί ευρέως ως 

η καινοτομία και η δύναμή του, επειδή η κατανόηση των στερήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ταυτόχρονα έχει ανεξάρτητο ηθικό και πολιτικό 

ενδιαφέρον.  

 

Σχήμα 1: Διαστάσεις και δείκτες του MPI 

 

Πηγή: Alkire, Santos (2014), σελ. 5 

 

1.2.6. Πλεονεκτήματα του MPI 

(α) Διαστάσεις, δείκτες και μονάδα ανάλυσης: Οι πιθανές διαστάσεις που μπορεί να 

καλύπτει ένα μέτρο φτώχειας είναι ευρείες και περιλαμβάνουν την υγεία, την 

εκπαίδευση, το βιοτικό επίπεδο (που μπορεί να έχει εισόδημα, στέγαση, υποδομές, 

υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία), εργασία, ενδυνάμωση, το περιβάλλον, την 

ασφάλεια από τη βία, τις κοινωνικές σχέσεις και τον πολιτισμό (Alkire, 2008). 

 
5Το μέτρο M0 είναι η μαθηματική δομή του MPI. Το συνολικό M0 μπορεί να εκφραστεί ως το 

σταθμισμένο άθροισμα του ποσοστού του συνολικού πληθυσμού που έχει αναγνωριστεί ως φτωχός και  

στερείται σε κάθε δείκτη (βάρη που αναφέρονται στο σχετικό βάρος κάθε δείκτη). 
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Για παράδειγμα, δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθεί το εισόδημα ή η ποιότητα της 

εκπαίδευσης επειδή αυτές οι μεταβλητές έλειπαν στις περισσότερες έρευνες που 

περιείχαν μεταβλητές υγείας όπως η διατροφή. 

Έτσι, το MPI χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε διαθέσιμες πληροφορίες για όλα τα μέλη 

κάθε νοικοκυριού προκειμένου να αναγνωρίσει όλα τα μέλη του νοικοκυριού ως 

φτωχά ή όχι. Η χρήση των επιτευγμάτων των μελών του νοικοκυριού για τον 

προσδιορισμό κάθε μέλους ως φτωχού, παρά τους περιορισμούς του, επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση, την εξομάλυνση και την αμοιβαία ανταλλαγή εντός του νοικοκυριού 

και μπορεί να δημιουργήσει αποτελεσματικότητα πολιτικής (Basu and Foster, 1998, 

Angulo et al 2013). Ο Πίνακας Ι περιγράφει λεπτομερώς τους δέκα δείκτες, τα βάρη 

και τις περικοπές στέρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Οι περικοπές στέρησης που 

χρησιμοποιούνται για κάθε δείκτη βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε διεθνή πρότυπα 

όπως οι ΑΣΧ. 

 

Πίνακας 1: Διαστάσεις, δείκτες, όρια και βάρη του MPI 

 

Πηγή: https://www.who.int/tools/child-growth-standards/software 
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(β) Νοικοκυριά με μη εφαρμόσιμο πληθυσμό: Δεδομένης της σημασίας των παιδιών 

και της υγείας, το MPI περιλαμβάνει τρεις δείκτες που δεν ισχύουν για όλα τα 

νοικοκυριά, αλλά κάνουν το μέτρο πιο ακριβές από τον περιορισμό του MPI σε 

επιτεύγματα που μπορούν να καταχωρηθούν για κάθε άτομο στο δείγμα. 

(γ) Κατά τον υπολογισμό του MPI εφαρμόζεται το πλήρες φάσμα πιθανών περικοπών 

φτώχειας, χρησιμοποιούνται δηλαδή όλοι οι τομείς που φαίνονται στον παραπάνω 

πίνακα. Ο δείκτης καταγράφει τους απόλυτα φτωχούς, συνήθως εκείνους που δεν 

πληρούν τα ελάχιστα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα σε πολλούς δείκτες βασικών 

λειτουργιών ταυτόχρονα. 

(δ) Μια διευκρίνιση σχετικά με τους δείκτες MPI έναντι άλλων τυπικών δεικτών: Οι 

δείκτες MPI διαφέρουν από τους παραδοσιακούς δείκτες εκπαίδευσης, υγείας και 

βιοτικού επιπέδου με τον εξής τρόπο. Ο προσδιορισμός του ποιος είναι φτωχός 

χρησιμοποιεί δεδομένα από όλα τα μέλη του νοικοκυριού.  

(στ) Μια άλλη προστιθέμενη αξία του MPI είναι ότι εστιάζει στις στερήσεις που 

βιώνουν οι φτωχοί. Ως συγκεκριμένη εφαρμογή της οικογένειας μέτρων Alkire και 

Foster (2011a), το MPI αντικατοπτρίζει την κοινή κατανομή των επιτευγμάτων. 

Άτομα που αντιμετωπίζουν στέρηση σε ορισμένους δείκτες, των οποίων το 

σταθμισμένο άθροισμα των στερήσεων είναι μικρότερο από 33,33% δεν θεωρούνται 

φτωχά. Έτσι, οι στερήσεις τους λογοκρίνονται και δεν περιλαμβάνονται στο MPI - 

ενισχύοντας τόσο τη σαφήνεια όσο και την ακρίβεια του μέτρου. Οι Alkire and Foster 

(2007, 2011) εξέτασαν το μοτίβο της στέρησης χρησιμοποιώντας τις λογοκριμένες 

αναλογίες του αριθμού: το ποσοστό των ατόμων που είναι φτωχά και στερούνται σε 

κάθε δείκτη. 

Για παράδειγμα, εξετάζοντας τις συνεισφορές των δεικτών, οι Alkire και Santos 

(2014) βρίσκουν διαφορετικά πρότυπα στερήσεων υγείας στις δύο φτωχότερες 

περιοχές: η Νότια Ασία έχει σχετικά υψηλότερα ποσοστά υποσιτισμού, ενώ η 

υποσαχάρια Αφρική έχει υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Ο λογοκρισμένος λόγος 

του υποσιτισμού του υποσιτισμού είναι 30 έως 70 τοις εκατό υψηλότερος από τη 

θνησιμότητα στο Νεπάλ, το Μπαγκλαντές και την Ινδία, ενώ ο λογοκρισμένος 

αριθμός θνησιμότητας μπορεί να είναι έως 3,8 φορές υψηλότερος από αυτόν της 

διατροφής στις αφρικανικές χώρες. 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με μελέτες που αφορούν την φτώχεια και 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες χώρες και γεωγραφικές περιοχές, καθώς και 

έρευνες που θα αποπειραθούν να συνδέσουν το μέγεθος αυτό με μακροοικονομικές 

μεταβλητές.  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας, πολλοί ερευνητές έχουν 

προσπαθήσει να διασαφηνίσουν την σχέση της με διάφορες μακροοικονομικές 

μεταβλητές και οικονομικά μεγέθη. Συνοπτικά, η δυναμική του ποσοστού φτώχειας 

αντικατοπτρίζει ένα πολύπλοκο σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ δημογραφικών 

τάσεων και συνθηκών στην αγορά εργασίας - ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων που δεν 

έχει κατανοηθεί πλήρως (Hoynes, Page, Stevens, 2005). 

 

2.1 Φτώχεια, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη 

Η σχέση μεταξύ φτώχειας και ανεργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι συχνά 

αντικείμενο συζήτησης. Η προέλευση της συζήτησης μπορεί να εντοπιστεί σε έναν 

σκεπτικισμό σχετικά με την εγκυρότητα των χαμηλών επιπέδων ανεργίας που 

αναφέρθηκαν από διαδοχικές έρευνες εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι φτωχοί είναι πολύ φτωχοί για να 

παραμείνουν άνεργοι και ότι τα χαμηλά επίπεδα εισοδήματος τους αναγκάζουν να 

εργαστούν ανεξάρτητα από το επίπεδο ανταμοιβής. Αυτή η άποψη αμφισβητεί την 

εγκυρότητα των πλέον συμβατικών εννοιών της ανεργίας και του εργατικού 

δυναμικού που έχουν αναπτυχθεί στις δυτικές χώρες μετά την ύφεση της δεκαετίας 

του 1930 και έκτοτε υιοθετήθηκε και διαδόθηκε από διεθνείς οργανισμούς όπως το 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) στις αναπτυσσόμενες χώρες (Visaria 1981). 

Τα δεδομένα δείχνουν μια σαφή σχέση μεταξύ της φτώχειας και της ανεργίας στην 

Ινδία, αν και η φτώχεια είναι σίγουρα πιο διαδεδομένη από την ανεργία (Visaria 

1981). Εμπειρικά στοιχεία παρέχονται επίσης υποστηρίζοντας μια προηγούμενη 

υπόθεση ότι μια σημαντική εξήγηση για χαμηλά επίπεδα ανεργίας που αναφέρθηκαν 

στις έρευνες εργατικού δυναμικού αρκετών αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Ινδία, 

είναι η κατανομή του καθεστώτος των εργαζομένων, ιδιαίτερα η κυριαρχία των 

αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών βοηθών μεταξύ των εργαζομένων. 

 

Ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης φτώχειας στην Ινδία είναι η μηνιαία κατά 

κεφαλήν δαπάνη (MPCE) ενός νοικοκυριού, ένας πληρεξούσιος (proxy) για το 

εισόδημα. Μια σαφής αντίστροφη σχέση μεταξύ του MPCE και της συχνότητας 

ανεργίας είναι εμφανής σε κάθε υπόστρωμα τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές 

περιοχές της χώρας, όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα. 
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Γράφημα 1: Συχνότητα ανεργίας όσον αφορά τις ημέρες ανεργίας και τις μηνιαίες 

κατά κεφαλήν δαπάνες νοικοκυριών, για της αγροτική και αστική Ινδία, 1972-1973 

 

Πηγή: Visaria (1981) 

Ενώ τα δεδομένα σχετικά με την επίπτωση της ανεργίας ως προς τη συνήθη ή την 

τρέχουσα δραστηριότητα δεν δείχνουν σαφή συνεπή σχέση με το δεκαδικό MPCE 

των νοικοκυριών, μια περισσότερο ή λιγότερο σταθερή αντίστροφη σχέση είναι 

εμφανής μεταξύ του MPCE και της συχνότητας ανεργίας. Και παρόλο που η φτώχεια 

είναι πιο διαδεδομένη από την ανεργία, υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ των δύο: οι 
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φτωχοί ανέφεραν τη μη διαθεσιμότητα ευκαιριών για εργασία σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό από το μέσο επίπεδο στις δύο περιπτώσεις (Visaria 1981). 

Ανακύπτει ένα ερώτημα εάν οι περιστασιακοί εργάτες θα επιτύχουν κατά κεφαλήν 

δαπάνες πάνω από το όριο της φτώχειας εάν εξαλειφθεί όλη η αναφερόμενη ανεργία 

και υποαπασχόληση. Δεν μπορεί να ληφθεί κατηγορηματική απάντηση χωρίς 

περίπλοκους στατιστικούς υπολογισμούς, αλλά μάλλον θα ήταν αρνητική. Πρόσθετες 

ευκαιρίες εργασίας για περιστασιακούς εργάτες θα είχαν πιθανώς σημαντικό θετικό 

αντίκτυπο στα εισοδήματά τους και στο βιοτικό επίπεδο (Visaria 1981). 

Μια παραδοσιακή άποψη που κυριαρχούσε στις ΗΠΑ ήταν ότι η οικονομική 

ανάπτυξη συνδέεται στενά με το βιοτικό επίπεδο και ότι η φτώχεια μπορεί να μειωθεί 

με πολιτικές που τονώνουν την οικονομία. Αυτή η άποψη υποστηρίχτηκε  στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, ωστόσο, την δεκαετία αυτή, παρά τους υψηλούς ρυθμούς 

μεγέθυνση, το ποσοστό φτώχειας, σύμφωνα με την έμμεση προσέγγιση, κάλπαζε.  Οι 

Hoynes, Page καιStevens (2005) διαπιστώνουν ότι από το 1980 υπήρξε σημαντική 

αποδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ευκαιριών στην αγορά εργασίας και ποσοστών 

φτώχειας, όσον αφορά την Αμερική, ωστόσο, τα ποσοστά ανεργίας, οι μέσοι μισθοί 

και η ανισότητα εξηγούν τις διακυμάνσεις στα επίπεδα φτώχειας.  

Πολλοί έχουν αποδώσει τη μακρά μείωση της φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων 

στην επέκταση της Κοινωνικής Ασφάλισης που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η εργασία των Engelhardt και Gruber (2004), για παράδειγμα, δείχνει ότι 

η επέκταση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης με την πάροδο του χρόνου μπορεί 

να εξηγήσει σχεδόν όλη τη μείωση των ποσοστών φτώχειας των ηλικιωμένων μεταξύ 

1967 και 2001. 

Είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, ότι η αύξηση των ποσοστών φτώχειας που συνδέεται με 

την αύξηση των ποσοστών ανεργίας είναι χαμηλότερη στις αρχές της δεκαετίας του 

1970. Τα ποσοστά φτώχειας είναι υψηλότερα με υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

χαμηλότερους μεσαίους μισθούς και υψηλότερες ανισότητες. Συγκεκριμένα, οι 

εκτιμήσεις παλινδρόμησης των Hoynes, Page και Stevens (2005) υποδηλώνουν ότι η 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 1 εκατοστιαία μονάδα αυξάνει το ποσοστό 

φτώχειας κατά 0,4 έως 0,7 εκατοστιαίες μονάδες και μια αύξηση δέκα τοις εκατό 

στον μέσο μισθό μειώνει το ποσοστό φτώχειας κατά περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες. 

Ο Blank (1993) σημειώνει ότι ο ρόλος της οικονομικής ανάπτυξης στη μείωση της 

φτώχειας μειώθηκε σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1980 στις ΗΠΑ. Ο Blank 

υποστηρίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση της δεκαετίας του 1980 δεν συνοδεύτηκε 

από αύξηση των μισθών και έτσι είχε διαφορετική επίδραση στα ποσοστά φτώχειας. 

Τα ευρήματά των Hoyens, Page και Stevens (2005) αντηχούν και ενισχύουν τα 

ευρήματα των Blank και Card (1993) σχετικά με τη σημασία της ανισότητας των 

μισθών στη φτώχεια, επεκτείνοντας μια ανάλυση που βασίζεται στην περιφερειακή 

διακύμανση των ευκαιριών στην αγορά εργασίας έως τη δεκαετία του 1990. 

Βρίσκουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αύξηση των μισθών και η ανισότητα των μισθών 
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(ιδιαίτερα η ανισότητα στο κάτω μέρος της κατανομής) επηρεάζουν τα ποσοστά 

φτώχειας καθ' όλη την περίοδο από το 1969 έως το 2003. Στην πραγματικότητα, οι 

Hoynes, Page και Stevens (2005) κατάφεραν να αποτυπώσουν το χρονοδιάγραμμα 

των ποσοστών φτώχειας στις ΗΠΑ αρκετά καλά από το 1980 έως το 2003 

χρησιμοποιώντας μόνο διακύμανση του ποσοστού ανεργίας, μέση αύξηση μισθών και 

αλλαγές στο χαμηλότερο μέρος της κατανομής των μισθών. 

Συμπερασματικά, σε σχέση με τη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε στην Αμερική 

κατά τη δεκαετία του 1960, τα ποσοστά φτώχειας έχουν μεταβληθεί λιγότερο τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη βελτίωσης 

του ποσοστού φτώχειας αντανακλά μια εξασθενημένη σχέση μεταξύ της φτώχειας 

και μακροοικονομικών μεταβλητών. 

 

2.2 Φτώχεια και αναλφαβητισμός 

Σε όλο τον κόσμο, ο αντίκτυπος του αναλφαβητισμού στο προσωπικό εισόδημα 

ποικίλλει, αλλά είναι σαφές ότι περιορίζει την πιθανότητα κέρδους ενός ατόμου. 

Σύμφωνα με τους Cree, Kay και Steward (2012), οι αναλφάβητοι άνθρωποι κερδίζουν 

30% -42% λιγότερο από τους εγγράμματους και δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες 

που απαιτούνται, για την περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτισή τους  

ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.  

Μελέτες δείχνουν ότι το εισόδημα ενός ατόμου με φτωχή παιδεία παραμένει το ίδιο 

καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Ωστόσο, άτομα με καλές 

δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής μπορούν να αναμένουν ότι «τα 

εισοδήματά τους θα αυξηθούν τουλάχιστον δύο έως τρεις φορές σε σχέση με αυτό 

που κέρδισαν στην αρχή της σταδιοδρομίας τους» -Cree, Kay, Steward (2012)-. Οι 

νέοι που δεν ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι λιγότερο πιθανό να 

βρουν θέσεις εργασίας αρκετά καλές για να αποφύγουν τη φτώχεια. 

Μια έρευνα για την Βρετανική Κολομβία στον Καναδά που διεξήχθη από το 

περιοδικό Decoda, με όνομα Literacy & Poverty έδειξε ότι ο γραμματισμός επηρεάζει 

τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Άτομα με χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού είναι 

πολύ λιγότερο πιθανό να απασχοληθούν από τους πιο εξειδικευμένους συνομηλίκους 

τους.  

"Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων γραμματισμού εργάζονται λιγότερες 

εβδομάδες κατά μέσο όρο, είναι πιο πιθανό να βιώσουν περιόδους ανεργίας και να 

παραμείνουν άνεργοι για πολύ μεγαλύτερες περιόδους." (7. Σ. 12) 

Τα εισοδήματα των ενηλίκων, άρα και τα ποσοστά φτώχειας, σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την ικανότητα ανάγνωσης. Οι ενήλικες με δεξιότητες επιπέδου 5 κερδίζουν 

περίπου 68% περισσότερα από τους συνομηλίκους τους στο επίπεδο 1, το 

χαμηλότερο επίπεδο αλφαβητισμού.  
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Ενώ τα μέσα εισοδήματα αυξάνονται καθώς το εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνεται, σε 

κάθε επίπεδο εκπαίδευσης όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα αλφαβητισμού έχουν 

υψηλότερα εισοδήματα κι έτσι σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το όριο της 

φτώχειας.  

Σε όλες τις επαρχίες του Καναδά, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνει την οικονομική 

ασφάλεια μειώνοντας τον κίνδυνο χαμηλού εισοδήματος και ανεργίας.  Οι ενήλικες 

με χαμηλή ειδίκευση είναι πολύ πιο πιθανό από τους συνομηλίκους τους να 

χαρακτηριστούν ως φτωχοί.   

Επίσης η έρευνα δείχνει ότι συχνά υπάρχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις για τα 

παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του μειονεκτήματος 

όσον αφορά τις γνωστικές δεξιότητες και την επιτυχία στο σχολείο.  

Η αμερικανική έρευνα, του ίδιου περιοδικού, δείχνει ότι το 48% των φτωχών παιδιών 

είναι έτοιμα για σχολείο σε ηλικία 5 ετών σε σύγκριση με το 75% των παιδιών από 

οικογένειες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Η φτώχεια είναι μια από τις βασικές 

επιρροές στην ετοιμότητα για το σχολείο. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια αμφίδρομη 

σχέση μεταξύ φτώχειας και αναλφαβητισμού. 

"Επιπροσθέτως παρουσιάζεται μια σύνδεση μεταξύ της οικονομικής ευημερίας και 

της δυνητικής ανάπτυξης του γραμματισμού, καθώς οι ενήλικες που κερδίζουν 

λιγότερα συμμετέχουν λιγότερο σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

ικανοτήτων γραμματισμού και έχουν λιγότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση." (1, σελ.4) 

"Οι ενήλικες που βελτιώνουν την ικανότητά τους για τη γνώση επιτυγχάνουν τελικά 

βελτιωμένα εισοδήματα, αλλά αυτά τα κέρδη μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να 

υλοποιηθούν." (1, σελ. 14) 

Οι μακροχρόνιες αμερικανικές μελέτες προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά από 

μειονεκτούντα κοινωνικά στρώματα έδειξαν ότι τα παιδιά που παρακολουθούν 

ομαδικά προγράμματα που δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των γονέων και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού είχαν υψηλότερο ποσοστό έγκαιρης 

αποφοίτησης από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υψηλότερη φοίτηση στο κολέγιο 

και αυξημένη αποδοχή και περισσότερη κοινωνική συμπεριφορά ως ενήλικες.  

Άλλες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξαν ότι τα άτομα με χαμηλή παιδεία έχουν 

τα χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης και είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε 

χειρωνακτικές θέσεις εργασίας. Επίσης, τα βελτιωμένα ποσοστά γραμματισμού 

δείχνουν ότι (όλα τα δεδομένα από το National Literacy Trust): 

• Η πιθανότητα απασχόλησης και υψηλότερων μισθών αυξάνεται. 

• Η πιθανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί υπολογιστή στην εργασία (δείκτης 

ρόλου εργασίας που απαιτεί περισσότερες επαγγελματικές δεξιότητες) αυξάνεται από 

48% σε 65%. 
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• Η πιθανότητα ενός άνδρα να έχει σπίτι (δείκτης ικανότητας κέρδους) αυξάνεται από 

40% σε 78%. 

 

2.3. Φτώχεια και ξένες άμεσες επενδύσεις (FDI) 

Στη δεκαετία του 1990 μια παγκόσμια έκρηξη έλαβε χώρα στις ροές ΑΞΕ (άμεσες 

ξένες επενδύσεις). Αυτή η άνθηση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

όπου οι FDI έγινε η κύρια πηγή χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Στα ρεκόρ των 

246 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2000, οι ΑΞΕ έφτασαν σε τιμή τετραπλάσια από 

τις διεθνείς ροές βοήθειας. Ακόμη και μετά την επακόλουθη κάμψη των ΑΞΕ μετά τις 

7/11, η πιο πρόσφατη εκτίμηση για το 2002 θέτει τις ροές ΑΞΕ προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες σε 162 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου τρεις φορές πιο 

σημαντικές από τις ενισχύσεις (UNCTAD, 2003 Παράρτημα Πίνακας Β.1.). 

Οι ερμηνείες αυτών των τάσεων συνήθως εμποτίζονται με πολύ ενθουσιασμό, με 

πολλούς συγγραφείς να υπονοούν ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να αναλάβει 

εκεί που ο δημόσιος τομέας έχει σταματήσει, και ότι, πέρα από την εγγύηση των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την παροχή μιας βασικής υποδομής, η ανάπτυξη είναι 

πλέον δυνατή χωρίς σημαντικό ρόλο είτε για το κράτος είτε για διεθνή βοήθεια -Mold 

(2004). Σε αυτό το πλαίσιο, ισχυρίζονται επίσης συχνά ότι οι ΑΞΕ συμβάλλουν 

ουσιαστικά στη μείωση της φτώχειας. 

Η σχέση μεταξύ μείωσης της φτώχειας και εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων 

(ΑΞΕ) προκάλεσε πολλή συζήτηση στο πρόσφατο παρελθόν λόγω της ανάγκης 

εξεύρεσης λύσης στη φτώχεια. Παρόλο που υπάρχει πλούσια θεωρητική 

βιβλιογραφία σχετικά με τα οφέλη των ΑΞΕ για τη μείωση της φτώχειας, τα οφέλη 

που αξιοποιούνται μέσω αυτού του καναλιού εμπειρικά περιβάλλονται από πολλές 

αντιπαραθέσεις. Έχουν γίνει πολλές μελέτες με επίκεντρο τον αντίκτυπο των άμεσων 

ξένων επενδύσεων μέσω του καναλιού οικονομικής ανάπτυξης (βλέπε, για 

παράδειγμα, Hsiao και Hsiao, 2006; Dollar et al., 2013; Almfraji et al., 2014). Αν και 

αυτές οι μελέτες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ 

φτώχειας και ΑΞΕ, τα αποτελέσματα απέχουν πολύ από το να είναι συνεπή. Ακόμη 

και οι λίγες μελέτες που έχουν επικεντρωθεί στον άμεσο αντίκτυπο των ΞΑΕ στη 

φτώχεια δεν έχουν φέρει στο προσκήνιο τίποτε άλλο παρά ασαφή αποτελέσματα. 

Η θεωρητική βιβλιογραφία που υποστηρίζει τον θετικό αντίκτυπο των ΞΑΕ στη 

μείωση της φτώχειας είναι καλά τεκμηριωμένη, ωστόσο στοιχεία από εμπειρικές 

μελέτες παραμένουν ασαφή. Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν ότι οι ΑΞΕ έχουν 

θετικό αντίκτυπο στη μείωση της φτώχειας (βλέπε, για παράδειγμα, Jalilian και 

Weiss, 2002; Zaman et al., 2012; Gohou and Soumare, 2012; Fowowe and Shuaibu, 

2014; Shamim et al., 2014). Υπάρχουν επίσης μερικές μελέτες που διαπίστωσαν ότι 

οι ΑΞΕ έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μείωση της φτώχειας (Huang et al., 2010; Ali 

and Nishat, 2010). Εκτός από μελέτες που έχουν βρει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο 

των ΞΑΕ στη μείωση της φτώχειας, υπάρχουν ακόμη άλλες μελέτες που διαπίστωσαν 
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ότι οι ΑΞΕ δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της φτώχειας. Μεταξύ αυτών 

των μελετών είναι οι Tsai and Huang (2007), Gohou and Soumare (2012) και 

Akinmulegun (2012).  

Πιο συγκεκριμένα ο Aaron (1999) διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι ΑΞΕ θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και 

τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις χώρες αυτές ώστε να 

διατηρήσουν και να αυξήσουν αυτό το επίπεδο συνεισφοράς. 

Διασπά τη σχέση μεταξύ ΑΞΕ και μείωσης της φτώχειας σε δύο μέρη: το ένα είναι η 

σχέση μεταξύ ΑΞΕ και ανάπτυξης, ενώ το άλλο είναι μεταξύ της ανάπτυξης και της 

μείωσης της φτώχειας. Ο Aaron ταξινομεί τις πιθανές επιπτώσεις των ΞΑΕ στην 

οικονομία του ξενιστή ως άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις και δίνει έμφαση σε αυτήν 

τη διάκριση για μια σαφή αξιολόγηση του αντίκτυπου των ΞΑΕ στην κοινωνική 

ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας. Τονίζει πως οι έμμεσες συνεισφορές είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθούν λόγω της ποιοτικής τους φύσης και επισημαίνει τις 

θετικές επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν οι ΑΞΕ σε τομείς όπως την 

απασχόληση, τη μεταφορά τεχνολογίας και του ανθρωπίνου κεφαλαίου. 

Οι Klein, Aaron και Hadjimichael (2001) υποστηρίζουν ότι οι ΑΞΕ είναι ένα από τα 

αναπόσπαστα στοιχεία για την επιτυχία της οικονομικής ανάπτυξης σε μια 

αναπτυσσόμενη χώρα και κατά συνέπεια για τη μείωση της φτώχειας. 

Στη μελέτη τους ισχυρίζονται ότι, επειδή η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τη μείωση της φτώχειας, οι ΑΞΕ θεωρούνται το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα για τη μείωση της φτώχειας. Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, εκτός από 

την επίδραση της τόνωσης στην ανάπτυξη, οι ΑΞΕ μπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα της ανάπτυξης και να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης 

της φτώχειας. Υποδεικνύουν ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

εφαρμογή των ΑΞΕ και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για τη μείωση της 

φτώχειας. Μία από τις προϋποθέσεις που δηλώνουν είναι η παροχή του κατάλληλου 

περιβάλλοντος για ξένους επενδυτές. Ένα άλλο είναι να αποτρέπει κάθε είδους 

προστασία για εγχώριους ή ξένους επενδυτές και να παρέχει μια ισότιμη και 

ανταγωνιστική πλατφόρμα. Η τελευταία προϋπόθεση που θεωρούν ζωτικής σημασίας 

είναι ότι η κυβέρνηση ρυθμίζει τους ξένους επενδυτές λογικά και χωρίς 

επιβαρυντικούς και / ή αυθαίρετους κανονισμούς. 

Πιστεύουν ότι παρόλο που οι ΑΞΕ συμβάλλουν στη μείωση της εισοδηματικής 

φτώχειας με την προώθηση της ανάπτυξης, δεν είναι ούτε αποτελεσματική στη 

μείωση άλλων πτυχών της φτώχειας ούτε αντιμετωπίζει την εισοδηματική ανισότητα. 

Ο Hung (2005) διερευνά τον αντίκτυπο των ΑΞΕ στην ανάπτυξη και τη μείωση της 

φτώχειας με ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 1992 έως το 

2002 σε 12 επαρχίες και πόλεις του Βιετνάμ. Θεωρεί ότι οι FDI έχουν άμεσα και 

έμμεσα αποτελέσματα και χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών για να 

διακρίνει προσεκτικά αυτά τα εφέ. Όπως υποδηλώνει ο Aaron (1999), ο Hung 
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εξετάζει τη σχέση μεταξύ ΑΞΕ και μείωσης της φτώχειας σε δύο μέρη: πρώτα 

εξετάζει εάν οι εισροές ΑΞΕ σε μια επαρχία επηρεάζουν θετικά την οικονομική 

ανάπτυξη της επαρχίας. Δεύτερον, στοχεύει να αποκαλύψει εάν υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του αριθμού των ανθρώπων που 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Αναφέρει συνεπώς ότι η αύξηση των εισροών ΑΞΕ έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της φτώχειας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ΑΞΕ 

και οικονομικής ανάπτυξης. Χρησιμοποίησε επίσης ανάλυση μερικής παλινδρόμησης 

για να υποστηρίξει την άλλη υπόθεσή του, η οποία δηλώνει ότι οι FDI μειώνουν 

έμμεσα τη φτώχεια στην επαρχία υποδοχής. 

Οι Soumaré και Gohou (2009) διερευνούν επίσης τον αντίκτυπο των ΑΞΕ στην 

ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας εμπειρικά χρησιμοποιώντας οικονομετρικά 

μοντέλα σε δεδομένα πίνακα σε όλες τις αφρικανικές χώρες. Εξετάζουν τη συμβολή 

των ΑΞΕ στη μείωση της φτώχειας στην Αφρική και τυχόν πιθανές διαφορές στη 

λειτουργία των ΞΑΕ για τη μείωση της φτώχειας μεταξύ των περιοχών της Αφρικής. 

Σε αυτή τη μελέτη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας μεταξύ ΑΞΕ και καταγραφής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι ΑΞΕ μειώνουν 

τη φτώχεια και αυξάνουν την ευημερία. Από την άλλη πλευρά, δείχνουν ότι η σχέση 

μεταξύ ΑΞΕ και ευημερίας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των περιφερειών της 

Αφρικής. Για παράδειγμα, οι ΑΞΕ επηρεάζουν την ευημερία στην Κεντρική και 

Ανατολική Αφρική, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της στη Βόρεια και Νότια 

Αφρική παραμένουν ασήμαντες. 

Η πιο ενδελεχής μελέτη που αμφισβήτησε την θετική σχέση μεταξύ ΑΞΕ και 

φτώχειας ήταν αυτή του Stiglitz (2002) που αποκάλυψε ότι είναι εκπληκτικά 

σκεπτικός σχετικά με τα οφέλη της FDI. Για τον Stiglitz, οι FDI αποδεικνύονται 

συχνά μια μικτή ευλογία - παρόλο που δέχεται τις δυνατότητες των FDI ως πηγή 

μεταφοράς κεφαλαίου και γνώσης, υποστηρίζει ότι οι FDI εγείρουν μια σειρά 

ζητημάτων που σχετίζονται ουσιαστικά με την κατάχρηση από τις πολυεθνικές 

εταιρείες της ισχύος τους στην αγορά . Η ουσία του επιχειρήματός του είναι ότι οι 

πολυεθνικές ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών που 

συνήθως δεν διαθέτουν επαρκή αντίσταση: οι πολυεθνικές στρεβλώνουν τις επιλογές 

πολιτικής και καθιστούν τον έλεγχο της εγχώριας οικονομίας όλο και πιο δύσκολο. 

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο για τις παρατηρήσεις του Stiglitz δεν είναι οι 

εξειδικευμένες πληροφορίες που παρέχει (δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός ως ειδικός στο 

θέμα), αλλά μάλλον οι ευρείες πινελιές των επιχειρημάτων του: ο τρόπος με τον 

οποίο τονίζει τα κακά αντί των αρετών των ΑΞΕ. 

Ωστόσο, αν υπάρχει η παροχή του σωστού θεσμικού πλαισίου, τότε μπορεί να 

διατυπωθεί ένα συνετό επιχείρημα υπέρ της χρήσης των ΑΞΕ και των 

δραστηριοτήτων των ΜΝΕ (πολυεθνικών εταιριών) για περαιτέρω στόχους της 

εθνικής ανάπτυξης. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει σήμερα σε πολλές από τις 
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φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες - υπάρχουν σημαντικά νομοθετικά ελλείμματα σε 

τομείς όπως η δημοσιονομική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού που εμποδίζουν 

τις χώρες να κάνουν πλήρη χρήση του αναπτυξιακού δυναμικού ΑΞΕ. 

Παρακάτω βλέπουμε μια σύνοψη ενός αριθμού εμπειρικών μελετών που έχουν 

διεξαχθεί πάνω στο θέμα, κυρίως την τελευταία δεκαετία. 

Πίνακας 2: Σύνοψη των εμπειρικών μελετών όσον αφορά την επίδραση των ΑΞΕ 

στην μείωση της φτώχειας 

 

 

Πηγή: Magombeyi και Odhiambo (2017)  
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Τα αποτελέσματα της μελέτης των Magombeyi και Odhiambo (2017)  αποκαλύπτουν 

ότι όταν το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας χρησιμοποιείται ως πληρεξούσιο 

(proxy) για τη μείωση της φτώχειας, οι ΑΞΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στη μείωση της 

φτώχειας μακροπρόθεσμα και αρνητικές επιπτώσεις στη φτώχεια βραχυπρόθεσμα. 

Ωστόσο, όταν οι δαπάνες κατανάλωσης νοικοκυριού και το προσδόκιμο ζωής 

χρησιμοποιούνται ως πληρεξούσιοι, επιβεβαιώθηκε μια ασήμαντη σχέση μεταξύ ΑΞΕ 

και μείωσης της φτώχειας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η ανάλυση διενεργείται 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Η μελέτη, επομένως, καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι το αντίκτυπο των ΑΞΕ στη μείωση της φτώχειας είναι ευαίσθητο στον 

χρησιμοποιούμενο πληρεξούσιο για τη μείωση της φτώχειας και την υπό εξέταση 

χρονική διάσταση. 

Προχωρώντας σε μια πιο εμπειρική ανάλυση, σύμφωνα με τον Mold (2004), 

στατιστικά φαίνεται ότι υπάρχει μια αδύναμη αλλά υπάρχουσα σχέση μεταξύ της 

ικανότητας μιας χώρας να προσελκύει ΑΞΕ και χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας. Με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για 60 αναπτυσσόμενες χώρες, το Σχήμα 3 δείχνει την 

απλή παλινδρόμηση του κατά κεφαλήν ΑΞΕ και το ποσοστό του πληθυσμού που ζει 

κάτω από 2 $ την ημέρα, με αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο - δηλαδή 

υψηλότερα επίπεδα των ΑΞΕ σχετίζονται με χαμηλότερο επίπεδο φτώχειας. Η σχέση 

είναι αδύναμη, με R2 μόνο 0,15. Παρόλα αυτά, φαίνεται να είναι στατιστικά 

σημαντικό (με ένα t-στατιστικό στοιχείο για το μεταβλητό κατά κεφαλήν ΑΞΕ 

σημαντικό κατά κεφαλήν στο επίπεδο εμπιστοσύνης 99%). 

Γράφημα 2: Φτώχεια και κατά κεφαλήν απόθεμα ΑΞΕ για 60 αναπτυσσόμενες χώρες 

 

Πηγή: Mold (2004) 

Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν η σχέση μεταξύ των εισροών ΑΞΕ και της ανάπτυξης 

αποδείχθηκε σταθερή, η ίδια η ανάπτυξη δεν εγγυάται τη μείωση της φτώχειας. Από 

την άποψη της αποτελεσματικής μείωσης της φτώχειας, οι διανομές των ΑΞΕ και του 

πλούτου γενικότερα είναι ουσιαστικά σημαντικές. Αντηχώντας παλαιότερες (και 

τώρα σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστες) θεωρίες σχετικά με το «μειωμένο» αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης, ορισμένοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι μακροπρόθεσμα η κατανομή 
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του εισοδήματος και του πλούτου είναι ασήμαντη. Όμως, όπως οι οικονομολόγοι της 

Παγκόσμιας Τράπεζας Martin Ravaillon και Shaohua Chen (1997) παραδέχονται, με 

οποιονδήποτε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, όσο υψηλότερη είναι η αρχική ανισότητα, 

τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό με τον οποίο στη συνέχεια θα μειωθεί το 

εισοδηματική-φτώχεια. Πράγματι, εάν η ανισότητα επιδεινωθεί επαρκώς, μπορεί να 

προκύψει μια πραγματικά παράδοξη κατάσταση με την οποία η οικονομική ανάπτυξη 

μπορεί να συνοδεύεται από την αύξηση της φτώχειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα βασικό 

ερώτημα είναι πώς η παρουσία πολυεθνικών επηρεάζει το εισόδημα και τη διανομή 

περιουσιακών στοιχείων. 

Κατά συνέπεια, σε όλες τις περιπτώσεις, και μετά την πρόσφατη βιβλιογραφία 

σχετικά με τη μείωση της φτώχειας, πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των 

επιδράσεων που αυξάνουν την ανάπτυξη και των διανομών αυτών των κεφαλαίων. Ο 

στόχος είναι η αποσύνδεση των επιπτώσεων των ΑΞΕ σε σχέση με αυτά τα δύο 

θεμελιώδη ζητήματα - αυξάνει η ΑΞΕ την ανάπτυξη και πώς επηρεάζει τη διανομή 

εισοδήματος και πλούτου στην οικονομία υποδοχής; Σύμφωνα με τον Mold (2004), 

εάν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις με λίγο ή πολύ ακρίβεια, 

τότε η συνολική συμβολή των ΞΑΕ στη μείωση της φτώχειας θα πρέπει να είναι 

σαφέστερη. 

Μια διεξοδική ανάλυση των White και Anderson (2001) των 143 επεισοδίων 

ανάπτυξης διαπίστωσε ότι σε πάνω από το ένα τέταρτο των περιπτώσεων οι αλλαγές 

στη διανομή του πλούτου και του εισοδήματος έπαιξαν ισχυρότερο ρόλο από τη 

συνολική επίδραση στην ανάπτυξη. 

Επιπλέον, ακόμη και η Παγκόσμια Τράπεζα δέχεται τώρα ότι τα υψηλά επίπεδα 

ανισότητας όχι μόνο επιβραδύνουν το ποσοστό μείωσης της φτώχειας, αλλά μπορούν 

επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τον ίδιο τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 

(Παγκόσμια Τράπεζα, 2000). Ένας υψηλός βαθμός ανισότητας εμποδίζει την 

ανάπτυξη των αγορών, επιβραδύνει την καινοτομία και περιορίζει τις επενδύσεις. 

Παρ’ όλα αυτά οι Klein, Aaron και Hadjimichael (2001) έδειξαν πως η οικονομική 

ανάπτυξη παραμένει απαραίτητο συστατικό για τη μείωση της φτώχειας, σύμφωνα 

και με τα διαγράμματα που παρουσιάζουν στο άρθρο τους και βλέπουμε παρακάτω. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η ανάπτυξη τείνει να αυξάνει τα εισοδήματα των 

φτωχών ανάλογα με τη συνολική ανάπτυξη (Dollar και Kraay, 2000). Οι ΑΞΕ ως 

βασικό μέσο για τη δημιουργία ανάπτυξης είναι επομένως το πιο σημαντικό 

συστατικό για τη μείωση της φτώχειας. 

Το εάν μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα εσωτερικής διάδοσης των βέλτιστων 

πρακτικών εξαρτάται από την ικανότητα απορρόφησης της οικονομίας υποδοχής. 

Απαιτούνται επαρκή επίπεδα εκπαίδευσης και υποδομής για να επωφεληθούν πλήρως 

από τις ΑΞΕ (Borenzstein, De Gregoria and Lee, 1998) καθώς και από τον 

ανταγωνισμό στις εγχώριες αγορές (Bromstrom και Kokko, 1996). 

 



 

 

 

27 

 

Γράφημα 3: Κατά κεφαλήν εισόδημα ατόμων άνω και κάτω του ορίου φτώχειας 

 

 

Πηγή: Dollar & Kraay (2000) 
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2.3.1. Άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των ΑΞΕ 

Οι ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής ενδέχεται να έχουν άμεσες και έμμεσες συνέπειες στη 

μείωση της φτώχειας. Ο έμμεσος αντίκτυπος των ΑΞΕ στη μείωση της φτώχειας είναι 

μέσω της οικονομικής ανάπτυξης που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, της βελτίωσης της τεχνολογίας και της 

παραγωγικότητας, καθώς και του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τον Ucal (2013), όταν εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ ΑΞΕ και φτώχειας, 

είναι δυνατόν να δούμε ότι η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση των ατόμων που 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω της βελτίωσης του εργατικού δυναμικού, 

των διχτυών ασφαλείας και της αύξησης της ζήτησης εργασίας έχουν άμεσο 

αντίκτυπο σχετικά με τη φτώχεια (Nguyen, 2003). Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις 

των ΑΞΕ για τη μείωση της φτώχειας δεν είναι οι ίδιες σε όλες τις συνθήκες και 

μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι η 

ποσότητα και η ποιότητα της επένδυσης (ένταση εργασίας-εντάσεως κεφαλαίου), ο 

τύπος της επένδυσης (Greenfield, συγχώνευση και εξαγορά, ιδιωτικοποίηση), οι 

συνθήκες του τομέα στον οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, οι τεχνολογικές 

βελτιώσεις, οι φόροι που καταβάλλονται από τις ΑΞΕ και πώς δαπανώνται, 

αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και των μισθών. Επιπλέον, επειδή αυτοί οι 

παράγοντες επηρεάζονται από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, τα οικονομικά 

και η πολιτική είναι ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες του 

αντίκτυπου των ΑΞΕ στη φτώχεια (شہباز & Aamir, 2008). Επομένως, εάν μια χώρα 

θέλει να επιτύχει καλύτερο αποτέλεσμα στη μείωση της φτώχειας μέσω ΑΞΕ, οι 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες για τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να είναι 

ελκυστικές. Οι ΑΞΕ (ιδιαίτερα έντασης εργασίας) παρέχουν άμεσες και σημαντικές 

συνεισφορές στη μείωση της φτώχειας που προκαλείται από την ανεργία. Υπό αυτήν 

την έννοια, ο αντίκτυπος των ΑΞΕ στη φτώχεια λειτουργεί μέσω των επιπτώσεών του 

στην απασχόληση.  

Επειδή αυτές οι επενδύσεις παρέχουν πολύ λίγη απασχόληση και απασχολούμενο 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, οι ΑΞΕ υψηλής έντασης κεφαλαίου δεν είναι τόσο 

αποτελεσματικές όσο οι επενδύσεις υψηλής έντασης εργασίας για τη μείωση της 

φτώχειας που προκαλείται από την ανεργία. Αν και η αύξηση της απασχόλησης 

συμβάλλει θετικά στη μείωση της φτώχειας, το επίπεδο στο οποίο η μείωση της 

φτώχειας καθορίζεται εξαρτάται από τους μισθούς εισοδήματος. Εάν οι επενδυτές 

πληρώνουν μισθούς πάνω από το όριο της φτώχειας σε άτομα που απασχολούν, ο 

αντίκτυπος αυτών των επενδύσεων στη μείωση της φτώχειας είναι υψηλός, αλλά εάν 

πληρώνουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ο αντίκτυπος στη μείωση της φτώχειας 

είναι περιορισμένος. Με άλλα λόγια, οι μισθοί κάτω από το όριο της φτώχειας ωθούν 

τους ανθρώπους στη γραμμή της φτώχειας, αλλά δεν τους βοηθούν να ανακάμψουν 

από τη φτώχεια. 
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Μια πιο εξειδικευμένη μελέτη είναι αυτή των Bouche et al (2004), η οποία 

αναφέρεται στις επιπτώσεις των ΑΞΕ στην Κίνα. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, οι ΑΞΕ δεν ξεκίνησαν ταχεία ανάπτυξη στην Κίνα, όπως 

μπορεί να συναχθεί απλώς από το γεγονός ότι η αρχική δεκαετία του 1990 στις ροές 

ΑΞΕ ακολούθησε υψηλή απόδοση ανάπτυξης τη δεκαετία του 1980 (Σχήμα 5.4). 

Στην πραγματικότητα, παραμένει κάποια υποψία σχετικά με την αιτιώδη σχέση 

μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των ΑΞΕ στην Κίνα, με ορισμένες μελέτες να 

δείχνουν αμφίδρομη αιτιώδης επίδραση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Bouche et al., 

2004). 

Γράφημα 4: ΑΞΕ και ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ (1984-2001) 

 

Πηγή: Bouche et. Al. (2004) 

Σύμφωνα με τους Bouche et al.(2004), σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες 

μετάβασης, η συμβολή των ΑΞΕ στη δημιουργία απασχόλησης στην Κίνα ήταν 

σημαντική, λόγω του γεγονότος ότι τα περισσότερα έργα έχουν λάβει τη μορφή 

έργων πράσινων πεδίων, φέρνοντας νέα παραγωγική ικανότητα αντί να συνδέονται 

πρωτίστως με την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων. 

Ισχυρίζονται πως η συμβολή των ΑΞΕ στην απασχόληση τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, ωστόσο, πρέπει επίσης να είναι εξειδικευμένη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

FDI βοήθησε κάπως στην ανακούφιση των πιέσεων ανεργίας που προκλήθηκαν από 

την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης των κρατικών επιχειρήσεων στη δεκαετία του 

1990. 

 

2.4. Πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας 

Οι πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας που έχουν προταθεί και εφαρμοστεί ανά 

τα έτη είναι δεκάδες. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτές που σχετίζονται με τις 

μακροοικονομικές μεταβλητές που μας απασχόλησαν παραπάνω. 
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Η εκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών έχουν αναγνωριστεί ως 

σημαντικά στοιχεία σε ένα σχέδιο μείωσης της φτώχειας. Για παράδειγμα, το 

καναδικό ομοσπονδιακό σχέδιο μείωσης της φτώχειας περιλαμβάνει μια σύσταση για 

την αύξηση των επιπέδων παιδείας των ενηλίκων, ιδίως με την αύξηση της 

χρηματοδότησης για προγράμματα αλφαβητισμού και δεξιοτήτων ζωής και μέτρα για 

την ενθάρρυνση των νεοεισερχόμενων να μάθουν αγγλικά ή γαλλικά (περιοδικό 

Decoda, τεύχος Literacy&Poverty).  

Σύμφωνα με τους Cree, Kay και Steward (2012), η βελτίωση των δεξιοτήτων του 

γραμματισμού είναι ένα βασικό πρώτο βήμα για την υπέρβαση των εμποδίων που 

εγκλωβίζουν τα άτομα σε έναν κύκλο φτώχειας και μειονεκτημάτων. 

Εκτιμάται σήμερα ότι για κάθε έτος που αυξάνεται το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης του 

ενήλικου πληθυσμού, υπάρχει αντίστοιχη αύξηση 3,7% στη μακροπρόθεσμη 

οικονομική ανάπτυξη και αύξηση κατά 6% του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

(περιοδικό Decoda, τεύχος Literacy&Poverty). 

Σε σχέση με τον παιδικό γραμματισμό, η βελτίωση ακόμη και των πιο βασικών 

εκπαιδευτικών δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει. Υπολογίστηκε για παράδειγμα, εάν 

όλα τα παιδιά σε χώρες με χαμηλό εισόδημα τελειώσουν το σχολείο γνωρίζοντας 

γραφή κι ανάγνωση, τότε 171 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να 

απομακρυνθούν από τη φτώχεια (περιοδικό Decoda, τεύχος Literacy&Poverty). 

Υποστηρίζεται ότι ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της φτώχειας είναι η 

προσέλκυση ΑΞΕ, οι οποίες θεωρητικά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις 

χώρες υποδοχής. 

Προχωρώντας στις ΑΞΕ, παρακάτω βλέπουμε, μέσω διαγραμματικής απεικόνισης, 

τις ροές ΑΞΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες: 

Γράφημα 5: Ροές ΑΞΕ στις 49 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 1971-2002 

 

Πηγή: www.unctad.org 
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Παρατηρούμε λοιπόν πως οι ΛΑΧ (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες) έχουν αυξήσει 

δραματικά το ποσό των ΑΞΕ όσον αφορά τις μεταξύ τους ροές σε Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις. Το αντίθετο όμως συνέβη στις ΑΞΕ από τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία 

είχαν πενταπλάσια συνεισφορά κατά της δεκαετία του 1970 από ότι αυτή του 1990 

και παρουσιάζουν μια σταθερή καθοδική πορεία ανά τα έτη. 

Ωστόσο, τα δεδομένα είναι ενδεικτικά του σχετικά περιορισμένου ρόλου που 

μπορούν να διαδραματίσουν οι ΑΞΕ ως μέσο για τη μείωση της φτώχειας, Παρά την 

απελευθέρωση των εισροών κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από τη συντριπτική 

πλειονότητα των ΛΑΧ, οι ΑΞΕ απλώς δεν υπάρχουν στον όγκο που απαιτείται για να 

έχουν συνέπειες στα επίπεδα φτώχειας. Ούτε είναι, σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες 

προβλέψεις, στο εγγύς μέλλον. 

Οι Bouche et. al. (2004) υποστηρίζουν πως, όσον αφορά το κράτος της Κίνας, οι 

πρόσφατες μεταβολές στα τομεακά πρότυπα των ΑΞΕ υποδηλώνουν μειωμένες 

προοπτικές για τη δημιουργία απασχόλησης μέσω των ΑΞΕ τα επόμενα χρόνια, 

ειδικά για τους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση. Από τη μεγάλη συγκέντρωση σε 

βιομηχανίες έντασης εργασίας (παπούτσια, υφάσματα, ενδύματα, παιχνίδια) έως τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, η FDI τείνει να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε 

βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου και τεχνολογίας (υπολογιστές, ηλεκτρονικά, 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα, πετροχημικά και 

εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας). 

Αυτή η μετατόπιση των μοτίβων ΑΞΕ από έργα χαμηλής τεχνολογίας σε έργα 

υψηλής τεχνολογίας υποδεικνύεται επίσης από την αλλαγή του τρόπου εισροών ΑΞΕ 

ανά προέλευση. Τη δεκαετία του 1990, οι εισροές ΑΞΕ προήλθαν κυρίως από 

αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες και περιοχές. Ωστόσο, από το 1997, το μερίδιο των 

αναπτυγμένων χωρών προέλευσης, ιδίως των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων 

Πολιτειών, αυξήθηκε ραγδαία (Bouche et al., 2004). 

«Παρόλο που αυτές οι τάσεις υποδηλώνουν αυξημένη μεταφορά τεχνολογίας και 

διαφοροποίηση της δομής παραγωγής, σύμφωνα με την προώθηση των ΑΞΕ και τις 

γενικότερες βιομηχανικές πολιτικές, είναι επίσης πιθανό να οδηγήσουν σε 

υψηλότερες απαιτήσεις ανθρώπινου κεφαλαίου και αυξημένη εισοδηματική 

ανισότητα. Δεδομένων των πιέσεων ανεργίας στην Κίνα, τόσο στην πόλη όσο και 

στην ύπαιθρο, αυτές οι τάσεις έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους μείωσης της 

φτώχειας» (Bouche et al., 2004). 

Σύμφωνα με τις προοπτικές πολιτικής Carnegie (2010) «Ο κόσμος το 2050 θα είναι 

επίσης πολύ διαφορετικός από ανθρώπινη άποψη. Η ταχεία ανάπτυξη στις 

αναδυόμενες οικονομίες θα τραβήξει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από την 

απόλυτη φτώχεια, αφήνοντας πίσω μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού της G20. 

Τα ποσοστά φτώχειας αναμένεται να μειωθούν σημαντικά στην Ινδονησία, τη 

Βραζιλία, το Μεξικό και την Τουρκία. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Προχωρώντας στο εμπειρικό κομμάτι της έρευνας μας, συλλέγουμε μια πληθώρα 

δεδομένων από την βάση δεδομένων fred6, τα οποία αφορούν τις μακροοικονομικές 

μεταβλητές που αναφέρθηκαν στην σχετική βιβλιογραφία που μελετήθηκε 

παραπάνω.  

Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι ετήσιες τιμές του ΑΕΠ (gdp) των 

Ηνωμένων Πολιτειών από 01/01/1989 έως 01/01/2019 (σε δισεκατομμύρια δολάρια), 

των ΑΞΕ (fdi), οι οποίες είναι εισροές κι όχι εκροές (inward FDI) για τις ΗΠΑ (σε 

εκατομμύρια δολάρια) για τις ίδιες χρονολογίες, του ποσοστού ανεργίας7 τους και του 

δείκτη φτώχειας (ποσοστό) για αυτές τις χρονολογίες. Είναι αξιοσημείωτο πως ο 

δείκτης αυτός προσφέρεται από το U.S. Census Bureau, είναι εισοδηματικός, καθώς ο 

πολυδιάστατος δείκτης που περιγράφει η βιβλιογραφία δεν είναι ακόμα διαθέσιμος 

για το επιθυμητό εύρος ετών, και αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ατόμων όλων των 

ηλικιών που ζούνε υπό το όριο της φτώχειας στις ΗΠΑ. 

Εφόσον τις εισήγαμε στο πρόγραμμα Eviews, που είναι το πρόγραμμα επιλογής μας 

για την επεξεργασία των δεδομένων, και λογαριθμίσαμε αυτές που δεν εκφράζονται 

ως ποσοστά, τις αποτυπώνουμε ξεχωριστά σε διαγράμματα σε σχέση με τον χρόνο 

ώστε να έχουμε μία πρώτη εικόνα για την διαχρονική τους πορεία. Στόχος μας είναι 

να εξετάσουμε αν οι χρονοσειρές αυτές είναι στάσιμες ή όχι, αν δηλαδή έχουν 

μοναδιαία ρίζα ή όχι. Προχωράμε λοιπόν σε κάποια τεστ μοναδιαίας ρίζας. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τα εξής: 

• Augmented Dickey-Fuller test8 (Dickey and Fuller,1979) 

• Phillips-Perron test (Phillips and Perron, ,1988) 

• Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS) (Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt, Shin, 1992) 

• Zivot-Andrews test (Zivot and Andrews, 1992) 

• Break point unit root test 

 

Τα πρώτα τρία τεστ που αφορούν τον έλεγχο στασιμότητας των μεταβλητών μας και 

αναγράφονται παραπάνω, έχουν ‘καθιερωθεί’ από την επιστημονική κοινότητα ως ο 

πιο έγκυρος και αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου μοναδιαίας ρίζας για χρονοσειρές. 

 
6Τα δεδομένα συλλέχτηκαν από την ιστοσελίδα  https://fred.stlouisfed.org/ στις 22/12/2020. 
7Το ποσοστό ανεργίας αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. 

Τα δεδομένα για το εργατικό δυναμικό περιορίζονται σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. 

 
8Η διαδικασία για τη δοκιμή ADF είναι η ίδια με τη δοκιμή Dickey – Fuller, αλλά εφαρμόζεται στο 

μοντέλο  

Δyt= a +βt +γyt-1 +δ1Δyt-1+….+δp-1Δyt-p+1+εt 

όπου το a είναι μια σταθερά, β ο συντελεστής σε μια χρονική τάση και p η σειρά υστέρησης της 

αυτόματης διαδικασίας. Η επιβολή των περιορισμών a = 0 και β = 0 αντιστοιχεί στο μοντελοποίηση 

μιας τυχαίας διαδρομής και η χρήση του περιορισμού β = 0 αντιστοιχεί στη μοντελοποίηση ενός 

τυχαίου περιπάτου με μια μετατόπιση. 

https://fred.stlouisfed.org/
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Σύμφωνα με την εμπειρική βιβλιογραφία όπου αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά 

και με τα περισσότερα εγχειρίδια οικονομετρίας τα οποία τα προτείνουν 

ανεπιφύλακτα. Τα τελευταία δύο τεστ προσφέρουν και μια ημερομηνία όπου οι 

μεταβλητές μας παρουσιάζουν break και υπερτερούν πολλών παρόμοιας 

χρησιμότητας τεστ, όπως αυτό των Bai-Perron (1998) εξαιτίας του γεγονότος πως ο 

χρονικός ορίζοντας των δεδομένων μας είναι περιορισμένος και το τελευταίο 

προτείνεται για μεγαλύτερα δείγματα.   

Είναι σημαντικό ότι στα παραπάνω τεστ ξεκινάμε χρησιμοποιώντας τάση και 

σταθερό όρο και, αν η τάση δεν είναι στατιστικά σημαντική, τα επαναλαμβάνουμε 

όλα χωρίς αυτή. Τα τελευταία δύο τεστ, όπως αναφέραμε και παραπάνω, μας 

βοηθούν στο να συμπεράνουμε αν οι χρονοσειρές μας έχουν κάποιο break point και 

σε ποιό σημείο βρίσκεται αυτό. Σε περίπτωση που οι μεταβλητές μας δεν 

παρουσιάζουν στασιμότητα, δημιουργούμε τέσσερις νέες μεταβλητές. Αυτές είναι οι 

πρώτες διαφορές των τιμών των παραπάνω. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 

ελέγχουμε για στασιμότητα και τις νέες μεταβλητές, δηλαδή εξετάζουμε αν οι 

λογαριθμιμένες τιμές του ΑΕΠ και των ΑΞΕ έχουν μοναδιαία ρίζα, δηλαδή είναι Ι(1), 

εάν οι τιμές του ποσοστού ανεργίας και του δείκτη φτώχειας για τις ΗΠΑ είναι Ι(1) 

και αν οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιμες, δηλαδή Ι(0). Παρατηρούμε πως το 

παραπάνω ισχύει για όλες τις χρονοσειρές μας εκτός από αυτή της φτώχειας η οποία 

φαίνεται να είναι Ι(2) καθώς και οι πρώτες της διαφορές έχουν μοναδιαία ρίζα, ενώ 

κατασκευάζοντας τις δεύτερες διαφορές της, αυτό σταματάει να ισχύει. 

 

Συνεχίζουμε εξετάζοντας αν όλες οι Ι(1) μεταβλητές μας είναι συνολοκληρωμένες, 

δηλαδή αν τις διέπει κάποια μακροχρόνια σχέση, εκτελώντας το τεστ single-equation 

cointegration test το οποίο μας αποκαλύπτει αν οι μεταβλητές έχουν μακροχρόνια 

σχέση, κατά Engle-Granger9 (Engle και Granger, 1987). Στη συνέχεια δημιουργούμε 

μια εξίσωση ώστε να την εκτιμήσουμε ως παλινδρόμηση. Αυτή έχει ως εξαρτημένη 

μεταβλητή τις πρώτες διαφορές των τιμών του δείκτη φτώχειας των Ηνωμένων 

Πολιτειών κι ως ανεξάρτητες το ΑΕΠ (gdp) των Ηνωμένων Πολιτειών, τις ΑΞΕ (fdi) 

και το ποσοστό ανεργίας τους, δηλαδή τις μεταβλητές που έχουμε προαναφέρει. 

Εκτιμάμε λοιπόν την παλινδρόμηση και εξάγουμε την χρονοσειρά των καταλοίπων 

της. Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία που διεξήγαμε προηγουμένως για την εύρεση 

μοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα που προαναφέρθηκαν, είμαστε σε θέση να 

εξετάσουμε αν οι μεταβλητές μας, οι οποίες είναι όλες μη στάσιμες, 

συνολοκληρώνονται, δηλαδή παρουσιάζουν μακροχρόνια σχέση. Εάν μια σχέση 

συνολοκλήρωσης είναι υπαρκτή, προχωράμε στην δημιουργία ενός Error Correction 

 
9Αν δύο χρονοσειρές xt και yt έχουν μοναδιαία ρίζα, δηλαδή είναι Ι(1), τότε ένας γραμμικός 

συνδυασμός αυτών πρέπει να είναι σταθερός για κάποια τιμή του β και ut.  Με άλλα λόγια  

yt-βxt= ut , με το ut να είναι στάσιμο. 
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Model10 (ECM) (Engle and Granger, ,1987) ώστε να επαληθεύσουμε την ύπαρξη της 

οποιασδήποτε μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών μας. 

Παράλληλα, για να εμπλουτίσουμε την ανάλυσή μας, εφαρμόζουμε και έναν επιπλέον 

τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε για συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών, την 

διανυσματική μέθοδο, την μέθοδο του Johansen (Johansen, 1988). Για αυτό 

χρησιμοποιούμε το τεστ Johansen System cointegration test. Εάν παρατηρήσουμε 

πως υπάρχει κάποια σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών μας, 

προχωράμε στην δημιουργία ενός VECM (Vector Error Correction Model) το οποίο 

μας επιτρέπει να απομονώσουμε την εξίσωση η οποία έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή 

τις πρώτες διαφορές των τιμών του δείκτη φτώχειας που χρησιμοποιήσαμε και ως 

ανεξάρτητες τις λογαριθμιμένες ετήσιες τιμές του ΑΕΠ (gdp) των Ηνωμένων 

Πολιτειών από 01/01/1989 έως 01/01/2019 (σε δισεκατομμύρια δολάρια), των ΑΞΕ 

(fdi) για τις ΗΠΑ (σε εκατομμύρια δολάρια) για τις ίδιες χρονολογίες, τις τιμές του 

ποσοστού ανεργίας τους και τις υστερήσεις που μας προτείνουν τα κριτήρια 

πληροφοριών11 για τις τέσσερις προαναφερθείσες μεταβλητές. Ελέγχουμε την 

στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών μας, δηλαδή αυτών που 

αντικατοπτρίζουν την μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  

Αξίζει να σημειώσουμε πως για να εξετάσουμε αν το παραπάνω μοντέλο είναι 

αξιόπιστο, διεξάγουμε ελέγχους για αυτοσυσχέτιση χρησιμοποιώντας το τεστ των 

Breusch και Godfrey (Breusch and Godfrey, 1978), ετεροσκεδαστικότητα μέσω του 

τεστ των Breusch, Pagan και Godfrey (Breusch and Pagan, 1979) και πως 

χρησιμοποιούμε ψευδομεταβλητές, μία για την ακρίβεια, η οποία προτείνεται από τα 

Zivot-Andrews και Breakpoint ADF τεστ για τις χρονολογίες που παρουσιάζει break 

η εξαρτημένη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει. Βέβαια αυτή καταλήγει να μην 

επηρεάζει τα αποτελέσματα μας κι έτσι δεν τη συμπεριλαμβάνουμε στα τελικά μας 

ευρήματα. Συνεχίζουμε στρέφοντας την προσοχή μας στο αν εντοπίζεται αιτιότητα 

κατά Granger μεταξύ των μεταβλητών μας. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που το 

VECM υπόδειγμά μας είναι αξιόπιστο συνεχίζουμε κι ελέγχουμε, μέσω impulse 

responses (υπό συνθήκη προβλέψεις) (Hamilton, 1994), τον τρόπο που αντιδρούν 

συγκεκριμένες μεταβλητές σε σοκ άλλων μεταβλητών, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση 

στον τρόπο αντίδρασης του δείκτη φτώχειας σε σοκ των υπόλοιπων μεταβλητών. Για 

αυτή την διαδικασία χρησιμοποιήσαμε τον τρόπο του Cholesky (1994), των 

Generalised Impulses και την μη γραμμική μέθοδο των local projection impulse 

response functions και συγκρίναμε τα αποτελέσματά τους. Προχωράμε διενεργώντας 

την διαδικασία Variance Decomposition (Lütkepohl, 2007), η οποία είναι μία εκτός 

 
10Αν έχουμε δύο χρονοσειρές xt και yt, και αυτές ενσωματώνονται στην ίδια σειρά (συνήθως I (1)), 

μπορούμε να εκτιμήσουμε ένα μοντέλο ECM της φόρμας. 

Α(L)Δyt= γ + Β(L)Δxt + αεt-1 +vt 

Εάν και οι δύο μεταβλητές είναι ενσωματωμένες (integrated) και αυτό το ECM υπάρχει, αυτές 

συνολοκληρώνονται σύμφωνα με το θεώρημα των Engle – Granger. 
11Στην έρευνα μας προτιμούμε το κριτήριο πληροφοριών Schwarz (Schwarz, 1978) και ως 

εναλλακτική αυτό του Akaike (Akaike, 1981). 
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δείγματος διαδικασία που αναφέρεται σε μελλοντικό ορίζοντα και μας πληροφορεί 

τον βαθμό στον οποίο οι μεταβλητές μας εξαρτώνται από τα δικά τους σοκ. 

 

 

Σε περίπτωση που βρεθεί η ύπαρξη κάποιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών μας, είτε με την μέθοδο των Engle-Granger είτε με αυτή του Johansen, 

προχωράμε στην δημιουργία μιας εξίσωσης, την οποία εκτιμούμε με την μέθοδο 

Dynamic Ordinary Least Squares12 (DOLS) (Stock και Watson, 1993), που έχει ως 

εξαρτημένη μεταβλητή τις πρώτες διαφορές των τιμών της φτώχειας κι ως 

ανεξάρτητες τις τιμές των υπολοίπων μεταβλητών, ώστε να ελέγξουμε την ευρωστία 

των αποτελεσμάτων μας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην παραπάνω παλινδρόμηση 

δοκιμάζουμε να εισάγουμε και trend και μια ψευδομεταβλητή το έτος, όπου η 

εξαρτημένη μεταβλητή μας παρουσιάζει break σύμφωνα με τα Zivot-Andrews και 

Breakpoint ADF τεστ. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο HAC (Newey και West, 1987) 

για την μήτρα συνδιακυμάνσεων των συντελεστών, η οποία επιλύει τυχόν 

προβλήματα αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας, και εισάγοντας τις 

υστερήσεις που μας προτείνουν τα κριτήρια πληροφοριών, εκτιμούμε την εξίσωση. 

Τέλος, διεξάγουμε τεστ κανονικότητας, συγκεκριμένα αυτό των Jarque and Bera 

(1980), στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης ώστε να δούμε αν τα αποτελέσματά της 

είναι αξιόπιστα.   

 

Συνεχίζουμε με τις ετήσιες τιμές του ΑΕΠ (gdp) του Καναδά από 01/01/1993 έως 

01/01/2013 (σε δολάρια), των ΑΞΕ (fdi) για την ίδια χώρα (σε δολάρια) για τις ίδιες 

χρονολογίες, του ποσοστού ανεργίας13 τους και του δείκτη φτώχειας (αριθμός 

ατόμων) για αυτές τις χρονολογίες. Ο δείκτης αυτός προσφέρεται από το U.S. Census 

Bureau, είναι επίσης εισοδηματικός και αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ατόμων 

όλων των ηλικιών που ζούνε υπό το όριο της φτώχειας στον Καναδά. 

Επαναλαμβάνουμε την προαναφερθείσα διαδικασία με την μόνη διαφορά να είναι 

πως σε αυτό το δείγμα η χρονοσειρά που εκφράζει την φτώχεια έχει μοναδιαία ρίζα, 

σε αντίθεση με αυτή των ΗΠΑ η οποία ήταν Ι(2). Έτσι, στην διαδικασία εκτίμησης 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών μας χρησιμοποιήσαμε τις τιμές των εν 

λόγω χρονοσειρών όσον αφορά όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή 

αυτή των Engle-Granger, του Johansen. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κατασκευή 

ενός VECM (Vector Error Correction) μοντέλου δεν κρίθηκε αναγκαία, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, καθώς δεν εντοπίζεται κάποια σχέση συνολοκλήρωσης μέσω της 

χρήσης και των δύο μεθόδων. 

 
12Η φόρμουλα του μοντέλου DOLS είναι η εξής: y1= Xβ + Y*η* + ΣΔY*

-jγj +v 

Το DOLS απλώς προσθέτει p leads και p lags της πρώτης διαφοράς του Y* στην τυπική OLS 

παλινδρόμηση. Η προσθήκη lead και lag αφαιρεί τα επιβλαβή αποτελέσματα που έχουν οι 

βραχυχρόνιες δυναμικές της διαδικασίας ισορροπίας vt στην εκτίμηση του πίνακα συνολοκλήρωσης 

η*. 
13Το ποσοστό ανεργίας αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού 

δυναμικού. Τα δεδομένα για το εργατικό δυναμικό περιορίζονται σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. 
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Παρακάτω στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στις πρώτες διαφορές των δεδομένων μας 

δημιουργώντας ένα μοντέλο VAR (Vector autoregression) με αυτές τις Ι(0) 

χρονοσειρές. Η σειρά με την οποία τις κατατάσσουμε στο μοντέλο μας είναι: 

1. Πρώτες διαφορές των λογαριθμιμένων τιμών του δείκτη φτώχειας 

2. Πρώτες διαφορές των λογαριθμιμένων τιμών του ΑΕΠ 

3. Πρώτες διαφορές του ποσοστού ανεργίας 

4. Πρώτες διαφορές των λογαριθμιμένων τιμών των ΑΞΕ 

Αφού εντάξουμε τις υστερήσεις που μας προτείνουν τα κριτήρια πληροφοριών, και 

μας επιτρέπει το μικρού χρονικού εύρους δείγμα που διαθέτουμε, στο μοντέλο μας, 

προχωράμε ελέγχοντας αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα, 

σύμφωνα με τους προαναφερθείς ελέγχους, στο VAR μας. 

Συνεχίζουμε στρέφοντας την προσοχή μας στο αν εντοπίζεται αιτιότητα κατά 

Granger μεταξύ των μεταβλητών μας. Ελέγχουμε, μέσω impulse responses (υπό 

συνθήκη προβλέψεις), τον τρόπο που αντιδρούν συγκεκριμένες μεταβλητές σε σοκ 

άλλων μεταβλητών, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο αντίδρασης του δείκτη 

φτώχειας σε σοκ των υπόλοιπων μεταβλητών. Για αυτήν τη διαδικασία 

χρησιμοποιήσαμε τον τρόπο του Cholesky, των Generalised Impulses και την 

πρόσφατη και μη γραμμική μέθοδο των local projection impulse response functions 

και συγκρίναμε τα αποτελέσματά τους.  

Προχωράμε διενεργώντας τη διαδικασία Variance Decomposition η οποία είναι μια 

εκτός δείγματος διαδικασία που αναφέρεται σε μελλοντικό ορίζοντα και μας 

πληροφορεί τον βαθμό στον οποίο οι μεταβλητές μας εξαρτώνται από τα δικά τους 

σοκs. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Το πρώτο βήμα μας είναι να αποτυπώσουμε τις μεταβλητές μας σε ένα διάγραμμα 

ώστε να κοιτάξουμε την διαχρονική τους πορεία. 

Γράφημα 6: Η διαχρονική πορεία των μεταβλητών μας 

 

Σημείωση: Οι μεταβλητές είναι Φτώχεια, ΑΕΠ, Ανεργία, ΑΞΕ. Στον οριζόντιο άξονα βρίσκεται ο 

χρονικός μας ορίζοντας και στον κάθετο η μονάδα μέτρησης της εκάστοτε μεταβλητής. 

Επόμενο βήμα της ανάλυσής μας είναι η εξέταση στασιμότητας των χρονοσειρών 

μας. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, θα πραγματοποιήσουμε μια 

σειρά τεστ τα οποία μας βοηθούν να συμπεράνουμε αν οι μεταβλητές μας, όσον 

αφορά τις ΗΠΑ, παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα ή όχι. Εφόσον αυτές αποτελούνται 

από ετήσια δεδομένα, δεν εμπεριέχουν κάποια εποχικότητα. Είναι αξιοσημείωτο πως 

όλες οι μεταβλητές μας, δηλαδή  οι ετήσιες τιμές του ΑΕΠ (gdp) των Ηνωμένων 

Πολιτειών από 01/01/1989 έως 01/01/2019 (σε δισεκατομμύρια δολάρια), των ΑΞΕ 

(fdi) για τις ΗΠΑ (σε εκατομμύρια δολάρια) για τις ίδιες χρονολογίες και του 

ποσοστού ανεργίας τους παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα ως χρονοσειρές, όπως 

φαίνεται και στους πίνακες 5-7 σύμφωνα με την τιμή της προσαρμοσμένης 

στατιστικής t η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτές των κριτικών τιμών γεγονός που 

μας ωθεί στο να αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση του τεστ. Επίσης οι πρώτες 

διαφορές τους εμφανίζονται στάσιμες σύμφωνα με τα τεστ που διεξήγαμε. Παρ’ όλα 

αυτά η φτώχεια διέπεται από άλλα χαρακτηριστικά, με την χρονοσειρά των πρώτων 
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διαφορών των τιμών (σε ποσοστό) του δείκτη φτώχειας για την Αμερική να 

παρουσιάζει μοναδιαία ρίζα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, σύμφωνα με την τιμή 

της προσαρμοσμένης στατιστικής t η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτές των κριτικών 

τιμών γεγονός που μας ωθεί στο να αποδεχτούμε τη μηδενική υπόθεση του τεστ. 

Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο δείκτης φτώχειας είναι Ι(2) μεταβλητή και 

συμπεριλαμβάνουμε τις πρώτες διαφορές των τιμών του στην διαδικασία εύρεσης 

μακροχρόνιας σχέσης που ακολουθούμε. 

Πίνακας 3: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή DPOV 

 

Πίνακας 4: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή DDPOV 

 

Πίνακας 5: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή UNRATE 
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Πίνακας 6: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή LOGGDP 

 

Πίνακας 7: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή LOGFDI 

 

Συνεχίζουμε λοιπόν εξετάζοντας για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των Ι(1) 

μεταβλητών μας με τη μέθοδο των Engle-Granger και παρατηρούμε πως όλοι οι 

συντελεστές μας είναι στατιστικά ασήμαντοι, με βάση τις πιθανότητες (prob) που 

εμφανίζονται στην τρίτη και πέμπτη στήλη του Πίνακα 8 και που είναι μεγαλύτερες 

του 5%, δηλαδή οι τυχαίοι όροι δεν είναι στάσιμοι στην εξίσωση συνολοκλήρωσης,  

γεγονός που δεν μας επιτρέπει να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση πως οι 

χρονοσειρές μας δεν παρουσιάζουν κάποια μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης, 

άρα δεν βρίσκουμε κάποια ένδειξη μακροχρόνιας σχέσης με αυτήν τη μέθοδο. 
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Πίνακας 8: Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μέθοδο των Engle και Granger 

 

Ύστερα προχωράμε στην διανυσματική μέθοδο, μέθοδο του Johansen, η οποία 

σύμφωνα με τα trace και max-eigenvalue τεστ, αφού έχουμε χρησιμοποιήσει τις 

υστερήσεις που μας προτείνουν τα κριτήρια πληροφοριών, μας αποκαλύπτει πως 

υπάρχει μέχρι μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών μας. Αυτό το 

συμπεραίνουμε παρατηρώντας, στην περίπτωση του trace τεστ, τις τιμές τη στήλης 

trace statistic και αν αυτές είναι μεταξύ των τιμών των αντίστοιχων Eigenvalue και 

Critical value, ξεκινώντας προφανώς από την πρώτη γραμμή. Στην περίπτωση που 

ισχύει κάτι τέτοιο, η πρώτη στήλη του πίνακα 9 μας φανερώνει πόσες σχέσεις 

συνολοκλήρωσης εντοπίζονται στο υπόδειγμά μας. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε 

και με το max-Eigenvalue τεστ, με τη μόνη διαφορά πως αυτή τη φορά στρέφουμε 

την προσοχή μας στις τιμές του Max-Eigenvalue statistic. 
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Πίνακας 9: Trace και Max-Eigenvalue τεστ για τις μεταβλητές μας 

 

Παρ’ όλα αυτά δημιουργώντας ένα VECM (Vector Error Correction Model) για τις 

μεταβλητές μας, με τις ίδιες υστερήσεις, παρατηρούμε πως το Speed of adjustment 

της εξαρτημένης μεταβλητής μας, δηλαδή των πρώτων διαφορών του δείκτη 

φτώχειας των ΗΠΑ, είναι θετικό και στατιστικά ασήμαντο. Αυτός είναι ο 

συντελεστής που συνδέει την CointEq1 και το D(DPOV) στον πίνακα του μοντέλου 

μας, Πίνακας 10. 

Όμως, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα οι πρώτες διαφορές των 

λογαριθμιμένων τιμών των ΑΞΕ, είναι αυτές που μας επαναφέρουν στην ισορροπία, 

αν υπάρξει κάποιο εξωγενές σοκ στο υπόδειγμά μας, καθώς ο συντελεστής τους, 

δηλαδή ο συντελεστής που συνδέει την CointEq1 και το D(LOGFDI), είναι αρνητικός 

και στατιστικά σημαντικός, για διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Έτσι, συμπεραίνουμε 

πως σύμφωνα με την ανάλυσή μας, η εξαρτημένη μας μεταβλητή επανέρχεται στο 

steady state της μετά από 5,7 (1/0,175) έτη εξαιτίας της επιρροής των ΑΞΕ πάνω σε 

αυτή. Επιπροσθέτως, έχοντας διαπιστώσει, μέσω ελέγχων που έχουν αναφερθεί στην 

ενότητα της μεθοδολογίας, πως στο υπόδειγμα αυτό δεν εμφανίζεται αυτοσυσχέτιση 

και ετεροσκεδαστικότητα, κρίνουμε τα αποτελέσματά του έμπιστα. Ακόμη 

χρησιμοποιούμε μια ψευδομεταβλητή η οποία προτείνεται από τα Zivot-Andrews και 

Breakpoint ADF τεστ για τις χρονολογίες που παρουσιάζει break η εξαρτημένη 

μεταβλητή που μας ενδιαφέρει. Βέβαια αυτή καταλήγει να μην επηρεάζει τα 

ευρήματά μας κι έτσι δεν την συμπεριλαμβάνουμε στα τελικά μας αποτελέσματα. 
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Πίνακας 10: VECM μοντέλο για τις μεταβλητές μας 

 

Παρατηρούμε λοιπόν κοιτώντας το πάνω μέρος του Πίνακα 10 πως, όσον αφορά τις 

ΗΠΑ, αν αυξηθεί το ΑΕΠ κατά μία μονάδα, η φτώχεια θα αυξηθεί κατά 7,64 μονάδες 

σύμφωνα με την ανάλυσή μας, γεγονός που συμφωνεί με τα λεγόμενα των Martin 

Ravaillon και Shaohua Chen (1997), οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι 

οποίοι παραδέχονται εάν η ανισότητα επιδεινωθεί επαρκώς σε μια οικονομία, μπορεί 

να προκύψει μια πραγματικά παράδοξη κατάσταση με την οποία η οικονομική 

ανάπτυξη μπορεί να συνοδεύεται από την αύξηση της φτώχειας. Επιπροσθέτως, τα 

ευρήματα των Hoyens, Page και Stevens (2005) και των Blank & Card (1993) 

σχετικά με τη σημασία της ανισότητας, βρίσκουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ανισότητα 

των μισθών (ιδιαίτερα η ανισότητα στο κάτω μέρος της κατανομής) επηρεάζει τα 

ποσοστά φτώχειας καθ' όλη την περίοδο από το 1969 έως το 2003, με την οικονομική 

ανάπτυξη να είναι αντιστρόφως ανάλογη κατά περιόδους με τη μείωση της φτώχειας 

στις ΗΠΑ, φαινόμενο που συμφωνεί με τα δικά μας αποτελέσματα. 

Επίσης η ανεργία φαίνεται να έχει κοινή πορεία με την φτώχεια με αρκετά μικρότερη 

επίδραση καθώς μία μοναδιαία αύξηση της ανεργίας, σε ποσοστό, θα αυξήσει την 

φτώχεια κατά περίπου 0,78%. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συμφωνεί με τις 

εκτιμήσεις παλινδρόμησης των Hoynes, Page και Stevens (2005), για τις ΗΠΑ μέχρι 

την χρονική στιγμή της έρευνάς τους, οι οποίοι υποδηλώνουν ότι η αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας κατά 1 εκατοστιαία μονάδα αυξάνει το ποσοστό φτώχειας κατά 
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0,4 έως 0,7 εκατοστιαίες μονάδες, ποσοστό που βρίσκεται αρκετά κοντά στα δικά μας 

ευρήματα. 

Τέλος, οι ΑΞΕ φαίνονται να παρουσιάζουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την 

φτώχεια καθώς ο πολλαπλασιαστής είναι -1,25, γεγονός που σημαίνει πως αν αυτές 

αυξηθούν κατά μια μονάδα, η φτώχεια θα μειωθεί κατά 1,25. Παρόμοια ευρήματα 

παρουσίασαν, για αναπτυσσόμενες χώρες, οι Jalilian and Weiss (2002) σε μια μελέτη 

για την Ασία, οι Zaman et.  al. (2012) και οι Shamim et. al. (2014) για το Πακιστάν, 

οι Gohou and Soumare (2012) και οι Fowowe and Shuaibu (2014) για την Αφρική, ο 

Ucal (2014) για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ο Israel (2014) για την Νιγηρία και ο 

Soumare (2015) για την Βόρεια Αφρική οι οποίοι εντόπισαν μια θετική σχέση μεταξύ 

των ΑΞΕ και της μείωσης την φτώχειας. 

 

Συνεχίζουμε με μια ακόμη μέθοδο εκτίμησης μακροχρόνιας σχέσης μεταβλητών, 

αυτή του DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) ώστε να ελέγξουμε την ευρωστία 

των αποτελεσμάτων μας. Μέσω αυτής έχουμε την δυνατότητα να εισάγουμε και 

ψευδομεταβλητές στην παλινδρόμησή μας στις ημερομηνίες που η ανεξάρτητη 

μεταβλητή μας, δηλαδή οι πρώτες διαφορές του δείκτη φτώχειας των ΗΠΑ για τον 

χρονικό μας ορίζοντα, παρουσιάζει break σύμφωνα με τα Zivot-Andrews και 

Breakpoint ADF τεστ που διεξήγαμε στην αρχή της διαδικασίας. Βλέπουμε όμως πως 

καμία από αυτές δεν εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντική. Επιπλέον έχουμε την 

δυνατότητα να εισάγουμε στην εξίσωσή μας trend μόνο μέσω του οποίου οι 

συντελεστές των μεταβλητών μας είναι στατιστικά σημαντικοί όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 11, σύμφωνα με την τιμή της πιθανότητας (prob) του συντελεστή του η οποία 

είναι αρκετά μικρότερη του 5%. Επιπλέον, διενεργήσαμε και Normality τεστ για την 

παλινδρόμησή μας και αυτό απεφάνθη πως τα κατάλοιπά της κατανέμονται κανονικά. 

Πίνακας 11: DOLS παλινδρόμηση για τις μεταβλητές μας 

 

Παρατηρούμε λοιπόν πως τα πρόσημα των δύο τελευταίων μεθόδων συμφωνούν 

απόλυτα, κοιτώντας την στήλη των coefficients στον πίνακα του DOLS. 
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Συγκεκριμένα οι συντελεστές παρουσιάζουν μια σχετικά μικρή απόκλιση μεταξύ των 

μεθόδων.  Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυσή μας, τα ευρήματα μας παρουσιάζουν 

ευρωστία. 

Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην βραχυχρόνια σχέση που παρουσιάζουν οι 

μεταβλητές μας χρησιμοποιώντας το μοντέλο VECM (Vector autoregression) το 

οποίο δείξαμε στον Πίνακα 10. Παρατηρούμε, κοιτώντας τον πίνακα 12, πως δεν 

υπάρχει κάποια αιτιότητα μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης 

όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, εφόσον οι πιθανότητες που 

εμφανίζονται είναι αρκετά μεγαλύτερες του 5% κι έτσι αποδεχόμαστε τη μηδενική 

υπόθεση του τεστ, πως δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των μεταβλητών. 

Πίνακας 12: Έλεγχος για αιτιότητα κατά Granger 

 

Αξίζει να σημειώσουμε πως αφού έχουμε εξετάσει αν το παραπάνω μοντέλο είναι 

αξιόπιστο όσον αφορά την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικοτητα του, 

χρησιμοποιούμε ψευδομεταβλητές οι οποίες προτείνονται από τα Zivot-Andrews και 

Breakpoint ADF τεστ για τις χρονολογίες που παρουσιάζει break η εξαρτημένη 

μεταβλητή που μας ενδιαφέρει. Βέβαια αυτές, που στην συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι μια και αναφέρεται στο έτος 2014, καταλήγει να μην επηρεάζει τα 

αποτελέσματά μας κι έτσι δεν την συμπεριλαμβάνουμε τα τελικά μας ευρήματα.  

Ύστερα ελέγχουμε, μέσω impulse responses (υπό συνθήκη προβλέψεις), τον τρόπο 

που αντιδρούν συγκεκριμένες μεταβλητές σε σοκ άλλων μεταβλητών, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο αντίδρασης του δείκτη φτώχειας σε σοκ των 

υπόλοιπων μεταβλητών. Για αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιήσαμε, όπως αναφέραμε 

και στην ανάλυση της μεθοδολογίας μας, τον τρόπο του Cholesky, των Generalised 

Impulses και την πρόσφατη και μη γραμμική μέθοδο των local projection impulse 

response functions και συγκρίναμε τα αποτελέσματά τους. Συγκεκριμένα 

επικεντρωνόμαστε στον τρόπο αντίδρασης των πρώτων διαφορών του δείκτη 

φτώχειας των ΗΠΑ σε σοκ των τιμών του ΑΕΠ (gdp) των Ηνωμένων Πολιτειών, των 

ΑΞΕ (fdi) και του ποσοστού ανεργίας τους. 

Παρατηρούμε πως τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν μια μικρή διαφοροποίηση 

μεταξύ αυτών των τριών μεθόδων, γεγονός το οποίο είναι λογικό, και οδηγούμαστε 

στο να εμπιστευτούμε τα ευρήματα τα οποία επαλήθευσαν πάνω από ένας τρόποι 

κατασκευής impulse response functions. 
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Γράφημα 7: Impulse response functions για τις μεταβλητές μας 

 

 

 

Συνεπώς, η αντίδραση του δείκτη φτώχειας σε ένα σοκ στο ΑΕΠ των Ηνωμένων 

Πολιτειών φαίνεται να είναι αρνητική για τις πρώτες τρεις χρονικές περιόδους, αλλά 

θετική μακροχρόνια, γεγονός που συμφωνεί με τα παραπάνω ευρήματά μας. Ακόμη η 

φτώχεια χρειάζεται τρία έτη για να επανέλθει στην ισορροπία της μετά από ένα σοκ 

στο ΑΕΠ. Πρέπει να σημειωθεί πως η επιρροή του σοκ αυτού είναι στατιστικά 

σημαντική για τις πρώτες δύο περιόδους όπου είναι αρνητική και κατά την διάρκεια 

της τέταρτης περιόδου όπου είναι θετική. 

Επίσης η φτώχεια φαίνεται να επηρεάζεται και θετικά και αρνητικά από ένα σοκ στην 

μεταβλητή της ανεργίας όσον αφορά ολόκληρο το εύρος του χρονικού μας ορίζοντα, 
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με την επίδραση αυτή να είναι σχετικά αμυδρή σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, 

γεγονός που επιβεβαιώνει το μικρό συντελεστή που συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

δύο μεταβλητών που αναφέραμε παραπάνω. Η επίδραση αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική μόνο για το πρώτο έτος του δείγματος. 

Τέλος, ο αντίκτυπος ενός σοκ στις ΑΞΕ επηρεάζει αρχικά αρνητικά και ύστερα 

θετικά, σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τον δείκτη φτώχειας των ΗΠΑ όσον αφορά τις 

δυο πρώτες περιόδους με αυτό το μοτίβο να συνεχίζει καθ’ όλη την δεκαετία. Αξίζει 

να τονιστεί πως η επίδραση είναι στατιστικά ασήμαντη καθώς το διάστημα 

εμπιστοσύνης περιλαμβάνει την τιμή 0 για όλες τις περιόδους. Ο δείκτης φτώχειας 

λοιπόν κάνει σχεδόν δύο περιόδους, δηλαδή χρόνια, για να επανέλθει στην ισορροπία 

της (steady state). Παρατηρούμε όμως πως οι αρνητικές επιδράσεις είναι 

μεγαλύτερου μεγέθους, κάτι που επαληθεύει τα προαναφερθέντα αποτελέσματά μας. 

Είναι αξιοσημείωτο πως για την δημιουργία των γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος των local projections για την δημιουργία των impulse response functions, με 

τις υπόλοιπες μεθόδους που έχουν προαναφερθεί να λειτούργησαν ως επαλήθευση. 

 

Φτάνοντας στο τέλος της μεθοδολογίας μας που περιστρέφεται γύρω από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προχωράμε διενεργώντας την διαδικασία 

Variance Decomposition η οποία είναι μια εκτός δείγματος διαδικασία που 

αναφέρεται σε μελλοντικό ορίζοντα και μας πληροφορεί τον βαθμό στον οποίο οι 

μεταβλητές μας εξαρτώνται από τα δικά τους σοκ.  

Γράφημα 8: Variance decomposition για τις μεταβλητές μας 

 

 

Παρατηρούμε λοιπόν πως η διακύμανση των πρώτων διαφορών του δείκτη φτώχειας 

ξεκινάει επηρεασμένη μόνο από την ίδια, αλλά από την τέταρτη περίοδο αυτό 

αλλάζει. Έτσι, παρατηρείται μία επιρροή τάξεως σχεδόν του 10% από τις τιμές του 

ΑΕΠ η οποία μεγεθύνεται καθώς διασχίζουμε τον χρονικό μας ορίζοντα, και σε 

βάθος δεκαετίας φτάνει το 20%. Επιπροσθέτως, οι τιμές της ανεργίας φαίνεται να 
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επηρεάζουν κατά 5% για την τέταρτη και πέμπτη περίοδο, με την επιρροή τους να  

σκαρφαλώνει στο 10% για τις υπόλοιπες. Τέλος, οι τιμές των ΑΞΕ φαίνεται να μην 

επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τη μελλοντική εξέλιξη της μεταβλητής υπό εξέταση, 

δηλαδή της φτώχειας στις ΗΠΑ. 

Από την άλλη πλευρά, η φτώχεια φαίνεται να επηρεάζει σχεδόν κατά 30% τη 

μελλοντική διακύμανση της μεταβλητής του ΑΕΠ για τα πρώτα δυο χρόνια με το 

ποσοστό αυτό να εξασθενεί σταδιακά και να αγγίζει το 20% στο τέλος της δεκαετίας. 

Παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται και όσον αφορά την ανεργία, με τον δείκτη 

φτώχειας να εμφανίζει ποσοστό επιρροής γύρω στο 40% καθ’ όλη την διάρκεια του 

χρονικού μας ορίζοντα. Τέλος, αυτός φαίνεται να επηρεάζει κατά σχεδόν 15% την 

διακύμανση των ΑΞΕ τα δυο πρώτα έτη με το ποσοστό επιρροής του να 

διπλασιάζεται και να φτάνει γύρω στο 30% μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

 

4.2. Καναδάς 

Αρχικά τοποθετούμε τις μεταβλητές μας, δηλαδή τις ετήσιες τιμές του ΑΕΠ (gdp) του 

Καναδά από 01/01/1993 έως 01/01/2013 (σε δολάρια), των ΑΞΕ (fdi) για την ίδια 

χώρα (σε δολάρια) για τις ίδιες χρονολογίες, του ποσοστού ανεργίας τους και του 

δείκτη φτώχειας (αριθμός ατόμων) για αυτές τις χρονολογίες, σε ξεχωριστά 

γραφήματα ώστε να αποτυπώσουμε την διαχρονική του πορεία. 

Γράφημα 9: Η διαχρονική πορεία των μεταβλητών μας 

 

Μεταβλητές: Φτώχεια, ΑΕΠ, Ανεργία, ΑΞΕ. Στον οριζόντιο άξονα βρίσκεται ο χρονικός μας 

ορίζοντας και στον κάθετο η μονάδα μέτρησης της εκάστοτε μεταβλητής. 

Συνεχίζουμε, όπως αναφέρουμε και στην ενότητα που επεξηγούμε τη μεθοδολογία 

μας, από κάποια τεστ τα οποία ελέγχουν την στασιμότητα των χρονοσειρών μας για 

τον Καναδά. Εφόσον αυτές αποτελούνται από ετήσια δεδομένα, δεν εμπεριέχουν 

κάποια εποχικότητα. Είναι σημαντικό πως όλες οι μεταβλητές μας παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα ως χρονοσειρές, σύμφωνα με την τιμή της προσαρμοσμένης 

στατιστικής t η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτές των κριτικών τιμών γεγονός που 
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μας ωθεί στο να αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση του τεστ των πινάκων 13-16. 

Επιπροσθέτως, οι πρώτες διαφορές τους εμφανίζονται στάσιμες σύμφωνα με τα τεστ 

που διεξήγαμε. Επιπλέον στην περίπτωση του Καναδά η μεταβλητή που 

ποσοτικοποιεί την φτώχεια, δηλαδή ο δείκτης φτώχειας που χρησιμοποιήσαμε, 

εκφράζεται σε αριθμό ατόμων και όχι ως ποσοστό όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ. 

Έτσι έχουμε λογαριθμοποιήσει και αυτή την μεταβλητή. 

Πίνακας 13: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή LOGPOV 

 

Πίνακας 14: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή UNRATE 

 

Πίνακας 15: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή LOGGDP 
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Πίνακας 16: Phillips-Perron τεστ για την μεταβλητή LOGFDI 

 

Συνεχίζουμε λοιπόν εξετάζοντας για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των Ι(1) 

μεταβλητών μας με την μέθοδο των Engle-Granger και παρατηρούμε πως όλοι οι 

συντελεστές μας είναι στατιστικά ασήμαντοι εκτός από αυτού του δείκτη φτώχειας 

και των λογαριθμιμένων τιμών του ΑΕΠ των οποίων οι πιθανότητες (prob) είναι 

αρκετά μικρότερες του 5%. Εφόσον λοιπόν δεν παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικοί όλοι μας οι συντελεστές, δηλαδή δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 

του τεστ για όλες τις δυνατές εξισώσεις, καταλήγουμε πως δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών μας με αυτήν τη μέθοδο. 

Πίνακας 17: Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μέθοδο των Engle και Granger 
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Ύστερα προχωράμε στην διανυσματική μέθοδο, μέθοδο του Johansen, ώστε να 

ελέγξουμε την ευρωστία των ευρημάτων μας. Αυτή, σύμφωνα με το trace τεστ, αφού 

έχουμε χρησιμοποιήσει τις υστερήσεις που μας αφήνει το μικρό μέγεθος του 

δείγματός μας να χρησιμοποιήσουμε ακόμα κι αν αυτές διαφωνούν με τα κριτήρια 

πληροφοριών, μας αποκαλύπτει πως δεν υπάρχει κάποια μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών μας, όπως φαίνεται και στον πίνακα 18. Αυτό το συμπεραίνουμε 

παρατηρώντας, στην περίπτωση του trace τεστ, τις τιμές της στήλης trace statistic και 

αν αυτές είναι μεταξύ των τιμών των αντίστοιχων Eigenvalue και Critical value, 

ξεκινώντας προφανώς από την πρώτη γραμμή. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι 

τέτοιο, η πρώτη στήλη του πίνακα μας φανερώνει πόσες σχέσεις συνολοκλήρωσης 

εντοπίζονται στο υπόδειγμά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν μένουμε στην 

πρώτη γραμμή του πίνακα όπου αναγράφεται πως δεν εντοπίζεται κάποια σχέση 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών μας. 

Πίνακας 18: Trace και max eigenvalue τεστ για τις μεταβλητές μας 
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Εξαιτίας του γεγονότος πως δεν εντοπίστηκε κάποια μακροχρόνια σχέση, μεταξύ των 

μεταβλητών μας δεν προχωράμε στην εκτίμηση ενός DOLS μοντέλου το οποίο 

εκτιμά την μήτρα συνολοκλήρωσης. 

Προχωράμε στρέφοντας το ενδιαφέρον μας στις πρώτες διαφορές των δεδομένων μας 

δημιουργώντας ένα μοντέλο VAR (Vector autoregression) με αυτές τις Ι(0) 

χρονοσειρές. Αξίζει να τονιστεί πως, αφού εντάξουμε τις υστερήσεις που μας 

προτείνουν τα κριτήρια πληροφοριών, και μας επιτρέπει το μικρού χρονικού εύρους 

δείγμα που διαθέτουμε, στο μοντέλο μας, προχωράμε ελέγχοντας αν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα, σύμφωνα με τους προαναφερθείς ελέγχους, 

στο VAR μας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ελέγχους αυτούς, το μοντέλο μας δεν 

παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα. 

Πίνακας 19: VAR μοντέλο για τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών μας 
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Συνεχίζουμε ελέγχοντας αν εντοπίζεται αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των 

μεταβλητών μας. Παρατηρούμε στον Πίνακα 20 πως η μόνη μεταβλητή όπου 

εμφανίζεται αιτιότητα κατά Granger μεταξύ αυτής και της φτώχειας είναι η ανεργία, 

εφόσον εμφανίζει πιθανότητα (prob) ίση με 0,5%. Επιπροσθέτως, αθροιστικά οι τρεις 

ανεξάρτητες μεταβλητές μας, δηλαδή οι πρώτες διαφορές του ΑΕΠ, της ανεργίας και 

των ΑΞΕ, φαίνεται να επηρεάζουν κατά Granger την εξαρτημένη μεταβλητή, εφόσον 

η πιθανότητα που αναγράφεται στον πίνακα 20 είναι 0,9% κι έτσι απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση του τεστ, πως δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των 

μεταβλητών. 

Πίνακας 20: Έλεγχος για αιτιότητα κατά Granger  

 

Ύστερα ελέγχουμε, μέσω impulse responses (υπό συνθήκη προβλέψεις), τον τρόπο 

που αντιδρούν συγκεκριμένες μεταβλητές σε σοκ άλλων μεταβλητών, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο αντίδρασης του δείκτη φτώχειας σε σοκ των 

υπόλοιπων μεταβλητών. Για αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιήσαμε, όπως αναφέραμε 

και στην ανάλυση της μεθοδολογίας μας, τον τρόπο του Cholesky, των Generalised 

Impulses και την πρόσφατη και μη γραμμική μέθοδο των local projection impulse 

response functions και συγκρίναμε τα αποτελέσματά τους. Συγκεκριμένα 

επικεντρωνόμαστε στον τρόπο αντίδρασης των πρώτων διαφορών του δείκτη 

φτώχειας του Καναδά σε σοκ των πρώτων διαφορών των λογαριθμιμένων τιμών του 

ΑΕΠ (gdp), των ΑΞΕ (fdi) και του ποσοστού ανεργίας. 

Παρατηρούμε πως τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν μια μικρή διαφοροποίηση 

μεταξύ αυτών των τριών μεθόδων, γεγονός το οποίο είναι λογικό, και οδηγούμαστε 

στο να εμπιστευτούμε τα ευρήματα τα οποία επαλήθευσαν πάνω από ένας τρόποι 

κατασκευής impulse response functions. 
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Γράφημα 10: Impulse response functions για τις μεταβλητές μας 

 

Συνεπώς, η αντίδραση του δείκτη φτώχειας σε ένα σοκ στο ΑΕΠ  φαίνεται να είναι 

αρνητική για την πρώτη  χρονική περίοδο, αλλά θετική για το επόμενο έτος με την 

αντίδραση της φτώχειας να γίνεται ολοένα και πιο ομαλή με το πέρασμα των 

περιόδων. Ακόμη η φτώχεια χρειάζεται σχεδόν δύο έτη για να επανέλθει στην 

ισορροπία της μετά από ένα σοκ στο ΑΕΠ. Πρέπει να σημειωθεί πως εφόσον τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχουν το 0 καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας, η 

επίδραση ενός σοκ στο ΑΕΠ του Καναδά στον δείκτη φτώχειας του είναι στατιστικά 

ασήμαντη.  

Επίσης η φτώχεια φαίνεται να επηρεάζεται θετικά σε ένα σοκ στην μεταβλητή της 

ανεργίας όσον αφορά τα τρία πρώτα εξάμηνα του χρονικού μας ορίζοντα, και 

αρνητικά για το δεύτερο μισό του δεύτερου έτους, με τις επιρροές αυτές να είναι 

στατιστικά σημαντικές. Η φτώχεια επανέρχεται σε ισορροπία (steady state) μετά από 

σχεδόν δυο έτη. Όσον αφορά την υπόλοιπη περίοδο, η επίδραση της ανεργίας είναι 

στατιστικά ασήμαντη και πολύ πιο ομαλή. 

Τέλος, ο αντίκτυπος ενός σοκ στις ΑΞΕ επηρεάζει αμελητέα, σύμφωνα με την 

ανάλυσή μας, τον δείκτη φτώχειας του Καναδά καθ’ όλη την δεκαετία. Ο δείκτης 

φτώχειας λοιπόν σχεδόν δεν απομακρύνεται από την ισορροπία του (steady state). Για 

ακόμη μια φορά η επίδραση του σοκ φαίνεται να είναι στατιστικά ασήμαντη. Είναι 
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αξιοσημείωτο πως στα γραφήματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Cholesky, ενώ οι 

άλλες δύο προαναφερθείσες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για επαλήθευση των 

ευρημάτων. 

Φτάνοντας στο τέλος της μεθοδολογίας μας που περιστρέφεται γύρω από το κράτος 

του Καναδά, προχωράμε διενεργώντας την διαδικασία Variance Decomposition η 

οποία είναι μια εκτός δείγματος διαδικασία που αναφέρεται σε μελλοντικό ορίζοντα 

και μας πληροφορεί τον βαθμό στον οποίο οι μεταβλητές μας εξαρτώνται από τα δικά 

τους σοκ. 

Γράφημα 11: Variance decomposition για τις μεταβλητές μας 

 

Παρατηρούμε λοιπόν πως η διακύμανση των πρώτων διαφορών του δείκτη φτώχειας 

ξεκινάει επηρεασμένη μόνο από την ίδια, αλλά από την δεύτερη περίοδο αυτό 

αλλάζει. Έτσι, παρατηρείται μία επιρροή τάξεως σχεδόν του 20% από τις τιμές του 

ΑΕΠ η οποία παραμένει σταθερή καθώς διασχίζουμε τον χρονικό μας ορίζονται. 

Επιπροσθέτως, οι τιμές της ανεργίας φαίνεται να επηρεάζουν κατά 20% για τις 

τελευταίες εννιά περιόδους. Τέλος, οι τιμές των ΑΞΕ φαίνεται να μην επηρεάζουν με 

κάποιο τρόπο την μελλοντική εξέλιξη της μεταβλητής υπό εξέταση, δηλαδή της 

φτώχειας στις ΗΠΑ. 

Από την άλλη πλευρά, η φτώχεια φαίνεται να επηρεάζει σχεδόν κατά 5% την 

μελλοντική διακύμανση της μεταβλητής του ΑΕΠ για τα πρώτα δυο χρόνια με το 

ποσοστό αυτό να αυξάνεται σταδιακά και να αγγίζει το 10% στο τέλος της δεκαετίας. 

Παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται και όσον αφορά την ανεργία, με τον δείκτη 

φτώχειας να εμφανίζει αμελητέα επίδραση με ποσοστό επιρροής γύρω στο 3% καθ’ 

όλη την διάρκεια του χρονικού μας ορίζοντα. Τέλος, αυτός φαίνεται να επηρεάζει 

κατά σχεδόν 10% την διακύμανση των ΑΞΕ τα δυο πρώτα έτη, με το ποσοστό 

επιρροής του να διπλασιάζεται και να φτάνει γύρω στο 20% μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Μέσω της έρευνάς μας, προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην διαχρονική μελέτη που 

συσχετίζει την φτώχεια με την οικονομία. Αποπειραθήκαμε λοιπόν μέσω 

οικονομετρικών τεστ, υποδειγμάτων και μοντέλων να ερμηνεύσουμε την σχέση 

μεταξύ φτώχειας και ΑΕΠ (gdp), ΑΞΕ (fdi) και του ποσοστού ανεργίας από 

01/01/1989 έως 01/01/2019 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από 

01/01/1993 έως 01/01/2013 για τον Καναδά. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων,  σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, 

αυτό φαίνεται να επηρεάζει θετικά την φτώχεια, όσον αφορά τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει 

ότι όσο αυξάνεται το ΑΕΠ, τόσο αυξάνεται και η φτώχεια. Στον Καναδά  δεν 

εντοπίστηκε κάποια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Το αποτέλεσμα 

αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα των Martin Ravaillon και Shaohua Chen (1997), 

οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και με τα ευρήματα των Hoyens, 

Page και Stevens (2005) και των Blank και Card (1993), όσον αφορά τις ΗΠΑ. 

Η ανεργία φαίνεται να έχει μια ανάλογη επιρροή με αυτή του ΑΕΠ, καθώς 

παρατηρήσαμε πως μία αύξησή της θα επιφέρει και αύξηση της φτώχειας στην 

Αμερική. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συμφωνεί με τα αποτελέσματα των 

εκτιμήσεων των Hoynes, Page και Stevens (2005). Στην περίπτωση του Καναδά 

εντοπίστηκε μια βραχυχρόνια σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών, δηλαδή 

μια μεταβολή της ανεργίας επηρεάζει, κατά Granger, τον δείκτη φτώχειας.  

Σε ό,τι αφορά τις ΑΞΕ, φαίνεται να παρουσιάζουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση με 

την φτώχεια στις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι, όσο αυξάνονται οι Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις της χώρας, τόσο μειώνεται η φτώχεια της. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

αυτά των Jalilian and Weiss (2002) και Gohou and Soumare (2012), τα οποία 

εντοπίζουν μια παρόμοια σχέση, αλλά για αναπτυσσόμενες χώρες. Στον Καναδά δεν 

εμφανίστηκε κάποιο αντίστοιχο αποτέλεσμα, δηλαδή βρέθηκε μηδενική επιρροή 

μεταξύ των δύο μεγεθών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω σχέσεις αναφέρονται στο μακροχρόνιο 

ορίζοντα. Βραχυχρόνια καμία από τις μακροοικονομικές μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν εμφανίζουν αιτιότητα, κατά Granger, με την φτώχεια της 

Αμερικής. Επιπλέον, μελετήσαμε πώς θα συμπεριφερόταν ο δείκτης φτώχειας στις 

ΗΠΑ, στην περίπτωση ενός σοκ στις τρεις παραπάνω μακροοικονομικές μεταβλητές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ένα σοκ στο ΑΕΠ των Ηνωμένων 

Πολιτειών φαίνεται να έχει μια αρνητική επιρροή στην βραχυχρόνια περίοδο, αλλά 

θετική μακροχρόνια. Επίσης η φτώχεια φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από ένα σοκ 

στην μεταβλητή της ανεργίας, όσον αφορά το πρώτο έτος του χρονικού μας ορίζοντα. 

Τέλος, ο αντίκτυπος ενός σοκ στις ΑΞΕ επηρεάζει αρχικά αρνητικά και ύστερα 

θετικά, σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τον δείκτη φτώχειας των ΗΠΑ, με τον 

τελευταίο να παρουσιάζει και αυξητική και πτωτική συμπεριφορά καθ’ όλη την 
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διάρκεια του δείγματός μας. Εφόσον όμως η επιρροή αυτή είναι στατιστικά 

ασήμαντη, δεν θεωρούμε πως ένα σοκ στις ΑΞΕ θα επηρεάσει την τροπή του δείκτη 

φτώχειας των ΗΠΑ. 

Στην περίπτωση του Καναδά δείξαμε πως οι τρεις μακροοικονομικές μεταβλητές μας 

δεν επηρεάζουν τον δείκτη φτώχειας στον μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, γεγονός 

που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο μικρό δείγμα, 20 ετών, που είχαμε 

διαθέσιμο. Στον βραχυχρόνιο, οι τρεις αυτές μεταβλητές συνδυαστικά φαίνεται να 

ασκούν επιρροή στην φτώχεια, πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε αιτιότητα κατά 

Granger μεταξύ το συνονθύλευμα των τριών μεταβλητών και της φτώχειας. Όσον 

αφορά την επιρροή των ενδεχόμενων σοκ στις ανεξάρτητες μεταβλητές μας, πάνω 

στην φτώχεια, αυτή φαίνεται να είναι αμελητέα καθώς αυτή φαίνεται να επηρεάζεται 

θετικά μόνο από ένα σοκ στην μεταβλητή της ανεργίας όσον αφορά τα τρία πρώτα 

εξάμηνα του χρονικού μας ορίζοντα, και αρνητικά για το δεύτερο μισό του δεύτερου 

έτους. 

Όσον αφορά το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ενδεχόμενη 

σχέση που συνδέει αυτές τις τέσσερεις μεταβλητές ώστε να προβλέψουμε την 

συμπεριφορά της φτώχειας στο μέλλον, μέσω της διαδικασίας variance 

decomposition που ακολουθήσαμε, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η συμπεριφορά 

της φτώχειας στις ΗΠΑ δεν εξαρτάται από την συμπεριφορά των σοκ των υπόλοιπων 

μεταβλητών σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η μόνη 

μεταβλητή που ασκεί μια μικρή επιρροή, σε περίπτωση που αυτή υποστεί κάποιο 

σοκ, να είναι το ΑΕΠ, κι αυτό για τα τελευταία χρόνια της υπό εξέταση περιόδου. 

Παρ’ όλα αυτά, η φτώχεια φαίνεται να επηρεάζει αρκετά την μελλοντική εξέλιξη των 

μακροοικονομικών μας μεταβλητών. 

Τα ανάλογα ευρήματα που αφορούν τη χώρα του Καναδά έδειξαν πως η 

συμπεριφορά της φτώχειας εξαρτάται από τη συμπεριφορά των σοκ του ΑΕΠ και της 

ανεργίας για τα εννέα από τα δέκα χρόνια τα οποία χρησιμοποιήσαμε ως χρονικό 

διάστημα. Επιπροσθέτως, η φτώχεια δεν φαίνεται να επηρεάζει αρκετά την 

μελλοντική εξέλιξη των μακροοικονομικών μας μεταβλητών πέρα από αυτή των 

ΑΞΕ. 

Κάτι το οποίο δεν μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η ενδογένεια που, κατά 

πάσα πιθανότητα, υπάρχει στην ανάλυσή μας. Είναι λογικό λοιπόν μεταβλητές με 

κυρίαρχο ρόλο στην πορεία μιας οικονομίας, όπως το ΑΕΠ, οι ΑΞΕ και η ανεργία, να 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Οι αλλεπάλληλες επιρροές που ασκεί η μια μεταβλητή 

στην άλλη είναι ένας από τους κύριους λόγους που ερευνητές, όπως ο Sullivan (2002) 

και ο Aaron (1999) επικεντρώνονται σε ένα μακροοικονομικό μέγεθος ανά μελέτη. 

Θα ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να γίνει μια προσπάθεια, και από άλλους ερευνητές, 

ένταξης αυτού του παράγοντα σε μία ανάλογη ανάλυση και να συγκριθούν τα 

ευρήματά της με την αντίστοιχη βιβλιογραφία. 
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Τέλος, παρ’ όλο που αρκετοί ερευνητές, όπως ο Visaria (1981), οι Hoynes, Page και 

Stevens (2005) και ο Aaron (1999) επικέντρωσαν τις έρευνές του στην διερεύνηση 

της σχέσης φτώχειας και οικονομίας για ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, 

θεωρούμε πως θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθούν ανάλογες μελέτες οι οποίες θα 

εντάξουν στην ανάλυσή τους τον πιο μοντέρνο τρόπο ποσοτικοποίησης της φτώχειας, 

τον πολυδιάστατο. Κάτι τέτοιο καθίσταται αδύνατο προς το παρόν λόγω της έλλειψης 

δεδομένων και στοιχείων, όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη, καθώς αυτός 

προτάθηκε από τους Alkire και Foster (2007) και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 

2010 από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Θεωρούμε λοιπόν ιδιαίτερα καθηλωτικό το 

ερώτημα αν τα αποτελέσματα ερευνών, όπως αυτών που προαναφέρθηκαν και 

χρησιμοποιούν εισοδηματικούς δείκτες φτώχειας, θα επαληθευτούν και μέσω της 

χρήσης του πολυδιάστατου δείκτη, και αν αυτός θα καταφέρει να οδηγήσει στην 

εμβάθυνση της ερμηνείας της σχέσης μεταξύ φτώχειας και οικονομίας, που με την 

σειρά της θα επηρεάσει τις πολιτικές με στόχο τη μείωση της φτώχειας . 
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