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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται σε επίπεδο βιβλιογραφίας 

η Θεωρίας της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων (Θ.Ι.Α.Δ.).

Ειδικότερα, εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της Θεωρίας της Ισοδυναμίας των 

Αγοραστικών Δυνάμεων, με τη χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών και 

καταγράφονται οι σημαντικότερες προσπάθειες για εμπειρική επαλήθευση αυτής.

Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης της 

Θεωρίας της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων, ο γρίφος της Θ.Ι.Α.Δ., όπως 

διατυπώθηκε από τον Rogoff (1996), ως η έλλειψη συμβατότητας μεταξύ των 

βραχυχρόνιων μεταβολών των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 

εξαιρετικά χαμηλών ρυθμών με τους οποίους εξαφανίζονται οι διαταράξεις .

Ακόμη, ειδική αναφορά γίνεται, στους παράγοντες που ερμηνεύουν τις 

παρατηρούμενες αποκλίσεις από την υπό εξέταση θεωρία. Μεταξύ των άλλων, 

εξετάζονται το σφάλμα συνάθροισης, τα κόστη συναλλαγής, το αποτέλεσμα Balassa 

- Samuelson, καθώς και η μη γραμμική δυναμική της προσαρμογής των πραγματικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τέλος, ως εμπειρική εφαρμογή του ελέγχου της μοναδιαίας ρίζας, επαυξημένου 

Dickey Fuller (ADF), στη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια περίοδο εξετάζεται η 

κατάσταση σε τρεις χώρες όπου η οικονομία χαρακτηρίζεται ως μεταβατική, δηλαδή, 

στην Τσεχία, στη Ρωσία και στη Βουλγαρία.



SUMMARY

The present thesis intends to expose a bibliographic review of the Purchasing 

Power Parity Theory (P.P.P.).

In particular the evolution of the Theory is being studied through bibliographic 

reports, as well as the most significant efforts for it’s empirical study.

The PPP puzzle has also been examined after it’s identification by Rogoff 

(1996).

A skillful report took place aiming at the factors that account for the 

disequilibrium of the exchange rates. Among those factors the aggregation Bias, the 

Balassa - Samuelson effect the transaction costs as well as the non - linear mean - 

reversion in the real exchange rates is being studied.

Finally, the Purchasing Power Parity Theory is being empirically studied in the 

long - run as well as in the short - run in the economies in transition (Czech Republic, 

Russia and Bulgaria).
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“The Purchasing Power doctrine, incomplete though it may be, 

comes closer than any of its rivals to having a specific content.” 

(Leland B. Yeager, 1976, p.211)
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Εισαγωγή

Η Θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων (Θ.Ι.Α.Δ.) αποτελεί 

την παλαιότερη θεωρία των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πρόκειται για μία απλή 

θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο 

νομισμάτων, πρέπει να είναι ίση με το λόγο του συνολικού επιπέδου των τιμών 

μεταξύ των δύο χωρών, έτσι ώστε μία μονάδα νομίσματος της μιας χώρας να έχει την 

ίδια αγοραστική δύναμη στην αλλοδαπή (Taylor Μ., Taylor A., 2004).

Η εν λόγω θεωρία, στην αρχική της μορφή, προτάθηκε από φοιτητές του 

Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα τον 16° αιώνα, ενώ αναβίωσε κατά τη διάρκεια της 

περιόδου του μεσοπολέμου με την έννοια της φιλονικίας, που σχετίζεται με το 

κατάλληλο επίπεδο επανίδρυσης των διεθνών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η ορολογία της Θ.Ι.Α.Δ. συγκεκριμενοποιήθηκε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο κατά τη διάρκεια μιας αντιγνωμίας που σχετίζονταν με το κατάλληλο 

επίπεδο της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των 

βιομηχανοποιημένων χωρών και μετά από μία περίοδο που χαρακτηρίστηκε από πολύ 

υψηλούς πληθωρισμούς κατά την διάρκεια και μετά τον πόλεμο (Cassel, 1918).

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, θεωρούν πως, η Θ.Ι.Α.Δ. αποτελεί σημείο 

αναφοράς ενώ ερμηνεύει την συμπεριφορά των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών (Dombush, 1976, Krugman, 1986).

Κατά τον Cassel (1922), η εκτίμηση των κατοίκων μιας χώρας ενός ξένου 

νομίσματος σε όρους του νομίσματος της χώρας αυτής θα είναι συνάρτηση της 

σχετικής αγοραστικής δύναμης των δύο νομισμάτων στις αντίστοιχες χώρες.

Το ερώτημα του κατά πόσο συγκλίνουν οι ισοτιμίες σε ένα επίπεδο ισορροπίας 

που καθορίζεται από την Θ.Ι.Α.Δ. βοηθάει ώστε να δούμε κατά πόσο το διεθνές 

οικονομικό σύστημα είναι αυτοεξισορροπητικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., η αγοραστική 

δύναμη δύο οικονομιών είναι η ίδια, όταν η αξία ενός αγαθού, εκφρασμένη στο ξένο 

νόμισμα είναι η ίδια στις δύο οικονομίες.

Η δε σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., σύμφωνα με την οποία η ποσοστιαία 

μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία αντισταθμίζει την διαφορά στους 

πληθωρισμούς δύο χωρών κατά την ίδια περίοδο. Αν ισχύει η απόλυτη εκδοχή της 

Θ.Ι.Α.Δ. ισχύει και η σχετική εκδοχή, αλλά όχι και το αντίστροφο (γιατί υπάρχουν 

κόστη συναλλαγής).
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Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, με την επίτευξη της συμφωνίας του Bretton 

Woods, η τιμή του δολαρίου συνδέθηκε με την τιμή του χρυσού, και όλα τα υπόλοιπα 

νομίσματα με την τιμή του δολαρίου ενώ αργότερα, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Nixon, 

αποδέσμευσε το χρυσό από το δολάριο και υποτίμησε την αξία του δεύτερου. Μετά 

την αποτυχία της συμφωνίας του Bretton Woods οι σημαντικότερες συναλλαγματικές 

ισοτιμίες απελευθερώθηκαν και έγιναν κυμαινόμενες.

Κατά την διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, έγινε αποδεκτή σαν συνθήκη 

μακροχρόνιας ισορροπίας, ενώ η ισχύς της στη βραχυχρόνια περίοδο έγινε 

αντικείμενο προάσπισης από τους οικονομολόγους μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 

αμέσως μετά την κατάρρευση της συμφωνίας του Bretton Woods.

Κατά την περίοδο 1970 - 1990 αποτέλεσε αντικείμενο επίθεσης σε εμπειρικό 

και θεωρητικό επίπεδο. Πρόσφατα συμπεράσματα που προέκυψαν σε εμπειρικό και 

θεωρητικό επίπεδο αποδέχτηκαν βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις από την Θ.Ι.Α.Δ., που 

προέρχονται από τους ίδιους πόρους, ενώ διασφαλίζει την ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ. σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο η οποία αποτελεί την μέση τιμή ή την τιμή ισορροπίας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η χρήση περισσότερων 

δεδομένων και των μη γραμμικών οικονομετρικών μεθόδων βελτίωσαν τις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης με αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και της Θ.Ι.Α.Δ., 

καθώς και τον περιορισμό του χάσματος μεταξύ της θεωρίας και των δεδομένων 

ενισχύοντας την εν λόγω θεωρία.

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στην παρούσα 

μεταπτυχιακή διατριβή θα εξεταστεί η θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση της 

Θ.Ι.Α.Δ σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί 

πολλοί λόγοι για τους οποίους απαντάται σε εμπειρικό επίπεδο η απόκλιση από αυτή. 

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

ΐ. Το αποτέλεσμα Harrod - Balassa - Samuelson

ii. Σφάλμα Συνάθροισης

iii. Κόστη συναλλαγής

iv. Η μη γραμμική προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο 

ισορροπίας.

Επιμέρους στόχοι της παρούσας διατριβής είναι οι εξής:

> Η περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης της Θεωρίας της Ισοδυναμίας των 

Αγοραστικών Δυνάμεων, με χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών.
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> Η αναλυτική παρουσίαση των αποκλίσεων των πραγματικών δεδομένων από 

τη Θεωρία και οι προσπάθειες για ερμηνεία αυτών, σε θεωρητικό και 

εμπειρικό επίπεδο

> Η εμπειρική εξέταση της Θεωρίας της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών 

Δυνάμεων στη βραχυχρόνια περίοδο σε τρεις μεταβατικές οικονομίες.
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2.1 Αιαγρονική εξέλιξη me ΘJ.A.A.

2.1.1. Η Θ.Ι.Α.Δ. στην αργαιότητα και τον Μεσαίωνα

Η προέλευση της Θ.Ι.Α.Δ. δεν μπορεί να αναζητηθεί στην αρχαία βιβλιογραφία. 

Ο Einzig (1974), γνωστός ως ιστορικός των ξένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

γράφει πως, ούτε οι Έλληνες ούτε οι Ρωμαίοι συγγραφείς παρείχαν ενδείξεις 

ανακάλυψης της Θ.Ι.Α.Δ ακόμα και στην πιο πρωταρχική της μορφή.

Το ίδιο συμπέρασμα εξήχθη και για την περίοδο του Μεσαίωνα για την οποία ο 

Einzig (1970), σημειώνει ότι, η αίσθηση του επιπέδου των τιμών ήταν ανύπαρκτη 

κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη ανελαστικότητα των 

εισαγωγών και των εξαγωγών, με αποτέλεσμα οι μεταβολές στις τιμές και τις 

ισοτιμίες να μην συνεπάγονται μεταβολές στη ζήτηση αυτών. Παρά την 

προαναφερθείσα παρατήρηση του Einzig, διαπιστώθηκε από τον ίδιο και μία σειρά 

συγγραφέων, που η ανάγνωση των γραπτών τους δείχνει πως ανέμεναν την ανάλυση 

της Θ.Ι.Α.Δ. Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, «σχολαστικοί συγγραφείς σημείωσαν την 

επίδραση της υπερβάλλουσας ή ανεπαρκούς προσφοράς χρημάτων στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες...». Ως αξιοσημείωτη προσπάθεια θεωρείται αυτή του 

Pegolloti (1340), και αυτή του Uzzano, εργασία του οποίου δημοσιεύτηκε έναν αιώνα 

αργότερα. Και οι δύο ήταν γνώστες της επίδρασης της ανεπάρκειας χρημάτων 

(strettezza) ή της υπερβάλλουσας προσφοράς αυτών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

2.1.2 Η θειιελίωση me Θ.Ι.Α.Δ.

Η Θ.Ι.Α.Δ. αποτέλεσε για πρώτη αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής 

μελέτης από τους Ισπανούς μαθητές της Σχολής της Σαλαμάνκα τον 16° αιώνα. Στην 

διατύπωση και παραδοχή της εν λόγω θεωρίας οδηγήθηκαν κυρίως χάρη στη 

συμβολή της Μεσαιωνικής ανάλυσης του ξένου συναλλάγματος η οποία 

περιελάμβανε την ιδέα πως η σπανιότητα των χρημάτων είχε σαν συνέπεια την 

αύξηση της αξίας του εγχώριου νομίσματος έναντι του ξένου συναλλάγματος. 

Επομένως, ο συνδετικός κρίκος που έλειπε για την διατύπωση της Θ.Ι.Α.Δ. ήταν η 

ποσοτική θεωρία του χρήματος. Όμως η εμπειρική ώθηση για την ποσοτική θεωρία 

δόθηκε στην Ισπανία την πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που χαρακτηρίζεται από μεγάλες 

εισροές πολύτιμων μετάλλων από τον Νέο Κόσμο με αποτέλεσμα την καταφανή 

αύξηση προσφοράς χρήματος και τιμών.
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Η Θ.Ι.Α.Δ. διατυπώθηκε με λιγότερο άμεσο τρόπο σε οικονομίες όπου 

επικρατούσε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μιας και οι εμπορικές 

συναλλαγές πραγματοποιούνταν με μεταλλικά νομίσματα χρυσά ή ασημένια. Παρά 

το γεγονός αυτό, τα ανώτερα και κατώτερα όρια της ισοτιμίας ήταν πολύ ευρύτερα σε 

σχέση αυτά των περιόδων που ακολούθησαν προκαλώντας ουσιώδεις διακυμάνσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι οικονομολόγοι της Σαλαμάνκα ήταν γνώστες 

των επιδράσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία που δεν σχετίζονταν με τη Θ.Ι.Α.Δ., 

ως προσδιοριστικούς παράγοντες των άκρων του διαστήματος εντός του οποίου 

κυμαίνονταν η ισοτιμία, τις οποίες απέδωσαν ως διαφορές μεταξύ νομισμάτων σε 

μεταλλικό βάρος ή λεπτότητας και του κόστους μεταφοράς σε νομίσματα ή ράβδους 

χρυσού. Επομένως, η υποτίμηση του Ισπανικού νομίσματος έναντι του ξένου 

συναλλάγματος εν τη απουσία παραγόντων που δεν σχετίζονται με τη Θ.Ι.Α.Δ. 

οδήγησε στην διατύπωση της Θ.Ι.Α.Δ.

2.1.3 Η εποΥΐί των Bullionist

Τους φοιτητές της Σχολής της Σαλαμάνκα, ακολούθησαν μια σειρά 

επιστημόνων που χαρακτήρισαν μια ολόκληρη περίοδο, ως περίοδο των άγγλων 

bullionist, των οποίων οι αναφορές εξέφραζαν διαφοροποιημένες αντιλήψεις σχετικά 

με την θεωρία της Θ.Ι.Α.Δ. Κατά τον Einzig (1970), η Θ.Ι.Α.Δ είχε ξεχαστεί μέχρι 

και το 1914, επομένως, χρειάστηκε σχεδόν ένας ολόκληρος αιώνας για να αποτελέσει 

και πάλι η εν λόγω θεωρία, μία από τις βασικές θεωρίες καθορισμού των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η περίοδος αυτή, χαρακτηρίστηκε από την προσωπική 

επιστημονική των John Stuart Mill, Viscount Goschen, Alfred Marshall ενώ, στο 

τέλος της περιόδου σημαντική ήταν και η συνεισφορά ενός Αυστριακού 

οικονομολόγου του Ludwig von Mises. Μετά το τέλος του περιορισμού της 

δραστηριότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέχρι και τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο, περιορίστηκε το ενδιαφέρον για την Θ.Ι.Α.Δ. Ο λόγος για τον 

οποίο δεν αποτέλεσε η Θ.Ι.Α.Δ. αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, είναι οι κινήσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ ορισμένων ορίων με αποτέλεσμα το 

ενδιαφέρον των αναλυτών να στραφεί στην θεωρία του ισοζυγίου πληρωμών ως 

θεωρία καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Όμως, παραμένει το ερώτημα 

που σχετίζεται με τις αιτίες μη εμφάνισης της Θ.Ι.Α.Δ. σε περιόδους κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την περίοδο μεταξύ των Εγγλέζων bullionist και 

του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Σ’ αυτή τη χρονική διάρκεια, η παραγκώνιση της
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Θ.Ι.Α.Δ., αποδίδεται στην κυριαρχία του χρυσού ως μέσου σύγκρισης των 

νομισμάτων με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του εύρους κύμανσης των ισοτιμιών και 

την ανάδυση θεωριών που ερμηνεύουν την μεταβλητότητα των κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2.1.4 Η σηααντικιί συνεισφορά του Gustav Cassel

Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε με την εμφάνιση των αναλύσεων του Cassel 

του οποίου το όνομα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θ.Ι.Α.Δ. Συγκεκριμένα, ο 

Einzig (1970), περιγράφει τον λόγο για τον οποίο ο Cassel συνδέεται τόσο πολύ με 

την Θ.Ι.Α.Δ.: «Ούτε ο Ricardo ούτε κάποιοι άλλοι οικονομολόγοι ανέπτυξαν την εν 

λόγω θεωρία επαρκώς ή κατάφεραν να διασφαλίσουν την υιοθέτηση αυτής από 

εγχειρίδια πριν τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Cassel το κατάφερε σε μεγάλο 

βαθμό...» Ειδικότερα, η βασική συνεισφορά του Cassel στην καθιέρωση της Θ.Ι.Α.Δ. 

συνίσταται στην «εμφύτευση» αυτής στο ευρύ κοινό, ενώ ήταν ο πρώτος που 

ανέπτυξε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που αποτέλεσε μία θεωρία η οποία ερμήνευε την 

κίνηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον, πραγματοποίησε μία ουσιαστική 

διάκριση μεταξύ της απόλυτης και της σχετικής εκδοχής της Θ.Ι.Α.Δ., ενώ ήταν ο 

πρώτος που εξέφρασε την θεωρία επίσημα σε όρους στατιστικών μέσων των τιμών. 

Επίσης, ήταν ο πρώτος που διερεύνησε εμπειρικά την ισχύ της θεωρίας. Ο Cassel 

(1922), θεωρεί τον εαυτό του ως συνεχιστή της θεωρίας του Ricardo, για τον οποίο 

λέει πως συνάγει συμπεράσματα, τα οποία στην πραγματικότητα περιέχουν μεγάλο 

μέρος της πραγματικής θεωρίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο Cassel, 

θεωρήθηκε ως ένας καλός γνώστης της θεωρίας του μονεταρισμού, σύμφωνα με την 

οποία, οι μεταβολές στον νομισματικό τομέα της οικονομίας επιφέρουν μεταβολές 

στον μη νομισματικό τομέα. Η άποψη αυτή αντικατοπτρίζει κατά το Holmes (1967b) 

ένα θεωρητικό υποστηρικτή της ποσότητας του χρήματος.

Σε ότι αφορά τον δείκτη τιμών, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 

τεκμηρίωση της απόλυτης εκδοχής της Θ.Ι.Α.Δ., στηρίζει την έννοια της ισοτιμίας 

κόστους. Ειδικότερα, γράφει πως μόνο όταν οι τιμές προσαρμόζονται, έτσι ώστε να 

αντιστοιχούν στο κόστος παραγωγής τους, μπορεί να θεωρηθεί ο δείκτης τιμών 

χονδρικών πωλήσεων ως έναν αξιόπιστο δείκτη που αποδίδει τις κινήσεις του γενικού 

επιπέδου των τιμών (1922). Η άποψη αυτή διατυπώνεται από τον Cassel και αλλού. 

Ειδικότερα, υποστηρίζεται πως, το επίπεδο των μισθών στη χώρα αποτελεί 

μακροπρόθεσμα έναν πολύ σημαντικό παράγοντα - τον κυρίαρχο - στον καθορισμό
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της διεθνούς αξίας του νομίσματος μίας χώρας (1922). Ο Cassel, όπως 

προαναφέρθηκε, διέκρινε την απόλυτη από την σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. χωρίς 

όμως να χρησιμοποιήσει την σύγχρονη ορολογία. Έτσι, σε ότι αφορά την απόλυτη 

εκδοχή της, ο Cassel (1922), θεωρεί πως, η ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων 

αντιπροσωπεύει μία αδιάφορη ισορροπία των ισοτιμιών υπό την έννοια πως δεν 

επηρεάζει το επίπεδο του διεθνούς εμπορίου. Επιπλέον, ένας μηχανισμός 

προσαρμογής διατηρεί την τάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας να εξισωθεί με τη 

Θ.Ι.Α.Δ. Ειδικότερα, ο Cassel ενσωματώνει στη θεωρία και την ελαστικότητα των 

τιμών ως εξής:

Η ισοτιμία στην θέση ισορροπίας, υπό την υπόθεση της σταθερής αξίας του 

χρήματος, χαρακτηρίζεται από μεγάλη σταθερότητα, δηλαδή από ισχυρή αντίσταση 

έναντι μεταβολών του διεθνούς εμπορίου που τείνουν να μεταβάλλουν την ισοτιμία 

προς την μία κατεύθυνση ή την άλλη. Κατά την άποψή του η βραχυπρόθεσμη τιμή 

ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναμένεται να έχει μικρές αποκλίσεις από 

τη Θ.Ι.Α.Δ. υπό συνθήκες ελευθέρου διεθνούς εμπορίου, ενώ στην περίπτωση 

ύπαρξης περιορισμών οι επιδράσεις πρέπει να έχουν ίδια επίδραση και προς τις δύο 

κατευθύνσεις.

Ένα ανάλογο θεώρημα ουδετερότητας, χρησιμοποιείται από τον Cassel και 

στην περίπτωση της σχετικής εκδοχής της Θ.Ι.Α.Δ., σημειώνοντας πως οι 

πραγματικές μεταβολές σε μία οικονομία σχετίζονται με μεταβολές στις σχετικές 

τιμές.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τον Cassel, ιδιαίτερης σημασίας είναι και τα 

συμπεράσματα που συνάγει από την ανάλυση της Θ.Ι.Α.Δ. αναφορικά με τις 

επιπτώσεις της στην χάραξη οικονομικής πολιτικής εκ των οποίων τα σημαντικότερα 

είναι τα εξής:

> Η Θ.Ι.Α.Δ. αποτελεί την ιδανική συναλλαγματική ισοτιμία σε ότι αφορά τις 

καλές διεθνείς σχέσεις.

> Άμεσες μετρήσεις για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, αποτελούν ένα 

αναποτελεσματικό μέσο αύξησης της συναλλαγματικής αξίας του 

νομίσματος μιας χώρας.

> Ο έλεγχος των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν αποτελεί μέσο 

αντιμετώπισης της κερδοσκοπίας έναντι του νομίσματος της χώρας. Αυτό 

ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, η κερδοσκοπία δεν επηρεάζει τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Δεύτερον, ο συναλλαγματικός έλεγχος μπορεί
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να έχει επιβλαβείς επιδράσεις και αποτελεί αναποτελεσματικό μέσο, καθώς 

προσπαθεί να αποτρέψει μία εσωτερική αξία του νομίσματος με πτωτική 

τάση να εκδηλωθεί στη διεθνή αγορά συναλλάγματος.

> Η επαναχρησιμοποίηση του χρυσού ως βάση καθορισμού των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών θα σταθεροποιούσαν συναλλαγματικές 

ισοτιμίες στο τρέχον επίπεδο της Θ.Ι.Α.Δ. Σε διαφορετική περίπτωση, χώρες 

που έχουν βιώσει μεγάλης κλίμακας αυξήσεις στο επίπεδο των τιμών από το 

1913, μία αποπληθωριστική διαδικασία για την μείωση των τιμών και τον 

καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο που ίσχυε στην 

προπολεμική περίοδο. Η αποπληθωριστική διαδικασία συνοδεύεται από μία 

μείωση του προϊόντος καθώς και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Επομένως 

αναγνωρίζονται από τον Cassel πραγματικές επιδράσεις μιας νομισματικής 

μεταβολής.

> Η επανίδρυση του καθεστώτος των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμφωνα 

με το οποίο καθορίζονται από την αξία χρυσού - νομίσματος μειώνει το 

εύρος μεταξύ της αγοράς και πώλησης σημείων. Ένας δεσμός μικρότερου 

πλάτους, θα περιόριζε το σκοπό του μηχανισμού προσαρμογής που 

αντισταθμίζει τις αποκλίσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών από τη 

Θ.Ι.Α.Δ.

> Αστάθεια στην συναλλαγματική ισοτιμία και στις εσωτερικές τιμές του 

νομίσματος θα έπρεπε να αποφευχθούν.

> Ο υπολογισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα πρέπει να γίνει σε 

μηνιαία βάση.

2.2 Η σύνγρονιι αοοωύ me Θ.Ι.Α.Δ.

Η μακρά ιστορία της επίσημης βιβλιογραφίας της Θ.Ι.Α.Δ. στην σύγχρονή της 

μορφή αποδίδεται από τον Officer (1982). Το επίπεδο των τιμών όπως αναφέρεται 

στην προσέγγιση του Cassel είναι το γενικό επίπεδο των τιμών ανεξάρτητα από την 

επιλογή των αγαθών που συμμετέχουν στον προσδιορισμό του (εμπορεύσιμα ή μη). Ο 

δείκτης τιμών του καταναλωτή είναι αυτός που κυρίως επιλέγεται στην εμπειρική 

εφαρμογή της Θ.Ι.Α.Δ. Η χρήση των τιμών καταναλωτή, ενισχύθηκε από τον Frenkel 

(1978), σύμφωνα με τον οποίο εφόσον το σύνολο της Θ.Ι.Α.Δ. αναφέρεται στην 

εσωτερική αξία των νομισμάτων, οι μεταβολές αυτής της αξίας μπορούν να 

μετρηθούν μόνο από γενικούς δείκτες που αναπαριστούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη
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συνολική μάζα των μονάδων που αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας στην υπό 

εξέταση χώρα. Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στα πλαίσια της κριτικής που 

ασκείται στη Θ.Ι.Α.Δ., επιχειρήματα που ευνοούν τα κόστη παραγωγής και όχι τις 

τιμές του καταναλωτή.

Τα επιχειρήματα αυτά είναι τα εξής:

> Τα κόστη παραγωγής υπόκεινται λιγότερο στην προσαρμογή των 

μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε σχέση με τις τιμές των 

εμπορεύσιμων αγαθών.

> Τα κόστη παραγωγής είναι απαλλαγμένα από το μεταβλητό συστατικό των 

κερδών, με αποτέλεσμα, να αποδίδουν καλύτερα τις μακροχρόνιες τιμές. 

Επίσης, αντανακλούν μόνιμες και όχι παροδικές μεταβολές των τιμών λόγω 

πληθωρισμού ή αποπληθωρισμού.

> Οι εξαγωγείς μιας χώρας μπορεί να πωλούν σε παγκόσμιες τιμές με την 

υπερεκτίμηση του νομίσματος να αντικατοπτρίζεται όχι στις τιμές αλλά στις 

πραγματοποιούμενες απώλειες της αγοράς.

> Οι τιμές των συντελεστών παραγωγής είναι περισσότερο σταθερές σε 

σχέση με τις τιμές των αγαθών.

> Οι μισθοί (αμοιβή του συντελεστή παραγωγής - εργασία) είναι λιγότερο 

επιρρεπείς στις άμεσες επιδράσεις της αλλοδαπής σε σχέση με τις τιμές των 

αγαθών).

> Επιπλέον, κατά τους Friedman και Schwartz (1963), οι δείκτες των τιμών 

καταναλωτή εμπεριέχουν και την επίδραση των μεταβολών στην 

παραγωγικότητα.

Ειδικότερα, οι Friedman και Schwartz, αποδέχονται πως η ισοτιμία καθορίζεται 

από τους δείκτες των τιμών των παραγωγικών συντελεστών σταθμισμένους από την 

απασχόληση, ενώ σαν δεύτερη καλύτερη λύση έχει προταθεί η χρήση των δεικτών 

των τιμών των παραγωγών σταθμισμένους από τον όγκο της εγχώριας παραγωγής 

αντικατοπτρίζοντας τον όγκο των φυσικών πόρων.

Ανεξάρτητα όμως από τους δείκτες των τιμών που χρησιμοποιούνται τα βασικά 

στοιχεία της ανάλυσης της Θ.Ι.Α.Δ. που ξεκίνησε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

είναι τα εξής:

> Η απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ.

> Η σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ.
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2.2.1 Η Απόλυτη εκδογτί me Θ.Ι.Α.Α.

Ως η πρώτη ερμηνεία της Θ.Ι.Α.Δ., θεωρείται η απόλυτη εκδοχή αυτής. Έστω 

ότι η συναλλαγματική ισοτιμία δίνεται σαν το πηλίκο των τιμών των δύο χωρών. Εάν 

Ε, είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που εκφράζει τις μονάδες του εγχώριου 

νομίσματος που αντιστοιχούν σε μία μονάδα του νομίσματος της αλλοδαπής, ενώ Ρ 

είναι ο δείκτης τιμών της ημεδαπής και PF είναι ο δείκτης τιμών της αλλοδαπής, τότε 

η σχέση που αντιπροσωπεύει την απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. είναι η εξής:

Jf = E (D

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο δείκτης τιμών μπορεί να 

εκφράζει τον δείκτη τιμών του καταναλωτή ή τον δείκτη τιμών του παραγωγού ή 

ακόμη και δείκτες τιμών που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος από ονομαστικό σε πραγματικό μέγεθος (αποπληθωριστής του 

Α.Ε.Π.). Σε όρους του δείκτη τιμών δείχνει πως η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ 

δύο νομισμάτων εξισώνεται με το λόγο των δεικτών των τιμών της κάθε χώρας. 

Συνεπώς η συναλλαγματική ισοτιμία είναι ένα ονομαστικό μέγεθος εξαρτώμενο από 

τις τιμές. Η χρήση δεδομένων που αναφέρονται σε πραγματικούς δείκτες τιμών από 

τους ερευνητές, είναι αναγκαίο να γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε τα εθνικά επίπεδα 

των είναι συγκρίσιμα σε όρους αγαθών και υπηρεσιών που αυτοί περιλαμβάνουν 

καθώς και στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Αν οι μεταβολές των οικονομικών 

μεγεθών ήταν μόνο ονομαστικές, εξαιτίας των μεταβολών στα επίπεδα των τιμών, 

τότε θα θεωρούνταν αναμενόμενη η ισχύς της Θ.Ι.Α.Δ. υπό την προϋπόθεση πως οι 

δείκτες τιμών είναι πραγματικές.

Η Θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων, στην απόλυτή της 

εκδοχή, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Cassel, δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Για 

παράδειγμα ο Bachelor (1977) περιγράφει τη θεωρία ως εξής:

«Οι μονάδες του κάθε νομίσματος αντλούν την πραγματική τους αξία εντός των 

χωρών που εκδίδουν τα νομίσματα σε όρους όγκου αγαθών παραγόμενων στην 

ημεδαπή τα οποία και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών. Υπό καθεστώς ελευθέρου 

εμπορίου τα εγχώρια αγαθά συναγωνίζονται τις εξαγωγές ή υποκαθιστούν τις 

εισαγωγές, με αποτέλεσμα οι τιμές σε όρους νομίσματος της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής να εμφανίζονται εξισωμένα. Αυτό καθορίζει και τη συναλλαγματική
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ισοτιμία ως το λόγο των τιμών των προϊόντων εκφρασμένο στο αντίστοιχο νόμισμα. 

Επομένως, η ισορροπία των εξωτερικών εκτιμήσεων των νομισμάτων με αυτή της 

Θ.Ι.Α.Δ., απορρέει από την πραγματική εσωτερική τους αξία».

Υπέρ της κατάρριψης της εν λόγω θεωρίας εμφανίζεται ο Samuelson (1974), 

σύμφωνα με τον οποίο:

«Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, ελευθέρου εμπορίου (χωρίς 

ποσοστώσεις, δασμούς ή συναλλαγματικού ελέγχους), οι σχετικές τιμές ενός αγαθού 

δεν αποκλίνουν σε τοπικό επίπεδο αν τα κόστη συναλλαγής είναι μηδέν. Σε αυτή την 

περίπτωση ο λόγος των διεθνών τιμών των ανταγωνιστικών αγαθών θα ισούται με 

την τιμή της ελεύθερης συναλλαγματικής ισοτιμίας ως αποτέλεσμα ενεργού 

ανταγωνιστικού αρμπιτράζ. Επιπλέον, αυτό που συμβαίνει σε κάθε αγαθό θα ισχύει 

και για τους μέσους δείκτες τιμών. Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες η υπάρχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία δεν μπορεί να αποκλίνει ούτε στο απειροελάχιστο με 

εξαίρεση τις ατέλειες στην διαδικασία του αρμπιτράζ. Αυτό όμως αντιτίθεται στην 

θεωρία όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Cassel, ο οποίος υιοθετεί υποθέσεις που 

συνιστούν καλή προσέγγιση της πραγματικότητας (βασική υπόθεση είναι η ύπαρξη 

και των μη εμπορεύσιμων αγαθών που συνδέονται στενά με τα εμπορεύσιμα αγαθά 

μέσω των διαδικασιών μεταφοράς και επικοινωνιών, τεχνολογικών επιτευγμάτων, 

χρήσης κοινών συντελεστών παραγωγής κ.τ.λ.). Μία επιπλέον υπόθεση, που πρέπει 

να γίνει για την τεκμηρίωση της Θ.Ι.Α.Δ., είναι η μη μεταβλητότητα του λόγου του 

επιπέδου των τιμών των εμπορεύσιμων προς τα μη εμπορεύσιμα αγαθά σε 

πραγματικές μεταβολές της οικονομίας».

Ακόμη, βασικές διαφοροποιήσεις της Θεωρίας από αυτή που διατυπώθηκε από 

τον Cassel είναι οι εξής:

1. Ο μηχανισμός προσαρμογής των συναλλαγματικών ισοτιμιών προς την τιμή 

ισορροπίας που καθορίζεται από την Θ.Ι.Α.Δ. περιλαμβάνει μεγάλες 

ελαστικότητες των τιμών στις αγορές αγαθών (Yeager, 1958, 1978, 1986).

2. Η διαφοροποίηση του νόμου της μιας τιμής υπό διαφορετικά 

συναλλαγματικά καθεστώτα. Συνεπώς, υπό καθεστώς σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών το επίπεδο τιμών της ημεδαπής καθορίζεται 

από το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής υπό την υπόθεση πως η ημεδαπή 

αποτελεί μικρή χώρα. Επομένως, αν ασκηθεί μία μακροοικονομική 

πολιτική, η οποία επηρεάζει το επίπεδο τιμών της ημεδαπής, τότε, αυτό θα 

μεταβιβαστεί και στο παγκόσμιο επίπεδο τιμών. Οπότε, μέσω αυτής της
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διαδικασίας παρατηρείται μία μεταβίβαση του πληθωρισμού στη διεθνή 

οικονομία (pass through effect). Σε περίπτωση καθεστώτος ελευθέρα 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, η οικονομία της ημεδαπής 

ανακτά τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής και συνεπώς της κίνησης 

επιπέδου των τιμών.

2.2.2 Η σγετική εκδοχή me Θ.Ι.Α.Α.

Η σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., επικρατεί όταν ισχύει η σχέση:

Λ Λ Λ ^

Ε = Ρ-Ρ (2)

Το σύμβολο (Λ) δηλώνει την ποσοστιαία μεταβολή της μεταβλητής. Επομένως, 

σύμφωνα με την εξίσωση (2), η ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

ισούται με την ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου τιμών της ημεδαπής μείον την 

ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών της αλλοδαπής. Συνεπώς, ενώ στην 

απόλυτη εκδοχή υποστηρίζεται η άποψη πως η συναλλαγματική ισοτιμία ισούται με 

το λόγο του δείκτη των τιμών της κάθε χώρας, η σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. 

πραγματεύεται τις ποσοστιαίες μεταβολές των προαναφερθέντων μεταβλητών.

Η ποσοστιαία μεταβολή στο επίπεδο των τιμών ισούται με τον ρυθμό του 

πληθωρισμού. Άρα, η σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. είναι δυνατόν να διατυπωθεί και 

ως εξής: «Η ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι ίση με την 

διαφορά των πληθωρισμών μεταξύ της ημεδαπής και της αλλοδαπής». Άρα λοιπόν η 

χρήση της σχετικής εκδοχής δεν αποτελεί μία υπόθεση τόσο ισχυρή όσο είναι η 

απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. Εάν ισχύει η απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., τότε ισχύει 

και η σχετική, ενώ δεν ισχύει η αντίστροφή πρόταση. Η σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. 

αποτελεί μία εναλλακτική εκδοχή η οποία ερμηνεύει την πιθανότητα ατελειών της 

αγοράς όπως τα κόστη μεταφοράς και οι ποσοστώσεις. Η εν λόγω εκδοχή 

αναγνωρίζει το γεγονός πως η ύπαρξη ατελειών στην αγορά παρόμοιων προϊόντων 

που προέρχονται από διαφορετικές χώρες συνεπάγεται πως δεν θα είναι ίδιες και οι 

τιμές αυτών όταν εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο 

ρυθμός μεταβολής στις τιμές των αγαθών θα είναι παρόμοιος όταν μετράται στο 

κοινό νόμισμα υπό την συνθήκη πως τα κόστη μεταφοράς και οι όροι εμπορίου 

παραμένουν αμετάβλητοι. Επομένως αν παρατηρηθεί μεγάλου μεγέθους μεταβολή 

στον πληθωρισμό της μίας χώρας θα αναμένεται μεγάλη μεταβολή και στην 

συναλλαγματική ισοτιμία έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η μεγάλου μεγέθους
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μεταβολή του πληθωρισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες οι τιμές των αγαθών δεν θα 

διαφοροποιούνται για τους καταναλωτές.

Βασική τροποποίηση στην σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., που διατυπώθηκε από 

τον Cassel, σημειώθηκε μόνο ως προς το θεώρημα ουδετερότητας που 

χρησιμοποιήθηκε για την τεκμηρίωση της. Πιο συγκεκριμένα, αν η σχετική εκδοχή 

της Θ.Ι.Α.Δ. εμφανίζεται εξισωμένη με την απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. για την ίδια 

περίοδο αναφοράς. Η άποψη του Cassel είναι, πως η ισότητα ισχύει υπό την 

προϋπόθεση πως οι μεταβολές στην οικονομία είναι νομισματικές και όχι 

πραγματικές.

Η άποψη των διαδόχων του Cassel είναι, πως απαιτείται η παραδοχή κάποιων 

υποθέσεων για την ισχύ του εν λόγω θεωρήματος. Δηλαδή:

1. Να μην υπάρχει ψευδαίσθηση του χρήματος, γεγονός που σημαίνει ότι, οι 

συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης είναι ομογενείς συναρτήσεις 

μηδενικού βαθμού ως προς τις ονομαστικές τιμές.

2. Οι νομισματικές μεταβολές ή διαταραχές δεν περιλαμβάνουν πραγματικές 

μεταβολές στην οικονομία Επομένως, η πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία ορίζεται ως ο λόγος της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

προς το επίπεδο των τιμών, παραμένει ανεπηρέαστη από νομισματικές 

μεταβολές.

Συμπέρασμα των παραπάνω παραδοχών, είναι ότι, το θεώρημα της 

ουδετερότητας ισχύει μακροπρόθεσμα, ενώ βραχυπρόθεσμα δεν ισχύει καθώς οι 

πραγματικές μεταβολές λαμβάνουν χώρα στις οικονομίες είτε σαν μεμονωμένες 

διαταράξεις είτε σαν συνέπεια των νομισματικών διαταράξεων. Όμως, ακόμη και αν 

οι νομισματικές μεταβολές υπερτερούν των πραγματικών μεταβολών, η σχετική 

εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. εξακολουθεί να είναι εφαρμόσιμη ακόμη και προσεγγιστικά 

(Cassel, 1918, Stockman, 1980).

2.2.3 Οι ποαναατικέ€ συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η Θ.Ι.Α.Δ. καθορίζει το επίπεδο ισορροπίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Το ερώτημα όμως που αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης είναι η 

συμπεριφορά των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ως πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες ορίζονται οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

προσαρμοσμένες ως προς τα ποσοστά των εθνικών επιπέδων των τιμών.

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία στην λογαριθμική μορφή ορίζεται ως

εξής:
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?,=*,+κ -ρ, (3)

όπου:

qt: Ο φυσικός λογάριθμος της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

et: Ο φυσικός λογάριθμος της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

Ρ,: Ο φυσικός λογάριθμος του δείκτη τιμών της ημεδαπής 

Ρ*: Ο φυσικός λογάριθμος του δείκτη ημών της αλλοδαπής

Ως πιο σημανηκά θεωρούνται πέντε διαφορεηκά είδη μέτρων της πραγμαηκής 

συναλλαγμαηκής ισοημίας οι οποίες βασίζονται εναλλακηκά στους δείκτες των 

ημών του καταναλωτή, αποπληθωριστές Α.Ε.Π., δείκτες ημών χονδρικής πώλησης, 

δείκτες κανονικοποιημένου μοναδιαίου κόστους εργασίας καθώς και δείκτες των 

ημών των εξαγωγών. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται οι πέντε διαφορεηκοί 

δείκτες για ης χώρες της Ιαπωνίας - Η.Π.Α. καθώς και Η.Π.Α.- Γερμανίας. Οι πέντε 

διαφορεηκοί δείκτες που προκύπτουν εκφράζουν ης πραγμαηκές συναλλαγμαηκές 

ισοημίες οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Ειδικότερα ο κάθε δείκτης παρουσιάζει μεγάλου μεγέθους και μεγάλης εμμονής 

αποκλίσεις γύρω από το μέσο όρο. Επομένως οι πραγματικές συναλλαγμαηκές 

ισοημίες δεν παραμένουν σταθερές μακροπρόθεσμα. Σης παραγράφους που 

ακολουθούν παρατίθενται οι παράγοντες που προσδιορίζουν ης πραγμαηκές 

συναλλαγμαηκές ισοημίες και προκαλούν ης αποκλίσεις από τη Θ.Ι.Α.Δ.

Σχήμα 1: Οι πραγμαηκές συναλλαγμαηκές ισοημίες Ιαπωνίας - Η.Π.Α. 1970 - 94 

(1970=100)
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Σχήμα 2: Οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες Μ. Βρετανίας - Γερμανίας 

1970-94(1970=100)

Πηγή: Τετραμηνιαίες τιμές από το International Monetary Fund International Financial Statistics and 

Research and Development.

2.2.4 Παράγοντες προσδιορισμού των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών

2.2.4.1 Ο ρόλος του αποτελέσιιατος Balassa - Samuelson

Η θεωρία αυτή ερμηνεύει το φαινόμενο της απόκλισης από τη Θεωρία της 

Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται για την 

ερμηνεία των κινήσεων της μακροπρόθεσμης τιμής ισορροπίας των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως αυτή καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ. Σύμφωνα με 

αυτό το υπόδειγμα, οι πλούσιες χώρες γίνονται πλούσιες αφού εκμεταλλεύονται την 

παραγωγικότητα των εμπορεύσιμων σύγχρονων τομέων. Αντίθετα, όλοι οι μη 

εμπορεύσιμοι παραδοσιακοί τομείς, σε πλούσιες και φτωχές χώρες, παραμένουν 

στάσιμες από την άποψη της τεχνολογίας. Έστω ότι ο νόμος της μιας τιμής ισχύει 

μόνο για τα εμπορεύσιμα αγαθά, ενώ ο συντελεστής παραγωγής εργασία 

χαρακτηρίζεται από τέλεια κινητικότητα μεταξύ των κλάδων της οικονομίας αλλά όχι 

και σε διεθνές επίπεδο. Καθώς η παραγωγικότητα στους σύγχρονους κλάδους 

αυξάνει τα επίπεδα των μισθών παρατηρείται αύξηση των τιμών των μη 

εμπορεύσιμων αγαθών. Θεωρώντας τον δείκτη τιμών, ως το σταθμισμένο μέσο των 

τιμών των εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων αγαθών, οι χώρες θα 

χαρακτηρίζονται από υπερεκτιμημένες τιμές των νομισμάτων τους.

Βασικές υποθέσεις του εν λόγω υποδείγματος είναι οι εξής:

• Θεωρεί ότι υπάρχουν 2 χώρες η ημεδαπή και η αλλοδαπή. Η κάθε χώρα 

παράγει δύο ειδών αγαθά, τα εμπορεύσιμα και τα μη εμπορεύσιμα, που
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συμβολίζονται με Τ και Ν αντίστοιχα. Τα αγαθά αυτά παράγονται υπό 

συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού χρησιμοποιούν μόνο το συντελεστή 

παραγωγής εργασία με μισθούς Wrai W* αντίστοιχα.

• Σε ότι αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας αυτή συμβολίζεται με ΑΤ 

και Αν αντίστοιχα σε κάθε τομέα για την ημεδαπή ενώ για την αλλοδαπή τα 

αντίστοιχα σύμβολα είναι τα Ατ και ΑΝ.

• Το εμπόριο δε συνοδεύεται από κόστος, με αποτέλεσμα οι τιμές να 

εξισώνονται στις δύο χώρες , με συνέπεια την εξίσωση του επιπέδου των 

σχετικών μισθών αφού θα ισχύει η σχέση:

w = p=p; = wl
a, ' Ρτ

(4)

Τα επίπεδα τιμών στη συνέχεια με τη σειρά τους καθηλώνουν τις τιμές των μη 

εμπορεύσιμων αγαθών στο επίπεδο που παρέχεται από τη σχέση:

W W'
Λ — λ * (5)

*Λ,

Βάσει των παραπάνω και με χρήση μιας αυθαίρετης τιμής, ως τιμή αναφοράς, 

δηλαδή Ρτ = 1 μπορεί να επιλυθεί εύκολα το σύστημα των έξι εξισώσεων με έξι 

αγνώστους για τέσσερα επίπεδα τιμών και δύο επίπεδα μισθών.

• Το επίπεδο των τιμών ως συνάρτηση των εμπορεύσιμων και μη 

εμπορεύσιμων αγαθών παρέχεται από το δείκτη τιμών σύμφωνα με 

τη σχέση:

Ρ_
Ρ*

ρβ ρθ 
ΓΝ *Τ 

ρ’β 
~Ν

(ρ \θ
~Ν
Ρ*

V 'Ν V

'ατ/α'νλΘ (6)
Ατ!Αν

Αναλυτική παρουσίαση του ελέγχου της επίδρασης του αποτελέσματος Balassa 

- Samuelson στην συμπεριφορά των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

παρατίθεται σε επόμενες ενότητες.

2.2.4.2 Η υπόθεστι τιαολόνησικ τικ αγοράς (Pricing - to Market Hypothesis)

To αποτέλεσμα των Balassa - Samuelson εστιάζει στις αποκλίσεις από το νόμο 

της μιας τιμής που αποδίδονται στην παρουσία των μη εμπορεύσιμων αγαθών. 

Περιορισμένη είναι η μελέτη των παραγόντων, που προκαλούν αποκλίσεις από το 

νόμο της μιας τιμής μέσω των εμπορεύσιμων αγαθών. Εξαίρεση αποτελούν τα αγαθά 

που φαίνονται ως εμπορεύσιμα ενώ συνίστανται από μη εμπορεύσιμα συστατικά.
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Εμπειρικά, έχει διαπιστωθεί από τους Isard (1977), Giovannini (1988), Engel (1993), 

η ύπαρξη αποκλίσεων από το νόμο της μιας τιμής στα εμπορεύσιμα αγαθά

Πρακτικά, το βραχυπρόθεσμο μέγεθος και η κατεύθυνση αυτών ακολουθεί τις 

κινήσεις των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μία προφανής ερμηνεία 

αυτών, είναι οι βραχυπρόθεσμες ακαμψίες των τιμών, εξαιτίας του κόστους 

τιμολόγησης στην αλλαγή των τιμών. Οι Frankel και Rose καθώς και οι Garber και 

Svensson, ασχολούνται με το πώς οι βραχυπρόθεσμες ακαμψίες των τιμών 

επηρεάζουν την μετάβαση των πραγματικών και νομισματικών διαταραχών.

Μία ακόμη θεωρία, που ερμηνεύει τις αποκλίσεις από το νόμο της μιας τιμής 

στα εμπορεύσιμα αγαθά, είναι η τιμολόγηση της αγοράς όπως αυτή διατυπώθηκε από 

τους Krugman (1987) και Dombusch (1987). Έστω ότι εφαρμόζεται η πολιτική της 

τιμολόγησης από πωλητές ενός ολιγοπωλιακού κλάδου. Αυτό έχει σαν συνέπεια, τη 

χρέωση διαφορετικών τιμών στο ίδιο αγαθό. Συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας, 

είναι η διαφοροποίηση των τιμών των αυτοκινήτων BMW στη Γερμανία και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Αν τα εν λόγω αυτοκίνητα είναι πραγματικά εμπορεύσιμα, 

ποιος ο λόγος για τον οποίο το αρμπιτράζ των αγαθών δεν επιφέρει εξομάλυνση στη 

διαφορά των τιμών; Η θεωρία στηρίζει την άποψη ότι υπάρχει πληθώρα περιπτώσεων 

στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να πωλούν τα αγαθά σε διαφορετικές τιμές στην 

ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Στην πράξη όμως, η διάκριση τιμών αυτής της μορφής 

είναι δυνατόν να εμφανίζεται σε πολύ περιορισμένη έκταση. Στην περίπτωση των 

ηλεκτρονικών, υπάρχει μία «γκρι» αγορά στην οποία τα αγαθά αγοράζονται σε χώρες 

όπου το επίπεδο των τιμών είναι χαμηλό με στόχο την άμεση μεταπώληση σε χώρες 

όπου ο κατασκευαστής επιχειρεί να χρεώσει υψηλές τιμές. Επιπλέον, η θεωρία 

τιμολόγησης της αγοράς αποτελεί μία πιθανή ερμηνεία μακροπρόθεσμων αποκλίσεων 

από το νόμο της μιας τιμής ενώ ερμηνεύει και την μεταβίβαση νομισματικών 

διαταραχών όταν υπάρχουν ονομαστικές ακαμψίες. Τα υποδείγματα των Dombush - 

Krugman, υποθέτουν πως βραχυπρόθεσμα τα κόστη ορίζονται σε ονομαστικούς 

όρους εκφρασμένα στο νόμισμα του προμηθευτή. Συνεπώς, αν υπάρχει μία εξωγενής 

ανατίμηση του νομίσματος της ημεδαπής τότε το πραγματικό κόστος προμήθειας 

αγαθών για πώληση στην αγορά της αλλοδαπής αυξάνει. Αν η ελαστικότητα της 

ζήτησης ήταν μονάδα, τότε η αύξηση της τιμής πάνω από το κόστος δεν θα 

επηρεαζόταν κατά τον Marston (1990), αλλά η αύξηση της τιμής πάνω από το κόστος 

θα μειωνόταν στα αγαθά της αλλοδαπής, αν η ελαστικότητα ζήτησης των τιμών είναι
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μεγαλύτερη της μονάδας. Η παραπάνω αποτελεί τη γενική περίπτωση μονοπωλητή, 

όπου το οριακό κόστος παραγωγής είναι μη μηδενικό.

Ο Kasa (1992), ερευνά τη διάκριση τιμών ως την πιο πιθανή ερμηνεία 

τιμολόγησης της αγοράς. Επιπλέον, ισχυρίζεται πως η τιμολόγησης της αγοράς 

ερμηνεύεται με τη χρήση του πλαισίου κόστους προσαρμογής ενώ είτε η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει ένα είδος κόστους προσαρμογής στη μεταβολή των τιμών ή όπως στην 

περίπτωση των Froot και Klemperer (1989), οι μεταβολές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες που αναμένονται προσωρινές θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις 

του ποσού που συναθροίζεται στο κόστος σε σχέση με τις αποκλίσεις που 

αναμένονται μόνιμες. Υπάρχει απόδειξη, που τεκμηριώνει τις θεωρίες τους, υπό την 

υπόθεση πως τα οικονομούντα άτομα αντιμετωπίζουν την αύξηση της τιμής 

προσφοράς του δολαρίου ως προσωρινή.

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών, περιλαμβανομένου και αυτής του Knetter 

(1989), βρίσκουν πως η εν λόγω υπόθεση αναφέρεται περισσότερο σε Γερμανούς και 

Ιάπωνες εξαγωγείς και όχι τόσο σε Αμερικανούς εξαγωγείς. Ο Knetter (1993), 

βρίσκει πως η πολιτική της τιμολόγησης αποτελεί τακτική παρόμοια μεταξύ των 

χωρών αν κάποιος ασκεί έλεγχο για επιδράσεις της βιομηχανίας. Οι εξαγωγείς των 

Ηνωμένων Πολιτειών, εμφανίζουν την τάση να εστιάζουν σε βιομηχανίες όπου η 

συμπεριφορά της τιμολόγησης λιγότερο δεδομένη. Οι Rangan και Lawrence (1993), 

ισχυρίζονται πως ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι περιορισμένη η 

εφαρμογή πολιτικής της τιμολόγησης είναι, ότι οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις πωλούν 

τα προϊόντα τους στην αλλοδαπή σε θυγατρικές επιχειρήσεις και πως η πολιτική της 

τιμολόγησης λαμβάνει χώρα σε επίπεδο θυγατρικών επιχειρήσεων.

Οι Ghosh και Wolf (1994), επιχειρούν μία διάκριση των τιμών μεταξύ του 

κόστους τιμολόγησης και των θεωριών τιμολόγησης της αγοράς. Το σύνολο των 

δεδομένων τους, αποτελείται από τιμές πώλησης του περιοδικού Economist για 

έντεκα Ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα έτη 1973 - 1990. 

Ισχυρίζονται, πως η σημασία των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις 

μεταβολές των σχετικών τιμών μεταξύ των χωρών στηρίζει την άποψη πως οι 

αποκλίσεις από το Νόμο της μιας Τιμής κατευθύνονται τουλάχιστον μερικώς από τα 

κόστη τιμολόγησης. Σύμφωνα με προαναφερθέντες ισχυρισμούς, οι θεωρίες της 

πολιτικής τιμολόγησης και του κόστους τιμολόγησης που ερμηνεύουν τις αποκλίσεις 

από το Νόμο της μιας Τιμής δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες.
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Μία από τις σημαντικές επιστημονικές εργασίες, που ασχολείται με την 

πολιτική της τιμολόγησης, είναι αυτή των Feenstra και Kendall (1994), σύμφωνα με 

τους οποίους, οι μεταβολές στις τιμές σε σχέση με το κόστος παραγωγής μεταξύ των 

χωρών μπορεί να έχουν ένα μόνιμο συστατικό με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα αυτό να 

καθίσταται τόσο σημαντικό, όσο το αποτέλεσμα Balassa - Samuelson σε ότι αφορά 

την ερμηνεία των αποκλίσεων από το Νόμο της μιας Τιμής. Ένα τέτοιο καθεστώς, 

είναι δυνατόν να δημιουργηθεί υπό την υπόθεση πως οι επιχειρήσεις διατηρούν την 

τμηματοποίηση μεταξύ των αγορών για άπειρο χρονικό διάστημα.

Τα επόμενα έτη, αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης αποτέλεσε η χρήση 

υποδείγματος, στα οποία ενσωματώνεται η πολιτική της τιμολόγησης με βάση το 

εγχώριο νόμισμα καθώς και η εκτεταμένη ανάλυση των επιδράσεων της πολιτικής σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας.

Χαρακτηριστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στα οποία έχει ενσωματωθεί 

η υπόθεση της τιμολόγησης αγοράς [(Pricing - Το - Market (ΡΤΜ) hypothesis], είναι 

των Betts και Devereux (1996, 1998), Chang και Devereux (1998), Chari, Kehoe και 

McGrattan (1998a) καθώς και των Devereux και Engel (1998).

Οι Chang και Devereux (1998), οι οποίοι χρησιμοποίησαν της υπόθεση της 

τιμολόγησης αγοράς, διατυπώνουν την άποψη, ότι δεν είναι επαρκής η 

εξακολουθητικότητα που επέρχεται στην κίνηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών αν 

δεν ληφθεί υπόψη η ακαμψία των τιμών.

Οι Chari et al. (1998a) βρίσκουν πως οι άκαμπτες τιμές προσδίδουν εμμονή στα 

δεδομένα αλλά, μόνο εάν κάποιος αποδέχεται συμφωνία που διατηρεί τις τιμές 

σταθερές για διάρκεια τριών ετών.

Υπάρχει η γενικότερη αντίληψη, ότι οι συμφωνίες που καθορίζουν τις τιμές, 

είναι μεγαλύτερης διάρκειας στην πράξη, ενώ θα ήταν επιθυμητό ένα υπόδειγμα που 

να αποδέχεται πως οι αποκλίσεις των τιμών και των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών διαρκούν περισσότερο από την ακαμψία που επιβάλλεται εξωγενώς από 

την εκάστοτε συμφωνία (ενδογενής εξακολουθητικότητα). Όμως, οι Chari et al. 

(1998a), βρίσκουν πως αυτό δεν αποτελεί την περίπτωση σε ένα περιβάλλον γενικής 

ισορροπίας.

Επιπρόσθετα, οι Bergin και Feenstra (2000α), επεκτείνουν το υπόδειγμα των 

Obstfeld και Rogoff (1995), ενσωματώνοντας την υπόθεση τιμολόγησης της αγοράς 

(pricing-to-market hypothesis), καθώς και τις συμφωνίες που χαρακτηρίζονται από 

αστάθεια στις τιμές. Απαραίτητη για την τεκμηρίωση της ανάλυσης, θεωρήθηκε από
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τους Bergin καν Feenstra, η χρήση της ζήτησης σε λογαρίθμους για την 

αυθεντικότερη δημιουργία της υπόθεσης τιμολόγησης της αγοράς (λόγω του 

γεγονότος ότι αποδίδει την αναλυτική ευκαμψία της ελαστικότητας της ζήτησης).

Βασικά ευρήματα της εργασίας αυτής, είναι ο μεγαλύτερος βαθμός ανοίγματος 

της οικονομίας περιορίζοντας τον βαθμό της ενδογενούς εξακολουθητικότητας. Η 

παρουσία αγαθών της αλλοδαπής, προκαλεί την σε μικρότερο χρόνο προσαρμογή του 

δείκτη τιμών σε μία νομισματική διατάραξη. Όμως, διαπιστώθηκε πως για λογικές 

τιμές των παραμέτρων η ύπαρξη ενός σημαντικού βαθμού ενδογενούς 

εξακολουθητικότητας

Επιπλέον, το υπόδειγμα εμφανίζει περισσότερη εξακολουθητικότητα από άλλες 

μελέτες ενώ για λογικές τιμές των παραμέτρων διαπιστώνεται αυτοσυσχέτιση στα 

δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, το εν λόγω υπόδειγμα οδηγεί σε συναλλαγματικές ισοτιμίες 

overshooting καθώς και σημαντική μεταβλητότητα αυτών. Τέλος, παρατηρείται 

συσχέτιση μεταξύ μεταβλητότητας και εξακολουθητικότητας.

Για παράδειγμα, μεγαλύτερη εξακολουθητικότητα τείνει να πολλαπλασιάζει την 

ευκαμψία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και επομένως την μεταβλητότητά τους.

Μία επίσης αξιοσημείωτη προσπάθεια, αποτελεί αυτή των Betts και Devereux 

(2000). Εδώ, ο χαρακτηρισμός τιμολόγηση της αγοράς, απορρέει από την υπόθεση 

πως οι τιμές πολλών αγαθών επιβάλλονται στο εγχώριο νόμισμα του αγοραστή με 

αποτέλεσμα να μην παρατηρείται προσαρμογή με μεγάλη συχνότητα. Συνεπώς, οι 

πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ακολουθούν τις ονομαστικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες σε μεγάλο βαθμό. Αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης, 

αποτελεί το γεγονός, ότι η αύξηση της τιμής σε σχέση με το κόστος ακολουθεί 

ενδογενείς διακυμάνσεις και όχι τις ονομαστικές τιμές. Σε αυτό το θεωρητικό 

πλαίσιο, τα εμπορεύσιμα αγαθά χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τμηματοποίησης 

της εθνικής αγοράς, ενώ το εμπόριο διεξάγεται μόνο από τις επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικό του υποδείγματος, αποτελεί η ακαμψία των τιμών σε όρους 

εγχώριου νομίσματος εξαιτίας της μη συμμετοχής των νοικοκυριών στο αρμπιτράζ, 

ώστε να εξισωθούν οι τιμές καθώς και από την συμπεριφορά των επιχειρήσεων οι 

οποίες συνδέονται με βραχυπρόθεσμο καθορισμό των ονομαστικών τιμών.

Το εν λόγω υπόδειγμα, βασίζεται σε μία οικονομία με διαφοροποιημένα 

προϊόντα με βασική υπόθεση την διάκριση τιμών μεταξύ των χωρών. Άρα η επιβολή 

σε μεγάλη έκταση της τιμολόγησης της αγοράς έχει τις εξής συνέπειες:
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> Την μικρή επίδραση στις τιμές του καταναλωτή που επιφέρει μία μεταβολή 

στην συναλλαγματική ισοτιμία. Επιπλέον, αυτό περιορίζει τα 

αναδιανεμητικά αποτελέσματα των μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες που σχετίζονται με μία κατάσταση στην οποία οι τιμές 

επιβάλλονται στο νόμισμα του πωλητή.

> Η εν λόγω υπόθεση, μειώνει τις επιδράσεις της υποτίμησης στις εναλλαγές 

των δαπανών που σημαίνουν μία συσσώρευση της παγκόσμιας ζήτησης 

προς τα αγαθά της χώρας, της οποίας το νόμισμα υποτιμάται.

> Η απόκριση της τιμής ισορροπίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

μεγεθύνεται, αποτέλεσμα συμβατό με τις παρατηρούμενες εμπειρικές 

κανονικότητες σύμφωνα με τις οποίες, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

εμφανίζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις σχετικές τιμές.

Σημαντικές είναι και οι επιδράσεις, της πολιτικής της τιμολόγησης στην 

μεταβίβαση μακροοικονομικών διαταράξεων στην διεθνή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, 

η τιμολόγηση της αγοράς μειώνει ταυτόχρονες κινήσεις της κατανάλωσης που 

επέρχονται από τις αποκλίσεις από τη Θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών 

Δυνάμεων. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις εναλλαγής δαπανών των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών διογκώνοντας τις ταυτόχρονες κινήσεις του προϊόντος σε 

διάφορες χώρες.

Οι επιδράσεις εκτείνονται και σε όρους ευημερίας. Βάση του νόμου της μίας 

τιμής και της Θ.Ι.Α.Δ., η μη αναμενόμενη νομισματική επέκταση αυξάνει την 

ευημερία της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ακολουθείται η 

τιμολόγηση της αγοράς, η νομισματική επέκταση της ημεδαπής αυξάνει την ευημερία 

της ημεδαπής μειώνοντας ταυτόχρονα την ευημερία της αλλοδαπής με αποτέλεσμα η 

νομισματική πολιτική να αποτελεί ένα εργαλείο Beggar - thy - neighbor, εισάγοντας 

την αναγκαιότητα για συνεργασία στα πλαίσια της διεθνούς νομισματικής πολιτικής. 

2.3. Ο δείκτικ Μπινκ Μακ (Big Mac)

Ο δείκτης Μπιγκ Μακ καθιερώθηκε από το περιοδικό Economist ενώ η έννοια 

του χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μία 

προσέγγιση η οποία ανέκτησε το ενδιαφέρον του νόμου της μιας τιμής. Παρέχει ένα 

αποδοτικό και εύχρηστο τρόπο εκτίμησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι 

σχετικές τιμές των χάμπουργκερ (ομοιογενές αγαθό) στις δύο χώρες συγκρίνονται με 

την τιμή των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των δύο νομισμάτων των 

αντίστοιχων χωρών. Το νόμισμα της μίας χώρας υπερεκτιμάται ή υποεκτιμάται σε
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σχέση με ένα άλλο στην περίπτωση που δεν εξισώνεται η τιμή και η συναλλαγματική 

ισοτιμία.

Η οικονομική έρευνα του εν λόγω δείκτη εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό 

μονοπάτι της βιβλιογραφίας της Θ.Ι.Α.Δ., η οποία είναι γνωστή ως οικονομικά των 

χάμπουργκερ, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον Economist.

Ο Cumpy (1996), είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον δείκτη προκειμένου να 

εξετάσει με αυστηρό τρόπο την συνθήκη της Θ.Ι.Α.Δ., καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα πως οι αποκλίσεις από τη Θ.Ι.Α.Δ. με χρήση του Μπιγκ Μακ αποτελούν 

ένα χρήσιμο μέσο για την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι Pakko και 

Polard (1996), καθώς και ο Click (1996), εξετάζουν τη φύση των αποκλίσεων από τη 

Θ.Ι.Α.Δ. όπως αυτή ορίζεται από τον υπό εξέταση δείκτη ενώ οι Annaert και Ceuster 

(1997), ερευνούν την αξία του δείκτη από την πλευρά της επένδυσης. Πρόσφατα ο 

Lan (2001), εξάγει τις μακροπρόθεσμες τιμές ισορροπίας των νομισμάτων από τα 

δεδομένα του Μπιγκ Μακ με χρήση των μεθόδων του Μόντε Κάρλο με στόχο την 

ανάλυση της συνολικής κατανομής των εκτιμώμενων συναλλαγματικών τιμών 

ισορροπίας και να εκτιμήσει την προσαρμογή των πραγματικών ισοτιμιών στο 

μέλλον. Μία ακόμη εφαρμογή του δείκτη καταγράφηκε από τον Mitchel (2000), ο 

οποίος τον χρησιμοποιεί για να συγκρίνει την αγοραστική δύναμη των εσόδων και το 

κόστος ζωής όλου του κόσμου.

Επομένως για να εξετάσουμε την ύπαρξη απόκλισης από την Θ.Ι.Α.Δ., 

εξετάζουμε τις διαφορετικές τιμές στα χάμπουργκερ (Big Mac), της εταιρείας 

εστιατορίων Mac Donald’s, εκφρασμένες σε δολάρια των ΗΠΑ και βλέπουμε αν η 

τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του εν λόγω νομίσματος υποεκτιμάται ή 

υπερεκτιμάται σε σχέση με το δολάριο. Άρα, σύμφωνα με τον δείκτη του (Big Mac), 

θα ισχύουν τα εξής:

> Κίνα $1.26 (υποεκτίμηση 58%).

> Αμερική $3.00

> Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης $3.48 (υπερεκτίμηση 25%).

Ιαπωνία (υποεκτίμηση 17%).

Αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο δείκτης Μπιγκ Μακ (Big 

Mac), για την κάθε χώρα χωριστά για ένα σύνολο 31 χωρών το Δεκέμβριο του 2004.
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Πίνακας 1: Ο δείκτης Μπιγκ Μακ για 31 διαφορετικές χώρες
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2.4 Πρόβλενι/τι ισοτιμιών αε βάση τη Θ.Ι.Α.Α.

Στο Σχήμα 1, παρατίθενται οι τιμές του δολαρίου εκφρασμένες στο νόμισμα της 

αλλοδαπής (Μεγάλη Βρετανία. Γερμανία, Ιαπωνία, Ελβετία) και η σχετική εκδοχή 

της Θ.Ι.Α.Δ., όπως καθορίζεται από τους δείκτες των τιμών του καταναλωτή των 

τεσσάρων εκβιομηχανισμένων χωρών κατά τη διάρκεια της ισχύος των 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών εκφρασμένων σε λογαρίθμους.

Στο Σχήμα 2, παρατίθενται ανάλογες χρονολογικές σειρές για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία για μεγάλη χρονική περίοδο η οποία εκτείνεται 

από το 1871 - 1997. Βασική διαπίστωση, είναι η ύπαρξη αποκλίσεων μεταξύ των 

ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών από τη Θ.Ι.Α.Δ. ενώ με την πάροδο του 

χρόνου υπάρχει τάση επιστροφής σε αυτή.
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Σχήμα 3: Οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα σημεία ισορροπίας που καθορίζονται από 
τη Θ.Ι.Α.Δ. με χρήση των δεικτών των τιμών του καταναλωτή
(α) Ηνωμένες Πολιτείες - Μεγάλη Βρετανία (b) Ηνωμένες Πολιτείες- Γερμανία (c) Ηνωμένες 
Πολιτείες - Ιαπωνία (d) Ηνωμένες Πολιτείες - Ελβετία 
Πηγή: Mark, 2001
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Σχήμα 4: Ηνωμένες Πολιτείες - Μεγάλη Βρετανία ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες 
εκφρασμένες σε λογαριθμική μορφή (συμπαγείς γραμμές), και σημεία ισορροπίας όπως καθορίζονται 
από τη Θ.Ι.Α.Δ. για μία περίοδο 100 ετών.
Πηγή: Mark, 2001.

2.5 Η σημασία me 0.1.A.A..

Η θεωρία της Θ.Ι.Α.Δ., δεν αποτελεί την παλαιότερη θεωρία του προσδιορισμού 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών μιας και αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει την θεωρία 

προσφοράς - ζήτησης, αλλά ούτε και την νεότερή αφού ως τέτοια θεωρείται η 

προσέγγιση της αγοράς των περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, δεν αποτελεί το υπόδειγμα που παρέχει το πιο αποδοτικό μέσο για 

τον καθορισμό της πολιτικής που θα ακολουθηθεί σε περίοδο κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών σε αντίθεση με την νομισματική προσέγγιση 

προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπρόσθετα, δεν αποτελεί το μέσο 

που δίνει τη δυνατότητα στους χαράκτες οικονομικής πολιτικής να απαλλαγούν από 

την ευθύνη που τους συνδέει με την αξία του νομίσματος της χώρας, σκοπό τον οποίο 

επιτυγχάνει η θεωρία του ισοζυγίου πληρωμών.

Όμως η Θ.Ι.Α.Δ. χαρακτηρίζεται από τρεις αλληλοσυνδεόμενες ιδιότητες που 

την καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμη ως θεωρία προσδιορισμού των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Πρώτον, είναι απλή και ιδιαίτερα ελκυστική θεωρία. Δεύτερον, τα 

συστατικά της θεωρίας είναι ιδιαίτερα απλά και βασικά όπως είναι τα επίπεδα των 

τιμών και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για την απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., καθώς
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και ο πληθωρισμός και οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες για την σχετική 

εκδοχή. Τρίτον, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος η έκταση στην οποία 

ισχύει η Θ.Ι.Α.Δ. για παράδειγμα ποιο ποσοστό των μεταβολών στα σχετικά επίπεδα 

των τιμών μεταξύ των χωρών είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί από μεταβολές στην 

συναλλαγματική ισοτιμία. Επομένως, ακόμα και στην περίπτωση μη ισχύος της 

Θ.Ι.Α.Δ., το μέτρο της απόκλισης από αυτή προκαλεί ενδιαφέρον.

Η Θ.Ι.Α.Δ., παρά την ύπαρξη βραχυπρόθεσμων αποκλίσεων από αυτή, 

αποτελεί ένα δομικό λίθο του νομισματικού υποδείγματος. Ένας από τους λόγους για 

τους οποίους ισχύει αυτό, είναι η έλλειψη κάποιας θεωρίας η οποία να τεκμηριώνει 

τη μη ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ. και άρα να μην υπάρχει εναλλακτικός τρόπος που να παρέχει 

τους διεθνής συνδέσμους μεταξύ του επιπέδου των τιμών. Επιπλέον ένας δεύτερος 

λόγος και ίσως περισσότερο πειστικός είναι πως όλες οι θεωρίες περιλαμβάνουν 

κάποιες παραδοχές οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες με αποτέλεσμα κατά 

τον Friedman (1961), η θεωρία πρέπει να κρίνεται όχι βάσει του ρεαλισμού των 

υποθέσεων της, αλλά βάσει της ποιότητας των προβλέψεων αυτής.

2.6 Ο γρίφος της Θ.Ι.Α.Δ.

Ο γρίφος της Θ.Ι.Α.Δ. αναπτύχθηκε από τον Rogoff το 1996, ο οποίος τον 

διετύπωσε ως εξής:

«Πως είναι δυνατόν κάποιος να συμβιβάσει την μεγάλου μεγέθους 

βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας με τον 

εξαιρετικά μικρού μεγέθους ρυθμό με τον οποίο εξαφανίζονται οι διαταράξεις. Οι 

περισσότερες ερμηνείες της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

παραπέμπουν σε χρηματοοικονομικούς παράγοντες όπως είναι οι προτιμήσεις του 

χαρτοφυλακίου, οι βραχυπρόθεσμες φούσκες τιμών και οι νομισματικές διαταράξεις. 

Διαταράξεις τέτοιου είδους, έχουν ουσιαστικές επιδράσεις στην πραγματική 

οικονομία με δεδομένη την ακαμψία των τιμών και των μισθών. Ομόφωνες 

εκτιμήσεις για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στις οποίες οι αποκλίσεις από τη 

Θ.Ι.Α.Δ. εξασθενίζουν, προτείνουν ως χρόνο ημίσειας ζωής τρία έως πέντε έτη ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί από ονομαστικές 

ακαμψίες. Δεν είναι δύσκολο να ερμηνευθούν οι μικρές ταχύτητες προσαρμογής εάν 

οι πραγματικές διαταράξεις (στις προτιμήσεις ή την τεχνολογία) είναι αυτές που 

επικρατούν. Όμως, τα υπάρχοντα υποδείγματα που βασίζονται στις πραγματικές
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διαταράξεις δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών».

Αλγεβρικά, το υπόδειγμα που περιγράφει τον εν λόγω γρίφο, δίνεται από την 

σχέση που παρέχει την τιμή της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία και 

θεωρούμε πως ακολουθεί μία αυτοπαλίνδρομη διαδικασία πρώτης τάξης της μορφής

q, ~Ά ~<ί) + ε„ (7)

q : Η σταθερά, τιμή ισορροπίας 

£·,: Ο τυχαίος όρος σφάλματος

φ: Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης, μια άγνωστη παράμετρος , η οποία 

καθορίζει την ταχύτητα επιστροφής στη μέση τιμή.

Η ταχύτητα με την οποία εξαφανίζονται οι διαταράξεις, σχετίζεται με τον 

εκτιμηθέντα συντελεστή στην αυτοπαλίνδρομη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφηκε 

παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, ένα ποσοστό φ της κάθε διατάραξης παραμένει μετά 

από μία περίοδο, φ2 μετά από δύο περιόδους, και τέλος φ" μετά από η περιόδους. 

Ένας τρόπος για να κατανοήσουμε την ταχύτητα με την οποία η συναλλαγματική 

ισοτιμία επιστρέφει στη μέση τιμή, είναι να προσδιορίσουμε το χρόνο που απαιτείται 

για να μειωθεί η επίδραση της διατάραξης κατά 50%, ειδικότερα να υπολογίσουμε το 

χρόνο ημίσειας ζωής των διαταράξεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2.7 Εαπειοικτί Etpgpuovii me Θ.Ι.Α.Α.

Η Θ.Ι.Α.Δ., τόσο κατά τον Cassel, όσο και κατά τους σύγχρονους αναλυτές, 

αποτέλεσε μία θεωρία η οποία εκτιμήθηκε είτε ως θεωρία που καθορίζει τη 

συναλλαγματική ισοτιμία είτε σαν βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη συνθήκη 

ισορροπίας καθώς και σαν μία συνθήκη αποτελεσματικού αρμπιτράζ (arbitrage) στις 

αγορές αγαθών ή στις αγορές αξιών (Officer, 1982, Dombush, 1987, Taylor, 1995, 

Froot and Rogoff, 1995, Rogoff, 1996).

Ο έλεγχος της Θ.Ι.Α.Δ. σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο επίπεδο, αποτέλεσε 

αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης. Η έλευση των κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, κατέστησε σαφές το γεγονός πως η Θ.Ι.Α.Δ., δεν αποτελεί μία 

βραχυπρόθεσμη σχέση. Την εμπειρική επαλήθευση χαρακτηρίζουν δύο 

αντικρουόμενες συνθήκες. Ειδικότερα το γεγονός πως η κίνηση του επιπέδου των 

τιμών δεν αντισταθμίζει τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μηνιαία ή 

ετήσια βάση καθώς και η έλλειψη οικονομετρικών τεχνικών και δεδομένων που
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αναφέρονται στο καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούσε 

ανασταλτικό παράγοντα στον έλεγχο της ισχύος της Θ.Ι.Α.Δ. (Rogoff, 1996). Όμως, 

τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος που έγινε είναι μεγάλη, παρέχοντας σημαντικά 

αποτελέσματα.

Η τεράστια σε μέγεθος πρόσφατη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εμπειρική 

επαλήθευση της Θ.Ι.Α.Δ., θα μπορούσε να διακριθεί σε τρεις μεγάλες υποκατηγορίες. 

Οι τρεις αυτές υποκατηγορίες ή στάδια των ελέγχων της Θ.Ι.Α.Δ. είναι οι ακόλουθες:

> Οι παλαιότεροι έλεγχοι στους οποίους η μηδενική υπόθεση είναι πως η 

Θ.Ι.Α.Δ. ισχύει.

> Οι λιγότερο πρόσφατες θεωρίες και έλεγχοι χρονολογικών σειρών στους 

οποίους η μηδενική υπόθεση είναι πως η Θ.Ι.Α.Δ. είναι μόνιμη.

> Πρόσφατοι έλεγχοι συνολοκλήρωσης, στους οποίους η μηδενική υπόθεση 

είναι πως οι αποκλίσεις από κάθε γραμμικό συνδυασμό των τιμών και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι μόνιμες.

Ο νόμος της μιας τιμής αποτελεί τη βάση της Θ.Ι.Α.Δ. Ο νόμος της μιας τιμής, 

σε όρους εξίσωσης, διατυπώνεται ως εξής:

Ρ,(0 = P*(i) + s, (8)

όπου pt(i) είναι ο λογάριθμος την χρονική στιγμή t, της τιμής της ημεδαπής του 

αγαθού i, ρ( *(ϊ) είναι ο λογάριθμος της τιμής του ίδιου αγαθού της αλλοδαπής ενώ st 

είναι ο λογάριθμος της τιμής της ξένης συναλλαγματικής ισοτιμίας τη χρονική στιγμή 

t. Η τεκμηρίωση και η ερμηνεία του νόμου της μιας τιμής είναι δυνατή με το 

αρμπιτράζ των αγαθών. Πράγματι, αν παραλειφθούν οι δασμοί και τα κόστη 

συναλλαγών το εμπόριο διασφαλίζει την εξίσωση των τιμών μεταξύ των χωρών. Η 

ισχύς του νόμου της μιας τιμής για κάθε αγαθό είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε 

ανάλογα «καλάθια» αγαθών. Στην πλειοψηφία των ελέγχων, χρησιμοποιούνται οι 

δείκτες τιμών καταναλωτή καθώς και οι δείκτες τιμών παραγωγού. Οι σταθμίσεις και 

οι μίξεις των αγαθών που χρησιμοποιούνται διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά την απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. και 

χρησιμοποιείται ο δείκτης των τιμών καταναλωτή, η σχέση δίνεται ως εξής:

P,(CPI) = p'(CPI) + st (9)
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Εάν ισχύει ο νόμος της μιας τιμής, αυτό δεν συνεπάγεται και την ισχύ της 

συνθήκης (2), εκτός αν οι δύο χώρες έχουν ταυτόσημα καλάθια κατανάλωσης.

Για τον έλεγχο της σχετικής εκδοχής της Θ.Ι.Α.Δ. χρησιμοποιείται η σχέση που 

ακολουθεί:

Ap,(CPI) = Aps(CPI) + Ay, (10)

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, οι μεταβολές στα σχετικά επίπεδα των τιμών 

αντισταθμίζονται από μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία. Ο πληθωρισμός 

αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες των σχέσεων (9) και (10). 

Πράγματι, στην περίπτωση χωρών με χαμηλό πληθωρισμό το ενδεχόμενο να ισχύει η 

τελευταία σχέση είναι περισσότερο πιθανό σε σχέση με την (9), αφού οι πραγματικές 

διαταράξεις οδηγούν σε μεταβολές των σχετικών τιμών των διαφορετικών 

«καλαθιών» αγαθών. Επιπλέον, σε χώρες με διαφορετικό πληθωρισμό θεωρείται 

αναμενόμενη η ισχύς της σχέσης (10) ακόμη και όταν αυτό δεν συμβαίνει για την (9).

Η πίστη των οικονομολόγων στη Θ.Ι.Α.Δ., απορρέει από τη δοξασία που 

κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, σύμφωνα με την οποία, οι 

κινήσεις στα επίπεδα των τιμών δέχονται επιδράσεις από νομισματικούς παράγοντες. 

Κατά τους Frankel (1986), Taylor (1995), Frankel και Rose (1995), η ισοτιμία 

καθορίζεται συνεχώς από τη Θ.Ι.Α.Δ. Βασικό στοιχείο της νομισματικής προσέγγισης 

είναι, ότι αφού η συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί τη σχετική τιμή δύο νομισμάτων, 

τότε η σχετική τιμή θα πρέπει να καθορίζεται από τη σχετική ισορροπία της 

προσφοράς και ζήτησης τόσο στην αγορά χρήματος, όσο και στην αγορά αξιών. Οι 

ποσοστιαίες μεταβολές στην σχετική προσφορά χρήματος, μεταφράζονται σε 

κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, με δεδομένο πως, οι μεταβολές στη 

σχετική προσφορά χρήματος επηρεάζουν τις σχετικές τιμές περιλαμβανομένων και 

των τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών με αποτέλεσμα το διεθνές αρμπιτράζ αγαθών. 

Σχηματικά αυτό αποδίδεται ως εξής:

ΔΜ —» Αρ —» Aptradeable —» διεθνές αρμπιτράζ 

Η παραπάνω προσέγγιση, οδηγεί στο συμπέρασμα πως ακόμη και αν δύο 

συγκρινόμενα «καλάθια» αγαθών διαφέρουν, η σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. ισχύει 

έστω και προσεγγιστικά. Βεβαίως οι οικονομολόγοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη 

Θ.Ι.Α.Δ. ως πλαίσιο αναφοράς, όχι μόνο για υπερπληθωριστικές οικονομίες αλλά για 

κάθε ζεύγος οικονομιών. Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας, παρέχονται οι έλεγχοι
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που της Θ.Ι.Α.Δ. καθώς καν οι προσαρμογές που απαιτούνται για την επέκταση της 

ισχύος της Θ.Ι.Α.Δ. σε οικονομίες με χαμηλό πληθωρισμό.

2.7.1 Πρώτο στάδιο: Η απλή Θ.Ι.Α.Δ. toe μηδενική υπόθεση

Κατά την άποψη του Cassel (1922), η Θ.Ι.Α.Δ. αποτελεί την κεντρική τάση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας η οποία υπόκεινται σε παροδικό αντιστάθμισμα και όχι 

μία διαχρονικά ισχύουσα ισοδυναμία. Βασικό χαρακτηριστικό προγενέστερων 

μελετών, είναι η ανεπάρκεια στατιστικών και θεωρητικών εργαλείων για τη διάκριση 

μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων πραγματικών επιδράσεων. Συνεπώς, οι εν λόγω 

μελέτες έστιαζαν στο διαταρακτικό όρο και όχι στη δυναμική προσαρμογής όπως 

αυτή καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ.

Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970, διαπιστώνεται πως, αν ισχύει η Θ.Ι.Α.Δ., όπως και η 

νομισματική προσέγγιση τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά σχετικά με τις αρχικές 

υποθέσεις. Τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται στην ευστάθεια του δολαρίου μετά 

την απελευθέρωση των ισοτιμιών και στην έλλειψη δεδομένων για μακρά χρονική 

περίοδο. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, το δολάριο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα και ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων έχει σαν συνέπεια την απόρριψη 

των δύο υποθέσεων. Ισχύουν, σύμφωνα με την θεωρία, τα εξής:

r = RPdomes,ic (|1)
Pforeign

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, αποδίδει την ονομαστική ισοτιμία 

προσαρμοσμένη ως προς το επίπεδο των τιμών. Αν κάποιος χρησιμοποιεί τους 

συνολικούς δείκτες τιμών, τότε δύσκολη η διαπίστωση για την ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ., 

ώστε η παραπάνω σχέση να εξισωθεί με τη μονάδα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις 

όπου ισχύει η Θ.Ι.Α.Δ., ενώ αποκλίσεις από την Θ.Ι.Α.Δ. αποδίδονται σε μεταβολές 

της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μεταβολές των τιμών του δολαρίου, 

έχουν σαν συνέπεια την μη ισχύ της συνεχούς Θ.Ι.Α.Δ. καθώς οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες χαρακτηρίζονται από πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα, σε σχέση με το 

εθνικό επίπεδο των τιμών.

Η πρόσφατη αμφισβήτηση της ισχύος της Θ.Ι.Α.Δ., προηγήθηκε της καθολικής 

αποδοχής της ύπαρξης μιας μεταβαλλόμενης αλλά σχεδόν σταθερής πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την διάρκεια μακρών χρονικών περιόδων, γεγονός 

που εκφράστηκε από τους Friedman και Schwartz (1963) και Gaillot (1970). Η
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επικρατούσα άποψη των αρχών της δεκαετίας του 1970, υπέθεσε ισχυρότερη 

υπόδειξη της συνεχούς Θ.Ι.Α.Δ., σύμφωνα με τον Frenkel (1978) και Johnson (1990). 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων ήταν θετικά για χώρες με υψηλό 

πληθωρισμό. Οι παλινδρομήσεις που έγιναν από τον Frenkel (1978), ήταν της 

μορφής:

s, = α + β(ρ,~ ρ') + ε, (12)

Αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτέλεσε ο συντελεστής κλίσης και όχι 

ο όρος σφάλματος. Κατά τον Frenkel, οι εκτιμήσεις για το β προσέγγιζαν τη μονάδα 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η Θ.Ι.Α.Δ. αποτελεί την θεμελιώδη θεωρία 

προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για τις υπόλοιπες χώρες, οι έλεγχοι 

του πρώτου σταδίου είχαν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της θεωρίας. Η εξέλιξη των 

ελέγχων έδειξε, ότι η στασιμότητα των καταλοίπων στην παραπάνω εξίσωση 

αποτελεί απαιτεί τον βασικό έλεγχο υποθέσεων μία συνθήκη η οποία αποτυγχάνει αν 

κάποια είδη διαταράξεων των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι 

μόνιμα. Σύμφωνα με τον Frenkel, η αποτυχία της Θ.Ι.Α.Δ., αποδίδεται στον 

συνδυασμό προσωρινών πραγματικών διαταράξεων και ακαμψίας των ημών. 

Επομένως, οι συντελεστές εμφανίζουν βραχυπρόθεσμη μεροληψία. Ένας ακόμη 

λόγος αποτυχίας δυναμικής προσαρμογής των ισοπμιών, είναι ο ταυτόχρονος 

προσδιορισμός ημών και συναλλαγματικών ισοημιών. Τέλος, ένα ουσιασηκό 

μειονέκτημα του συγκεκριμένου ελέγχου είναι η αποτυχία του να ληφθεί υπόψη η 

πιθανή μη στασιμότητα των σχεηκών ημών και ισοημιών. Σύμφωνα με ης σημερινές 

αντιλήψεις, η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στο όρο σφάλματος καθιστά αβάσιμο τον 

έλεγχο της υπόθεσης β=1. Τα αμέσως επόμενα στάδια, έχουν σχεδιαστεί να 

ανημετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα. Βασικό συμπέρασμα του πρώτου σταδίου, 

είναι πως η Θ.Ι.Α.Δ. δεν ισχύει συνεχώς αλλά τα αποτελέσματα δεν παρέχουν 

ενδείξεις για την μακροπρόθεσμη ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ.

2.7.2 Δεύτερο στάδιο: Η πραγματική συναλλαγαατικιί ισοτιμία ως Τυγαίος 

Περίπατος

Στους ελέγχους αυτού του είδους, η μηδενική υπόθεση πως η πραγμαηκή 

συναλλαγμαηκή ισοημία ακολουθεί τον τυχαίο περίπατο ενώ η εναλλακηκή είναι 

πως η Θ.Ι.Α.Δ. ισχύει μακροπρόθεσμα. Αυτοί οι έλεγχοι δεν εκημούν αλλά 

επιβάλλουν ,όη β=1 ενώ ελέγχουν και δεν δέχονται ως δεδομένη, την υπόθεση, πως ο
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λογάριθμος της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι στάσιμη σειρά. Ως 

έλεγχοι τέτοιου είδους, θεωρούνται αυτοί που παρουσιάστηκαν στις επιστημονικές 

εργασίες των Darby (1983), Lehman (1983), Hakkio (1984), Frankel (1986), Edison 

(1987), Huizinga (1987), Meese και Rogoff (1988).

Οι εμπειρικές μελέτες των Roll (1979) και Lehman (1983), εξέτασαν την 

μηδενική υπόθεση πως η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ακολουθεί τον τυχαίο 

περίπατο.

<7, =4,-ι+«, Ο3)

Η μορφή της εξίσωσης (1), αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα της διεθνούς 

αγοράς. Οι τιμές και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αντανακλούν την πληροφόρηση 

επιτρέποντας την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων για arbitrage. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, η μεταβολή στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (αποτελεσματικό 

μέτρο για την πραγματική απόδοση μιας περιόδου από το αρμπιτράζ αγαθό) θα 

πρέπει να έχει αναμενόμενη τιμή 0 με δεδομένο πως οι αγορές είναι αποτελεσματικές. 

Όμως, η παραπάνω άποψη δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί ούτε εμπειρικά αλλά 

ούτε και θεωρητικά.

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται, ότι η απόδειξη που ενισχύει τον τυχαίο 

περίπατο δεν ήταν ξεκάθαρη και τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται (Cumby και Obstfeld, 1984). Οικονομετρικά εργαλεία 

μεγαλύτερης ακρίβειας, χαρακτηρίζονται από μικρή ισχύ, όπως και σε 

προηγούμενους ελέγχους, και για το λόγο αυτό για μια σειρά ετών οι ερευνητές ήταν 

απίθανο να απορρίψουν τη μηδενική υπόθεση του τυχαίου περιπάτου, ακόμη και αν 

ήταν λανθασμένος.

2.7.2.1 Η γρήση me ιιοναδιαίας piCac

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε μία βελτιωμένη οικονομετρική 

βιβλιογραφία, πάνω στην μακροχρόνια τιμή ισορροπίας που καθορίζεται από τη 

Θ.Ι.Α.Δ., η οποία είχε ως περίβλημα την έννοια της διαδικασίας της μοναδιαίας ρίζας. 

Αν μία χρονολογική σειρά αποτελεί πραγματοποίηση της διαδικασίας της μοναδιαίας 

ρίζας, τότε ενώ οι μεταβολές στη μεταβλητή μπορεί να είναι μερικώς προβλέψιμες, η 

μεταβλητή μπορεί ποτέ να μη ισορροπήσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ακόμη και 

μακροπρόθεσμα. Η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας τεκμηριώνεται εμπειρικά όταν ισχύει 

γ2=1. Η τιμή του συντελεστή γ2 αποτελεί την εκτίμηση του συντελεστή
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παλινδρόμησης της εξίσωσης παλινδρόμησης που παρέχει την τιμή qt. Ειδικότερα, η 

εξίσωση παλινδρόμησης που εκτιμάται είναι η ακόλουθη:

Η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, συνεπάγεται τη δυνατότητα πρόβλεψης των 

μεταβολών της πραγματικής ισοτιμίας και την ισότητα τους, με το μέσο όρο της 

εκτιμώμενης τιμής του j2· Αναλυτικά ο έλεγχος της στασιμότητας της σειράς με την 

μέθοδο του επαυξημένου Dickey Fuller παρατίθεται στο παράρτημα 1. Όμως, σε 

αντίθεση με τις εκτιμώμενες τιμές η δυνατότητα πρόβλεψης της μεταβολής της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας θεωρείται μάλλον απίθανη ακόμη και στη μακροχρόνια 

περίοδο. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο:

Η μεταβολή σε κάθε περίοδο είναι ίση με το σταθερό όρο, αυξημένο κατά το 

μέγεθος του απρόβλεπτου τυχαίου όρου, ενώ στη μακροχρόνια περίοδο η τιμή της 

μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα είναι εξισωμένη με το άθροισμα των 

σταθερών όρων της κάθε περιόδου, αυξημένων κατά το άθροισμα ενός μεγάλου 

αριθμού τυχαίων στοιχείων. Όμως, το αποτέλεσμα της συσσώρευσης των τυχαίων 

στοιχείων δίνει ένα μη προβλέψιμο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, η πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία ακολουθεί έναν τυχαίο περίπατο με συγκεκριμένη τάση, 

παράδειγμα της διαδικασίας μοναδιαίας ρίζας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ισχύ της 

Θ.Ι.Α.Δ. και επομένως η επιστροφή στη μέση τιμή της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας διαπιστώνεται με τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης, γ2 

= 1.

Εμπειρικές μελέτες που προηγήθηκαν, χρησιμοποιώντας τους προαναφερθέντες 

ελέγχους, με δεδομένα των συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις περισσότερο 

εξελιγμένες βιομηχανικά χώρες, οι οποίες προσδιορίζονται χρονικά στα τέλη του 

1980, απέτυχαν να απορρίψουν την υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας για το μεγαλύτερο 

ποσοστό των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, αν και όπως διαπιστώθηκε 

αργότερα την ευθύνη για τα εν λόγω αποτελέσματα, έφερε η χαμηλή ισχύ των 

ελέγχων αυτών (Taylor, 1988 και Mark, 1990).

Τα παραπάνω αποτελέσματα, οδήγησαν σε μεγάλη αβεβαιότητα σε ότι αφορά 

την ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ. σε μακροχρόνιο επίπεδο, συνδυασμένη με τα overshooting 

υποδείγματα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το συμπέρασμα ήταν, σε θεωρητικό 

επίπεδο, να δομηθούν υποδείγματα που τεκμηριώνουν την μη ισχύ της επιστροφής 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη μέση τιμή όπως αυτή καθορίζεται από τη

(14)
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Θ.Ι.Α.Δ., ενώ σε εμπειρικό επίπεδο, αμφισβητήθηκε η χρησιμοποιούμενη 

μεθοδολογία.

2.7.3 Το πρόβλιιιια me umioc

Το πρόβλημα της ισχύος των εμπειρικών ελέγχων, αποτέλεσε στη συνέχεια 

αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας, η οποία και ξεκίνησε αρχικά από τον Frankel 

(1986, 1990), σύμφωνα με τον οποίο η μη δυνατότητα απόρριψης της μοναδιαίας 

ρίζας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και την αποδοχή της εν λόγω υπόθεσης. Επιπλέον, ο 

Frankel υπογράμμισε, ότι οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εξέταση της μακροχρόνιας σταθερότητας της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, με χρήση δεδομένων που καλύπτουν μία χρονική περίοδο 15 ετών, έχουν 

μικρή ισχύ σε ότι αφορά την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας 

ακόμη και αν αυτή είναι μη αληθινή. Η κριτική αυτή, αναφέρεται τόσο αρχικές 

μελέτες του τυχαίου περιπάτου όσο και κατοπινούς ελέγχους που αναφέρονται στην 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας.

Η μελέτη της ισχύος των εμπειρικών ελέγχων συνεχίστηκε από τους Froot και 

Rogoff (1995) και τους Lothian και Taylor (1996, 1997). Το επιχείρημα πως ακόμη 

και η πραγματική ισοτιμία τείνει να επιστρέψει στη μέση τιμή για μεγάλης διάρκειας 

χρονική περίοδο φαίνεται να επαληθεύεται εμπειρικά. Αντιθέτως, βραχυχρόνια, η 

εξέταση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση για την ανίχνευση της επιστροφής στην μέση τιμή. Με χρήση μελέτης 

σε προσομοιωτική διάταξη, βρέθηκε πως η επιστροφή στη μέση τιμή γίνεται με 

ρυθμό 11 %, ενώ η πιθανότητα απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης που αφορά τον 

τυχαίο περίπατο της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, είναι πολύ μικρή. Όταν αυτό λαμβάνει χώρα στην 

πραγματικότητα, ο ρυθμός επιστροφής στην μέση τιμή είναι εξαιρετικά αργός (5% - 

8%), με δεδομένα 15 ετών σύμφωνα με τους Lothian και Taylor (1997) και τους 

Samo και Taylor (2002a). Για την επίλυση του προβλήματος της ισχύος των 

εμπειρικών ελέγχων, απαιτείται η χρήση δεδομένων που αναφέρονται σε μεγαλύτερη 

χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα η πιθανότητα απόρριψης της υπόθεσης μοναδιαίας 

ρίζας ενώ αυτή είναι σωστή να ελαχιστοποιείται.

Το ίδιο αποτέλεσμα όμως, δεν επιφέρει η χρήση δεδομένων, των οποίων η 

συχνότητα λήψης είναι μεγαλύτερη. Ειδικότερα, η χρήση μηνιαίων τιμών έναντι
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τετραμηνιαίων παρέχει καλύτερη πληροφόρηση μόνο για τη βραχυπρόθεσμη και όχι 

μακροπρόθεσμη συμπεριφορά (Schiller και Perron, 1985).

Ένας τρόπος αύξησης της ισχύος των εμπειρικών ελέγχων, είναι η χρήση 

δεδομένων περισσότερων ετών καθώς και η χρήση περισσότερων χωρών. Όμως, η 

χρήση δεδομένων που αναφέρονται σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους 

παρουσιάζουν κάποια προβλήματα. Ειδικότερα:

> Δεδομένα που αναφέρονται σε μεγάλες χρονικές περιόδους εκτείνονται σε 

διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών, δημιουργώντας 

πρόβλημα στην ερμηνεία των ευρημάτων.

> Επιπλέον κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων οι πραγματικοί 

παράγοντες δημιουργούν διαρθρωτικές μεταβολές ή διακοπές στην 

ισορροπία της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Επομένως, η αναγνώριση των εν λόγω προβλημάτων συντελεί στο γεγονός της 

αναζήτησης πιθανών αποτελεσμάτων των διαφορετικών καθεστώτων και των 

διαρθρωτικών μεταβολών στην οικονομία.

Βασικές μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν εξετάζοντας την ύπαρξη τιμής 

ισορροπίας, που καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ., με δεδομένη τη διαφοροποίηση των 

συναλλαγματικών καθεστώτων και δομικών διαρθρώσεων είναι οι ακόλουθες:

> Οι McCloskey και Zecher (1984), απέδειξαν την ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ πριν το 

1914 υπό τη σταθερή Βρετανό - Αμερικάνικη σχέση χρυσού.

> Ο Frankel (1986), μελετά τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου - 

στερλίνας, κάνοντας χρήση δεδομένων (μηνιαίων τιμών) από το 1869-1984, 

εκτιμώντας την εξίσωση που παρέχει την τιμή της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία και θεωρούμε πως ακολουθεί μία 

αυτοπαλίνδρομη διαδικασία πρώτης τάξης της μορφής

q,-q =</>(ql_i-q) + £l, (7)

q : Η σταθερά, τιμή ισορροπίας 

£t: Ο τυχαίος όρος σφάλματος

φ: Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης, μια άγνωστη παράμετρος , η οποία 

καθορίζει την ταχύτητα επιστροφής στη μέση τιμή. Επιπλέον ισχύει:

Το γινόμενο φ *£·,_, αποτελεί μέρος της απόκλισης της πραγματικής

συναλλαγματικής ισοτιμίας τη χρονική στιγμή t. Συνεπώς οι διαταράξεις 

εξαφανίζονται με ρυθμό 1-φ σε κάθε περίοδο. Αν η πραγματική
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συναλλαγματική ισοτιμία ακολουθούσε ένα τυχαίο περίπατο τότε φ=1, με 

αποτέλεσμα να μην εξασθενούν οι διαταράξεις σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Η εκτίμηση του Frankel για το φ ήταν ίση με 0,86, βάσει του οποίου η 

υπόθεση του τυχαίου περιπάτου είναι δυνατόν να απορριφθεί σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%.

> Ο Edison (1987), χρησιμοποιώντας δεδομένα για την περίοδο 1890-1978 

καταλήγει σε παρόμοια αποτελέσματα

> Επιπλέον, οι Diebold, Husted και Rush (1991), με χρήση δεδομένων για 

μακρά χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα και για 

σύνολο έξι χωρών κατέληξαν σε αποτελέσματα που στήριξαν την ισχύ της 

Θ.Ι.Α.Δ.. Τα αποτελέσματά τους όμως, βασίστηκαν σε πληροφόρηση 

περιορισμένης συχνότητας, φαινόμενο που δεν παρατηρείται σε μελέτες που 

χρησιμοποιούν βραχυπρόθεσμα δείγματα.

> Ο Glen (1992), κάνει χρήση ενός δείγματος που εκτείνεται στην περίοδο 

1900-1987.

> Οι Lothian και Taylor (1996), χρησιμοποιούν δεδομένα που αναφέρονται σε 

δύο αιώνες αναφορικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες δολαρίου - 

στερλίνας και φράγκου - στερλίνας, μέσω των οποίων, απορρίπτουν την 

υπόθεση του τυχαίου περιπάτου και βρίσκουν σημειακές εκτιμήσεις του φ 

ίσες με 0,89 και 0,76 αντίστοιχα για τη ισοτιμία δολαρίου - στερλίνας και 

φράγκού στερλίνας. Επιπλέον, αδυνατούν να ανακαλύψουν δομική 

διάρθρωση μεταξύ της προ και μετά Bretton - Woods περίοδο.

> Ο Taylor (2002), επεκτείνει την μακροπρόθεσμη ανάλυση του σε ένα 

σύνολο 20 χωρών κατά την περίοδο 1870 - 1996, μέσω της οποίας 

ενισχύεται η Θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων και πως 

οι συντελεστές στη μακροχρόνια περίοδο είναι σταθεροί.

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ένας τρόπος για την βελτίωση της ισχύος των 

εμπειρικών ελέγχων, είναι η χρήση μεγαλύτερου δείγματος σε ότι αφορά των αριθμό 

των χωρών, περιορίζοντας επιπλέον την μελέτη στην μετά Bretton - Woods εποχή. 

Πράγματι, αυξάνοντας το μέγεθος της πληροφόρησης που χρησιμοποιείται στους 

ελέγχους που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ισχύς του ελέγχου θα έπρεπε 

να αυξηθεί.
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2.7.3 Τρίτο στάδιο; Συνολοκλήραχπι (Co-integration)

Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης, αναπτύχθηκε αρχικά από τους Engle και 

Granger το 1987, φαίνεται ως η ιδανική προσέγγιση για τον έλεγχο της Θ.Ι.Α.Δ. Οι 

τεχνικές είναι σχεδιασμένες να ελέγχουν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις ισορροπίας, για 

τις οποίες οι μηχανισμοί προσαρμογής είναι απροσδιόριστες. Δηλαδή, οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης είναι απελευθερωμένοι από τα προβλήματα του πρώτου σταδίου 

που είναι η ενδογένεια και οι μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί. 

Επιπλέον, όπως θα αναπτυχθεί στις παραγράφους που ακολουθούν, οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης ανιχνεύουν ακόμη και ασθενείς εκδοχές της Θ.Ι.Α.Δ., αφού 

απαιτούν μόνο κάποιος γραμμικός συνδυασμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

τιμών να είναι στάσιμη σειρά. Οι έλεγχοι του δεύτερου σταδίου εξετάζουν αν η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι στάσιμη. Η μέθοδος της 

συνολοκλήρωσης εξετάζει αν είναι στάσιμη η σχέση:

s,-m+M*P< Ο5)

για δύο οποιουσδήποτε σταθερούς όρους. Η αύξηση στην ισχύ αυτής της μεθόδου, σε 

σχέση με αυτή που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο στάδιο, απορρέει από τη 

συμμετρία και την αναλογία στους περιορισμούς έτσι ώστε να ισχύει μ=μ*=1. Στις 

παραγράφους που ακολουθούν γίνεται διάκριση μεταξύ των τριμεταβλητών ελέγχων 

οι οποίοι δεν θέτουν κανένα περιορισμό στους συντελεστές όπως δηλώνει η σχέση 

(5), και οι διμεταβλητοί έλεγχοι για τους οποίους ισχύει ο περιορισμός συμμετρίας 

μ=-μ*. Η τεχνική της συνολοκλήρωσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, επιδιώκει την 

κατασκευή μιας στάσιμης μεταβλητής από ένα σύνολο μη στάσιμων μεταβλητών. 

Πιο συγκεκριμένα, θεωρώντας μία μήτρα X, διαστάσεων ΝχΚ η οποία αποτελείται

από όλες τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος. Έστω για 

παράδειγμα, ότι ατομικά οι μεταβλητές είναι ενοποιημένες πρώτης τάξης (π.χ. είναι 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές όπως στην περίπτωση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και των τιμών). Συνεπώς, αν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των 

δεδομένων ο οποίος δίνεται από το διάνυσμα Β(ί) διαστάσεων 1 x Ν, έτσι ώστε 

B(i) X' είναι στάσιμη, τότε το διάνυσμα X, εμφανίζει συνολοκλήρωση.

Συμβολίζοντας τη μήτρα όλων των διανυσμάτων, που δίνουν στάσιμα αποτελέσματα 

με Β, ο βαθμός του Β δίνει τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης.

Πρώιμες εφαρμογές των μεθόδων συνολοκλήρωσης για τον έλεγχο της 

Θ.Ι.Α.Δ., βασίζονταν σε μία διαδικασία τριών σταδίων. Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η
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συναλλαγματική ισοτιμία καθώς και οι δύο σειρές εγχώριων τιμών για μοναδιαίες 

ρίζες με χρήση του ελέγχου του επαυξημένου Dickey - Fuller. Στην περίπτωση 

διμεταβλητών μεθόδων υπάρχουν μόνο δύο σειρές η συναλλαγματική ισοτιμία και οι 

σχετικές τιμές.

Υπό την υπόθεση πως δεν είναι δυνατή η απόρριψη της υπόθεσης του τυχαίου 

περιπάτου για κάθε μία από τις μεταβλητές το στάδιο που ακολουθεί, σχετίζεται με 

την εκτίμηση της εξίσωσης:

*,=ΜΡ, +Μ*Ρ' + ε, (16)

με τα κατάλοιπα να αποτελούν στάσιμη σειρά. Στην περίπτωση διμεταβλητών 

ελέγχων επιβάλλεται η σχέση μ=-μ*. Στο τρίτο στάδιο, χρησιμοποιείται η μέθοδος 

ελάχιστων τετραγώνων στα κατάλοιπα της προαναφερθείσας σχέσης ενώ ακολουθεί η 

παλινδρόμηση Dickey - Fuller με παράλειψη της χρονικής σειράς καθώς και ο 

έλεγχος της γ2=1. Με χρήση αυτής της προσέγγισης, οι τιμές και οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες δεν χαρακτηρίζονται από συνολοκλήρωση υπό τη μηδενική υπόθεση, ενώ 

είναι συνολοκληρωμένες οι δύο μεταβλητές υπό την εναλλακτική υπόθεση γ2<1. Η 

μέθοδος αυτή όπως διατυπώθηκε παραπάνω παρουσιάζει ανεπάρκεια, με δεδομένο 

πως η επιλογή μιας right - hand μεταβλητής γίνεται αυθαίρετα. Η βελτίωση της 

μεθόδου, επήλθε με τη χρήση του κανόνα του Johansen (1991). Ο Johansen, πρότεινε 

έναν εκτιμητή μέγιστης πιθανότητας μέγιστης πιθανότητας παρέχοντας πλήρη 

πληροφόρηση για την εκτίμηση των συντελεστών όπως αυτοί δίνονται στην σχέση 

(9), με ταυτόχρονο έλεγχο για την ύπαρξη της μοναδιαίας ρίζας. Η μεγάλη ισχύς του 

εν λόγω κανόνα παρέχεται από τους Cheung και Lai (1993c). Ο κανόνας του 

Johansen επεκτάθηκε από τους Horvath και Watson (1993), οι οποίοι εισήγαγαν 

περιορισμούς που αντιπροσωπεύουν μακροχρόνιες συνθήκες ισορροπίας, 

μετατρέποντας τον κανόνα του Johansen σε διαδικασία δύο σταδίων (Edison et al, 

1987).

Η εφαρμογή των μεθόδων συνολοκλήρωσης, ως μεθόδων ελέγχου της Θ.Ι.Α.Δ. 

αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης. Σημαντικές εργασίες είναι αυτές των 

Corbae και Ouliaris (1988), Enders (1988), Kim (1990), Mark (1990), Fisher και Park 

(1991), Cheung και Lai (1993), Giovanneti (1992) και Breuer (1994). Οι μελέτες 

αυτές, αποκαλύπτουν συστηματικά χαρακτηριστικά των δεδομένων. Πρωταρχικά 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, που στηρίζει την έλλειψη συνολοκλήρωσης, 

λαμβάνει χώρα λιγότερο συχνά υπό καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών
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ισοτιμιών σε σχέση με το καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Επιπλέον, τα ευρήματα των ελέγχων που στηρίζονται στους δείκτες των τιμών 

καταναλωτή απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση περισσότερο συχνά από ότι όταν 

χρησιμοποιούνται οι δείκτες τιμών παραγωγού. Κατά τον Keynes (1932), οι δείκτες 

των τιμών του παραγωγού αποτελούν έναν δείκτη που δεν παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα ενώ μία από τις ερμηνείες για το προαναφερθέν εύρημα αποτελεί το 

γεγονός πως οι δείκτες των τιμών του καταναλωτή αποτελείται κυρίως από μη 

εμπορεύσιμα αγαθά σε σχέση με τις τιμές της χονδρικής γεγονός που συντελεί στο 

γεγονός, τα επεξεργασμένα αγαθά να είναι μεγαλύτερης στάθμισης.

Ένα τρίτο κοινό γνώρισμα είναι, ότι η εποχή που ακολούθησε την συμφωνία 

του Bretton - Woods και απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση για μη ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης, λαμβάνει χώρα περισσότερο συχνά για συστήματα τριών 

μεταβλητών ή για ελέγχους δύο σταδίων. Η εξασθένιση της αναλογικότητας και των 

περιορισμών συμμετρίας καθιστά τα κατάλοιπα, περισσότερο στάσιμα. Βασικό 

συμπέρασμα που προκύπτει από τους ελέγχους συνολοκλήρωσης, είναι το 

πλεονέκτημα που παρουσιάζουν στην απόρριψη του τυχαίου περιπάτου. Βασικό όμως 

πρόβλημα της μεθόδου αυτής είναι η μεταβλητότητα των εκτιμήσεων των 

συντελεστών των τιμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, παρά το γεγονός ότι τα 

δεδομένα προέρχονται από συναλλαγματικά καθεστώτα κυμαινόμενων

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να ερμηνευθεί στην 

περίπτωση μικρών δειγμάτων ή στην περίπτωση του ελέγχου δύο σταδίων, όμως 

αποτελέσματα απόρριψης, παρατηρούνται ακόμη και στην περίπτωση 

χρησιμοποίησης του κανόνα του Johansen και ενώ χρησιμοποιούνται μεγάλα 

δείγματα. Συνεπώς, το πρόβλημα ίσως να εντοπίζεται στην ανάγκη ανίχνευσης της 

Θ.Ι.Α.Δ. σε δεδομένα που αναφέρονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο καθώς και 

τάσης για επιστροφή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το πρόβλημα της ισχύος των 

προαναφερθέντων ελέγχων καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής του αναλύονται 

παραπάνω, ενώ κάποιοι από τους προτεινόμενους τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων θα αναφερθούν στις παραγράφους που ακολουθούν.

2.3.4 Μέθοδος των ε£ατομικευκένων Δεδομένων (Panel Data)

Ο έλεγχος πολλαπλών μεταβλητών είναι επίσης, μία προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε για την επίλυση του προβλήματος της χαμηλής ισχύος των
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συμβατικών ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, με δεδομένο ότι αυξάνει ο αριθμός των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που λήφθηκε υπόψη.

Η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της προσέγγισης αυτής, έγινε από τον Hakkio 

(1984), ο οποίος χρησιμοποίησε τη μέθοδο των γενικευμένων ελάχιστων τετραγώνων 

και ελέγχοντας την μηδενική της μη στασιμότητας με χρήση δεδομένων για ένα 

σύστημα τεσσάρων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο Hakkio όμως δεν μπόρεσε να 

απορρίψει τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή, ότι όλες οι πραγματικές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο.

Την προσπάθεια αυτή ακολούθησε η έρευνα των Abuaf και Jorion (1990), με 

χρήση παρόμοιας προσέγγισης υπό την έννοια της εξέτασης ενός συστήματος δέκα 

παλινδρομήσεων AR(1), για πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, εκφρασμένες 

σε δολάρια, των οποίων ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης είναι ο ίδιος 

μεταξύ των ισοτιμιών λαμβάνοντας υπόψη τις ταυτόχρονες συσχετίσεις μεταξύ των 

διαταράξεων. Η εκτίμηση λαμβάνει χώρα με τη χρησιμοποίηση του φαινομενικά 

ασυσχέτιστου εκτιμητή του Zellner (1962), ο οποίος αποτελεί μία πολυμεταβλητή 

μέθοδο γενικευμένων ελάχιστων τετραγώνων με χρήση της εκτίμησης της μήτρας της 

συνδιακύμανσης των διαταράξεων η οποία λήφθηκε από την ατομική εκτίμηση των 

ελάχιστων τετραγώνων.

Συνεπώς, οι Abuaf και Jorion (1990), ελέγχουν την μηδενική υπόθεση, ότι οι 

πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι ταυτόχρονα μη στάσιμες και για τις 

δέκα χρονολογικές σειρές οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο 1973-1987. Τα 

αποτελέσματα, δείχνουν μία οριακή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της 

συνδεδεμένης στασιμότητας, σε συμβατικά επίπεδα σημαντικότητας και τα οποία 

ερμηνεύονται ως απόδειξη της ισχύος της Θ.Ι.Α.Δ. Η μελέτη αυτή, αποτέλεσε την 

απαρχή ενός νέου μονοπατιού στην εμπειρική επαλήθευση της Θ.Ι.Α.Δ., 

καθιερώνοντας τις πολυμεταβλητές γενικεύσεις των ελέγχων μοναδιαίων ριζών 

αυξάνοντας την ισχύ των ελέγχων. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

> Flood και Taylor (1996). Βασικό τους εύρημα είναι η στήριξη της τάσης 

επιστροφής στο μέσο προς το μακροπρόθεσμο σημείο ισορροπίας με χρήση 

δεδομένων βιομηχανικών χωρών κατά την διάρκεια των κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και παλινδρομώντας τις κινήσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών πέντε δέκα και είκοσι ετών κατά μέσο όρο στις 

μέσες διαφορές πληθωρισμού έναντι των Η.Π.Α.
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> Ανάλογα είναι καν τα αποτελέσματα των δημοσιευμένων εργασιών των 

Frankel και Rose (1996), Wu (1996), Coakley και Fuertes (1997), Lothian 

(1997), O’Connell (1998) και Papell (1998).

Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων εργασιών, αμφισβητήθηκαν από τις 

εργασίες των Sarno και Taylor (1998), καθώς και των Taylor και Samo (1998), ως 

προς την ερμηνεία της μηδενικής υπόθεσης των πολυμεταβλητών ελέγχων 

μοναδιαίας ρίζας. Η μηδενική υπόθεση των εν λόγω μελετών είναι η συνδεδεμένη μη 

στασιμότητα των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών με αποτέλεσμα η 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης να λάβει χώρα μόνο αν μία από τις σειρές είναι 

στάσιμη. Κατά συνέπεια, η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε αυτή την 

περίπτωση δεν δίνει επαρκείς πληροφορίας για το σύνολο των σειρών των 

δεδομένων. Με χρήση των πειραμάτων Monte Carlo, μέσω των οποίων έγινε η 

βαθμονόμηση των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, εκφρασμένων σε 

δολάρια μεταξύ των χωρών G - 5 (Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο 

και Ηνωμένες Πολιτείες) οι Sarno και Taylor (1998), κατέληξαν στο συμπέρασμα 

πως η παρουσία στάσιμης διαδικασίας συνοδευόμενη από τρεις διαδικασίες 

μοναδιαίας ρίζας στο 65% των προσομοιώσεων και για 5% επίπεδο σημαντικότητας, 

οδήγησε σε απόρριψη της συνδεδεμένης μηδενικής υπόθεσης της μη στασιμότητας 

όταν η ρίζα της διαδικασίας στασιμότητας ανέρχεται στην τιμή 0.95 ενώ σε 

περισσότερες των 95% των περιπτώσεων όταν η ρίζα είχε τιμές ίσες ή μικρότερες της 

τιμής 0.9. Οι Taylor και Sarno (1998), κάνουν χρήση δύο πολυμεταβλητών ελέγχων 

για μοναδιαίες ρίζες με μεθόδους Monte Carlo, μέθοδοι οι οποίοι θεωρούνται 

μεγαλύτερης ισχύος από τους μονομεταβλητούς ελέγχους με χρήση δεδομένων για τις 

χώρες της ομάδας 5 και τα οποία αναφέρονται στην περίοδο που ακολουθεί την άρση 

της ισχύος της συμφωνίας του Bretton - Woods. Ο πρώτος έλεγχος, αφορά γενίκευση 

του ελέγχου του επαυξημένου Dickey - Fuller, με βασική διαφορά από αυτή της 

μεθόδου που χρησιμοποίησαν οι Abuaf και Jorion (1990), την διαφοροποίηση των 

συντελεστών αυτοσυσχέτισης μεταξύ των χωρών με παλινδρόμηση αυτοπαλίνδρομου 

σχήματος τέταρτης τάξης (AR(4)), για κάθε συναλλαγματική ισοτιμία. Ο έλεγχος 

όμως αυτός, παρά την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, δεν δίνει την δυνατότητα 

ταυτοποίησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις οποίες ισχύει η Θ.Ι.Α.Δ. Σε ότι 

αφορά τον δεύτερο έλεγχο, αυτός βασίζεται στην διαδικασία συνολοκλήρωσης του 

Johansen. Μέσω αυτής της μεθόδου οι Sarno και Taylor (1998), κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, πως η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία υπό
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τη διαδικασία του Johansen υπάρχουν Ν-1 ή λιγότερα συνολοκληρωτικά διανύσματα 

μεταξύ Ν χρονολογικών σειρών καθιστώντας τουλάχιστον τη μία από αυτές ως μη 

στάσιμη, συνεπάγεται ότι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες 

υπολογίστηκαν με χρήση των δεικτών τιμών του καταναλωτή εμφανίζουν την τάση 

επιστροφής στη μέση τιμή όπως αυτή καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ. κατά τη διάρκεια 

των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Όμως προαναφέρθηκε, η πιο εκτεταμένη μελέτη έγινε από τον Taylor (2000), ο 

οποίος χρησιμοποίησε δεδομένα περισσότερων χωρών και βέβαια μεγαλύτερης 

χρονικής περιόδου εξετάζοντας την ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ. υπό διαφορετικά 

συναλλαγματικά καθεστώτα.

Ειδικότερα, χρησιμοποιεί δεδομένα των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και μία ανάλυση παλαιού τύπου που πραγματοποιείται με 

πολυμεταβλητούς ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να απορρίψουν τη μηδενική 

υπόθεση των μοναδιαίων ριζών.

Τα εν λόγω δεδομένα, αποτελούνται από τις ετήσιες τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που μετρώνται σε μονάδες εγχώριου νομίσματος ανά 

μονάδα δολάριο, Ejt και οι δείκτες τιμών Pjt, που μετράται σε αποπληθωρισμένους 

δείκτες τιμών ή σε αποπληθωρισμένες τιμές του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. 

Το δείγμα αποτελείται από τις χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, 

Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, 

Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Μεγάλη 

Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δείκτης t αναφέρεται στην περίοδο 1850-1996, 

αλλά πλήρες δείγμα διαστρωματικών στοιχείων δεν υπάρχει πριν το 1892.

Πριν την πραγματοποίηση των ελέγχων, έλαβαν χώρα προκαταρκτικοί 

μετασχηματισμοί, όπως για παράδειγμα το ονομαστικό επίπεδο των τιμών της κάθε 

χώρας i εκφρασμένο σε δολάρια, δηλ. να δίνεται από τη σχέση:

Ri, = ·%Γ ’ rit= log R„ = ρ„ - e„ (17).
Ε„

Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο εξατομικευμένων δεδομένων 20x105, για την 

χρονική περίοδο από το 1892 έως το 1996.

Για τον προσδιορισμό των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

χρησιμοποιούνται ως βάση τον εθνικό νόμισμα των Η.Π.Α. (δολάριο), καθώς και το 

παγκόσμιο καλάθι των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ειδικότερα, οι χρονολογικές 

σειρές των συναλλαγματικών ισοτιμιών παρέχονται με τις ακόλουθες σχέσεις:
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>

>

Σε σχέση με το δολάριο: qa =/;l-rL,Sj

<7,, = η, - η, , οπού το rit δίνεται απο τη σχέση: rlt = —— > r,.
Ν -1 ' 7

Σε σχέση με το παγκόσμιο «καλάθι» των συναλλαγματικών ισοτιμιών :

Σχηματικά οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δίνονται στο σχήμα 3.

Η χρήση παραδοσιακών ελέγχων, οδηγεί στην απόρριψη της υπόθεσης της 

μοναδιαίας ρίζας. Είναι εμπειρικά τεκμηριωμένο το συμπέρασμα, ότι μερικές από τις 

σειρές, αν και είναι στάσιμες, είναι μη στάσιμες εμφανίζοντας μία μη προσδιοριστική 

τάση.

Βασική καινοτομία της εν λόγω εργασίας, είναι η χρήση της μεθόδου των 

εξατομικευμένων δεδομένων καθώς και η χρήση αποτελεσματικών μονομεταβλητών 

μεθόδων (Ελεγχος Γενικευμένων Ελάχιστων Τετραγώνων Dickey - Fuller).

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως η ύπαρξη τάσης ευνόησε την παραδοχή της 

στασιμότητας σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, αποτέλεσμα που συνδέεται με τη 

χαμηλή ισχύ του ελέγχου, πρόβλημα το οποίο επισημάνθηκε και από τους Samo και 

Taylor (2001).

Για το λόγο αυτό, εξετάζεται και η περίπτωση των χρονολογικών σειρών που 

είναι απαλλαγμένες από την τάση. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, απαιτείται η 

χρήση των εξής δύο διαδικασιών:

> Να εξεταστεί η μεταβλητότητα μέσω του μεγέθους των μεταβολών των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών Δς,(, αφού σύμφωνα με τη 

θεωρία mean - reversion η μεταβολή αυτή θα είναι ανάλογη της απόκλισης 

από την ισορροπία αυξημένη κατά ένα σφάλμα.

> Να πραγματοποιηθεί διόρθωση της τάσης των δεδομένων της χρονολογικής 

σειράς qu και να εξεταστούν οι αποκλίσεις των διορθωμένων όρων.
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Σχήμα 5: Ένας αιώνας πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών
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Σχήμα 5 (Συνέχεια): Ένας αιώνας πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών

1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990
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To Σχήμα 4 που ακολουθεί, παρέχει την μεταβλητότητα των πραγματικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και των αποκλίσεων από την τάση ως συνάρτηση του 

χρόνου.
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Σχήμα 6: Η μεταβλητότητα της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι αποκλίσεις από την τάση 

Πηγή: A. Taylor, (2000).

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του Taylor (2000), είναι πως το 

συναλλαγματικό καθεστώς αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες 

προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Επιπλέον, ο Taylor εκτίμησε ένα επιπλέον υπόδειγμα στο οποίο, η στασιμότητα 

της τάσης είναι δεδομένη (αποτέλεσμα το οποίο στηρίζεται σε παλαιότερα 

ευρήματα), βάσει του οποίου κατέληξε πως οι διακυμάνσεις των χρόνων ημίσειας 

ζωής στα διαφορετικά συναλλαγματικά καθεστώτα είναι μικρές με εξαιρέσεις 

κάποιες χώρες που σε δεδομένες περιόδους χαρακτηρίζονται από υπερπληθωρισμό.

Επομένως, βασικό συμπέρασμα της παραπάνω διαδικασίας, είναι πως οι 

βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες εμμονής των αποκλίσεων από τη Θ.Ι.Α.Δ. 

εμφανίζονται ενιαίοι στη διεθνή οικονομία, παρά τα διαφορετικά συναλλαγματικά 

καθεστώτα. Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα, αποτελεί το γεγονός πως οι 

αποκλίσεις μπορούν να αποδοθούν στα στοχαστικά σφάλματα που συνδέονται με τις 

επί μέρους συνθήκες της κάθε χώρας και της κάθε περιόδου.

Το αποτέλεσμα αυτό, γίνεται εμφανές στο διάγραμμα διασποράς του Σχήματος 

5 που ακολουθεί και το οποίο αποδίδει την τυπική απόκλιση των μεταβολών στις 

πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι της τυπικής απόκλισης του όρου 

διόρθωσης σφάλματος του προσαρμοσμένου υποδείγματος για την κάθε χώρα και για 

το κάθε συναλλαγματικό καθεστώς χωριστά. Από το σχήμα συνάγεται πως οι 

μεταβολές στα στοχαστικά σφάλματα είναι εκείνες που ερμηνεύουν την
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μεταβλητότητα των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών στο χώρο και το 

χρόνο.
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Σχήμα 7: Η μεταβλητότητα των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του SEE (σε)

Πηγή: Taylor (2000).

Μία ακόμη αξιοσημείωτη διαπίστωση του Taylor (2000), είναι η 

δικαιολογημένη απόκλιση σε υψηλότερο βαθμό από τη Θ.Ι.Α.Δ., λόγω της θεσμικής 

αλλαγής των συναλλαγματικών καθεστώτων και της δομής της αγοράς στη σύγχρονη 

περίοδο. Ως πηγή της απόκλισης αυτής αναφέρεται το νομισματικό καθεστώς. Είναι 

ευρέως διαπιστωμένη η συμβατότητα μεταξύ των μεταβολών των συναλλαγματικών 

καθεστώτων, των νομισματικών καθεστώτων και των εργαλείων πολιτικής 

οικονομίας που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία αυτών.

Όμως, η χρήση της μεθόδου των πρωτογενών εξατομικευμένων δεδομένων και 

η χρήση μεγάλων περιόδων αναφοράς παρουσιάζει και κάποια σημαντικά 

προβλήματα Ειδικότερα:

> Μελέτες που χρησιμοποιούν μακροχρόνια διαστήματα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σε ότι αφορά την αλλαγή των συναλλαγματικών καθεστώτων 

και το αν η πρόσφατη απόδειξη μπορεί να καταποντιστεί από την ίδια την 

ιστορία.

> Επιπλέον, η χρήση των πρωτογενών εξατομικευμένων δεδομένων (panel 

data) εγείρει το ζήτημα του αν η υπόθεση της μη επιστροφής στη μέση τιμή

+Gold Stand aid 
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X
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sd(dq) = b SEE + e 
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απορρίπτεται, επειδή μόνο μερικές περιπτώσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών 

εμφανίζουν την τάση να επιστρέφουν στη μέση τιμή.

Την μικρή δυνατότητα σε εμπειρικό επίπεδο εμπειρικής απόδειξης της ισχύος 

της ύπαρξης μακροχρόνιας τιμής ισορροπίας, ιδιαίτερα κατά την μετά - Bretton 

Woods περίοδο επισημαίνουν οι Taylor, Peel και Samo (2001).

2.7.5 Βασικά συιιπεράσματα me ειιπειρικϊκ επαλιίθευσικ και αία ενδεικτική 

προσπάθεια ελέγγου me Θ.Ι.Α.Α. σε μακροχρόνιο και βραγυγρόνιο επίπεδο

Η Θεωρία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένων και μακροχρόνιων 

εμπειρικών ελέγχων για την ισχύ της. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των χωρών που αποτελούν το δείγμα, την 

στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται καθώς και την χρονική περίοδο έρευνας. Η 

ισχύς των προαναφερθέντων ελέγχων επίσης αλλάζει με μεταβολές στις 

προαναφερθείσες παραμέτρους.

Το πλήθος της έρευνας που έλαβε χώρα στο παρελθόν αποτέλεσε αντικείμενο 

του παρόντος κεφαλαίου. Η πλειοψηφία των επιστημονικών αυτών εργασιών εστίαζε 

σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή σε συγκεκριμένο συναλλαγματικό καθεστώς.

Πρόσφατα συμπεράσματα, που δημοσιεύτηκαν, αποδέχτηκαν βραχυπρόθεσμες 

αποκλίσεις από την Θ.Ι.Α.Δ., ενώ διασφαλίζεται η ισχύς της Θ.Ι.Α.Δ. σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο η οποία αποτελεί την μέση τιμή ή την τιμή ισορροπίας. 

Όμως παρά τα προαναφερθέντα προβλήματα την ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ. διασφαλίζει το 

διεθνές αρμπιτράζ των αγαθών. Έτσι η υπόθεση της Θ.Ι.Α.Δ. μπορεί να έχει ισχύ σε 

δύο επίπεδα:

Σε απόλυτο βαθμό, η αγοραστική δύναμη δύο οικονομιών είναι η ίδια όταν, η 

αξία ενός αγαθού, εκφρασμένη στο ξένο νόμισμα είναι η ίδια στις δύο οικονομίες. 

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε την σχετική εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. σύμφωνα με την 

οποία η ποσοστιαία μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία αντισταθμίζει την 

διαφορά στους πληθωρισμούς δύο χωρών κατά την ίδια περίοδο. Αν ισχύει η απόλυτη 

εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ., ισχύει και η σχετική εκδοχή, αλλά όχι και το αντίστροφο διότι 

υπάρχουν κόστη συναλλαγής. Εμπειρικά, εξετάστηκε η σχέση των δεικτών των τιμών 

του καταναλωτή και των δεικτών των ημών του παραγωγού με χρήση δεδομένων από 

το 1791 - 2001 από τις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία. Τα βασικά συμπεράσματα 

της παραπάνω έρευνας είναι τα εξής:

51



> Η απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. δεν ισχύει απόλυτα και συνεχώς (υπάρχουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από την Θ.Ι.Α.Δ.)

> Τα εθνικά επίπεδα των τιμών, εκφρασμένα σε κοινό νόμισμα, δεν κινούνται 

ταυτόχρονα κατά την διάρκεια αυτών των μακρών περιόδων.

> Η συσχέτιση μεταξύ των δύο επιπέδων των τιμών, είναι μεγαλύτερη για τις 

τιμές του παραγωγού σε σχέση με τις τιμές του καταναλωτή.

Τα παραπάνω αποτελέσματα εξάγονται με χρήση του διαγράμματος 3, το οποίο 

αποδίδει γραφικά τους δείκτες τιμών καταναλωτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της 

Μεγάλης Βρετανίας κατά την περίοδο 1820 - 2001. Επιπλέον αποδίδονται γραφικά 

στο ίδιο σχήμα και οι δείκτες τιμών των παραγωγών με δεδομένα που εκτείνονται 

στην περίοδο 1791 -2000.

Σχήμα 8: Η Θ.Ι.Α.Δ. δολαρίου - στερλίνας για περίοδο μεγαλύτερη των δύο αιώνων.

(a) US and UK CPIs in Dolar Terms

(t>) US and UK PPls in Dollar Terms

Σημείωση: To παρόν σχήμα δίνει τους δείκτες τιμών του καταναλωτή και του παραγωγού 

εκφρασμένες σε λογαριθμική κλίμακα με βάση το 1900 = 0 

Πηγή: A. and Μ. Taylor, (2004).
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Για την κατασκευή του διαγράμματος που φαίνεται στο Σχήμα 6, έγινε χρήση 

δεδομένων από ένα μεγάλο αριθμό χωρών για την περίοδο 1970 - 1998. Το 

παραπάνω διάγραμμα κατασκευάστηκε ως εξής:

> Προσδιορίστηκε ο πληθωρισμός ενός έτους για την κάθε χώρα χωριστά για 

κάθε ένα από τα 29 έτη και αφαιρέθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός ενός έτους 

των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα μέτρο του 

σχετικού πληθωρισμού.

> Χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι δείκτες τιμών καταναλωτών, όσο και οι δείκτες 

τιμών των παραγωγών.

> Προσδιορίστηκε η ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

του δολαρίου.

> Αποδόθηκε γραφικά ο σχετικός ετήσιος πληθωρισμός έναντι της 

υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας για το κάθε έτος και την κάθε 

χώρα.

> Τέλος, αποδόθηκε γραφικά η μέση τιμή του σχετικού ετήσιου πληθωρισμού 

έναντι της μέσης ετήσιας υποτίμησης του νομίσματος της κάθε χώρας έναντι 

του δολαρίου.

Σχήμα 9: Η Θ.Ι.Α.Δ. σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες 
Πηγή: A. and Μ. Taylor (2004).
Σημείωση: Το παρόν σχήμα δείχνει τους σωρευτικούς διαφορικούς ρυθμούς του πληθωρισμού των 
χωρών έναντι των Η.Π.Α. σε ποσοστό στον κάθετο άξονα. Στον οριζόντιο άξονα αποδίδονται οι 
σωρευτικοί ρυθμοί υποτίμησης έναντι του δολαρίου σε ποσοστά. Στο αριστερό σχήμα απεικονίζεται ο 
πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή και στα δεξιά ο πληθωρισμός του δείκτη των τιμών του
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παραγωγού. Επιπλέον τα δύο σχήματα της πάνω σειράς δίνουν τους ετήσιους ρυθμούς ενώ της κάτω 
σειράς δίνουν τη μέση τιμή της περιόδου 1970 - 1998.

Βασικά συμπεράσματα της παραπάνω διαδικασίας, είναι τα εξής:

1. Η σχετική και η απόλυτη εκδοχή της Θ.Ι.Α.Δ. ισχύει βραχυπρόθεσμα.

2. Η μακροπρόθεσμη ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ. στην σχετική και την απόλυτη της 

εκδοχή είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνται οι τιμές των παραγωγών σε 

σχέση με την ισχύ της όταν χρησιμοποιούνται οι τιμές των καταναλωτών.

Πράγματι, η έρευνα που αφορούσε την εξέλιξη των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών από το 1970 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα ενισχύει την υπόθεση της 

προσαρμογής των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας 

όπως αυτό καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ., όμως η απόδειξη δεν εξασφαλίζει την ισχύ 

της.

Επομένως, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει και αφορά τη Θ.Ι.Α.Δ. είναι η 

αινιγματική έλλειψη ισχυρή απόδειξης για την ύπαρξη της μακροχρόνιας Θ.Ι.Α.Δ. 

ειδικότερα για την περίοδο που ακολουθεί αυτή του Bretton - Woods.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, εμφανίστηκε και ένας δεύτερος σχετικός 

γρίφος. Ειδικότερα, ο Huizinga (1987) και άλλοι άρχισαν να διαπιστώνουν την πολύ 

μικρή ταχύτητα με την οποία επιστρέφει η συναλλαγματική ισοτιμία στο 

μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας. Όμως, ο γρίφος της Θ.Ι.Α.Δ., όπως αποκαλείται 

μέχρι σήμερα .ορίστηκε από τον Rogoff το 1996 όπως αυτός αναπτύχθηκε παραπάνω.

2.7.6. Ο ευπειρικ0£ έλεγγoc του γρίφου me Θ.Ι.Α.Δ.

Η μελέτη της ύπαρξης του γρίφου που διατυπώθηκε από τον Rogoff το 1996, 

και χαρακτηρίζεται ως ο γρίφος της Θεωρίας της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών 

Δυνάμεων, αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ενότητας, ο οποίος διατυπώνεται ως 

εξής: Πως είναι δυνατόν να εναρμονιστεί η μεγάλη σε μέγεθος βραχυπρόθεσμη 

μεταβλητότητα των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών με τους εξαιρετικά 

χαμηλούς ρυθμούς με τους οποίους εξαφανίζονται οι διαταράξεις;

Σε επίπεδο εμπειρικής επαλήθευσης, με χρήση των μοναδιαίων ριζών σε 

σύνολο πρωτογενών εξατομικευμένων δεδομένων και μακροχρόνιων ερευνών, 

διαπιστώθηκε πως, ο χρόνος ημίσειας ζωής των διαταράξεων κυμαίνεται μεταξύ 

τριών και πέντε ετών. Η μέθοδος όμως που κυρίως χρησιμοποιήθηκε, είναι αυτή των 

ελάχιστων τετραγώνων που χαρακτηρίζεται από σφάλματα μεροληψίας στις 

εκτιμήσεις αφού τα ελάχιστα τετράγωνα ωθούν τον εκτιμώμενο συντελεστή
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αυτοσυσχέτισης μακριά από τη μονάδα με στόχο την αποφυγή της στασιμότητας. Για 

τη διόρθωση του σφάλματος, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι εκτίμησης 

γραμμικής μορφής, μέσω των οποίων εκτιμήθηκαν μεγαλύτεροι χρόνοι ημίσειας 

ζωής. (Murray και Papell, 2004, Chen και Engel, 2004).

Ο Stockman, υποστήριξε πως ένα μεγάλο μέρος της μεταβλητότητας των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών ερμηνεύουν οι διαταράξεις στις 

προτιμήσεις και την τεχνολογία, όμως ο Rogoff (1996), από την άλλη θεωρεί, ότι ο 

χαμηλός ρυθμός προσαρμογής οφείλεται στην εξακολουθητικότητα των ονομαστικών 

μεταβλητών όπως οι ονομαστικοί μισθοί και οι τιμές. Όμως αναμένεται οι 

ονομαστικές μεταβλητές να προσαρμόζονται πολύ γρηγορότερα με αποτέλεσμα ο 

γρίφος να παραμένει άλυτος.

Η εμπειρική έρευνα που εστιάζει στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

πρέπει να λάβει υπόψη της τρεις βασικούς παράγοντες:

> Την ταχύτητα επιστροφής

> Τη μεταβλητότητα του τυχαίου όρου σφάλματος

> Το μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας των πραγματικών

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι παρούσες έρευνες, αναζητούν απαντήσεις που αφορούν μόνο τον πρώτο και 

όχι τους υπόλοιπους δύο παράγοντες, με αποτέλεσμα να αναμένεται μελλοντικά η 

εμπειρική έρευνα να εστιάζει στους επόμενους δύο παράγοντες.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις διαταραχές των συναλλαγματικών ισοτιμιών η 

παρούσα αστάθεια στα δεδομένα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο κυρίως υπό ελεύθερο 

καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών επιφέρουν επιπλοκές. Σύμφωνα με τους Flood 

και Rose (1995), οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες κινούνται ουσιαστικά, 

ενώ οι τιμές όχι στη βραχυχρόνια περίοδο, οπότε οι μεταβλητότητες των 

πραγματικών και ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών συσχετίζονται ένα προς 

ένα, με συνέπεια την παραβίαση του Νόμου της μιας Τιμής. Ο δε Taylor (2002), 

καταγράφει τη διαφορετική μορφή που επικρατεί υπό διαφορετικά νομισματικά 

καθεστώτα όπως αποδίδονται από την ιστορική εμπειρία. Γενικά, η προσπάθεια 

ερμηνείας φαινομένων μέσω υποδειγμάτων στα οποία οι τιμές είναι εύκαμπτες, και 

ως αποτέλεσμα των διαταράξεων στην τεχνολογία ή τις προτιμήσεις, είναι απίθανο να 

αποδοθούν εξ ολοκλήρου σε πραγματικούς συντελεστές παραγωγής. Η ιστορία έχει 

αποδείξει, πως οι μεταβλητότητες διαφοροποιούνται συστηματικά υπό διαφορετικά 

νομισματικά καθεστώτα, μία κατάσταση κατά την οποία ένα υπόδειγμα πραγματικού
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επιχειρηματικού κύκλου ουδέτερου ως προς το χρήμα θα παρήγαγε αμετάβλητες 

προβλέψεις. Όμως, ο συνδυασμός νομισματικής πολιτικής και ακαμψίας τιμών παίζει 

ένα ρόλο στη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχυθούν από άλλους τύπους τριβών.

Αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, αποτέλεσε το προαναφερθέν ζήτημα, με 

αποτέλεσμα την δημιουργία νέων μονοπατιών στη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, 

διερευνήθηκε ο ρόλος της δυσκολίας του διαχωρισμού εμπορεύσιμων και μη 

εμπορεύσιμων αγαθών και στην μεταβλητότητα μεγάλου βαθμού των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύμφωνα με μελέτες των Obstfeld (2001), Obstfeld και 

Rogoff (2001) και Bumstein, Neves και Rebelo (2003), η οικονομία είναι 

περισσότερο κλειστή από την αρχική θεώρηση της, αφού μεγάλοι τομείς όπως αυτός 

των λιανικών πωλήσεων, των χονδρικών πωλήσεων και της διανομής είναι μη 

εμπορεύσιμοι, αν και οι τιμές των εισαγωγών σύμφωνα με επίσημα τουλάχιστον 

δεδομένα περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία του κόστους αυτού.

Πιο συγκεκριμένα, οι Bumstein, Neves και Rebelo (2003), μελέτησαν τον ρόλο 

του κόστους κατανομής στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την προσπάθεια σταθεροποίησης των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στην εν λόγω εργασία τους, τεκμηριώνουν το ιδιαίτερα 

υψηλό κόστος διανομής (μεταφορά, χονδρική πώληση, λιανική πώληση) που 

απαιτείται για το μέσο καταναλωτικό αγαθό. Ειδικότερα, εξετάζοντας την περίπτωση 

της Αργεντινής διαπίστωσαν, πως τα κόστη αυτά αντιπροσωπεύουν το 60% των 

λιανικών τιμών, σε αντίθεση με τη λιανική τιμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγματι, 

επειδή οι υπηρεσίες που αφορούν τη διανομή απαιτούν συντελεστές παραγωγής, 

όπως είναι η εργασία και η γη, επέρχεται διαφοροποίηση των τιμών λιανικής 

πώλησης στις διαφορετικές χώρες. Αυτό σημαίνει, ότι η εισαγωγή ενός τομέα 

διανομής σε ένα υπόδειγμα που αποδίδει τη σταθεροποίηση βασισμένη τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες βελτιώνει την ικανότητα εκλογίκευσης των μεταβολών 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Ακόμη, σε μία οικονομία που περιλαμβάνει έναν μη εμπορεύσιμο τομέα και 

ακαμψία τιμών, με δεδομένο πως το μερίδιο του μη εμπορεύσιμου τομέα ξεπερνά το 

50% της οικονομίας οι Bumstein, Eichenbaum και Rebelo (2003), διατύπωσαν την 

άποψη πως ακόμη και μία μικρή διατάραξη, επιφέρει μεγάλη υποτίμηση του 

νομίσματος στην υπό εξέταση χώρα. Τέλος, διαπιστώθηκε από τους Obstfeld και 

Rogoff (2000) και τον Hau (2000, 2002), πως όσο αυξάνει το μερίδιο των μη
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εμπορεύσιμων αγαθών στην οικονομία, τόσο η οικονομία γίνεται λιγότερο ανοικτή 

οπότε, η υπόθεση του Νόμου της μιας Τιμής περιορίζεται σε ένα μικρότερο κλάσμα 

των αγαθών, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του ρόλου των πηγών μεταβλητότητας 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

2.7.7 Το σφάλιια συνάθροισης (Aggregation Bias)

Το παρόν κεφάλαιο, αναφέρεται σε έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες ερμηνείας της μικρής σε μέγεθος ταχύτητας επιστροφής σε βραχυχρόνιο 

επίπεδο επιστροφής των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο 

ισορροπίας όπως αυτός καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ.

Κατά τους Chen και Engel (2004), ως σφάλμα συνάθροισης ορίζουμε το 

συστηματικό σφάλμα που απορρέει από την συνάθροιση των αγαθών σε συνολικούς 

δείκτες τιμών, σφάλμα που επηρεάζει την ταχύτητα προσαρμογής των πραγματικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν το κάθε αγαθό προσαρμόζεται σε διαφορετικές 

ταχύτητες.

Οι Imbs et al (2002), αποδεικνύουν την σημασία του ρόλου της ανομοιογένειας 

και του σφάλματος συνάθροισης στην ερμηνεία του γρίφου της Θ.Ι.Α.Δ. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 19 κατηγορίες τροφίμων και 13 χώρες βρίσκουν πως 

η ταχύτητα επιστροφής των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών στην μέση 

τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη από την επικρατούσα άποψη, ερμηνεύοντας τον γρίφο 

της Θ.Ι.Α.Δ.

Οι Chen και Engel (2004), επανεξέτασαν το συμπέρασμα αυτό, δίνοντας 

πρωταρχικά μία νέα έννοια στο σφάλμα αυτό όπως δίνεται παραπάνω καθώς και την 

εφαρμοσιμότητα αυτού στο γρίφο της Θ.Ι.Α.Δ. Χρησιμοποίησαν τα ίδια δεδομένα, με 

προσθήκη των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών που έλειπαν. Με τη χρήση 

των νέων δεδομένων, οι εκτιμήσεις του χρόνου ημίσειας ζωής συνάδουν με αυτά του 

Rogoff. Η χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων διόρθωσης μεροληπτικών σφαλμάτων 

που προτάθηκαν από τους Kilian (1998) και Shin (1999), οδήγησαν τους Chen και 

Engel (2004), στην εύρεση των σημειακών εκτιμήσεων των αποκλίσεων του χρόνου 

ημίσειας ζωής σε σχέση με αυτές που καθορίζονται από τη Θ.Ι.Α.Δ., οι οποίες 

ξεπερνούσαν αυτές των υπολογισμών του Rogoff, ενισχύοντας την αμφιβολία για την 

ερμηνεία του γρίφου της Θ.Ι.Α.Δ. μέσω του σφάλματος συνάθροισης.

Πράγματι, η θεωρία και οι προσομοιώσεις υποδεικνύουν μικρό μέγεθος του 

σφάλματος συνάθροισης.
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Η άποψη αυτή είχε διατυπωθεί ήδη από το 2000 από τον Engel, με χρήση των 

ίδιων δεδομένων με αυτά των Imbs et al (2002), σύμφωνα με την οποία η 

προσαρμογή των αγαθών γίνεται με χαμηλή ταχύτητα. Συγκεκριμένα για τις 

περισσότερες κατηγορίες αγαθών δεν αποδεικνύεται πως οι αποκλίσεις από το νόμο 

της μιας τιμής τείνουν να ελαχιστοποιηθούν. Το αποτέλεσμα αυτό, συμπίπτει με αυτό 

των Rogers και Jenkins (1995), οι οποίοι και εξέτασαν την συμπεριφορά των 

σχετικών ημών μεταξύ των λεπτομερειακά ορισμένων αγαθών των Η.Π.Α. και του 

Καναδά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ήταν δυνατή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

που αφορά την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας.

Επίσης, οι Crucini και Shintani (2002), χωρίς να εντοπίζουν σφάλμα 

συνάθροισης και με χρήση σε παγκόσμιο επίπεδο διαστρωμαηκών στοιχείων για ης 

ημές των αγαθών από την μονάδα Οικονομικής Ευφυΐας, διαπιστώνουν την ταχεία 

σύγκλιση των αποκλίσεων από το νόμο της μιας ημής με χρόνο ημίσειας ζωής από 

εννέα έως δώδεκα μήνες. Ο ρυθμός σύγκλισης του μέσου των ημών τους, 

προσιδιάζει το ρυθμό σύγκλισης των εξατομικευμένων δεδομένων.

Ακόμη, σε όη αφορά το μέγεθος του σφάλματος κατά τους Imbs et al (2002), 

είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ισχυρισμός που καταρρίπτεται από τους Chen και Engel 

(2004), με δεδομένο τον αποκλεισμό των explosive roots σης προσομοιώσεις.

2.7.8 Η μη γραιιαικύ δυναμική της προσαριιονϊκ των πραγματικών 

συναλλαγματικών ισοτιριών

Για την επίλυση των γρίφων της Θ.Ι.Α.Δ. ακολουθήθηκε και μία επιπλέον 

προσέγγιση η οποία σχετίζεται με την μη γραμμική προσαρμογή των 

συναλλαγμαηκών ισοημιών στο επίπεδο ισορροπίας τους. Η αρχική προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα προσαρμογής των αποκλίσεων 

από τη Θ.Ι.Α.Δ. θεωρείται ως ενιαία για αποκλίσεις διαφορεηκού μεγέθους, είχε ως 

στόχο την εκτίμηση μιας απλής παραμέτρου, του χρόνου ημίσειας ζωής.

Το θεωρηηκό αυτό υπόβαθρο, με την πάροδο του χρόνου, θεωρήθηκε 

ανεπαρκές, ενισχύοντας μία νέα άποψη σύμφωνα με την οποία ως μέγεθος σύγκρισης 

χρησιμοποιείται η ταχύτητα σύγκλισης προς την ημή ισορροπίας που καθορίζεται 

από τη Θ.Ι.Α.Δ. και όχι ο χρόνος ημίσειας ζωής.

Αρχικά, η άποψη αυτή διατυπώθηκε από τον Heckser (1916), σύμφωνα με τον 

οποίο η προσαρμογή είναι μη γραμμική λόγω της ύπαρξης του κόστους συναλλαγής 

στο διεθνές αρμπιτράζ. Για παράδειγμα, η μη ισχύς της Θ.Ι.Α.Δ., η οποία οδηγεί στην
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διαφοροποίηση των τιμών δύο αγαθών εκφρασμένων σε κοινό νόμισμα επιφέρει την 

μείωση της αξίας του αρμπιτράζ και συνεπώς της διόρθωσης της τιμής με εξαίρεση 

την περίπτωση κατά την οποία το αναμενόμενο κέρδος υπερβαίνει το κόστος 

μεταφοράς των αγαθών μεταξύ των δύο σημείων πώλησης.

Η άποψη αυτή εξελίχθηκε, ενώ παράλληλα τεκμηριώθηκε θεωρητικά από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 (Benninga και Protopapadakis 1988, Williams και 

Wright 1991, Dumas 1992). Η ποιοτική επίδραση τέτοιων τριβών, είναι ταυτόσημη 

σε όλα τα υποδείγματα που έχουν προταθεί. Συγκεκριμένα, η έλλειψη του αρμπιτράζ, 

η οποία και προκύπτει από τα κόστη συναλλαγής, όπως τα κόστη μεταφοράς 

δημιουργούν μία «ζώνη αδράνειας», εντός της οποίας η δυναμική των τιμών στα δύο 

σημεία πώλησης αποσυνδέεται. Τα κόστη συναλλαγής αυτού του είδους, πολλές 

φορές παίρνουν την μορφή του πάγιου κόστους μεταφοράς μεγάλου μεγέθους, τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως iceberg κόστη μεταφοράς (Συνήθως έτσι χαρακτηρίζονται 

τα κόστη που μπορεί να είναι τόσο υψηλά ώστε στην περίπτωση που απαιτείται η 

μεταφορά αγαθών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις να παρατηρείται το φαινόμενο της 

εξαφάνισης των αγαθών αυτών). Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν κόστη 

σταθερά που απαιτούνται για την διεξαγωγή του εμπορίου ή αποστολής 

εμπορευμάτων καθώς και η χρονική υστέρηση για την παραλαβή των αγαθών.

Σε επίπεδο εμπειρικής έρευνας, που σχετίζεται με την μέση τιμή της ταχύτητας 

επιστροφής των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών στο σημείο ισορροπίας 

όπως αυτό καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ., η μη γραμμικότητα εξετάζεται μέσω της 

εκτίμησης υποδειγμάτων που επιτρέπουν τις μεταβολές της αυτοπαλίνδρομης 

παραμέτρου. Το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται κυρίως χαρακτηρίζεται ως 

“threshold autoregressive”. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό τα κόστη συναλλαγής του 

αρμπιτράζ οδηγούν σε μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μέχρι του επιπέδου 

που εξισώνεται με το κόστος συναλλαγής, όταν λαμβάνει χώρα το αρμπιτράζ και η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία να εμφανίζει τάση επιστροφής στην τιμή 

ισορροπίας μέσω της επίδρασης του αρμπιτράζ των αγαθών.

Με χρήση του εν λόγω θεωρητικού υποβάθρου, οι Canjels, Prakash - Canjels 

και Taylor (υπό δημοσίευση), εξέτασαν τη συμπεριφορά της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας στην περίοδο που χρησιμοποιούνταν ο χρυσός ως συναλλαγματική 

ισοτιμία, με ημερήσια δεδομένα που αναφέρονται στην περίοδο 1879 - 1913. Βασικό 

συμπέρασμα της παραπάνω εμπειρικής μελέτης είναι πως η προσαρμογή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου - στερλίνας συνάδει με το προαναφερθέν
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υπόδειγμα. Επιπρόσθετα, οι Obstfeld και Taylor (1997), εξέτασαν την συμπεριφορά 

των υποδεικτών του δείκτη των τιμών του καταναλωτή, καθιστώντας ως υπόδειγμα 

την προσαρμογή των τιμών σε διάφορες διεθνείς πόλεις κατά την διάρκεια της μετά - 

Bretton Woods εποχής και οι οποίοι διαπίστωσαν την ύπαρξη σημαντικών μη 

γραμμικοτήτων ως προς την επιστροφή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο 

που καθορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ.. Επίσης, το εύρος του κόστους συναλλαγής καθώς 

και η ταχύτητα προσαρμογής είναι κατά τους Obstfeld και Taylor (1997), κανονικού 

μεγέθους ενώ η μεταβλητότητα τους αποδίδεται στην απόσταση μετακίνησης των 

αγαθών, τους δασμούς, τις ποσοστώσεις, και την μεταβλητότητα της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Μία ακόμη σημαντική προσπάθεια, η οποία πρέπει να αναλυθεί, είναι αυτή των 

Sarno, Taylor και Chowdhury (2004), η οποία χρησιμοποίησε την προαναφερθείσα 

προσέγγιση αλλά με επιμερισμένα δεδομένα από τις χώρες G - 7 (Καναδάς, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες).

Ο Zussman (2003), ο οποίος προηγήθηκε χρονικά έκανε χρήση ενός threshold 

autoregressive υποδείγματος με χρήση παγκόσμιων δεδομένων των πινάκων Penn, ο 

οποίος απλώς διαπίστωσε την ισχύ των μη γραμμικών ταχυτήτων προσαρμογής των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο ισορροπίας για ένα μεγάλο 

εύρος χωρών.

Η χρήση των υποδειγμάτων αυτών, παρουσιάζει ορισμένες εννοιολογικές 

δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους Cheung et al. (2001), τα κόστη συναλλαγής 

μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των αγαθών με αποτέλεσμα η ταχύτητα με την οποία 

διαφοροποιούνται οι τιμές των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο αρμπιτράζ μπορεί 

επίσης να διαφοροποιούνται μεταξύ των αγαθών. Όμως η συνολική πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας επί τον λόγο των δεικτών που αναφέρονται στα εθνικά επίπεδα των τιμών 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα όριο μεταξύ ύπαρξης και μη ύπαρξης αλλά ένα 

εύρος ορίων τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τα κόστη συναλλαγής των 

διαφορετικών αγαθών των οποίων οι τιμές συμμετέχουν στους δείκτες. Η 

απομάκρυνση συνεπώς των συναλλαγματικών ισοτιμιών από το επίπεδο ισορροπίας 

θα έχει σαν συνέπεια την παραβίαση ολοένα και περισσοτέρων ορίων που 

σχετίζονται με τα κόστη συναλλαγής με αποτέλεσμα η επίδραση του αρμπιτράζ να 

είναι ιδιαίτερα αισθητή.
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Ένας τρόπος για την επίλυση ενός προβλήματος κατά τους Taylor καν Taylor 

(2004), αυτού του είδους είναι η χρήση μιας ιδιαίτερα αναπτυγμένης κατηγορίας 

οικονομετρικών υποδειγμάτων τα οποία ενσωματώνουν ένα είδος ομαλής αλλά μη 

γραμμικής προσαρμογής έτσι ώστε η ταχύτητα προσαρμογής των ισοτιμιών στο 

επίπεδο ισορροπίας να αυξάνει καθώς αυξάνει η απόσταση αυτής από το επίπεδο 

ισορροπίας όπως αυτό καθορίζεται από την Θ.Ι.Α.Δ.

Μία προσπάθεια αυτού του είδους έγινε από τους Taylor, Peel και Samo (2001), 

οι οποίοι και χρησιμοποίησαν μία ομαλή εκδοχή του threshold autoregressive 

υποδείγματος ενώ τα δεδομένα αφορούσαν τις πραγματικές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες των χωρών G - 5 με περίοδο αναφοράς την μετά - Bretton Woods περίοδο. 

Βασικό συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγουν οι Taylor, Peel και Samo, είναι η 

απόρριψη της μοναδιαίας ρίζας συμπέρασμα το οποίο ενισχύει την εναλλακτική 

υπόθεση της μη γραμμικότητας η οποία χαρακτηρίζει την ταχύτητα επιστροφής των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο ισορροπίας όπως αυτό καθορίζεται από την 

Θ.Ι.Α.Δ., επιλύνοντας έτσι τον γρίφο της Θ.Ι.Α.Δ. Βασικό εύρημα της εν λόγω 

εργασίας είναι πως οι διαταράξεις των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών με 

εύρος 1-5% εμφανίζουν χρόνο ημίσειας ζωής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, 

ενώ οι διαταράξεις μεγαλύτερου μεγέθους εμφανίζουν χρόνο ημίσειας ζωής 

μικρότερης διάρκειας λύνοντας έτσι τον δεύτερο γρίφο της Θ.Ι.Α.Δ.

Αντικείμενο μελέτης, αποτέλεσε και η αναζήτηση άλλων παραγόντων που 

ευνοούν την εμφάνιση των μη γραμμικοτήτων πέραν του κόστους συναλλαγής. Οι 

Killian και Taylor (2003), ισχυρίζονται πως η μη γραμμικότητα απορρέει από την 

ανομοιογένεια των απόψεων στην αγορά συναλλάγματος της αλλοδαπής σε ότι 

αφορά το επίπεδο ισορροπίας των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Πράγματι καθώς οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες παίρνουν τιμές ακραίες 

αναπτύσσεται ένας υψηλότερος βαθμός ομοφωνίας σε ότι αφορά την κατάλληλη 

κατεύθυνση κίνησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών με αποτέλεσμα να καθορίζεται 

σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά και η συμπεριφορά των εμπόρων. Μία ακόμη άποψη, 

σχετικά με τους λόγους εμφάνισης της μη γραμμικότητας στην ταχύτητα επιστροφής 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο επίπεδο ισορροπίας, όπως αυτό καθορίζεται από 

τη Θ.Ι.Α.Δ., διατυπώθηκε από τον Taylor (2004), σύμφωνα με την οποία οι 

παρεμβατικές λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών συμβάλλει καθοριστικά στην μη 

γραμμική συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πράγματι, η παρέμβαση 

των Τραπεζών είναι πολύ περισσότερο πιθανό να λάβει χώρα και να είναι
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αποτελεσματική όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών από το επίπεδο ισορροπίας σύμφωνα με τη Θ.Ι.Α.Δ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, συμπεραίνουμε, πως η μη 

γραμμικότητα είναι δυνατόν να ερμηνεύσει τον γρίφο της Θ.Ι.Α.Δ. Ο παράγοντας που 

σχετίζεται με την μη γραμμικότητα όταν ενσωματωθεί στους ελέγχους της 

μοναδιαίας ρίζας οι οποίοι είναι ήδη μικρότερης ισχύος επιφέρει υπέρμετρη αύξηση 

του χρόνου ημίσειας ζωής, αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν οι Granger και 

Terasvirta (1992), Taylor (2001) και οι Taylor, Peel και Sarno (2001).

2.7. 9 ΜακροΥρόνιες αποκλίσεις από m Θ.Ι.Α.Δ.

Για την μελέτη των μακροπρόθεσμων κινήσεων της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως η 

Θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων βασίζεται στην ιδέα, πως η 

συναλλαγματική ισοτιμία βασίζεται στην πραγματική αγοραστική δύναμη, και 

επομένως οι μεταβολές στην ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία να 

αντικατοπτρίζονται στις μεταβολές των τιμών των αγαθών, με αποτέλεσμα και η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία να παραμείνει σταθερή. Όμως, το ενδεχόμενο 

αυτό δεν είναι πιθανό μακροπρόθεσμα.

Για παράδειγμα, μία μικρή ανοικτή οικονομία βρίσκεται στο επίπεδο 

μακροπρόθεσμής ισορροπίας. Κατά την εμφάνιση μια διατάραξης, όπως η αύξηση 

του εξωτερικού χρέους, είναι αναγκαίο η χώρα να εμφανίσει εμπορικό πλεόνασμα 

ώστε να αποπληρώσει τους τόκους. Προκειμένου να ενθαρρύνει τις εξαγωγές και να 

αποθαρρύνει τις εισαγωγές, η χώρα επιβάλλεται να βελτιώσει την 

ανταταγωνιστικότητα των προϊόντων της στην κατάσταση της ισορροπίας. Για να 

συμβεί αυτό θα πρέπει πως η συναλλαγματική ισοτιμία στην κατάσταση ισορροπίας 

θα πρέπει να αυξηθεί καθιστώντας τις εξαγωγές πιο φθηνές για την αλλοδαπή και τις 

εισαγωγές από τις άλλες χώρες πιο ακριβές για τους κατοίκους της ημεδαπής. Η ίδια 

λογική βάση, επικρατεί για ένα μεγάλο εύρος υποδειγμάτων όπως το υπόδειγμα της 

ισορροπίας του χαρτοφυλακίου του Taylor (1995) ή των Samo και Taylor (2002).

Σε επίπεδο εμπειρικής επαλήθευσης, οι Lane και Milesi - Ferreti (2002), 

επιβεβαιώνουν το παραπάνω επιχείρημα. Βασική διαπίστωση των παραπάνω είναι 

πως οι χώρες με περισσότερες καθαρές αξίες έχουν περισσότερο θετικά εμπορικά 

ισοζύγια και ισχυρότερες πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες με δεδομένα πως οι 

υπόλοιποι συντελεστές είναι υπό τον έλεγχο του ερευνητή και πως είναι αποδεκτές οι
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διαφοροποιήσεις των πραγματικών αποδόσεων μεταξύ των χωρών. Η παραπάνω 

διαπίστωση έχει ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα όταν η τιμή 

ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας που καθορίζεται από τη Θεωρία της 

Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων μεταβάλλεται σαν αποτέλεσμα του 

καθαρού πλούτου, και αν οι μεταβολές αυτές δεν ελέγχονται στην παλινδρόμηση ενός 

αυτοπαλίνδρομου σχήματος τότε η συναλλαγματική ισοτιμία φαίνεται να αποκλίνει 

από την (εσφαλμένη υπόθεση) τιμή μακροχρόνιας ισορροπίας για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ή μεγάλο σε μέγεθος .

2.7.10 Εαπειρική επαλήθευση του αποτελέσαατος Balassa - Samuelson

Σε επίπεδο εμπειρικής επαλήθευσης ο Officer (1982), διαπίστωσε πως το 

αποτέλεσμα των Balassa - Samuelson (BS), δεν ενισχύεται με χρήση των δεδομένων 

του 1960 και 1970. Όμως τυπικά η πρώτη προσπάθεια η οποία και αμφισβήτησε την 

ισχύ του αποτελέσματος των BS ήταν αυτή του Bhagwati (1984), ο οποίος 

χρησιμοποίησε ένα υπόβαθρο με πολλαπλούς παράγοντες μέσω του οποίου έδειξε 

πως χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά σε όρους αφθονίας συντελεστών παραγωγής 

δεν παρουσιάσουν το αποτέλεσμα BS. Επομένως η συγκεκριμένη επιστημονική 

εργασία μπορεί να εξηγήσει γιατί το αποτέλεσμα BS λειτουργεί σε κάποιες 

περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες όχι. Αν και η δομή που χρησιμοποιήθηκε του 

multi-Factor πάσχει από απώλεια της γενικότητας σε μεγάλο βαθμό κατά τον 

Samuelson (1964).

Όμως πιο πρόσφατες μελέτες στήριξαν την εν λόγω υπόθεση. Στο παραπάνω 

αποτέλεσμα κατέληξαν οι Micossi Ferreti (1994), De Gregorio, Giovannini και Wolf 

(1994) και Chin (2000).

To υπόδειγμα των Balassa - Samuelson αποτελεί πλέον και πάλι αντικείμενο 

μελετών αλλά σε τροποποιημένη μορφή. Στη νέα του μορφή, οι πλούσιες χώρες 

αποκτούν τον πλούτο βελτιώνοντας την παραγωγικότητα σε σύγχρονους 

εμπορεύσιμους τομείς όπως η επεξεργασία. Επιπλέον όλοι οι μη εμπορεύσιμοι 

παραδοσιακοί τομείς παραμένουν σε τεχνολογική στασιμότητα, και ίδιοι σε 

διαφορετικές χώρες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του πλούτου τους. Η ισχύς του 

Νόμου της μιας Τιμής, είναι δεδομένη στο σύνολο των εμπορεύσιμων αγαθών ενώ 

βασική υπόθεση του υπό εξέταση υποδείγματος αποτελεί η δυνατότητα κίνησης της 

εργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας, όχι όμως και σε διεθνές 

επίπεδο. Η άνοδος της παραγωγικότητας στους σύγχρονους τομείς της οικονομίας
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επιφέρει την άνοδο του επιπέδου των μισθών και των τιμών των μη εμπορεύσιμων 

αγαθών. Αυτό σημαίνει πως σε επίπεδο γενικού δείκτη τιμών ο οποίος προσδιορίζεται 

ως σταθμισμένος μέσος των τιμών των εμπορεύσιμων και των μη εμπορεύσιμων 

αγαθών τείνει να υπερεκτιμήσει τις τρέχουσες τιμές των νομισμάτων. Το φαινόμενο 

αυτό παρατηρείται ευρέως τόσο στις αναπτυγμένες χώρες, όσο και χώρες και 

περιόδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης.

Το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί οι πιο πρόσφατες έρευνες ενισχύουν την 

ύπαρξη του αποτελέσματος BS.

Βασική και αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η εργασία των Bergin et al. 

(2004). Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτό οι πλουσιότερες χώρες, εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα τιμών σε σχέση με τις φτωχές χώρες. Εξετάζοντας εμπειρικά το 

φαινόμενο αυτό, διαπιστώθηκε η εξασθένιση, ίσως και εξαφάνιση του από τα 

δεδομένα με την πάροδο του χρόνου προς τα πίσω. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν τα 

εξής:

> Η ασθενής και άνιση φύση του αποτελέσματος BS στο μακρινό παρελθόν

> Η ενδυνάμωση του αποτελέσματος τα τελευταία 50 έτη.

Δεδομένης της ασυνέχειας των δεδομένων, η πρώτη πρόταση είναι λιγότερη 

τεκμηριωμένη, ενώ η δεύτερη παρατήρηση απαιτεί νέο τρόπο σκέψης με εμπλοκή 

του συνόλου των επιστημόνων που ασχολούνται με την οικονομική επιστήμη. Βάσει 

των παραπάνω, αυτό που θεωρούνταν ως ένα καθολικό φαινόμενο φαίνεται να 

περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Το σχήμα 6 παρέχει ένα γράφημα που 

αποδίδει τη σχέση του σχετικού επιπέδου των τιμών σε λογαριθμική μορφή και των 

σχετικών κατά κεφαλήν εισοδημάτων επίσης σε λογαριθμική μορφή, με χρήση 

διαστρωματικών στοιχείων από 142 χώρες το έτος 1995, το έτος 1950 καθώς και το 

έτος 1913. Βάσει αυτών των δεδομένων έγινε μία παλινδρόμηση με τη μέθοδο των 

Ελάχιστων Τετραγώνων της εξίσωσης εκτίμησης:

In
f ρ.Λ

ΡV y
= a + filn(yi/ys)+e, (17)

Οι προσαρμοσμένες τιμές διαγραμματικά αποδίδονται με μία ευθεία. Στην εργασία 

τους ακολουθείται η ορολογία η τυπική του αποτελέσματος των Balassa - Samuelson 

ως συντομογραφία για μία θετική και στατιστικά σημαντική κλίση εκτίμησης β. Στο 

παράδειγμα που ακολουθείται η κλίση εκτιμάται ίση με 0,41 με τυπικό σφάλμα 0,04.
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(a) 1995 data (N=i42)

ln(v/yUS)

(b) 1950 data (N=53)

My/yUS)

(b) 1913 data (N=24)

Σχήμα 10: To επίπεδο τιμών έναντι του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε λογαριθμική μορφή και χρήση 
των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα βάση για τα έτη 1950, 1913 και 1995.
ΠΗΓΗ: Α. και Μ. Taylor (2004)

Οι προαναφερθέντες συγγραφείς κάνουν χρήση ενός θεωρητικού πλαισίου στο 

οποίο τα προϊόντα είναι διαφοροποιημένα ως προς την εμπορευσιμότητα και την 

παραγωγικότητα. Συμβατότητα μεταξύ της ιστορίας και της θεωρίας διαπιστώνεται 

με τη χρήση ενός υποδείγματος μονοπωλιακού ανταγωνισμού, για ένα σύνολο 

αγαθών στο οποίο η εμπορευσιμότητα καθορίζεται ενδογενώς και για ένα εύρος 

διαταράξεων στην παραγωγικότητα. Η εργασία των Bergin et al. (2004), αμφισβητεί 

την επικρατούσα άποψη σε ότι αφορά τις πηγές της διακύμανσης μεταξύ τιμών και 

εισοδημάτων. Ειδικότερα, σε εμπειρικό επίπεδο, ενώ με χρήση πρόσφατων 

δεδομένων διαπιστώνεται η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ τιμών και 

εισοδημάτων, προχωρώντας σε παλαιότερες χρονικές περιόδους διαπιστώνεται πως 

υπάρχει ασθενής σχέση ή ακόμη και αρνητική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου των 

τιμών και των εισοδημάτων. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, με μεγάλη λεπτομέρεια 

των δεδομένων που αναφέρονται στην μεταπολεμική περίοδο, συμπεραίνεται πως η 

σχέση μεταξύ επιπέδου τιμών και εισοδημάτων δεν ήταν ισχυρή μέχρι τρεις δεκαετίες 

πριν. Επιπλέον, εδώ τίθεται και ένα δεύτερο ζήτημα σε θεωρητικό πλέον επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα νέο υπόδειγμα των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών που χρησιμοποιεί ως θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία των Balassa - 

Samuelson, η οποία όμως χρησιμοποιεί την μεταβλητή εμπορευσιμότητα ως 

ενδογενή δίνοντας τη δυνατότητα της ύπαρξης μεταβολής σε συνάρτηση με το χρόνο 

συσχετίσεων μεταξύ εισοδημάτων και τιμών, γεγονός που παρατηρήθηκε στα 

ιστορικά δεδομένα. Ειδικότερα, ενώ η θεωρία των Balassa - Samuelson, υποθέτει, ότι 

τα κέρδη που απορρέουν από την παραγωγικότητα συγκεντρώνονται από σύμπτωση
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στον τομέα των αγαθών που αυτή την περίοδο θεωρούνται ως εμπορεύσιμα, το 

υπόδειγμα των Bergin et al. (2004), ερμηνεύει πως τα κέρδη της παραγωγικότητας 

στην παραγωγή των συγκεκριμένων αγαθών μπορούν να μετατραπούν σε 

εμπορεύσιμα. Συνεπώς, παρέχει βαθιά γνώση για το πώς το εμπορικό μοντέλο που 

παρέχει τη σχέση των Balassa - Samuelson μπορεί να εξελιχθεί σε συνάρτηση με το 

χρόνο.

Η συνάφεια της εξίσωσης, που παρέχει το επίπεδο των τιμών, ως συνάρτηση 

του επιπέδου των τιμών των εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων αγαθών και της 

τυπικής μορφής παλινδρόμησης που δίνεται από την εξίσωση (17) είναι συνάρτηση 

της υπόθεσης που αφορά τις πηγές της οικονομικής μεγέθυνσης. Σύμφωνα με 

συμβατική υπόθεση η οποία δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο άμεσου ελέγχου, η 

διαφοροποίηση της οικονομικής μεγέθυνσης των διαφόρων χωρών είναι αποτέλεσμα 

της ραγδαίας βελτίωσης της παραγωγικότητας των πλούσιων χωρών στους τομείς των 

εμπορεύσιμων αγαθών. Στην περίπτωση των μη εμπορεύσιμων αγαθών η 

παραγωγικότητα διαφοροποιήθηκε. Τα παραπάνω αποδίδονται αναλυτικά από τις 

σχέσεις:

Aj = ab, ΑΝ = a, Aj = ab* A'N = a* (18)

Οι όροι α και a* αναφέρονται στην ισορροπημένη μεγέθυνση της 

παραγωγικότητας, η οποία επηρεάζει και τους δύο τομείς, ενώ οι όροι b και b* 

περιλαμβάνουν την μεροληπτική (biased) μεγέθυνση, η οποία επιδρά μόνο στα 

εμπορεύσιμα αγαθά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο λόγος των τιμών θα δίνεται από τη 

σχέση:

Ρ_ 
Ρ*

( u λ6

V
(19)

Η παραπάνω έκφραση είναι ανεξάρτητη των α και α*, αφού η εξισορροπημένη 

μεγέθυνση της παραγωγικότητας δεν επιδρά στις σχετικές τιμές. Αυτό σημαίνει πως 

το πραγματικό εθνικό εισόδημα που δίνεται από το εισόδημα του πραγματικού 

μισθού, δίνεται από την απλή σχέση:

W/

w\
ΑΤΡΤ

Ρ'
Α* ρ",τΓι

/η \

Τ
ρΚΓΝ J

( „ \( £ Λ1’*

\α
(20)

Επομένως, υποθέτοντας σταθερές τιμές για τα α και α* και διαφοροποιημένες 

για τα b και b*, η ελαστικότητα του επιπέδου των τιμών ως προς το πραγματικό
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εισόδημα θα είναι θ/( 1 -θ). Η τιμή της ελαστικότητας θα είναι Ο, όταν η διακύμανση 

των μη εμπορεύσιμων αγαθών γίνεται ανύπαρκτη, ενώ γίνεται θετική, όταν το μερίδιο 

των μη εμπορεύσιμων αγαθών αγγίζει τη μονάδα.

Αυτό σημαίνει, ότι η ύπαρξη του αποτελέσματος των BS δεν είναι δεδομένη. 

Πράγματι το αποτέλεσμα μηδενίζεται όταν οι πόροι της μεγέθυνσης κατανέμονται 

ισόποσα μεταξύ των τομέων καθώς το α/α* μεταβάλλεται ενώ το b/b* όχι. Τέλος 

υπάρχει πιθανότητα ενός αποτελέσματος αντίθετου από αυτό που ορίζει το υπόδειγμα 

των Balassa - Samuelson. Πιο συγκεκριμένα αν μία τεχνολογική μεταβολή είχε σαν 

συνέπεια την ισόποση αύξηση του β καθώς μειώνεται το α, με αποτέλεσμα το 

γινόμενο ab να παραμένει σταθερό τότε το επίπεδο των τιμών θα μπορούσε να 

μειωθεί σε μία χώρα με την αύξηση του πλούτου της.

Μία ακόμη προσπάθεια, που θα έπρεπε να αναφερθεί, σε ότι αφορά το 

αποτέλεσμα των Balassa - Samuelson είναι αυτή των Lothian και Taylor (2004), 

σύμφωνα με την οποία το αποτέλεσμα των Balassa - Samuelson είναι αυτό που 

ερμηνεύει το ένα τρίτο των αποκλίσεων των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών από τη Θ.Ι.Α.Δ.
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3.1 Εαπειρική Εφαρμογή της ιιεθόδου του ελέγ/ου me μοναδιαίας oiCac 

Περίπτωση me Ρωσίας. me Τσεγίας και me Βουλγαρίας

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο λογάριθμος της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που δίνεται από την σχέση: q=s+p*-p, είναι σταθερός σε συνάρτηση με το 

χρόνο. Η βασική εννοιολογική αντίληψη πίσω από τη Θεωρία της Ισοδυναμίας ίων 

Αγοραστικών Δυνάμεων είναι κατά τον Rogoff (1996), ότι αν το αρμπιτράζ στην 

αγορά των αγαθών ενισχύει την ισότητα των τιμών σε ένα μεγάλο εύρος τιμών 

ιδιωτικών αγαθών συνεπάγεται υψηλή συσχέτιση στα συνολικά επίπεδα των τιμών.

Εξετάζοντας τα πραγματικά δεδομένα, διαπιστώνεται πως αυτό δεν είναι 

αληθές. Έχει ήδη αναφερθεί, πως, οι μακροοικονομολόγοι αντιμετωπίζουν την άποψη 

του Cassel (1922), που αφορά τη Θ.Ι.Α.Δ., σαν μία θεωρία μακροπρόθεσμου 

προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας σύμφωνα με την οποία η διαφορά (ρ - 

ρ*) αποτελεί μακροπρόθεσμα το σημείο στο οποίο έλκονται οι ονομαστικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ο βασικότερος έλεγχος για την μακροπρόθεσμη ισχύ της Θ.Ι.Α.Δ., είναι ο 

έλεγχος του επαυξημένου Dickey - Fuller, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχεται η 

υπόθεση πως η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία περιέχει μία μοναδιαία ρίζα. 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, χρησιμοποιήθηκαν μηνιαίες παρατηρήσεις της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας όπως αυτή καθορίστηκε από τους δείκτες 

του επιπέδου των τιμών καταναλωτή για τρεις υπό μετάβαση χώρες την Ρωσία, την 

Τσεχία καθώς και την Βουλγαρία.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα μονομεταβλητών 

ελέγχων μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιώντας ως χώρα αναφοράς τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Οι τιμές ρ παρέχουν την αναλογία κατανομής του Dickey Fuller που 

βρίσκεται δίπλα στις τιμές τς. Για τον προσδιορισμό του χρόνου ημίσειας ζωής 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής της χρονικής υστέρησης της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (Qt-i), ο οποίος παρέχει το ποσοστό επί τοις εκατό κατά 

το οποίο μειώνεται η διατάραξη που έχει επέλθει στην συναλλαγματική ισοτιμία σε 

ένα έτος ή αλλιώς σύμφωνα με τον Edison καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο η 

ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία προς το επίπεδο που καθορίζει η Θ.Ι.Α.Δ.
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Πίνακας 2: Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα με τη μέθοδο του επαυξημένου Dickey - Fuller στις 

πραγματικές ισοτιμίες.

Χώρα Tc Τιμή Ρ Χρόνος Ημίσειας 

Ζωής

Βουλγαρία -1.9678 0.1637 8,3

Ρωσία -1.7665 0.7147 15,625

Τσεχία -1.112 0.927 15,97

Πηγή: ΔΝΤ (1992 - 2004), επεξεργασία στοιχείων

3.1.1 Η περίπτωση της Βουλγαρίας

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο του επαυξημένου Dickey 

Fuller αναφέρονται στην περίοδο 1992- 2004. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εξέταση της ισχύος της Θ.Ι.Α.Δ., αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουμε αν η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία q=s+p*-p είναι μηδέν, χρησιμοποιήθηκαν η 

ονομαστική ισοτιμία, το επίπεδο των τιμών καταναλωτή της Βουλγαρίας καθώς και 

αυτό των Η.Π.Α., εκφρασμένα σε λογαριθμική μορφή ενώ οι τιμές της κάθε 

ανεξάρτητης μεταβλητής είναι μηνιαίες, γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα 

λεπτομερούς εξέτασης των βραχυχρόνιων μεταβολών της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Σε ότι αφορά τη λήψη των δεδομένων, αυτή έγινε από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ, International Monetary Fund - IMF). Στην εν λόγω μεταπτυχιακή 

διατριβή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται ως η αλλοδαπή χώρα η δε χώρα 

της Βουλγαρίας αποτελεί την ημεδαπή χώρα.

Η επεξεργασία των δεδομένων δηλαδή ο υπολογισμός της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς και ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας έγινε με το 

οικονομετρικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή Ε - views 4.1.

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου του επαυξημένου 

Dickey - Fuller και με στόχο την αναπαράσταση της διαδικασίας που ελέγχει τα 

κατάλοιπα και κατά συνέπεια του υποδείγματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, 

χρησιμοποιείται η αυτοσυσχέτιση και η μερική αυτοσυσχέτιση των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται οι οποίες αποδίδονται γραφικά στο κορελλόγραμμα το οποίο και 

παρουσιάζεται στο σχήμα 11.
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Σχήμα 11: Το κορελλόγραμμα της μεταβολής πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του

Correlogram of Residuals

Date: 07/19/05 Time: 10:21 
Sample: 1992:03 2004:10 
Included observations: 152

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I I- 1 I· 1 -0.004 -0.004 0.0019 0.965
1 1 I ' 2 -0.039 -0.039 0.2336 0.890
>E 1 '! 1 3 -0.087 -0.087 1.4183 0.701
1 1 1 1 4 -0.019 -0.021 1.4734 0.831
1 1 1 1 5 0.009 0.002 1.4854 0.915
1 1 1 1 6 0.032 0.023 1.6461 0.949
1 1 1 1 7 -0.008 -0.011 1.6572 0.976
' ' * 8 0.123 0.126 4.0980 0.848
' Γ ' Γ 9 0.025 0.032 4.2034 0.898

Από το σχήμα παρατηρούμε πως στην περίπτωση της μερικής αυτοσυσχέτισης 

εντός μιας περιόδου μηδενίζεται, ενώ η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης φθίνει ομαλά με 

ένα γεωμετρικό ρυθμό αποτέλεσμα το οποίο όμως δίνει το έναυσμα για τη χρήση 

ενός αυτοπαλίνδρομου σχήματος πρώτης τάξης.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3: Τα αποτελέσματα του ελέγχου ADF στην Βουλγαρία

Null Hypothesis: Q has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.657989 0.4499
Test critical values: 1 % level -3.487550

5% level -2.886509
10% level -2.580163

‘MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Q)
Method: Least Squares
Date: 06/02/05 Time: 12:56
Sample(adjusted): 1995:03 2004:10
Included observations: 116 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Q(-D -0.028004 0.016890 -1.657989 0.1001

D(Q(-1)) 0.415568 0.085519 4.859377 0.0000
C 0.147686 0.090404 1.633626 0.1051

R-squared 
Adjusted R-squared

0.181650
0.167166

Mean dependent var 
S.D.dependent var

-0.003302
0.047786

S.E. of regression 0.043609 Akaike info criterion -3.401584
Sum squared resid 0.214897 Schwarz criterion -3.330371
Log likelihood 200.2919 F-statistic 12.54135
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Durbin-Watson stat 2.018255 Prob(F-statistic) 0.000012

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και χρησιμοποιώντας ως οδηγό την 

αναλυτική περιγραφή του ελέγχου διαπιστώνουμε πως η μηδενική υπόθεση δεν 

μπορεί να απορριφθεί με αποτέλεσμα να θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση του 

δεύτερου βήματος. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε την προσδιοριστική τάση στο 

υπόδειγμα που ελέγχουμε τα δε αποτελέσματα που λαμβάνουμε είναι τα εξής: 

Πίνακας 4: Ο έλεγχος ADF με χρήση προσδιοριστικής τάσης

Null Hypothesis: Q has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.967860 0.6137
Test critical values: 1 % level -4.019561

5% level -3.439658
10% level -3.144229

'MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Q)
Method: Least Squares
Date: 06/07/05 Time: 08:31
Sample(adjusted): 1992:03 2004:10
Included observations: 152 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Q(-1) -0.060261 0.030623 -1.967860 0.0510

D(Q(-1)) -0.104645 0.081919 -1.277423 0.2035
C 0.062756 0.046280 1.356001 0.1772

@TREND(1992:01) 
R-squared

0.000983
0.043464

0.000677 1.451262
Mean dependent var

0.1488
0.006864

Adjusted R-squared 
S.E. of regression

0.024075
0.232316

S.D.dependent var 
Akaike info criterion

0.235164
-0.055475

Sum squared resid 7.987649 Schwarz criterion 0.024100
Log likelihood 8.216131 F-statistic 2.241682
Durbin-Watson stat 2.001871 Prob(F-statistic) 0.085846

Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω πως η χρήση της προσδιοριστικής τάσης 

προκαλεί διαφοροποιήσεις στους αριθμούς αλλά δεν έχει καμία επίδραση στην 

αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης.

Αξιοσημείωτο στον παραπάνω έλεγχο, είναι πως η προτεινόμενη τιμή του k*, 

σύμφωνα με το κριτήριο του Akaike, είναι μηδέν αλλά εδώ χρησιμοποιήθηκε η τιμή 1 

για την διεκπεραίωση του ελέγχου.

Στα αποτελέσματα του ελέγχου, ένα άλλο γεγονός που παρατηρείται, είναι η 

χαμηλή ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος σύμφωνα με το κριτήριο του R2, 

αφού η τιμή του κυμαίνεται στο 4,5% περίπου αν και το πρόβλημα θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί με τη χρήση μεγαλύτερου αριθμού χρονικών υστερήσεων ως
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ερμηνευτικών μεταβλητών, αν και η αναφορά του δεν αποτελεί ένα σημαντικό 

στοιχείο.

Το αποτέλεσμα της στατιστικής Durbin - Watson δεν δείχνει την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης. Σύμφωνα με την παραπάνω στατιστική δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

Όμως, ο εν λόγω έλεγχος δεν είναι αξιόπιστος εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν 

σαν ερμηνευτικές μεταβλητές χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής 

(Κασκαρέλης, 2000). Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο του 

πολλαπλασιαστή Lagrange, ο οποίος μπορεί να αποφανθεί για αυτοπαλίνδρομα 

σχήματα ρ τάξης. Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται σε βοηθητικές εξισώσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουνε και χρονικές υστερήσεις των καταλοίπων. Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

εφαρμόστηκε στην εξίσωση:

Δ<7, = 7 ο + Υί + YiQ-1 + Δά-ι + e,

Έτσι, ο έλεγχος παίρνει την εξής μορφή:
Λ

e,=a0+ α, μ, + + γ2β,_2 + γ3β,_3 + χ4<?,_4 + u,

Λ

μ t :Το εκτιμώμενο υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της μοναδιαίας 

ρίζας. Η υπόθεση που ελέγχεται είναι η εξής:

Ηο: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τέταρτουβαθμού: γ1=γ2=γ3=γ4=0 

Ημ υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού: γι^Ο ή γ2*0 ή γ2^0 ή γ4^0 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 5: Έλεγχος LM για την περίπτωση της Βουλγαρίας

iBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.398232
1.651685

Probability
Probability

0.809669
0.799474

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 06/07/05 Time: 08:34
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C(1) -0.490934 2.756838 -0.178079 0.8589
C(2) 0.199296 1.113170 0.179035 0.8582
C(3) 8.102977 47.31696 0.171249 0.8643

RESID(-I) -8.312027 48.42940 -0.171632 0.8640
RESID(-2) 0.995312 6.089743 0.163441 0.8704
RESID(-3) -0.225573 0.767888 -0.293758 0.7694
RESID(-4) -0.011881 0.129355 -0.091849 0.9269

R-squared 
Adjusted R-squared

0.010866
-0.030063

Mean dependent var 
S.D.dependent var

-2.21 E-17 
0.231627

S.E. of regression 0.235083 Akaike info criterion -0.012797
Sum squared resid 8.013288 Schwarz criterion 0.126461
Log likelihood 7.972574 Durbin-Watson stat 2.000527
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Θα πρέπει στο παρόν σημείο της ενότητας, να αναφερθεί το γεγονός ότι, ο 

έλεγχος επαναλήφθηκε τρεις φορές, με διαφορετική επιλογή των right - hand 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα, στον δεύτερο έλεγχο προστέθηκε τάση ενώ στον τρίτο 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις και όχι μία χρονικές υστερήσεις. Βάσει της διαδικασίας 

η οποία αναπτύχθηκε παραπάνω επιλέχθηκε η τελική μορφή του εκτιμώμενου 

υποδείγματος όπως αυτό δίνεται από την σχέση (8).

Επιπλέον, στο αμέσως επόμενο σχήμα δίνεται η ονομαστική καθώς και η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία σε λογαριθμική μορφή για τη Βουλγαρία και 

τις Ηνωμένες Πολιτείες με χρήση του δείκτη των τιμών του καταναλωτή.

Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, διαπιστώνεται πως, οι διακυμάνσεις τόσο της 

πραγματικής όσο και της συναλλαγματικής ισοτιμίας συμβαδίζουν, ενώ η υπερβολική 

αύξηση το 1996 συνδέεται με τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

εγκαθιδρύθηκαν στην χώρα της Βουλγαρίας και οι οποίες αναλύονται στις 

παραγράφους που ακολουθούν.

Χαρακτηριστικό του σχήματος που ακολουθεί αποτελεί και η σταθεροποίηση 

που επέρχεται στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες μετά την σημαντική 

άνοδο που παρατηρείται το 1996. Η σημαντική αυτή αλλαγή συνδέεται και με την 

πτώση του εισοδήματος στην Βουλγαρία η οποία ανέρχεται στο 30% κατά την 

περίοδο 1991-1994.

Σχήμα 12 : Η ονομαστική και η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία λέβα - 
δολαρίου σε λογαριθμική μορφή
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Σύμφωνα με τον Wyzan (1996), ο οποίος αναλύει την οικονομική διεργασία 

μετάβασης της Βουλγαρίας η οποία ακολούθησε την πτώση του κομμουνιστικού 

καθεστώτος, το πρόγραμμα μακροοικονομικής σταθεροποίησης, ένα πρόγραμμα το 

οποίο εγκαινιάστηκε το Φεβρουάριο του 1991 με στόχους την απελευθέρωση των 

τιμών, την φθίνουσα ισχύ της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία καθώς και τον 

περιορισμό των προβλημάτων του λογαριασμού των τρεχουσών συναλλαγών εντός 

ορισμένων ορίων, χαρακτηρίστηκε από αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.. Σε όρους 

διαρθρωτικών μεταβολών η μεγέθυνση άρχισε να επιτυγχάνεται με ταχείς ρυθμούς 

ενώ μεγάλες συμφωνίες ιδιωτικοποίησης έλαβαν χώρα με αποτέλεσμα την εφαρμογή 

ενός προγράμματος μαζικής ιδιωτικοποίησης.

Όμως το σύνολο της διαδικασίας δεν στέφθηκε με επιτυχία, ενώ η οικονομική 

απόδοση ήταν η φτωχότερη σε σχέση με άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα 

από τα βασικότερα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια 

της υπό εξέτασης περιόδου είναι τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, τα οποία ωθούνται 

σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα λόγω των κρίσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής της Βουλγαρίας μετά την 

πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στα θέματα που άπτονται του αντικειμένου 

της παρούσας εργασίας συνοψίζονται στα εξής:

ΐ. Ελαχιστοποιείται η κρατική παρέμβαση στον προσδιορισμό των τιμών με 

αποτέλεσμα την μεγάλη άνοδο αυτών.

ϋ. Το ελεύθερο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και 

αποκεντρωμένη κατανομή του ξένου συναλλάγματος. Η κεντρική ισοτιμία 

καθορίζεται καθημερινά σε σχέση με το δολάριο μετά την παρατήρηση 

γεγονότων κατά τη διάρκεια της μέρας που προηγήθηκε. Επιπλέον 

ακολουθήθηκε η πολιτική ελεύθερου εμπορίου.

Απόδειξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, αποτελούν η μεγάλη υποτίμηση του 

βουλγάρικου εθνικού νομίσματος (λέβα) ενώ η δραματική μείωση των αποθεμάτων 

σε ξένο συνάλλαγμα επέφερε ολοένα και μεγαλύτερη υποτίμηση του νομίσματος και 

επομένως αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επιπλέον, η ραγδαία αύξηση του 

πληθωρισμού είναι εμφανής στους δείκτες των τιμών του καταναλωτή και η οποία 

συνδέεται με νομισματική μεγέθυνση. Τέλος, η προσφορά του χρήματος αυξάνεται 

κατά 21%, τον Απρίλιο του 1994 γεγονός που αποδόθηκε στην υπερτίμηση των 

αποθεμάτων σε ξένο νόμισμα λόγω της υψηλότερης συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Ακολούθησαν διακυμάνσεις μικρότερου μεγέθους αν και η προσφορά χρήματος στο
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εγχώριο νόμισμα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, η 

οποία και είχε σαν στόχο την ενίσχυση των κρατικών εμπορικών τραπεζών.

3.1.2 Η περίπτωση τικ Ptooiac

Η συναλλαγματική ισοτιμία της Ρωσίας ήταν σταθερή μέχρι τα μέσα του 1992, 

και κυμαινόμενη για τη χρονική περίοδο που ακολούθησε μέχρι και σήμερα. Η 

δυνατότητα μετατροπής του ρωσικού εθνικού νομίσματος (ρούβλι) ήταν απαραίτητη 

για την ικανοποίηση επιδιώξεων που σχετίζονται με το λογαριασμό τρεχουσών 

συναλλαγών περιλαμβανομένων και αυτών που συνδέονται με τον επαναπατρισμό 

κερδών αλλοδαπών επενδυτών. Ο λογαριασμός κεφαλαίου διέπεται από κάποιους 

περιορισμούς. Ειδικότερα υπάρχει η νομικά τεκμηριωμένη απαίτηση εκχώρησης του 

50% του ξένου νομίσματος που προέρχεται από τις εξαγωγές.

Οι αλλαγές στους κανονισμούς που διέπουν την επιβεβλημένη πώληση του 50% 

των εσόδων της σκληρής ισοτιμίας έλαβαν χώρα το 1993. Συνεπώς, το 50% έπρεπε 

να πωληθεί με συναλλαγές στο τρέχον νόμισμα σε σχέση με το 20% που ίσχυε έως 

τότε. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 1994, σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής 

Τράπεζας, καθιερώθηκε ένα ανώτατο ημερήσιο όριο διακύμανσης (10%) της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, απόφαση η οποία τέθηκε σε εφαρμογή 

μετά την πρώτη Ιανουάριου του 1995. Στις 5 Ιουλίου του έτους 1995, ανακοινώθηκε 

πως για την περίοδο 6 Ιουλίου - 1 Οκτωβρίου 1995 η συναλλαγματική ισοτιμία του 

ρουβλίου έναντι του δολαρίου είναι κυμαινόμενη εντός ορισμένων ορίων. Στις 24 

Αυγούστου του 1995 η διάρκεια της κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας εντός 

ορισμένων ορίων, επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του έτους. Η τραπεζική κρίση που 

ακολούθησε με εναρκτήριο λάκτισμα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια των εμπορικών 

Τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα και αγορά κυβερνητικών Ομολογιών οδήγησε 

στην απελευθέρωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αύξηση αυτών. Τα 

αποτελέσματα της πολιτικής της Ρωσίας στον τομέα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, είχε σαν συνέπεια την άνοδο των ονομαστικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, ενώ οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες χαρακτηρίζονται από ηπιότερες μεταβολές, όπως φαίνεται 

στο ίδιο σχήμα.

76



Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου του επαυξημένου 

Dickey - Fuller, με στόχο την αναπαράσταση της διαδικασίας που ελέγχει τα 

κατάλοιπα και κατά συνέπεια του υποδείγματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

προσδιορίζεται η αυτοσυσχέτιση και η μερική αυτοσυσχέτιση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας οι οποίες αποδίδονται γραφικά στο κορελλόγραμμα το 

οποίο και παρουσιάζεται στο σχήμα 14.

Σχήμα 14: Το κορελλόγραμμα της μεταβολής πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του ρουβλίου (εκτιμώμενη εξίσωση Dickey Fuller)

Correlogram of Residuals

Date: 07/19/05 Time: 10:20 
Sample: 1995:03 2004:10 
Included observations: 116

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

. . l i 1 -0.012 -0.012 0.0171 0.896

.1 . .1 . 2 -0.034 -0.034 0.1532 0.926

. It . 1. 3 0.103 0.102 1.4333 0.698

. it - I. 4 0.092 0.095 2.4777 0.649

.1 , .1 . 5 -0.036 -0.027 2.6341 0.756

. it i. 6 0.088 0.084 3.5945 0.731
1 1 1 1 7 0.021 0.002 3.6490 0.819
1 1 1 1 8 0.002 0.006 3.6496 0.887
1 1 1 1 9 0.012 0.002 3.6673 0.932
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Από το σχήμα παρατηρούμε πως στην περίπτωση της μερικής αυτοσυσχέτισης 

εντός μιας περιόδου μηδενίζεται, ενώ η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης φθίνει ομαλά με 

ένα γεωμετρικό ρυθμό αποτέλεσμα το οποίο όμως δίνει το έναυσμα για τη χρήση 

ενός αυτοπαλίνδρομου σχήματος πρώτης τάξης σε ότι αφορά την κίνηση της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Στην περίπτωση της Ρωσίας, για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας 

χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα για την περίοδο 01.01.1995 - 31.10.2004. Όπως 

προαναφέρθηκε η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι ο επαυξημένος Dickey - Fuller, 

ενώ το οικονομετρικό πρόγραμμα που επιλέχθηκε είναι το Ε - views 4.1. Τα 

αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6: Τα αποτελέσματα του ελέγχου ADF στην Ρωσία

Null Hypothesis: Q has a unit root
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.328673 0.6154
Test critical values: 1% level -3.473672

5% level -2.880463
10% level -2.576939

‘MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Q)
Method: Least Squares
Date: 06/02/05 Time: 07:33
Sample(adjusted): 1992:03 2004:10
Included observations: 152 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Q(-1) -0.025906 0.019498 -1.328673 0.1860

D(Q(-1)) -0.122784 0.081260 -1.511001 0.1329
C 0.064179 0.046441 1.381945 0.1691

R-squared 0.029852 Mean dependent var 0.006864
Adjusted R-squared 0.016830 S.D.dependent var 0.235164
S.E. of regression 0.233176 Akaike info criterion -0.054503
Sum squared resid 8.101320 Schwarz criterion 0.005179
Log likelihood 7.142212 F-statistic 2.292423
Durbin-Watson stat 2.006708 Prob( F-statistic) 0.104574

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ακολουθώντας τη διαδικασία που 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, διαπιστώνουμε πως η μηδενική υπόθεση δεν 

μπορεί να απορριφθεί με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνέχιση του ελέγχου με τη 

χρήση της τάσης.

Σε αυτή την περίπτωση επίσης, η υπόθεση δεν απορρίπτεται και ο έλεγχος 

διακόπτεται με το συμπέρασμα πως η υπό εξέταση ακολουθία έχει μοναδιαία ρίζα
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επομένως η σειρά δεν είναι στάσιμη και άρα κάθε εξωγενής διαταραχή τείνει να έχει 

μόνιμη επίδραση στην συναλλαγματική ισοτιμία (ενδογενής μεταβλητή). Δηλαδή δεν 

υπάρχει μόνιμο επίπεδο ισορροπίας για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. 

Συνεπώς υπάρχει απόκλιση από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας όπως αυτό 

ορίζεται από τη Θ.Ι.Α.Δ.

Πίνακας 7: Ο έλεγχος ADF με τη χρήση προσδιοριστικής τάσης

Null Hypothesis: Q has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.766543 0.7147

Test critical values: 1% level -4.039075
5% level -3.449020
10% level -3.149720

‘MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Q)
Method: Least Squares
Date: 03/04/05 Time: 10:03
Sample(adjusted): 1995:03 2004:10
Included observations: 116 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Q(-1) -0.031673 0.017929 -1.766543 0.0800

D(Q(-1)) 0.416521 0.085765 4.856564 0.0000
C 0.162539 0.093727 1.734173 0.0856

@TREND(1995:01) 
R-squared

8.00E-05
0.184481

0.000128 0.623504
Mean dependent var

0.5342
-0.003302

Adjusted R-squared 
S.E. of regression

0.162636
0.043727

S.D. dependent var 
Akaike info criterion

0.047786
-3.387808

Sum squared resid 0.214154 Schwarz criterion -3.292856
Log likelihood 200.4929 F-statistic 8.445262

Durbin-Watson stat 2.019926 Prob(F-statistic) 0.000042

Αξιοσημείωτο στον παραπάνω έλεγχο, είναι ότι η προτεινόμενη τιμή του k*, 

σύμφωνα με το κριτήριο του Akaike παίρνει την τιμή μηδέν, αλλά εδώ 

χρησιμοποιήθηκε η τιμή 1 για την διεκπεραίωση του ελέγχου.

Στα αποτελέσματα του ελέγχου ένα άλλο γεγονός που παρατηρείται είναι η
'y

χαμηλή ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος σύμφωνα με το κριτήριο του R", 

αφού η τιμή του κυμαίνεται στο 19% περίπου (Αν και η αναφορά αυτή δεν είναι 

απαραίτητη).

Η χαμηλή ερμηνευτική ικανότητα θα μπορούσε να αποδοθεί στο μικρό μέγεθος 

του δείγματος με δεδομένο ότι πρόκειται για μηνιαίες τιμές και ο αριθμός των 

παρατηρήσεων ανέρχεται μόλις στις 116 μετά την προσαρμογή.

Το αποτέλεσμα της στατιστικής Durbin - Watson δεν δείχνει την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης. Σύμφωνα με την παραπάνω στατιστική δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.
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Όμως, ο εν λόγω έλεγχος δεν είναι αξιόπιστος εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν 

σαν ερμηνευτικές μεταβλητές χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής 

(Κασκαρέλης, 2000). Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο του 

πολλαπλασιαστή Lagrange, ο οποίος μπορεί να αποφανθεί για αυτοπαλίνδρομα 

σχήματα ρ τάξης. Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται σε βοηθητικές εξισώσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουνε και χρονικές υστερήσεις των καταλοίπων. Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

εφαρμόστηκε στην εξίσωση:

Δ<7, = λο + TV + riQ-1 + Α(1-ι +

Έτσι, ο έλεγχος παίρνει την εξής μορφή:
Λ

e,=a0+ a, μ, + + γ2β,_2 + χ3β,_3 + χ4<?,_4 + u,

Λ

μι :Το εκτιμώμενο υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της μοναδιαίας 

ρίζας. Η δε υπόθεση που ελέγχεται είναι η εξής:

Ηο: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τέταρτου βαθμού: γι=γ2=γ3=γ4=0 

Ημ υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού: γι*0 ή γι^Ο ή γ3^0 ή γ4^0 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 8: Έλεγχος LM για την περίπτωση της Ρωσίας -Έλεγχος για 

αυτοσυσχέτιση τέταρτης τάξης

iBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.642716 Probability 
2.672924 Probability

0.633182
0.613961

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 06/02/05 Time: 17:14
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable
C(1)

Coefficient
-0.004729

Std. Error 
0.476906

t-Statistic
-0.009916

Prob.
0.9921

C(2) 0.001024 0.090403 0.011326 0.9910
C(3) 0.228905 1.867521 0.122572 0.9027

RESID(-I) -0.250391 1.965398 -0.127400 0.8989
RESID(-2) -0.120314 0.861531 -0.139651 0.8892
RESID(-3) 0.073442 0.377056 0.194777 0.8459
RESID(-4) 0.091331 0.179833 0.507868 0.6126

R-squared 0.023042 Mean dependent var -3.53E-17
Adjusted R-squared -0.030735 S.D.dependent var 0.043228
S.E. of regression 0.043887 Akaike info criterion -3.355931
Sum squared resid 0.209946 Schwarz criterion -3.189766
Log likelihood 201.6440 Durbin-Watson stat 1.989538
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Σύμφωνα με τον παραπάνω έλεγχο δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τέταρτης τάξης στα 

κατάλοιπα της υπό εξέταση βοηθητικής παλινδρόμησης με συνέπεια να ενδείκνυται η 

χρήση του ελέγχου ADF(1).

3.1.3 Η περίπτωση me Tesyiac

Η Τσεχία αποτελεί μία από τις χώρες με μέτριο πληθωρισμό. Επιπλέον, κατά 

τον Klaus (1993), η Τσεχία θεωρείται μία από τις χώρες που πληροί τις προϋποθέσεις 

σε πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους να αποτελέσει μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία περίοδο δύο έως τριών ετών.

Σε ότι αφορά την συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος (κορώνα) 

με το δολάριο το σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών έδωσε τη θέση 

του στο σύστημα των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η διαδικασία αυτή 

έλαβε χώρα σταδιακά. Ειδικότερα, την 1η Ιανουάριου του έτους 1995 το ετήσιο ποσό 

σε εγχώριο νόμισμα που οι Τσέχοι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν για 

ένα νόμισμα που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σταθερότητα ανήλθε από τις 

12.000 στις 100.000 κορώνες. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερης κύμανσης 

της ισοτιμίας της κορώνας έναντι του δολαρίου. Επιπλέον, την 1 Οκτωβρίου του 

έτους 1995 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός νέου νόμου, σύμφωνα με τον οποίο 

επιτρέπεται η πλήρη μετατρεψιμότητα του λογαριασμού των τρεχουσών συναλλαγών 

καθώς και η μερική απελευθέρωση των συναλλαγών κεφαλαίου. Με δεδομένη την 

ύπαρξη ενός μέτριου πληθωρισμού, οι μεταβολές τόσο της πραγματικής όσο και της 

ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι ιδιαίτερα ομαλές, όπως φαίνεται και 

στο σχήμα που ακολουθεί.
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Σχήμα 15: Η πραγματική και η Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία της 
Κορώνας - Δολαρίου σε λογαριθμική μορφή, 1993 - 2004

Ο

>
Ο

& 3,63
? 3,5

σαc

ο

α

Ηοο
*Fαf 3,7

*
Η

α

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,8

3

Για την καλύτερη απόδοση των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών η 

Smidkova (2004), χρησιμοποίησε τις μακροοικονομικές πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες (Fundamental Real Exchange Rates), οι οποίες 

προσδιορίζονται έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένες με κάποιες μακροοικονομικές 

μεταβλητές όπως το Εξωτερικό Δημόσιο Χρέος , η μεγέθυνση της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής, και άλλες. Σε αυτή την περίπτωση οι ισοτιμίες δίνονται γραφικά από το 

σχήμα 14.

Σύμφωνα με το εν λόγω σχήμα, το εθνικό νόμισμα της Δημοκρατίας της 

Τσεχίας, η κορώνα, υπερεκτιμάται το έτος 2002 κατά 5%, τάση η οποία συνεχίζεται 

με χαμηλότερους ρυθμούς τα επόμενα έτη.
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Σχήμα 16: Η πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία βάσει των μακροοικονομικών μεταβλητών της 
Τσέχικης Κορώνας.

Πηγή: Smidkova, (2004)

Για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας και στην περίπτωση της Τσεχίας 

χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα με περίοδο αναφοράς 1993 - 2004. Πριν την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου του επαυξημένου Dickey - Fuller και 

με στόχο την αναπαράσταση της διαδικασίας που ελέγχει τα κατάλοιπα και κατά 

συνέπεια του υποδείγματος της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

χρησιμοποιείται η αυτοσυσχέτιση και η μερική αυτοσυσχέτιση οι οποίες αποδίδονται 

γραφικά στο κορελλόγραμμα το οποίο και παρουσιάζεται στο σχήμα 17.

Σχήμα 17: Το κορελλόγραμμα της μεταβολής πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμία της κορώνας (Εκτιμώμενη Εξίσωση Dickey Fuller).

Correlogram of Residuals

Date: 06/19/05 Time: 08:37
Sample: 1993:03 2004:12
Included observations: 142

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

l 1 1 1 0.000 0.000 9.E-06 0.998
1 1 1 2 -0.002 -0.002 0.0007 1.000
1 1 1 3 -0.008 -0.008 0.0105 1.000

If i 11 ' 4 -0.061 -0.061 0.5682 0.967
1 1 1 5 0.001 0.001 0.5684 0.989
1 1 1 6 0.027 0.027 0.6770 0.995
1 1 1 7 0.029 0.028 0.8016 0.997
1 1 1 8 -0.007 -0.011 0.8087 0.999

' I. 1 P1 9 0.077 0.078 1.7262 0.995
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Από το σχήμα παρατηρούμε ότι, στην περίπτωση της μερικής αυτοσυσχέτισης 

εντός μιας περιόδου μηδενίζεται, ενώ η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης φθίνει ομαλά με 

ένα γεωμετρικό ρυθμό αποτέλεσμα το οποίο όμως δίνει το έναυσμα για τη χρήση 

ενός αυτοπαλίνδρομου σχήματος πρώτης τάξης ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

μεταβάλλεται η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου τα οποία ελήφθησαν με τη χρήση του 

οικονομετρικού προγράμματος Ε - Views 4.1 δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 9: Τα αποτελέσματα του ελέγχου ADF στην Τσεχία

Null Hypothesis: Q has a unit root
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.428913 0.8999
Test critical values: 1 % level -3.476805

5% level -2.881830
10% level -2.577668

‘MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Q)
Method: Least Squares
Date: 06/07/05 Time: 08:42
Sample(adjusted): 1993:03 2004:12
Included observations: 142 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Q(-i) -0.009898 0.023076 -0.428913 0.6687

D(Q(-1)) -0.049183 0.086771 -0.566817 0.5718
C 0.030305 0.081198 0.373224 0.7096

R-squared 0.004483 Mean dependent var -0.004275
Adjusted R-squared -0.009841 S.D.dependent var 0.035790
S.E. of regression 0.035965 Akaike info criterion -3.791615
Sum squared resid 0.179798 Schwarz criterion -3.729168
Log likelihood 272.2047 F-statistic 0.312952
Durbin-Watson stat 1.987119 Prob(F-statistic) 0.731799

Βάσει των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως η 

υπόθεση μηδέν δεν μπορεί να απορριφθεί απορρίπτεται και επομένως θα πρέπει 

σύμφωνα με τον οδηγό που παρατίθεται στο παράρτημα να κάνουμε έλεγχο της 

προσδιοριστικής τάσης.

Πίνακας 10: Έλεγχος ADF με χρήση προσδιοριστικής τάσης

I Null Hypothesis: Q has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.111614 0.9227
Test critical values: 1 % level -4.023975

5% level -3.441777
10% level -3.145474
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‘MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Q)
Method: Least Squares
Date: 03/13/05 Time: 09:22
Sample(adjusted): 1993:03 2004:12
Included observations: 142 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Q(-i) -0.031395 0.028242 -1.111614 0.2682

D(Q(-1)) -0.040538 0.086796 -0.467047 0.6412
C 0.114458 0.103267 1.108367 0.2696

@TREND(1993:01) 
R-squared

-0.000119
0.016773

9.02E-05 -1.313406
Mean dependent var

0.1912
-0.004275

Adjusted R-squared 
S.E. of regression

-0.004601
0.035872

S.D.dependent var 
Akaike info criterion

0.035790
-3.789953

Sum squared resid 0.177579 Schwarz criterion -3.706691
Log likelihood 273.0867 F-statistic 0.784735
Durbin-Watson stat 1.986659 Prob(F-statistic) 0.504377

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας ως οδηγό την 

αναλυτική περιγραφή του ελέγχου, διαπιστώνουμε πως η μηδενική υπόθεση δεν είναι 

δυνατόν να απορρίφθεί και ο έλεγχος διακόπτεται με το συμπέρασμα πως η υπό 

εξέταση ακολουθία έχει μοναδιαία ρίζα επομένως η σειρά είναι δεν στάσιμη και άρα 

κάθε εξωγενής διαταραχή τείνει να έχει μόνιμη επίδραση στην συναλλαγματική 

ισοτιμία (ενδογενή μεταβλητή). Δηλαδή δεν ισχύει η Θ.Ι.Α.Δ.

Και στην περίπτωση της Τσεχίας η προτεινόμενη τιμή του k*, σύμφωνα με το 

κριτήριο του Akaike, είναι μηδέν αλλά εδώ χρησιμοποιήθηκε η τιμή 1 για την 

διεκπεραίωση του ελέγχου. Στα αποτελέσματα του ελέγχου ένα άλλο γεγονός που 

παρατηρείται είναι η πολύ χαμηλή ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος 

σύμφωνα με το κριτήριο του R2, αφού η τιμή του κυμαίνεται στο 1,3 % περίπου.

Η χαμηλή ερμηνευτική ικανότητα θα μπορούσε να αποδοθεί στο μικρό μέγεθος 

του δείγματος με δεδομένο ότι πρόκειται για μηνιαίες τιμές και ο αριθμός των 

παρατηρήσεων ανέρχεται στις 142 μετά την προσαρμογή. Η ερμηνευτική ικανότητα 

δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην παρούσα διαδικασία.

Το αποτέλεσμα της στατιστικής Durbin - Watson δεν δείχνει την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης. Σύμφωνα με την παραπάνω στατιστική δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

Όμως, ο εν λόγω έλεγχος δεν είναι αξιόπιστος εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν 

σαν ερμηνευτικές μεταβλητές χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής 

(Κασκαρέλης, 2000). Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο του 

πολλαπλασιαστή Lagrange, ο οποίος μπορεί να αποφανθεί για αυτοπαλίνδρομα
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σχήματα ρ τάξης. Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται σε βοηθητικές εξισώσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουνε και χρονικές υστερήσεις των καταλοίπων. Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

εφαρμόστηκε στην εξίσωση:

Δ<7, = λ0 + Υ\ι + + Δ^-ι + «,
Έτσι, ο έλεγχος παίρνει την εξής μορφή:

Λ

e,=a0+ α, μ, + γιβ,_ι + γ2β,_2 + γ3β,_3 + χΛβ,_4 + u,

Λ

//; :Το εκτιμώμενο υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της μοναδιαίας 

ρίζας. Η υπόθεση που ελέγχεται είναι η εξής:

Ηο: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τέταρτου βαθμού: γι=γ2=γ3=γ4=0 

Ημ υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού: γι^Ο ή γ2^0 ή γ3*0 ή γ4^0 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 11: Έλεγχος LM για την περίπτωση της Τσεχίας

1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.144830
0.606754

Probability
Probability

0.965005
0.962310

Test Equation:
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 06/02/05 Time: 17:19
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable
0(1)

Coefficient
-0.024196

Std. Error 
0.157364

t-Statistic
-0.153757

Prob.
0.8780

C(2) 0.007384 0.049809 0.148250 0.8824
C(3) 0.389673 4.888648 0.079710 0.9366

RESID(-I) -0.398117 4.932710 -0.080710 0.9358
RESID(-2) 0.012984 0.263480 0.049280 0.9608
RESID(-3) -0.014092 0.089876 -0.156798 0.8756
RESID(-4) -0.066607 0.089209 -0.746647 0.4566

R-squared 0.004273 Mean dependent var -2.25E-18
Adjusted R-squared -0.039982 S.D.dependent var 0.035709
S.E. of regression 0.036416 Akaike info criterion -3.739559
Sum squared resid 0.179030 Schwarz criterion -3.593849
Log likelihood 272.5087 Durbin-Watson stat 1.986845

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τετάρτου 

βαθμού στα κατάλοιπα της βοηθητικής παλινδρόμησης που χρησιμοποιείται στον 

έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας με αποτέλεσμα η χρήση της να ενδείκνυται και να μην 

είναι αναγκαία η χρήση του ελέγχου ADF, σε επίπεδο πρώτων διαφορών ή με χρήση 

μεγαλύτερου αριθμού χρονικών υστερήσεων.
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4.1 Συιιπεράσιιατα

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφία 

όσον αφορά τη Θ.Ι.Α.Δ.. Επιπρόσθετα, ως εμπειρική εφαρμογή, εξετάστηκε η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας, η οποία δηλώνει μη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών για τρεις χώρες που παρουσιάζουν 

μεταβατικές οικονομίες, Βουλγαρία, Ρωσία, Τσεχία. Οι δύο από τις παραπάνω χώρες 

(Βουλγαρία, Ρωσία), χαρακτηρίζονται από υψηλό πληθωρισμό ενώ η Τσεχία από 

μέτριο πληθωρισμό. Για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του επαυξημένου Dickey - Fuller.

Στις τρεις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε ο επαυξημένος έλεγχος του Dickey - 

Fuller, δεν ήταν δυνατή η απόρριψη της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας. Συνεπώς, και στις 

τρεις περιπτώσεις διαπιστώνεται η μη στασιμότητα των σειρών, και επομένως για τα 

δεδομένα του δείγματος η μη ισχύς της Θ.Ι.Α.Δ..

Τα αποτελέσματα αυτά, είναι συμβατά με το διάγραμμα που αποδίδει γραφικά 

τις μεταβολές των πραγματικών και ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι 

πιο ήπιες μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, αποδίδονται στην 

Τσεχία. Μια εξήγηση αυτής της κατάστασης, αποτελεί το γεγονός, ότι η Τσεχία, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η μόνη από τις τρεις χώρες που χαρακτηρίζεται από 

μέτριο πληθωρισμό.

Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί, ότι μία από τις βασικές διαπιστώσεις, τόσο 

της παρούσας όσο και άλλων ερευνών, είναι η περιορισμένη ισχύς του ελέγχου 

Dickey - Fuller. Κύρια αιτία αυτού του φαινόμενου αποτελεί η μικρή περίοδος 

μελέτης που χρησιμοποιήθηκε.. Επιπλέον, η περίοδος στην οποία αναφέρονται οι 

παρατηρήσεις, χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις στην οικονομική 

κατάσταση των υπό εξέταση τριών χωρών, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται και 

στις ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες αυτών. Πάντως δεν θα πρέπει να 

παραβλεφθεί το γεγονός πως η ισχύς του ελέγχου δεν επηρεάζεται από την 

διακύμανση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας όπως αναφέρουν οι Froot 

και Rogoff (1996).

Επομένως, βάσει των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, δεν ήταν δυνατή η 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας και συνεπώς, η 

απόρριψη της μη στασιμότητας των υπό εξέταση χρονολογικών σειρών των τριών 

μεταβατικών οικονομιών.
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Σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της μεθόδου, παρουσιάζει η αλλαγή 

στα συναλλαγματικά καθεστώτα της Τσεχίας, της Ρωσίας και της Βουλγαρίας. Κατά 

την διάρκεια της περιόδου αναφοράς (1992 - 2004), το συναλλαγματικό καθεστώς 

μετατρέπεται από σταθερό σε κυμαινόμενο.

Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλός, αφού κυμαίνεται από 8 έως 15 

έτη, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται από την χαμηλή ισχύ του ελέγχου Dickey - Fuller 

καθώς και από τις μη ομαλές μεταβολές του εισοδήματος που συνδέονται με την 

αλλαγή του καθεστώτος. Από μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ιδιαίτερα στις 

εξελιγμένες χώρες, ο χρόνος ημίσειας ζωής κυμαίνεται από 4 έως 7 έτη.

Ένα σημείο της Θεωρίας της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων που 

χρήζει ιδιαίτερης και εκτεταμένης αναφοράς, αποτελεί η επίδραση του πληθωρισμού 

στην ισχύ της. Από τις τρεις υπό μελέτη χώρες, η Βουλγαρία και η Ρωσία 

χαρακτηρίζονται από υπέρμετρα υψηλό πληθωρισμό, ενώ η Τσεχία από μέτριο 

πληθωρισμό. Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες που οδήγησαν στην απόρριψη της 

Θ.Ι.Α.Δ., αναφέρονται σε εκβιομηχανισμένες οικονομίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από πληθωρισμό ανάλογου μεγέθους. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρωσία, που 

εμφανίζουν υψηλό πληθωρισμό σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ονομαστική 

νομισματική μεγέθυνση εμφανίζεται να κυριαρχεί των πραγματικών παραγόντων με 

αποτέλεσμα να ενισχύεται εμπειρικά η απόρριψη της Θεωρίας της Ισοδυναμίας των 

Αγοραστικών Δυνάμεων.

Γενικά η ένδειξη σε εμπειρικό επίπεδο της μη ισχύος της Θ.Ι.Α.Δ., όπως και 

αναφέρθηκε στο βιβλιογραφικό μέρος της διατριβής μπορεί να αποδοθεί σε αιτίες 

που έχουν αποτελέσει για μεγάλες χρονικές περιόδους αντικείμενο εκτεταμένης 

μελέτης όπως είναι τα ακόλουθα:

> Το αποτέλεσμα Balassa - Samuelson.

> Το Σφάλμα Συνάθροισης

> Η μη γραμμική Δυναμική της προσαρμογής των πραγματικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η αναλυτική παρουσίαση και η σε επίπεδο εμπειρικής επαλήθευσης έρευνα δεν 

υπάγεται στους σκοπούς της παρούσας εργασίας.

4.2 Προτάσεις

Για την επίλυση του προβλήματος της ισχύος, είναι απαραίτητη η 

χρησιμοποίηση μηνιαίων δεδομένων τα οποία, αναφέρονται σε μεγαλύτερες χρονικές
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περιόδους. Επίσης, μία βελτιωμένη μέθοδος που ξεπερνά τα προβλήματα του ελέγχου 

των μοναδιαίων ριζών είναι η μέθοδος της συνολοκλήρωσης. Η μέθοδος αυτή, είναι 

απελευθερωμένη από την ενδογένεια και την συμμετοχή ή όχι ερμηνευτικών 

μεταβλητών. Η προαναφερθείσα μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης ισχύος 

της Θ.Ι.Α.Δ. ακόμη και στην πιο ασθενή εκδοχή της.

Επιπλέον η ανάλυση των παραγόντων που είναι δυνατόν να εξηγήσουν τις 

αποκλίσεις από τη Θ.Ι.Α.Δ., όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης για τις υπό εξέταση χώρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η αναλυτική παρουσίαση της αεθόδου του επαυξημένου Dickey - Fuller

Η μέθοδος αυτή, αποτελεί έναν έλεγχο στάσιμης σειράς. Αν μία σειρά δεν είναι 

στάσιμη και επομένως έχει μοναδιαία ρίζα, τότε κάθε εξωγενής διαταραχή φαίνεται 

να έχει μόνιμη επίδραση στην ενδογενή μεταβλητή ακόμη και όταν η οικονομική 

ανάλυση απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, βασίζεται γενικά σε μία βοηθητική παλινδρόμηση της 

γενικής μορφής:

όπου: k = ρ - 1 = Ο,.,.,οο

et: Διαδικασία λευκού θορύβου.

Αξίζει να επισημανθεί πως το μέγεθος της παραμέτρου k, προσδιορίζεται βάσει 

διαφόρων μεθόδων, έτσι ώστε τα κατάλοιπα που προκύπτουν από την εκτίμηση του 

υποδείγματος (8), να κατανέμονται κανονικά και ανεξάρτητα με μέση τιμή μηδέν και 

σταθερή διακύμανση σ] .

Σε αυτό τον έλεγχο, οι Dickey - Fuller κατέληξαν μέσω πειραμάτων Monte - 

Carlo. Ειδικότερα μέσω των πειραμάτων αυτών οδηγήθηκαν σε μία κατάλληλη μη 

συμμετρική κατανομή, τις κριτικές τιμές της οποίας μπορεί κάποιος να 

χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο της υπόθεσης γ2=0.

Ελέγχοντας τη μηδενική υπόθεση πως γ2=0, με χρήση του ελέγχου ADF, είναι 

διαδικασία ισοδύναμη με τον έλεγχο μιας απλής μοναδιαίας ρίζας στην παραγόμενη 

από τα δεδομένα διαδικασία για qt, αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται ως έλλειψη 

μακροχρόνιου επιπέδου ισορροπίας της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η 

εναλλακτική υπόθεση σύμφωνα με την οποία ισχύει η Θ.Ι.Α.Δ. απαιτεί πως ο 

συντελεστής γι<0. Η προσέγγιση αυτή λήφθηκε από τους Meese και Rogoff (1988), 

τα αποτελέσματα των οποίων τεκμηριώνουν την μη στασιμότητα της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά τη διάρκεια της περιόδου των κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Βασικό μειονέκτημα του ελέγχου αυτού είναι η μικρότερη ισχύς τους έναντι 

των απλών ελέγχων του Dickey - Fuller.

Με δεδομένο πως γ,=0, δεν υπάρχει προσδιοριστική (μη στοχαστική τάση).

k
0)

1=1
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Αντικείμενο εξέτασης θα πρέπει να αποτελέσει και η περίπτωση ελέγχων οι 

οποίοι εξετάζουν την υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας (άρα και στοχαστικής τάσης) 

συγχρόνως με την ύπαρξη και προσδιοριστικής τάσης (μη στοχαστικής). Δηλαδή να 

εξεταστεί και η περίπτωση στην οποία χ, * 0. Και σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος 

γίνεται με την στατιστική t-student σε νέες αναθεωρημένες κριτικές τιμές λόγω της 

ύπαρξης της γραμμικής τάσης.

Για τον προσδιορισμό της εξίσωσης (8), η οποία αποτελεί τη γεννήτρια 

συνάρτηση των παρατηρήσεων κατά τους Dolado et al. (1990), προτείνουν μία 

διαδικασία ελέγχου για την ύπαρξη μίας μοναδιαίας ρίζας στην ακολουθία Qt, η 

οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Προσδιορίζεται η τιμή της παραμέτρου k. Έστω ότι η τιμή αυτή είναι η k*. 

Για την δεδομένη τιμή τα κατάλοιπα et ~ Ν(0,σ2).

2. Εκτιμάται το υπόδειγμα (8), με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. 

Ιδιαίτερη σημασία στην εκτίμηση του υποδείγματος αυτού έχει η τιμή της 

παραμέτρου k*. Πιο συγκεκριμένα αν το μέγεθος της παραμέτρου είναι 

μεγάλο τότε λόγω της αύξησης του αριθμού των ερμηνευτικών μεταβλητών 

και της μείωσης του αριθμού των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων 

μειώνεται η ισχύς του ελέγχου για την ύπαρξη μιας μοναδιαίας ρίζας ε 

δεδομένο ότι μειώνονται οι βαθμοί ελευθερίας. Αν όμως το μέγεθος της 

παραμέτρου είναι ιδιαίτερα μικρό τότε δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του 

συντελεστή γ2, καθώς και το τυπικό σφάλμα αυτού.

3. Ελέγχεται η ισχύς της μηδενικής υπόθεσης Ηο:γ2=0 κάνοντας σύγκριση της

Έτσι, εάν ισχύει 7, <ττ, τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και ο έλεγχος

διακόπτεται με το συμπέρασμα πως η ακολουθία που περιγράφει την 

συναλλαγματική ισοτιμία δεν έχει μοναδιαία ρίζα. Μη απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης συνοδεύεται από το επόμενο βήμα.

4. Ελέγχουμε την στατιστική σημαντικότητα της τάσης είτε συγκρίνοντας με 

δεδομένο ότι γ2=0, την στατιστική Τ Λ με την κριτική τιμή χ ρ των Dickey -

Λ

στατιστικής Τ Λ = 2 ■ με την κριτική τιμή ττ των Dickey - Fuller.

ϊ
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Fuller, είτε διενεργώντας τον μεικτό έλεγχο H*o-7i=Y2=0. Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιείται συγκρίνοντας την στατιστική

Γ γ) xT*-(k*+ 3)
3 Λ ^ ^

Σ«.2

με την κριτική τιμή Φ3 των Dickey - Fuller.

λ2

: το άθροισμα των καταλοίπων των τετραγώνων του υποδείγματος

Δβ, =λο+ΣΑΔβ,_,+e3, (3)

: το άθροισμα των καταλοίπων των τετραγώνων του υποδείγματος όπως

αυτό δίνεται από την σχέση (8).

T*-(k*+3): οι βαθμοί ελευθερίας του απεριόριστου υποδείγματος

Τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του έλεγχου συνοψίζονται στον πίνακα που

ακολουθεί:

ι) F3><I>3 Η υπόθεση Ηο* απορρίπτεται.

Έλεγχος της υπόθεσης Ηο: γ=0, με χρήση της κανονικής κατανομής.

Α) Σε κάποιο επίπεδο σημαντικότητας α% και με χρήση δίπλευρου ελέγχου

αν ΓΑ
Ύ

> Ζ, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο: γ=0, και άρα η Qt, είναι μία

χρονικά στάσιμη ακολουθία.

αν ΤΛ
Υ

< Ζ, απορρίπτεται η εναλλακτική υπόθεση Ηε:γ Φ 0, και επομένως η

ακολουθία έχει μία μοναδιαία ρίζα.

Μη απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης η προτεινόμενη διαδικασία συνοδεύεται από 

επιπλέον βήματα.

5. Εκτιμάται το υπόδειγμα
k

Δ<?, =Το+ Y2q,-, + Σ βΜ,-ι + e, (4)
1=1

και ελέγχουμε την ισχύ της υπόθεσης Ηο:γ2=0 με σύγκριση της στατιστικής Τ, με
Υ 2

την κριτική τιμή τμ του Dickey - Fuller. Ειδικότερα τα αποτελέσματα συνοψίζονται 

ως εξής:
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ι) αν Τ, <τμ, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, επομένως η ακολουθία δεν έχει
'ι

μοναδιαία ρίζα.

ιι) αν Τ > τμ, γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόδεση, ενώ στη διαδικασία
'ι

προστίθεται ένα ακόμη βήμα.

6. Η σημαντικότητα του σταθερού όρου ελέγχεται είτε συγκρίνοντας την 

στατιστική Τ, του υποδείγματος (8) με την κριτική τιμή ταμ των Dickey -
'ι

Fuller, είτε ελέγχοντας την ισχύ της μηδενικής υπόθεσης Ηο:γο=γι=0, με τη 

βοήθεια της στατιστικής που ακολουθεί:

F xT*-(k*+ 2)
1 Λ /-» (5)

: το άθροισμα των καταλοίπων των τετραγώνων του υποδείγματος

Δ&=Ϊ>,Α&(6)
(=1

>>,2: το άθροισμα των καταλοίπων των τετραγώνων του υποδείγματος όπως

αυτό δίνεται από την σχέση (8).

T*-(k*+2): οι βαθμοί ελευθερίας του απεριόριστου υποδείγματος

Τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του έλεγχου συνοψίζονται στον πίνακα που

ακολουθεί:

i)Fi>01 Η υπόθεση Ho* απορρίπτεται.

Έλεγχος της υπόθεσης Ηο: γ2=0, με χρήση της κανονικής κατανομής.

Α) Σε κάποιο επίπεδο σημαντικότητας α% και με χρήση δίπλευρου ελέγχου

αν ΓΛ
*1

> Ζ , απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Hq: γ=0, και άρα η Qt, είναι μία

χρονικά στάσιμη ακολουθία.

αν Γη
ri

< Ζ , απορρίπτεται η εναλλακτική υπόθεση Ηε:γ2 * 0, και επομένως η

ακολουθία έχει μία μοναδιαία ρίζα.

Μη στατιστική σημαντικότητα του σταθερού όρου συνεπάγεται την ύπαρξη ενός 

επιπλέον βήματος.
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7. Εκτιμάται το υπόδειγμα :
k

Ή =Ϊ2<1,-\ + ΣβίΑ4,-x.+ e, (7)
ι=1

καν ελέγχεται η ισχύς της υπόθεσης Ηο:γ2=0 με σύγκριση της στατιστικής ΓΛ με 

την κριτική τιμή τ, των Dickey - Fuller.

Αν: Τη >τ, η ακολουθία Qt, έχει μία μοναδιαία ρίζα. Στην άλλη περίπτωση η
^ 2

ακολουθία είναι μία στάσιμη σειρά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ένας πίνακας με τις πιο σημαντικές 

επιστημονικές εργασίες που έγιναν με στόχο τη διερεύνηση της Θ.Ι.Α.Δ. τη δεκαετία 

του 1990.

Table 2.1 Summary of ΡΡΡ research in the 1990s

Author(s) Nature of Sample countries Sample Price index Approach
data period used

Does PPP 
hold?

A. Industrialized countries
Abuaf and Jorion Time-series 
(1990) and pane

10 countries, plus 1900-72 (A),
the US as 1973-87 (M)
reference country'

CPI OLS and SUR (C.LS) Yes

Anker (1999) Panel 18(14) countries 1974-97 (Q) CPI IWP1) Panel unit-root test 
(GLS)

Yes

Bahmanl-Oskooee Time-series 
(1992)

G-7 countries 1960-88 (A) GNP deflator Unit-root and
cointegration tests

No

Baum et at. 
(1999)

Time-series 17 and 
12 countries

1973-95(M) CPI, WPI Fractional cointegration No
and structural break tests

Bayoumi and 
MacDonald 
(1999)

Panel 20 countries, 
48 states (US), 
9 provinces 
(Canada)

1973-93, 
1972-94, 
1963-92 (A)

CPI, WPI Panel unit-root test Yes

Betton et al. 
(1995)

Time-series 10 countries 1973-93 (M) CPI Two-way linear 
regression

No

Diebold et al. 
(1991)

Fime-series 6 countries From 1790s 
(A)

CPI, WPI Gaussian likelihood tests Yes

Edison and 
Fisher (1991.)

Time-series 6 European 
countries

1973-88 (M) CPI Unit-root and 
cointegration test

Mixed,
depends
on
exchange 
rate regime

Edison et al. 
(1997)

Time-series 13 countries 1974-92 (Q) CPI Cointegration test Yes

Engel (2000) Time-series UK and the US 1970-95(Q) GDP deflator Unit-root and 
cointegration tests

No

Engel and Kim Time-series UK and the US 198S-95 (M) PPI Markov switching and Inconclusive
(1999) cointegration tests

Engel and . 
Rogers (1996)

Panel 14" US cities;
9 Canadian cities

1978-97 
(M; bl-M)

CPf for 14 
goods

OLS with location and 
distance effects

No

Engel et al. 
(1997)

Panel 4 pairs of cities in 
the US and 
Europe

1978-94 (M) CPI GLS applied to a system 
of error-conection 
models

No

Fisher and Park 
(1991)

Time-series G-10 countries 1973-88 (M) CPI, WPI Cointegration and 
unit-root tests

Yes

Flores et al. 
(1999)

Panel 10 countries 1973-94 (M) CPI Panel unit-root test 
(SUR-GLS)

Yes

Fung and Lo 
(1992)

Time-series 6 countries, plus 
the US as 
reference country

1979-89 (M) CPI Univariate and 
multivariate unit-root 
tests

Yes

Ghosh and Wolf 
(1994)

Panel 
and time- 
series

10 countries, plus 
the UK as 
reference country

1973-90 CPI, cover 
prices of The 
Economist 
magazine

Regression analysis and 
cointegration tests

No

Grilli and 
Kaminski (1991)

Time-series UK and the US 1885-1986
(Ml

CPI, WPI Unit-root and variance 
ratio tests

Mixed, 
depends on 
historical 
period

Johnson (1993) Time-series Canada and the US 1870-1991 
(M, A)

GNP deflator, 
CPI, WPI

Cointegration and 
unit-root tests

Yes

Koedijk et al. 
(1998)

Panel 17 countries 1972-96 (Q.) CPI A numeraire-invariant 
panel method

Yes

Kuo and 
Mikkola (1999)

Time-series UK and the US 1859-1992
(A)

WPI, GNP 
deflator

Stationarirv test Ye s
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Table 2.1 Continued

Authors) Nature of 
data

Sample countries Sample
period

Price Index 
used

Approach Does PPP 
hold?

U (1999) Time-series 29, 26 and 25 
countries

1974-96 (A) CPI Hierarchical model No

Lothian and 
Taylor (1996)

Time-series France and the 
US, plus UK as 
reference country

1791-1990
(A)

WPI Unit-root test Yes

Maeso-Femindez
(1998)

Time-series 19 countries 1974-92 (M, 
A)

CPI, WPI Variance ratio tests Yes

Manzur (1990) Time-series <37 countries, with 
the US as 
reference country

1973-86(0) CPI Divisia index numbers Yes

Michael et al. 
(1997)

Time-series France, Germany, 
UK and the US

1921-25 (M); 
1800-1992 (A)

WPI Non-linear adjustment 
(STAR model)

Yes

O'Connell
(1998)

Panel 64 countries 1973-95(Q) CPI Panel unit-root test 
(GLS)

No

Papell (1997) Panel 17 and 20 
countries

1973-94 (M, Q) CPI Panel unit-root tests 
(FGLS Incorporating 
serial correlation)

Yes

Papell and 
Theodoridls 
(1998)

Panel 20 countries 1973-96 (Q) CPI Panel unit-root test 
(GLS)

Yes

Parkes and 
Sawides (1999)

Panel G-7 countries 1917-94 (A) CPI, WPI SUR and sequential tests 
for structural breaks

Yes

Patel (1990) Time-series 6 countries 1974-86 (Q) WPI Cointegration and 
unit-root tests

No

Rogers (1995) Time-series UK and the US 1859-1992 (A) WPI, GNP 
deflator

Cointegration and 
unit-root tests _

Yes

Rogers and 
Jenkins (1995)

Time-series 11 countries;
54 different 
commodities from 
Canada and the 

■ US; 22 goods' ■" 
and services In 
6 US and 
Canadian cities

1973-91 (M) CPI
components

Cointegration and 
unit-root tests

No

Sjaastad (1998) Time-series Switzerland and 
the US

1974-91 (Q) GDP deflator, 
CPI, PPI

Commodity currency 
model

Yes

Taylor and Samo 
(1998)

Panel France, Germany, 
Japan, UK and the 
US

1973-96 (Q) CPI, GDP 
deflator

Unit-root test 
(SUR-GLS)

Yes

Wei and Parsley Panel 
(1995)

B. Industrialized and developing

12 tradable 
sectors in 
14 countries

countries

1973-86 (A) Sector-specific
price
deflators

OLS incorporating 
exchange rate volatility, 
transportation costs and 
cultural effects

Yes

Cheung and Lai 
(2000)

Time-series 94 countries 1973-1994 (M) CPI Fractional integration 
model

Yes

Frankel and 
Rose (1996)

Panel 150 countries, 
plus the US as 
reference country

1948-92 (A) CPI OLS with time- and 
country-specific effects

Yes

Higgins and 
Zakrajsek (1999)

Panel 11 European 
countries,
12 OECD countries 
and 17 open 
economies

1973(or 76 
or 79}-97 (Q)

CPI, WPI Four panel unit- 
root tests

Yes

Lee (1999) Time-series 13 Asia Pacific 
countries

1957-94 (Q) CPI, WPI Generalized error- 
correction model

Yes
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Table 2.1 Continued

Author(s) Nature of 
data

Sample countries Sample
period

Price index 
used

Approach Does PPP 
hold?

' Pbylaktis and 
Kassimatis 

' (1994)

Panel 8 Pacific Basin 
countries, plus the 
US as reference 
country

1974-87 (M) CPI, WPI Cointegration and panel 
unit-root tests (GLS)

Yes

Wu and Chen Panel
(1999)

C. Developing countries

8 Pacific Basin 
countries, plus the 
US as reference 
country

1980-96 (M) CPI, WPI Two panel unit- 
root tests

No

Bahmani-Oskooee
(1998)

Time-series 11 Middle-Eastern 
countries

1971-94 (Q) CPI Stationarity test Yes

Boyd and Smith 
(1999)

Panel 31 developing 
countries

1966-90 (Q) CPI Cointegration and 
panel unit-root tests

Yes

Doganlar (1999) Time-series India, Indonesia, 
Pakistan, Turkey 
and the Philippines

1980-95 (Q) CPI Cointegration tests No

G uimaraes-Filho 
(1999)

Time-series Brazil 1855-1990 (Q) Unknown Robust rank tests No

Luintel (2000) Panel 8 Asian 
developing 
countries

1958-89 (M) CPI Panel unit-root and 
variance ratio tests

Yes

Nagayasu (1998) Panel 16 African 
countries

1981-94 (A) CPI, WPI Cointegration test Yes

Salehizadeh and 
Taylor (1999)

Time-series 27 American, 
European, African 
and Asian 
emerging 
economies

1975-97 (M) CPI Cointegration test Yes

Sarao (2000) Time-series 11 Middle-Eastern 
countries

1973-94 (Q) CPI Multivariate non-linear 
models

Yes

Πηγή: Lian (2003)
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